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Angka-Angka Penting  
 Pertumbuhan PDB* (Q3 ’17) 

5.2% 

 Pertumbuhan PDB* (2017) 

5.2% 

 Pertumbuhan PDB* (2018) 

5.3% 

 Inflasi (ytd. Okt ‘17)  

2.67% 

 Inflasi (y.o.y. Okt ’17) 

3.58%  

 Pertumbuhan Kredit  

(y.o.y. Agustus ‘17) 

8.26 % 

 Surplus Perdagangan (Q3 ’17) 

USD 3.2 billion 

 Transaksi Berjalan (Q2 ‘17) 

-1.96% 

_________ 

*) Prakiraan 

 

     

 
1 

Memaksimalkan Dampak dari Investasi Infrastruktur 

Ringkasan 

 Pertumbuhan ekonomi naik sedikit dari 5.2% di 2017 menjadi 5.3% di 2018; sektor 

manufaktur tetap tumbuh di bawah PDB, sedangkan sektor jasa akan tetap tumbuh lebih 

cepat dan makin dominan  

 Pertumbuhan konsumsi cukup lemah, dapat meningkat bila tren peningkatan investasi 

di sektor riil dan harga komoditas yang lebih tinggi berlanjut 

 Pertumbuhan di 2018 dan mungkin 2019 akan banyak didorong investasi dan ekspor, 

didukung oleh peningkatan PMA dan pemulihan ekonomi di banyak negara maju 

 Risiko eksternal cukup terkendali melihat kemampuan bank-bank sentral utama dalam 

menaikkan suku bunga acuan tanpa mengganggu pasar keuangan dan pertumbuhan 

Tiongkok cukup berkelanjutan meskipun pada tingkat yang lebih rendah (sekitar 6%) 

 Dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi perlu lebih 

membuka peluang bagi peran swasta, mengingat kapasitas fiskal pemerintah yang masih 
rendah 

Dalam usaha mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang berkeadilan, 
pemerintahan Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai agenda utama dan mengalokasikan 
anggaran besar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Meskipun secara teori 
infrastruktur dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan, kenyataan 
belum menunjukkan demikian. Di saat alokasi anggaran infrastruktur tahun 2017 meningkat 

177% dari anggaran 2014, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 hanya meningkat sedikit. 
Penciptaan lapangan kerja yang disebut-sebut sebagai dampak positif yang timbul dari belanja 
infrastruktur dan konstruksi juga belum terlihat. Masalah ini akan dibahas secara rinci di bagian 
khusus dalam analisis ini (lihat "Paradoks Infrastruktur dan Pertumbuhan" di halaman 10). 

Rendahnya investasi sektor swasta, baik di sektor infrastruktur maupun sektor lainnya, akibat 
dominannya peran perusahaan milik negara, membuat pertumbuhan investasi secara 
keseluruhan tidak maksimal. Hal ini dapat berdampak negatif pada pencapaian target 
pertumbuhan ekonomi selama sisa pemerintahan Jokowi. Dengan kondisi saat ini, kami 
memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 5,2% di triwulan III dan keseluruhan tahun 2017  

Tabel 1: Proyeksi Tingkat Pertumbsuhan PDB LPEM FEB UI 
Q3 2017 FY 2017 FY 2018 FY 2019 

5.2% 5.2% 5.3% 5.5% 

 
Harga yang stabil dan lebih tinggi untuk komoditas ekspor utama, terutama kelapa sawit dan batu 
bara, akan mendorong peningkatan pertumbuhan PDB pada tahun depan. Namun, pertumbuhan 
hanya akan meningkat secara moderat pada 2018 dan 2019 akibat beberapa kondisi yang kurang 

menguntungkan. Pertama, ekspor energi, terutama minyak, gas, dan batu bara, tidak akan 
meningkat signifikan akibat persaingan dari energi terbarukan yang menjadi murah lebih cepat 
dari perkiraan, terutama karena faktor pembatasan emisi Tiongkok. Ke depan, kami melihat 
peluang harga minyak dan batu bara untuk kembali ke tingkat sebelum krisis 2008 mendekati 
nol, bahkan jika permintaan global akan energi melonjak ke tingkat sebelum krisis. Kedua, 
pertumbuhan konsumsi hanya bisa naik sedikit di atas 5%. Pertumbuhan konsumsi akan terus 
lebih lambat dibanding komponen ekonomi sisi pengeluaran lainnya lainnya (seperti ekspor, 
investasi), terutama karena hal tersebut bergantung pada kepercayaan konsumen dan 
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“…tidak seperti di banyak 
negara-negara maju, 
penyebab pelemahan sektor 
ritel yang paling dominan di 
Indonesia adalah kombinasi 
dari pertumbuhan yang 
signifikan di toko-toko ritel 
yang ada dalam beberapa 
tahun terakhir dan 
pertumbuhan konsumsi yang 
lemah, bukan karena 
persaingan yang ketat dari e-

commerce” 

pertumbuhan upah riil. Tanpa perubahan besar terhadap arah kebijakan atau kondisi eksternal, 
kami tidak melihat pertumbuhan PDB untuk naik signifikan dalam 2 tahun ke depan. 

 

Pertumbuhan Sektoral yang Bervariasi atau Bergeser? 

Perlambatan industri manufaktur, yang melambat pada triwulan II, dapat berbalik pada triwulan 
III meskipun masih tidak jauh dalam kisaran 4% dan pertumbuhan secara keseluruhan belum 
mencapai titik terendah. Industri Manufaktur Makanan dan Minuman masih menjadi penopang 
sektor manufaktur, dengan pertumbuhan permintaan yang kuat di triwulan II, sementara sub 
sektor lainnya menunjukkan tren yang berbeda. Beberapa subsektor manufaktur, terutama 

industri kayu, kertas, dan karet mengalami penurunan tajam di triwulan II dan mungkin tidak 
dapat membaik dengan cepat triwulan III. Pertumbuhan subsektor manufaktur yang stagnan di 
bawah 5% secara berkelanjutan triwulan diperhatikan, mengingat (i) produktivitas sektor 
manufaktur dapat relative cepat menyamai negara maju ekonomi tanpa investasi besar dalam 
modal manusia sehingga meningkatkan upah riil di masyarakat dan (ii) transisi tenaga kerja dari 
sektor manufaktur ke sektor jasa yang sedang bertumbuh cenderung berjalan cukup lambat. 

Industri makanan dan minuman memiliki tren yang berbeda dengan sektor manufaktur secara 
umum, dengan pertumbuhan sebesar 7,19% (y.o.y) pada triwulan II 2017. Dinamika makanan 
dan minuman dari sisi pengeluaran PDB sesuai dengan pernyataan tersebut, yang 
mengindikasikan bahwa industri manufaktur makanan dan minuman sebagian besar melayani 
pasar domestik dan nampaknya cukup kebal terhadap fluktuasi ekonomi global dan Indonesia. 
Pertumbuhan produksi makanan dan minuman yang tinggi disebabkan oleh tren kenaikan 
populasi kelas menengah dan perkotaan baru, yang menghargai kenyamanan makanan dan 
minuman cepat saji. 

Gambar 1: Pertumbuhan PDB dan Industri 
Utama 2013-2017Q2 

 
Source: CEIC 

Gambar 2: Pertumbuhan Industri Pengolahan 
dan Subsektor, 2013-2017Q2 

 
Source: CEIC 

Meskipun kenaikan pendapatan individu yang stabil terus menguntungkan industri makanan dan 
minuman, konsumen mungkin tidak cukup percaya diri untuk membeli barang dan jasa di luar 
kebutuhan pokok. Perdagangan Besar dan Eceran melambat kembali di triwulan II menunjukkan 
lemahnya kepercayaan konsumen untuk berbelanja, yang disebabkan oleh penurunan 
pertumbuhan ritel non-kendaraan, terutama peralatan rumah tangga. Tren ini perlu diperhatikan 
mengingat bahwa Hari Raya Lebaran 2017 bergeser ke bulan Juni untuk tahun ini, dan oleh 
karena itu, beberapa kenaikan permintaan menjelang Ramadhan yang seharusnya dimulai pada 
periode berikutnya sudah tercermin pada data triwulan II. Penurunan pertumbuhan subsektor 
yang seharusnya mendapat keuntungan dari pemulihan kepercayaan konsumen, seperti tekstil 
dan pakaian, juga cenderung lemah. 
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“Penurunan tingkat suku 
bunga oleh Bank Indonesia 
beberapa kali dalam setahun 
terakhir mungkin dapat 
meningkatkan konsumsi, 
namun hanya akan secara 

bertahap” 

Penurunan volume pengunjung pusat perbelanjaan besar dan pertumbuhan ritel secara 
keseluruhan yang lemah juga berkaitan erat dengan rendahnya pertumbuhan produksi terhadap 
produk industri manufaktur pakaian jadi (Gambar 2), yang pada akhirnya disebabkan lemahnya 
konsumsi pakaian dan alas kaki (lihat Gambar 4). Hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa 
tidak seperti di banyak negara-negara maju, penyebab pelemahan sektor ritel yang paling 
dominan di Indonesia adalah kombinasi dari pertumbuhan yang signifikan di toko-toko ritel yang 
ada dalam beberapa tahun terakhir dan pertumbuhan konsumsi yang lemah, bukan karena 
persaingan yang ketat dari e-commerce. 

Kami memperkirakan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran cenderung stabil pada 
triwulan IV 2017 dan mulai meningkat pada tahun 2018 menyusul penurunan tingkat suku bunga 
oleh Bank Indonesia. Meskipun demikian, pemulihan permintaan di sektor ini, bersama dengan 
dengan industri kendaraan bermotor dan properti, sangat bergantung pada seberapa cepat 
konsumen merespons pelonggaran kebijakan moneter BI. Sejauh ini, tanda-tanda menunjukkan 

bahwa konsumen masih menyesuaikan diri dengan kenaikan TDL (tarif dasar listrik) dan 
pertumbuhan upah yang lambat, yang diakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi selama 
beberapa tahun terakhir. 

Gambar 3: Pertumbuhan Grosir dan Retail 
serta Subsektornya, 2013-2017Q2 

 
Source: CEIC 

Gambar 4: Pertumbuhan Transportasi serta 
Subsektornya, 2013-2017Q2 

 
Source: CEIC 

 
Jasa transportasi dan pergudangan tetap tumbuh cepat, bahkan meningkat (lihat Gambar 4), 
akibat menjamurnya aktivitas e-dagang dan pembangunan infrastruktur perhubungan berskala 
besar. Percepatan pertumbuhan layanan transportasi dapat berlanjut di tahun 2018 sering 
dengan meningkatnya pendapatan konsumen kelas menengah dan atas, yang mendorong 
berkembangnya pariwisata domestik dan tren makan di restoran (ditunjukkan oleh peningkatan 
pertumbuhan di sektor akomodasi dan makan dan minum). Urbanisasi yang cepat di kota-kota 
sekunder dan tersier turut mendorong tren ini.  

Peningkatan kepesertaan dan penggunaan BPJS Kesehatan juga akan meningkatkan 
pertumbuhan industri farmasi (7,38% y.o.y pada triwulan II) dan layanan kesehatan (6,40% y.o.y 
pada triwulan II), terutama menjelang mandat cakupan semesta (universal coverage) pada tahun 
2019. Jika tren penggunaan fasilitas kesehatan terus mengikuti pola negara maju, ditambah 
dengan populasi yang cepat menua, pertumbuhan sector terkait layanan kesehatan akan 
konsisten tumbuh lebih cepat dibanding PDB secara keseluruhan bahkan setelah tahun 2019.  

 
Konsumsi Domestik Masih Lemah di Triwulan III; Pertumbuhan Akan Cukup Positif di 2018 

Pertumbuhan konsumsi yang stagnan pada triwulan II tahun 2017 akan sedikit membaik di 
triwulan III, meskipun akan masih sedikit lebih lambat dibanding pertumbuhan PDB di tahun 
2018. Kami ragu bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengimbangi perlambatan pertumbuhan 
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“…jika pertumbuhan 
konsumsi pada triwulan III 
dan IV hanya naik sedikit, 
peluang untuk konsumsi dan 
PDB tumbuh lebih agresif 
seperti yang diasumsikan 
dalam anggaran tahun 2018 
menjadi sangat rendah” 

konsumsi. Pertumbuhan konsumsi yang lemah, yang menurunkan pertumbuhan pendapatan 
perusahaan, akan mendorong pemotongan anggaran, mengingat target defisit APBN (2,94%) 
sangat mendekati batas defisit anggaran wajib 3%. Penurunan tingkat suku bunga oleh Bank 
Indonesia beberapa kali dalam setahun terakhir mungkin dapat meningkatkan konsumsi, namun 
hanya akan secara bertahap. Hal ini dikarenakan konsumen, terutama kalangan menengah ke 
bawah, masih merasakan efek negatif kenaikan TDL terhadap daya beli, yang diiringi dengan 
kenaikan upah yang rendah. Tren pertumbuhan upah yang lebih rendah dapat dikaitkan dengan 
dua faktor utama. Pertama, pertumbuhan PDB yang lebih lambat menurunkan profitabilitas 
perusahaan dan penerimaan pajak, yang membatasi ruang untuk pertumbuhan upah sektor 

public dan swasta. Kedua, kenaikan drastis upah minimum di seluruh Indonesia selama beberapa 
tahun sebelumnya dihentikan pada tahun 2015 setelah diterbitkannya peraturan pemerintah (PP 
78/2015 tentang Upah), yang membatasi laju kenaikan upah sektor formal. 

Gambar 5: Tingkat Pertumbuhan Konsumsi 

Rumah Tangga dan Komponennya,  
2013-2017Q2 

 
Source: CEIC 

Gambar 6: Tingkat Pertumbuhan Investasi 

dan Komponen Utamanya, 2013-2017Q1 
 

 
Source: CEIC 

 
Sebagian besar komponen konsumsi rumah tangga (lihat Gambar 5) tumbuh stabil sejak triwulan 

I, dengan pengecualian layanan kesehatan dan pendidikan (melambat menjadi 5,40% dari 6,04%) 
serta restoran dan hotel (meningkat menjadi 5,87% dari 5,43%). Konsumen juga masih menunda 
pembelian barang-barang tahan lama; pertumbuhan konsumsi peralatan untuk rumah tangga di 
triwulan II dilaporkan hanya 4,12%. Akan tetapi, terdapat kemungkinan besar bahwa konsumen 
akan mulai membeli barang tahan lama dalam beberapa triwulan berikutnya, yang terlihat dari 
kenaikan penjualan kendaraan bermotor dan sepeda motor untuk triwulan III 2017, yang 
meningkat masing-masing sebesar 7,79% dan 18,09% (y.o.y). Jika tren berlaku untuk jenis barang 
tahan lama lainnya, didukung oleh pelonggaran kebijakan lebih lanjut oleh Bank Indonesia, 
pertumbuhan konsumsi dapat meningkat menjadi 5,0% di triwulan III. Akan tetapi, harus 
ditekankan bahwa pertumbuhan lebih lanjut pada tahun 2018 bergantung pada perbaikan dari 
indikator-indikator terkait konsumsi lainnya sampai dengan triwulan IV 2017; jika pertumbuhan 

konsumsi pada triwulan III dan IV hanya naik sedikit, peluang untuk konsumsi dan PDB tumbuh 
lebih agresif seperti yang diasumsikan dalam anggaran tahun 2018 menjadi sangat rendah. 
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“Pengetatan kebijakan yang 
dikomunikasikan dengan lebih 
baik oleh bank-bank sentral 
utama, seperti The Fed, 
European Central Bank, dan 
Bank of Japan, juga 
memungkinkan investor 
untuk mengatur ekspekstasi 
tingkat suku bunga dengan 
benar dan membuat arus 
modal masuk tetap tinggi” 

Gambar 7: Komposisi PDB, 2013Q1-2017Q2 
(persen) 

 
Source: CEIC 

Gambar 8: Penjualan Kendaraan Bermotor dan 
Pertumbuhannya (y.o.y.)

 
Source: CEIC 

 

Tingkat pertumbuhan konsumsi domestik yang tidak berubah dan keengganan konsumen untuk 
melakukan berbelanja juga terlihat pada inflasi yang sangat rendah sepanjang tahun 2017, 
bahkan setelah TDL naik signifikan pada paruh pertama tahun 2017. Sepanjang sepuluh bulan 
terakhir, inflasi hanya mencapai 2,67%, dengan hanya periode natal dan akhir tahun yang dapat 
menjadi sumber potensi inflasi yang tersisa untuk tahun 2017. Inflasi pada akhir 2017 mungkin 

akan berada di bawah kisaran 3,5%, kecuali bila terdapat kenaikan harga bahan bakar, yang 
peluangnya sangat rendah. Jika penurunan inflasi ternyata bersifat struktural (didorong oleh 
infrastruktur yang lebih baik, rantai pasokan yang lebih maju, dan/atau ekspektasi inflasi yang 
lebih rendah), inflasi untuk tahun 2018 akan berada dalam kisaran 3-4% karena ekonomi mulai 
meningkat. 

Gambar 9: Tingkat Inflasi (%, y.o.y) 

 
Source: CEIC 

Gambar 10: Tingkat Inflasi (%, mtm) 

 
Source: CEIC 

 

Investasi yang lebih banyak dan Ekspor yang Kuat: Faktor Pendorong Utama untuk 2017 dan 
2018 

Peningkatan investasi diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan di akhir tahun 
2017 dan terutama pada 2018. Pembentukan modal tetap bruto, yang menjadi ukuran investasi 
pada PDB, tumbuh lebih cepat dibanding ekonomi secara keseluruhan pada triwulan II (5,35% 
y.o.y), terutama dengan lonjakan konstruksi dan perbaikan penjualan kendaraan, yang didorong 

belanja infrastruktur berskala besar. Pengetatan kebijakan yang dikomunikasikan dengan lebih 
baik oleh bank-bank sentral utama, seperti The Fed, European Central Bank, dan Bank of Japan, 
juga memungkinkan investor untuk mengatur ekspekstasi tingkat suku bunga dengan benar dan 
membuat arus modal masuk tetap tinggi. Hal ini terlihat pada kenaikan 15,7% (y.o.y.), dalam 
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“…pertumbuhan investasi 
tidak dialokasikan untuk 
pembelian barang-barang 
yang meningkatkan kapasitas 
produksi sektor manufaktur 
secara langsung, yang 
menjelaskan mengapa 
tingkat investasi yang tinggi 
terhadap PDB tidak disertai 
dengan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih cepat” 

nominal Rupiah, realisasi investasi asing langsung pada triwulan kedua tahun 2017, bahkan saat 
Rupiah mulai menguat dan Bank Indonesia mulai menurunkan tingkat suku bunga. 

Gambar 11: Realisasi PMA (Nominal) 
 

 
Source: CEIC 

Gambar 2: Investasi Asing dan Domestik 
(Nominal) 

 
Source: CEIC 

 
Realisasi penanaman modal langsung oleh asing yang kuat pada triwulan I dan triwulan II juga 
sangat menarik, mengingat kekhawatiran pasar kasus seputar pemilihan gubernur Jakarta awal 
tahun ini. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap proses politik 
di Indonesia dan persepsi risiko kerusuhan terkait politik seperti tahun 1998 yang rendah. 
Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk sistem hukum Indonesia; kantor-kantor berita global 
utama mempertanyakan kredibilitas sistem hukum Indonesia, yang membuat investor asing akan 
masih sangat mengandalkan hukum Singapura untuk perselisihan internasional terkait 

investasinya di Indonesia. 

Berkurangnya penanaman modal langsung oleh investor domestik pada triwulan II 2017 
kemungkinan bersifat sementara, namun beberapa indikator lainnya mengenai investasi cukup 
mengkhawatirkan. Sebagian besar pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto disumbang 
oleh investasi pada bangunan dan konstruksi (6,07% y.o.y) dan kendaraan (12,58%), sedangkan 
pertumbuhan investasi pada mesin dan peralatan bersifat negatif (-2,19% y.o.y). Ini berarti 

bahwa pertumbuhan investasi tidak dialokasikan untuk pembelian barang-barang yang 
meningkatkan kapasitas produksi sektor manufaktur secara langsung, yang menjelaskan 
mengapa tingkat investasi yang tinggi terhadap PDB tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi 
yang lebih cepat. 

Hal lain untuk diperhatikan mengenai investasi adalah perlambatan dalam pertumbuhan kredit; 
walaupun pada triwulan pertama pinjaman yang disalurkan pihak perbankan meningkat sebesar 
9,15% (y.o.y.), pada triwulan II pertumbuhan kredit tercatat hanya 7,57%, meskipun 
pertumbuhan naik sedikit kembali menjadi 8,20% (y.o.y) di bulan Agustus secara bulanan. Tingkat 
pertumbuhan kredit juga berbeda pada berbagai jenis kredit; kredit konsumsi meningkat dari 
9,28% menjadi 9,86% (y.o.y) di triwulan II, sedangkan kredit investasi merosot dari 10,32% 
menjadi 6,44% (y.o.y) dan kredit modal kerja dari 8,61% menjadi 7,21%.  

Turunnya petumbuhan pinjaman terkait investasi, yang memperkuat tren penurunan investasi 
langsung dalam negeri, dapat dijelaskan oleh (i) pelaku bisnis memperkirakan penurunan suku 
bunga akan terus berlanjut, yang membuat penundaan penarikan pinjaman investasi lebih 
menguntungkan atau (ii) kenaikan defisit anggaran pemerintah mengurangi ketersediaan dana 
pinjaman ke sektor swasta. Penjelasan pertama mungkin didukung oleh penurunan suku bunga 
modal kerja yang sangat bertahap (turun hanya 0,29% sejak akhir tahun lalu) dan pinjaman 
investasi (turun sebesar 0,24% sejak akhir tahun lalu). Penjelasan kedua didukung oleh kenaikan 
defisit anggaran terhadap total kapasitas pembiayaan dalam negeri (pembiayaan yang 
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“…anggaran 2018 masih 
terlalu ambisius dan akan 
mengalami masalah yang 
sama dengan APBN 
sebelumnya, yaitu target 
yang tidak realistis, yang 
perlu direvisi di tengah tahun 

anggaran berjalan” 

diharapkan sebesar Rp 397 triliun di bawah APBN-P 2017 sama dengan 8,8% dari seluruh kredit 
beredar yang diberikan oleh bank). 

Gambar 13: Trade Balance (Nominal) (2015Q1 – 
Aug 2017) 

 
Source: CEIC 

Gambar 14: Pertumbuhan PPN Dalam 
Negeri tiap Sektor 

 
Source: CEIC 

 
Ekspor bersih, yang merupakan sumber pertumbuhan lainnya pada semester pertama 2017, juga 
masih menunjukkan tren positif, meskipun sedikit menurun pada triwulan II dan III 2017. 
Meskipun neraca perdagangan secara mengejutkan membukukan defisit di bulan Juli, neraca 
perdagangan triwulan III tetap positif. Harga komoditas yang meningkat, sekitar USD 50-60 per 

barel untuk minyak mentah dan sekitar USD 85 per metrik ton untuk batu bara, membantu 
meningkatkan ekspor minyak dan gas bumi pada triwulan III 2017. Kenaikan harga komoditas 
juga menyebabkan kenaikan impor, mengingat status Indonesia sebagai negara pengimpor. Total 
defisit transaksi berjalan diproyeksikan berada di bawah 2,0% di triwulan III 2017. 

Ekspor diperkirakan akan terus meningkat berkat permintaan yang lebih tinggi dari China, Jepang, 
dan Eropa, perbaikan harga komoditas, dan komitmen implisit Bank Indonesia untuk menjaga 
Rupiah agar tidak terapresiasi lebih lanjut. Neraca berjalan bahkan bisa kembali surplus pada 
awal tahun 2018, tergantung pada harga komoditas dan dampak program infrastruktur skala 
besar oleh pemerintah untuk aktivitas perdagangan. Kami juga melihat bahwa pertumbuhan 
impor tidak sekuat pertumbuhan ekspor, terutama untuk barang jadi dan barang setengah jadi, 
mengingat konsumsi domestik yang masih relatif lemah. 

 

Defisit Anggaran yang Lebih Tinggi dan Stimulus Fiskal yang Terbatas  

Per 30 September, total pendapatan negara mencapai Rp 1.099,3 triliun (63,3% dari target APBN-

P), sementara belanja negara mencapai Rp 1.082,6 triliun (60,6% dari target APBN-P). 

Penerimaan pajak yang stagnan (Rp 896,5 triliun pada sembilan bulan pertama di tahun 2017, 

dibandingkan dengan Rp 896,3 triliun pada periode yang sama di tahun 2016) sebagian 

disebabkan oleh kenaikan penerimaan pajak dari program amnesti pajak di tahun 2016 yang 

bersifat sekali saja. Namun, terdapat tanda-tanda bahwa, setelah mengeluarkan penerimaan 

non-rutin dari amnesti pajak untuk 2016, terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak yang 

signifikan tahun ini. Sebagai contoh, pendapatan PPN untuk 9 bulan pertama meningkat tajam, 

dari Rp 270,2 triliun tahun lalu menjadi 307,3 triliun. Hal ini didukung oleh peningkatan penjualan 

kendaraan bermotor dan sektor-sektor utama lainnya yang banyak berkontribusi terhadap PPN, 

termasuk sektor manufaktur, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan 

penyimpanan.  
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“…pemerintah harus 
memprioritaskan belanja 
anggaran untuk proyek 
infrastruktur dengan 
keuntungan finansial rendah 
tetapi memiliki dampak 
positif ekonomi dan sosial 
yang tinggi” 

Walaupun demikian, kenyataan bahwa keseluruhan pendapatan untuk sembilan bulan pertama 

hanya sebesar 63,3% mengindikasikan bahwa risiko gagalnya pencapaian target pendapatan 

pemerintah sangat tinggi. Jika tren saat ini terus berlanjut sampai akhir tahun, kami 

memperkirakan realisasi pendapatan hanya akan sebesar 85-90%. Hal ini berdampak besar pada 

sisi pengeluaran, terutama karena target defisit APBN-P 2017 (2,92%) sangat mendekati batas 

3% sehingga target pendapatan yang tidak terpenuhi secara otomatis harus diimbangi dengan 

pemotongan anggaran. Ini berarti pemerintah tidak dapat bertindak sebagai stabilisator dalam 

perekonomian yang masih tumbuh relatif lambat dan harus menunda pelaksanaan proyek 

infrastruktur berskala besar sampai tahun depan, yang turut menambah risiko negatif terhadap 

pertumbuhan PDB dan menurunkan kredibilitas jangka panjang APBN. 

Kami melihat target pertumbuhan pendapatan yang ditetapkan untuk anggaran 2018 masih 

terlalu ambisius dan akan mengalami masalah yang sama dengan APBN sebelumnya, yaitu target 

yang tidak realistis, yang perlu direvisi di tengah tahun anggaran berjalan. Dengan perkiraan 

realisasi anggaran 2017 sebesar 85% (Rp 1,3 triliun), target penerimaan 2018 secara efektif 

menargetkan kenaikan pajak sebesar 23%. Realisasi kenaikan penerimaan pajak yang melebihi 

target tersebut dalam satu tahun anggaran hanya pernah terjadi satu kali pada tahun 2008, yang 

terutama disebabkan oleh program ‘Sunset Policy’ pada tahun tersebut. Potensi rendahnya 

penerimaan di 2018 menimbulkan risiko tinggi pada target infrastruktur yang ambisius dan oleh 

karena itu akan memerlukan lebih banyak lagi keterlibatan sektor swasta untuk mengurangi 

risiko kebutuhan infrastruktur yang tidak terpenuhi untuk mendukung target pertumbuhan 

jangka panjang, sesuatu yang kurang terlihat dari realisasi pembangunan infrastruktur dalam 3 

tahun terakhir. 

Dampak negatif lain yang kurang jelas namun tidak kalah parahnya dengan defisit anggaran yang 

tinggi adalah efek ‘crowding-out’ pembelanjaan defisit. Karena pemerintah Indonesia semakin 

bergantung pada sumber pendanaan dalam negeri, khususnya obligasi dalam denominasi rupiah, 

kenaikan defisit anggaran harus dibiayai dari tabungan nasional1 yang jumlahnya terbatas. Hal ini 

akan meningkatkan persaingan untuk memperoleh pinjaman, yang mengurangi jumlah tabungan 

dalam negeri yang dapat disalurkan ke peminjam swasta serta meningkatkan tingkat suku bunga 

untuk semua jenis pinjaman. Berkurangnya dana yang disalurkan ke peminjam swasta dan 

kenaikan suku bunga pada akhirnya akan mengurangi investasi dan konsumsi oleh swasta. 

Fenomena di mana peningkatan belanja sektor publik menyebabkan pengurangan investasi dan 

konsumsi sektor swasta adalah apa yang oleh ekonom disebut sebagai efek ‘crowding-out’. 

Walaupun efek ‘crowding-out’ tidak akan sepenuhnya menghilangkan efek stimulus yang 

diciptakan oleh kenaikan pengeluaran pemerintah, hal ini secara signifikan akan membatasi 

efektivitas dari stimulus fiskal lewat defisit anggaran. Untuk memastikan bahwa pengeluaran 

defisit menciptakan efek positif bagi perekonomian, pemerintah harus mengurangi pengeluaran 

non-esensial dan non-produktif serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik 

yang sudah ada. Dalam kaitannya dengan prioritas kebijakan utama saat ini, terutama 

infrastruktur, rasionalisasi dan efisiensi anggaran berarti pemerintah harus memprioritaskan 

belanja anggaran untuk proyek infrastruktur dengan keuntungan finansial rendah tetapi memiliki 

dampak positif ekonomi dan sosial yang tinggi. Hubungan antara kapasitas pendanaan 

                                                                 
1 Tabungan nas ional  yang dimaksud merupakan kategori  luas  dari  dana yang mewaki l i  uang yang tidak 

dikonsumsi  oleh rumah tangga atau digunakan korporas i  untuk investasi. Dalam konteks ekonomi, tabungan 

mel iputi  namun tidak terbatas  pada uang yang disetorkan oleh individu dan perusahaan non-keuangan di sistem 
perbankan atau disa lurkan ke obl igas i  domesti k dan pasar saham. 
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“…kami ragu bahwa 
permintaan terhadap 
batubara akan meningkat di 
jangka panjang, yang 
membatasi potensi industri 
pertambangan dan ekspor 
terkait batubara untuk tahun 

2018 dan 2019” 

pemerintah, ‘crowding out’ dari peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, dan 

kolaborasi keterlibatan antara negara dan swasta yang tepat dalam infrastruktur dibahas di 

bagian berikutnya yang khusus membahas infrastruktur. 

Di luar masalah tentang postur anggaran saat ini, ada beberapa tanda-tanda positif mengenai 

arah pola belanja pemerintah pusat. Misalnya, alokasi belanja yang lebih besar untuk 

infrastruktur, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pendidikan merupakan bentuk 

program belanja yang lebih baik dan bertanggung jawab. Inisiatif lain, seperti janji pemerintah 

untuk mempromosikan program infrastruktur padat karya (Padat Karya Cash), juga berpotensi 

memacu investasi di bidang infrastruktur dan daya beli secara bersamaan, yang membuat 

stimulus pengeluaran lebih efektif. Di sisi lain, kami juga mencatat bahwa pemerintah saat ini 

seakan-akan melanggar janjinya sendiri untuk membiarkan harga BBM mengambang dan 

membatasi subsidi bahan bakar dengan membiarkan Pertamina menanggung kerugian dari harga 

BBM yang dipaksa tetap bahkan saat harga minyak dunia meningkat lagi. Pola perilaku terkait 

subsidi BBM ini merupakan satu langkah mundur dari menciptakan ekonomi yang lebih berbasis 

pasar dan anggaran yang lebih pro-masyarakat miskin. 

 

Risiko Eksternal Terkendali di Tahun 2018 dan 2019 

Kami mencatat beberapa perkembangan baru untuk tahun 2018 dan 2019 yang dapat 

memengaruhi ekonomi domestik secara signifikan. Pertama, tren di antara bank sentral utama, 

terutama Amerika Serikat, Eurozone, Inggris, dan mungkin Jepang, untuk mulai mengetatkan 

kembali kebijakan moneternya. Hal ini mungkin telah lama diprediksi oleh pasar, terutama 

melihat respons pasar keuangan global yang tidak terlalu bereaksi negatif terhadap kebijakan 

tersebuts. Respons yang cukup tenang ini disebabkan oleh dua faktor; pertama, adanya 

komunikasi kebijakan moneter dan upaya bank sentral yang lebih baik dan menghindar kejutan 

membuat investor mampu mengantisipasi tingkat suku bunga terlebih dahulu. Kedua, terdapat 

peningkatan perilaku mengambil risiko dan toleransi risiko di antara pelaku pasar. Kami 

memperkirakan pola tersebut akan berlanjut hingga 2018 dan 2019, yang akan melanjutkan tren 

arus modal masuk yang lebih banyak ke pasar negara berkembang, termasuk di Indonesia, 

meskipun memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi.  

Kedua, kami melihat bahwa Tiongkok, yang selama tahun lalu dan sampai awal tahun ini sangat 

berisiko mengalami perlambatan ekonomi secara serius (hard landing), tampaknya telah berhasil 

mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, meskipun lebih rendah di kisaran 6%. 

Hal ini membuat pertumbuhan permintaan komoditas akan terus positif, meski harga komoditas 

akan tetap berada di bawah harga sebelum tahun 2008. Harga batu bara tidak akan mengalami 

penurunan seperti yang terjadi hingga 2016, namun kami ragu bahwa permintaan terhadap batu 

bara akan meningkat di jangka panjang, yang membatasi potensi industri pertambangan dan 

ekspor terkait batu bara untuk tahun 2018 dan 2019. 

Ketiga, kami mencatat bahwa meningkatnya perilaku pengambilan risiko dan toleransi risiko 

telah membuat beberapa analis khawatir tentang kemungkinan terjadinya krisis keuangan skala 

global seperti tahun 2008. Meskipun benar bahwa perilaku pengambilan risiko yang berlebihan 

dan lengahnya regulator terlihat di beberapa sektor, terutama teknologi, kami tidak melihat 

adanya peningkatan risiko krisis yang signifikan, setidaknya untuk tahun 2018. Suku bunga acuan 

di Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya naik jauh lebih lambat dibanding dengan 

tahun 2005-2008, yang memungkinkan pasar untuk menyesuaikan diri dengan pengetatan 

kebijakan moneter secara bertahap.  
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“Mengingat model 
pertumbuhan masa lalu, 
d idorong oleh ekstraksi 
sumber daya alam, tidak 
dapat dipertahankan di 
tengah harga komoditas yang 
terus jauh lebih rendah 
dibanding awal 2000-an, 
diversifikasi ekonomi ke 
sektor-sektor manufaktur dan 
jasa dengan membangun 
infrastruktur menjadi semakin 

penting” 

Selain itu, dalam konteks Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki kemampuan 

yang cukup baik untuk mendukung perekonomian dan mengurangi volatilitas nilai tukar apabila 

perekonomian global atau domestik memburuk secara mendadak di tahun 2018. Namun, 

kewaspadaan pemerintah terhadap kemungkinan meningkatnya pengambilan risiko oleh pelaku 

pasar yang membahayakan serta mendorong gelembung ekonomi (bubble) di tahun 2018 dan 

2019 sangat diperlukan, terutama jika pemerintahan Trump dapat mendorong rencana 

deregulasi dan pemotongan pajak di Amerika Serikat yang tidak berkelanjutan. 

 

Paradoks Infrastruktur dan Pertumbuhan 

Usaha pemerintahan Jokowi untuk secara signifikan memperbaiki kondisi Infrastruktur di 
seluruh Indonesia didasari oleh alasan yang baik untuk mendorong dunia usaha melalui 
pengadaan barang publik yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi, seperti jalan, rel, bandara, 
pembangkit listrik dan jaringan, atau sistem irigasi. Mengingat model pertumbuhan masa lalu, 
didorong oleh ekstraksi sumber daya alam, tidak dapat dipertahankan di tengah harga 
komoditas yang terus jauh lebih rendah dibanding awal 2000-an, diversifikasi ekonomi ke 
sektor-sektor manufaktur dan jasa dengan membangun infrastruktur menjadi semakin 
penting. Visi ini, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN 2019), sangat ambisius; keseluruhan rencana pembangunan infrastruktur 
membutuhkan dana investasi sebesar Rp 5.519 triliun, baik dari anggaran publik maupun 
sektor swasta. 

Besarnya skala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini terlihat dari rincian 
rencana pembangunan infrastruktur. Untuk transportasi saja, RPJMN merencanakan 2.650 km 

jalan baru, belum termasuk rencana baru jalan tol sepanjang 1.000 km (segmen Trans 
Sumatera, Trans-Jawa, Non-Trans Jawa, Samarinda-Balikpapan, Manado-Bitung, dst.). Dari 
segi panjang jalan, rencana jalan tol baru yang telah dibangun dalam 3 tahun pertama 
pemerintahan Jokowi melebihi total panjang jalan tol yang dibangun selama 40 tahun 
sebelumnya. Target tersebut juga diiringi kewajiban lainnya untuk mempertahankan 46.770 
km jalan yang sudah ada. Pemerintah juga berencana membangun rel kereta sepanjang 3.258 
km yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, belum termasuk proyek LRT 
dan MRT yang direncanakan di beberapa kota. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 
24 pelabuhan baru dan 15 bandara untuk memberikan hubungan antar-kota dan antar-pulau 
dan juga perdagangan yang lebih baik. 

 

Dorongan infrastruktur pemerintah juga terlihat di sektor ketenagalistrikan, dengan target 
kapasitas baru sebesar 35.000 MW untuk 2015-2019. Rencana tersebut terdiri dari 109 
pembangkit listrik baru, di mana 35 (10.681 MW) didanai oleh pemerintah dan PLN lewat 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capacity 39.71 44.48 46.61 48.74 49.13 51.92

Growth 12.01% 4.81% 4.56% 0.79% 5.68%
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“Namun, keterbatasan dari 
pendekatan pembiayaan 
infrastruktur melalui BUMN 
menjadi semakin tak 

terelakkan” 

APBN. Kapasitas selebihnya bergantung pada pembiayaan swasta melalui skema Independent 
Power Producer (IPP). 

 

Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa pertumbuhan total kapasitas pembangkit 
listrik yang terpasang turun sejak 2012 hingga 2015, dari 12,01% menjadi hanya 0,79%, 
sebelum meningkat kembali ke 5,68% di tahun 2016. Pertumbuhan ini mungkin merupakan 

sinyal percepatan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh pemerintah. Hal ini didukung 
oleh kenyataan bahwa setelah menghadapi pertumbuhan panjang jalur transmisi yang 
stagnan dari tahun 2011 sampai 2015, pertumbuhan panjang jalur transmisi dipercepat 
menjadi 5,05%. 

Fakta yang lebih mencolok adalah bahwa pengeluaran infrastruktur tidak serta merta memacu 
kegiatan ekonomi, terutama kebangkitan sektor manufaktur, bahkan sampai tahun 2017. 
Pertumbuhan belanja pemerintah yang besar pada tahun 2016 tidak memacu pertumbuhan 
yang lebih tinggi dari total belanja infrastruktur (pemerintah + swasta) pada tahun 2016, 
dengan kemungkinan tren tersebut berlanjut pada 2017. Hal ini menciptakan beberapa 
paradoks: jika anggaran infrastruktur pemerintah tumbuh sekitar 177% dari tahun 2014 
sampai 2017, mengapa pertumbuhan belanja keseluruhan infrastruktur (publik dan swasta) 
stagnan pada tahun 2016? Selain itu, jika infrastruktur menurunkan biaya logistik dan 
transaksi, mengapa kenaikan besar dalam penyediaan infrastruktur tidak diikuti dengan 
peningkatan yang cukup besar dalam pertumbuhan PDB di tahun 2017? 

Defisit Terselubung dan Intervensi Pasar Keuangan 

Sejauh ini, pemerintah menggunakan berbagai macam cara untuk menyediakan skema 
pendanaan dan pembiayaan infrastruktur yang bergantung pada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Pilihan pemerintah untuk model pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh 
BUMN dapat dimengerti, karena model semacam itu memungkinkan pemerintah untuk 
memulai proyek dengan cepat, tanpa harus melalui proses penganggaran yang berbelit 
ataupun negosiasi yang rumit dengan sektor swasta. Namun, keterbatasan dari pendekatan 
pembiayaan infrastruktur melalui BUMN menjadi semakin tak terelakkan.  

Untuk proyek yang didanai APBN, pemerintah memberikan penugasan langsung kepada 
BUMN untuk menangani pembangunan infrastruktur tertentu. Setelah kapasitas fiskal 
nasional menurun, arus pembayaran dari pemerintah kemudian terhenti, meskipun 
pemerintah secara resmi tidak menunggak pembayaran. Kondisi ini telah berdampak pada 

arus kas berbagai BUMN, yang tercermin dari pergerakan harga sahamnya. Sebagian besar 
BUMN di sektor infrastruktur mengalami penurunan harga saham, misalnya PPRO (-85% ytd), 
WASKT (-27%), PTPP (-30%), WTON (-31%), WIKA (-21%), dan CMNP (-25%). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Length 35.42 36.55 38.32 39.64 40.56 42.09 44.22

Growth 3.18% 4.85% 3.43% 2.33% 3.77% 5.05%
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“Pemerintah harus 
memikirkan solusi jangka 
panjang dari pembiayaan 
infrastruktur; bukan hanya 
solusi jangka pendek seperti 

yang mendominasi saat ini.” 

Untuk proyek dengan skema konsesional yang tidak bergantung pada APBN, seperti 
pembangkit listrik dan jalan tol, banyak BUMN yang lebih memilih penerbitan obligasi global 
untuk pembiayaan proyek. Metode ini dapat digunakan pada berbagai kasus, tetapi tidak lagi 
untuk sektor tertentu. Misalnya, di sektor kelistrikan, PLN, yang sudah memiliki utang dalam 
jumlah besar yang disebabkan oleh serangkaian kerugian besar terutama akibat subsidi listrik 
dan inefisiensi internal sehingga tidak dapat mengeluarkan hutang baru. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan serangkaian peraturan yang memberi 
jaminan terhadap kewajiban PLN untuk kegiatan pembiayaannya terkait pengembangan 
infrastruktur ketenagalistrikan. 

Sejauh ini kebijakan tersebut dianggap sukses. PLN dapat memperoleh pembiayaan baru dari 
investor, yang memungkinkan berlanjutnya pengembangan besar pada pembangkit listrik dan 
juga jalur transmisi yang baru. Namun, hal tersebut tidak serta merta berarti semuanya 
berjalan baik. Baru-baru ini, Menteri Keuangan mengirim surat kepada Menteri Badan Usaha 

Milik Negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperingatkan skala 
utang PLN, yang menurut laporan keuangan triwulan II-2017 mencapai Rp 299 triliun. Jumlah 
ini setara dengan sekitar 8% dari total utang negara sebesar yang mencapai 3,667 triliun rupiah 
pada triwulan II-2017. 

Strategi lain untuk menyediakan pembiayaan untuk proyek infrastruktur adalah 
mengalokasikan investasi dana abadi yang dimiliki oleh pemerintah. Dana tersebut, meliputi 
namun tidak terbatas pada BPJS, Asabri, Taspen, LPDP, PT SMI, PT PPA, dan BPIH, diberi 
mandat untuk mengalokasikan sebagian dari portofolio mereka ke dalam obligasi terkait 
infrastruktur atau bahkan investasi ekuitas. OJK, kemungkinan setelah dikonsultasikan oleh 
pemerintah, mengeluarkan POJK 36/2016 yang mewajibkan Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun 
menginvestasikan sekurang-kurangnya 30% dana untuk obligasi terkait infrastruktur yang 
dikeluarkan oleh BUMN dan BUMD. 

Upaya ini mungkin sangat efektif dalam jangka pendek. Namun, efek jangka panjang dari 
kebijakan dan upaya ini patut dipertanyakan. Kami melihat upaya untuk realokasi investasi 
lembaga keuangan yang seharusnya dikelola secara profesional perlu diperhatikan mengingat 
dana-dana abadi tersebut memiliki preferensi horizon investasi mereka sendiri yang tidak 
sesuai dengan jenis investasi infrastruktur, yang umur proyeknya bias lebih dari 20 tahun. 
Upaya ini juga mendistorsi alokasi modal dari investasi yang paling menguntungkan bagi dana 

abadi hanya demi meningkatkan investasi infrastruktur. Pemerintah harus memikirkan solusi 
jangka panjang dari pembiayaan infrastruktur; bukan hanya solusi jangka pendek seperti yang 
mendominasi saat ini. 

Keterlibatan Sektor Swasta 

Dengan keterbatasan kemampuan anggaran negara untuk mencakup semua pendanaan 
infrastruktur serta keterbatasan atas keberlanjutan ambisi pemerintah untuk 
mengembangkan infrastruktur yang dipimpin oleh BUMN, keterlibatan sektor swasta dalam 
pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting untuk strategi pembangunan infrastruktur 

jangka panjang yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam strategi 
ini; dalam lima tahun terakhir, kita telah mengalami masa pertumbuhan investasi infrastruktur 
yang lambat dari pihak swasta. Realisasi PMA di sektor yang terkait infrastruktur telah tumbuh 
sedang. Kondisi tersebut juga berlaku untuk Investasi PMDN, di mana pertumbuhan signifikan 
dari realisasi investasi belum terlihat. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, 
PMA tumbuh secara signifikan pada periode 2012-2015, meskipun mengalami penurunan 
besar pada tahun 2016. Untuk kasus PMDN, pola menunjukkan adanya fluktuasi dalam lima 
tahun terakhir. 
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“Ketika anggaran belanja 
infrastruktur pemerintah 
meningkat signifikan, 
investasi sektor swasta dalam 
proyek infrastruktur 
cenderung stagnan atau 

malah turun” 

 

Pada tingkat yang lebih luas, data menunjukkan keterlibatan swasta di sektor-sektor yang 
terkait dengan infrastruktur stagnan dalam lima tahun terakhir. Kami hanya melihat adanya 

peningkatan yang berarti dalam investasi pemerintah dari basis tahun-ke-tahun. Idealnya, 
dana pemerintah hanya berperan sebagai stimulus untuk menarik partisipasi swasta, atau 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk berinvestasi di wilayah dan proyek yang 
mungkin tidak menguntungkan secara finansial namun penting dari segi ekonomi dan sosial. 
Meskipun demikian, fakta masih menunjukkan hal sebaliknya. Ketika anggaran belanja 
infrastruktur pemerintah meningkat signifikan, investasi sektor swasta dalam proyek 
infrastruktur cenderung stagnan atau malah turun. 

 

Hal ini mungkin terjadi karena beberapa alasan. Untuk banyak kasus, seperti kasus jalan tol, 
terutama di Bagian Sumatera, pemerintah memilih untuk memberikan tugas secara langsung 
kepada Hutama Karya untuk pembangunan, yang mencakup kontrak selama 40 tahun dari 
total jalan sepanjang 322,9 km. Di satu sisi, keputusan ini dapat menjadi langkah bagus untuk 
memastikan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan pengalaman BUMN dalam 
pembangunan proyek pada skala tersebut. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan 
tersebut jauh melampaui kapasitas Hutama Karya yang sebenarnya. Kondisi ini kemudian 
menjadi semakin buruk seiring HK tidak mendapatkan suntikan modal dari APBN untuk 
mengembangkan proyek tersebut. Sementara itu, mengundang investor swasta untuk 
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“Masalah dari persepsi 
kepastian hukum bukan 
mengenai peraturan yang 
saat ini diterapkan, namun 
lebih kepada persepsi masing-
masing investor mengenai 
kemampuan pemerintah 
untuk menghormati asas 
kesucian kontrak dan tidak 
terlalu sering mengubah 
peraturan, yang akan 
menimbulkan risiko tak 
terduga pada proyeksi 

pendapatan investor” 

membiayai pembangunan nampaknya tidak menjanjikan bagi pihak swasta karena Hutama 
Karya tidak boleh berbagi kepemilikan kontrak dengan calon investor. 

 

Untuk kasus listrik, rencana untuk menarik partisipasi swasta untuk membangun sekitar 
25.000 MW kapasitas yang dihasilkan oleh IPP terhambat oleh kemampuan pemerintah untuk 
menyesuaikan biaya listrik dan risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan yang tiba-tiba 

dan tak terduga. Aspek-aspek yang terkait dengan risiko peraturan ini mengecilkan minat 
investasi sektor swasta untuk membiayai proyek kelistrikan. Jenis-jenis proyek-proyek 
infrastruktur lain yang kurang menguntungkan bahkan memiliki tingkat kepastian yang lebih 
rendah, terutama dari skema pembagian keuntungan dan perspektif hukum, yang mengurangi 
daya tarik infrastruktur untuk skema sektor swasta. 

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya? 

Mengingat rancangan utama infrastruktur pemerintah yang menempatkan dana swasta 
sebagai sumber pembiayaan utamanya, pemerintah harus secara proaktif memfasilitasi 

pembangunan infrastruktur melalui sistem insentif dan juga penguatan kepastian hukum. 
Sejauh ini, fakta masih menunjukan hal sebaliknya. Salah satu masalah terbesar adalah sistem 
insentif. Untuk kasus jalan tol dan listrik, keduanya memiliki permasalahan dalam hal skema 
penetapan harga dan skema bagi hasil. Harga yang lebih tinggi akan menarik investor swasta, 
namun praktik tersebut akan membebani pengguna akhir, yang secara politis tidak mungkin 
untuk dilakukan. Kedua, pemerintah harus mulai memprioritaskan penawaran proyek yang 
lebih menguntungkan ke sektor swasta dibandingkan ke BUMN. 

Terakhir, hambatan yang bersifat struktural untuk berpartisipasi lebih dalam menarik sektor 
swasta adalah masalah hukum. Masalah dari persepsi kepastian hukum bukan mengenai 
peraturan yang saat ini diterapkan, namun lebih kepada persepsi masing-masing investor 
mengenai kemampuan pemerintah untuk menghormati asas kesucian kontrak dan tidak 
terlalu sering mengubah peraturan, yang akan menimbulkan risiko tak terduga pada proyeksi 
pendapatan investor. Berdasarkan kondisi tersebut, kami memperkirakan bahwa total belanja 
infrastruktur oleh swasta akan tumbuh hanya dalam jumlah kecil dalam dua tahun ke depan 
(2018-2019). Bahkan ada beberapa risiko stagnasi seiring dengan dorongan terhadap 

manajemen fiskal (pengetatan anggaran), yang lebih lanjut mengurangi minat sektor swasta 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.  
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