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Standar hidup terus meningkat 

Berkat ekspansi ekonomi yang kokoh dan 

kebijakan pemerintah yang baik, angka 

kemiskinan dan ketimpangan makin 

menurun, sedangkan akses pada layanan 

publik makin meluas. Pendapatan per kapita 

tumbuh kuat. Namun, kesenjangan infrastruktur 

masih besar, dan belanja kesehatan serta bantuan 

sosial perlu ditambah lagi demi meningkatkan 

inklusifitas. Kesejahteraan juga akan lebih baik 

jika capaian hasil terkait lingkungan lebih 

mendapat perhatian.  

Pertumbuhan ekonomi masih solid di kisaran 

5% per tahun sejak 2013, yang didorong oleh 

konsumsi, dan belakangan ini juga didorong oleh 

investasi infrastruktur yang memang sangat 

dibutuhkan (Gambar A). Pulihnya perdagangan 

global telah mendorong ekspor. Tagihan impor 

juga meningkat karena kenaikan harga minyak 

dan pembelian barang modal, sehingga 

berkontribusi terhadap defisit transaksi berjalan. 

Inflasi tahunan berada di tengah-tengah rentang 

3,5% +/-1%. 

Gambar A. Pertumbuhan ekonomi masih solid 

 
Sumber: CEIC. 

Kebijakan makroekonomi menyeimbangkan 

pertumbuhan dan stabilitas dengan baik. 

Setelah menurunkan suku bunga acuan di tahun 

2016-2017 guna menopang pertumbuhan 

ekonomi, kini Bank Indonesia kembali 

menaikkan suku bunga demi memperlambat 

aliran modal keluar. Defisit anggaran 

diperkirakan akan menurun pada tahun 2018 dan 

2019, sehingga memberikan kelonggaran lebih 

besar terhadap batas yang ditentukan undang-

undang sebesar 3% PDB.  

Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan tetap 

sehat (Tabel A). Meningkatnya pendapatan dan 

kepercayaan konsumen akan menopang 

kenaikan konsumsi rumah tangga. Investasi 

diproyeksikan akan tetap kuat. Perbaikan 

logistik dan daya saing harga akan mendukung 

pertumbuhan ekspor, meskipun pertumbuhan 

pada mitra perdagangan mengalami 

perlambatan.  

Tabel A. Pertumbuhan diproyeksikan  

akan tetap sehat  

Perubahan persentase kecuali dinyatakan lain 

 2017 2018 2019 

Produk domestik bruto  5,1 5,2 5,3 

Pengeluaran rumah tangga 5,0 5,2 5,4 

Pengeluaran pemerintah 2,1 4,7 3,6 

Pembentukan modal tetap bruto 6,2 6,5 5,9 

Ekspor 9,1 5,5 5,6 

Impor 8,1 10,3 5,7 

Indeks harga konsumen 3,8 3,5 3,9 

Neraca fiskal (% PDB) -2,5 -2,2 -2,0 

Neraca transaksi berjalan (% PDB) -1,7 -2,5 -2,5 

Sumber: OECD Interim Economic Outlook Database, 

September 2018.  

Risiko negatif yang penting dalam proyeksi 

ini adalah aliran modal keluar terkait 

pengetatan moneter di Amerika Serikat. 
Aliran keluar yang besar membuat kenaikan 

suku bunga yang besar pula, sehingga 

memperlambat pertumbuhan. Sisi positifnya, 

reformasi peraturan dan penambahan 

infrastruktur yang telah dilakukan dapat 

meningkatkan investasi dan ekspor lebih cepat 

daripada yang diharapkan.  

Utang pemerintah masih rendah dan terjaga  

Adanya aturan terkait defisit telah menahan 

pertumbuhan utang. Akan tetapi, pengeluaran 

tambahan untuk infrastruktur, kesehatan, dan 

bantuan sosial terkendala oleh rendahnya 

pendapatan. Karena itu, sumber daya harus 

didapatkan melalui efisiensi yang lebih baik dan 

pendapatan yang lebih besar. Pertumbuhan 

belanja gaji pegawai negeri telah berhasil 

dibatasi di tahun 2017, dan transfer dana ke 

daerah yang ditargetkan makin membaik. 
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Namun, pengeluaran untuk subsidi energi kini 

kembali naik setelah sempat menurun pada 

2014-2017. Mengganti cara pemberian bantuan 

sosial menjadi bantuan tunai bersyarat dan 

transfer nontunai akan meningkatkan target.  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut 

berkontribusi pada agenda pembangunan 
melalui investasi di bidang infrastruktur, 

pinjaman bagi usaha kecil, dan pengendalian 

harga. Namun, naiknya kerentanan keuangan 

pada akhirnya mungkin akan memerlukan 

suntikan modal pemerintah. Dominasi BUMN di 

sejumlah sektor menjadikan modal swasta 

terdesak keluar. Tata kelola akan makin baik jika 

lebih banyak keterbukaan, penguatan prosedur 

dalam penunjukan jajaran direksi, serta mandat 

yang lebih tegas/eksplisit dengan independensi 

yang memadai guna melaksanakan mandat 

tersebut. Risiko fiskal implisit akibat kerugian 

BUMN dan naiknya utang beberapa BUMN 

memerlukan perhatian lebih.  

Meningkatkan pendapatan menjadi tantangan 

fiskal yang penting 

Penerimaan pajak masih relatif rendah 

dibandingkan dengan negara berkembang 

lainnya (Gambar B). Pendaftaran wajib pajak 

telah meningkat, tetapi kepatuhan masih menjadi 

tantangan besar. 

Gambar B. Penerimaan pajak masih rendah 

 
Sumber: OECD, Revenue Statistics Database. 

Penguatan administrasi perpajakan menjadi 

prioritas pemerintah dan amat penting untuk 

meningkatkan kepatuhan. Modernisasi sistem 

dan proses Teknologi Informasi (TI) dapat 

mendorong kepatuhan dan meningkatkan 

penegakan aturan. Akan tetapi, hal ini akan 

memperbesar kebutuhan terhadap pegawai 

dengan keterampilan tertentu yang masih sulit 

didapatkan. Kemampuan memanfaatkan secara 

efektif data baru yang jumlahnya begitu banyak 

akan sangat penting untuk mencegah 

penggelapan pajak di masa mendatang dan dapat 

membantu meningkatkan penerimaan pajak. 

Kebijakan perpajakan yang rumit dan sering 

berubah mempersulit tercapainya kepatuhan. 

Konsultasi publik yang lebih luas sebelum 

dilakukannya perubahan atas undang-undang 

pajak akan meningkatkan kualitas peraturan 

perundang-undangan tersebut seiring waktu.  

Penghasilan yang rendah dan informalitas 

yang tinggi menyiratkan bahwa pajak 

penghasilan orang pribadi saat ini baru 

menjaring sedikit individu dan hasil yang 

diperoleh masih kecil. Ambang batas PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) relatif tinggi. 

Untuk kelompok penghasilan sedang-hingga-

besar, tarif pajak marginal yang dikenakan jauh 

di bawah tarif yang dikenakan di negara 

berkembang lainnya. Menurunkan ambang batas 

tertinggi pajak penghasilan secara bertahap akan 

menjadikan sistem pajak lebih progresif dan 

mendatangkan penerimaan tambahan. Mereka 

yang berpenghasilan besar adalah yang paling 

banyak diuntungkan oleh perlakuan bebas pajak 

atas berbagai tunjangan dalam skema pajak 

penghasilan perorangan.  

Basis pajak penghasilan badan usaha juga 

berkurang akibat informalitas dan 

banyaknya jumlah perusahaan kecil. 

Pengurangan pajak (tax holiday) dan insentif 

lainnya ditujukan pada sektor dan lokasi tertentu, 

dan belum lama ini telah diperluas demi menarik 

investasi baru. Akan tetapi keringanan ini 

berisiko menggerus basis pajak, sehingga 

menciptakan distorsi dan makin memicu 

persaingan pajak antar-negara. Publikasi terkini 

terkait potensi penerimaan yang hilang akibat 

berbagai insentif pajak meningkatkan 

transparansi. Perkiraan potensi penerimaan yang 

hilang tersebut sebaiknya dipublikasi setiap 

tahun, sebagaimana direncanakan. Peralihan ke 

pemberian insentif pajak yang berbasis biaya 

akan menajamkan insentif investasi. 

Kekhawatiran mengenai daya saing juga dapat 

diatasi melalui kerja sama antar-daerah yang 

lebih besar.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

mendatangkan penerimaan yang cukup 

besar, tetapi potensinya untuk menghimpun 

penerimaan menjadi lemah akibat adanya 
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berbagai pengecualian, termasuk bagi hotel dan 

restoran yang dikenakan pajak daerah berupaka 

pajak penjualan serta pajak untuk sejumlah 

masukan-antara (intermediate inputs). 

Tingginya ambang batas kewajiban PPN bagi 

perusahaan (pengukuhan sebagai PKP) 

melemahkan mekanisme pelaksanaan aturan 

pajak ini secara mandiri oleh perusahaan. 

Dikeluarkannya paket reformasi perpajakan 

yang menghapus sebagian besar pengecualian 

tersebut, mengganti pajak penjualan daerah 

dengan PPN, memberikan kompensasi pada 

pemerintah daerah atas lepasnya penerimaan 

dari pajak penjualan tersebut, serta menurunkan 

ambang batas kewajiban PPN akan dapat 

meningkatkan kepatuhan. Pajak akomodasi yang 

dapat dikenakan oleh pemerintah daerah akan 

menjadi insentif bagi daerah-daerah tersebut 

untuk mengembangkan pariwisata. 

Masih ada ruang bagi pemanfaatan pajak 

yang lebih baik demi tujuan kesehatan dan 

lingkungan hidup. Angka perokok masih tinggi 

dan pajak tembakau masih lebih rendah 

dibandingkan negara-negara lain. Pajak 

kendaraan bermotor bisa lebih baik lagi bila 

dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap 

lingkungan. Penghapusan bertahap subsidi 

bahan bakar akan menjadi langkah pertama 

menuju penetapan harga energi yang lebih 

mencerminkan biaya sesungguhnya.  

Pajak rutin atas tanah dan bangunan hanya 

menghasilkan penerimaan yang relatif kecil. 
Langkah pertama adalah memastikan 

pemerintah daerah mampu memelihara dan 

memperbarui basis data mereka terkait pajak 

bumi dan bangunan (PBB). Selanjutnya, batas 

tarif pajak perlu dinaikkan.  

Penduduk muda merupakan peluang 

Setengah dari total penduduk Indonesia 

berusia di bawah 30 tahun. Struktur usia yang 

menguntungkan tersebut akan berkontribusi 

pada kemakmuran di masa mendatang, jika 

terdapat kebijakan yang mampu memanfaatkan 

keadaan ini. Untuk dapat menarik manfaat dari 

peluang ini, bauran pekerjaan perlu dialihkan ke 

pekerjaan sektor formal yang memiliki mutu dan 

produktivitas yang tinggi. Meningkatkan 

kesehatan siswa dan pekerja akan turut 

meningkatkan pembelajaran dan produktivitas. 

Sekitar setengah karyawan yang memiliki 

tanggungan dan 70% pekerja diperkirakan 

masih bekerja di sektor informal (Gambar C). 

Pekerjaan informal cenderung dikaitkan dengan 

upah yang lebih rendah, lingkungan kerja yang 

lebih buruk, dan kesempatan pelatihan yang 

lebih sedikit. Kelompok yang kurang beruntung 

berpeluang lebih besar terkena dampaknya, 

terutama mereka yang berpendidikan lebih 

rendah.  

Gambar C. Informalitas sudah menurun, tetapi 

masih cukup tinggi 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik; perhitungan OECD. 

Ketatnya aturan ketenagakerjaan, termasuk 

mahalnya biaya pemutusan hubungan kerja 

dan tingginya upah minimum, membatasi 

penyerapan kerja di sektor formal. Penerapan 

aturan ketenagakerjaan yang lebih longgar dan 

penurunan upah minimum bagi kaum muda 

dapat diujicobakan di beberapa kawasan 

ekonomi khusus, dan jika berhasil dapat 

diperluas ke seluruh Indonesia. Perbaikan aturan 

usaha di setiap tingkat pemerintahan akan 

menurunkan hambatan menuju formalisasi 

usaha. Mengaitkan pajak atas peredaran bruto 

(turnover tax) dengan manfaat tambahan seperti 

akses pada layanan pengembangan usaha dan 

aplikasi pembukuan dapat mendorong 

formalisasi usaha dan naiknya penerimaan. 

Untuk menekan biaya, syarat kelayakan 

pengenaan pajak tersebut sebaiknya dibatasi 

hanya untuk perusahaan yang sangat kecil.  

Capaian di bidang pendidikan telah 

meningkat, tetapi kelangkaan keterampilan 

menghambat pertumbuhan dan penghasilan. 
Mutu pendidikan masih menjadi masalah. Guru 

hendaknya dievaluasi secara rutin dan didorong 

untuk mengikuti pengembangan keprofesian 

dengan jalan mengaitkan remunerasi dengan 
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kinerja. Pemerintah fokus pada pengembangan 

keterampilan dengan memperbaiki pendidikan 

kejuruan. Melibatkan para pemberi kerja dan 

melakukan koordinasi nasional yang baik sangat 

penting dalam meraih keberhasilan.  

Saat ini, penggunaan pekerja asing untuk 

mengisi kelangkaan keterampilan masih 

relatif sedikit. Para pekerja asing ini dapat 

membantu untuk segera mengisi kelangkaan 

keterampilan yang sudah begitu akut untuk 

beberapa pekerjaan yang memerlukan 

keterampilan tinggi, meningkatkan 

pertumbuhan, menunjang investasi asing, dan 

memfasilitasi alih pengetahuan. Penyusunan 

daftar pekerjaan yang memerlukan keterampilan 

tinggi dan sedang mengalami kelangkaan 

pekerja perlu dilakukan, dan proses untuk 

mengisi pekerjaan tersebut dapat 

disederhanakan dan dipercepat.  

Pariwisata dapat mendorong pembangunan 

daerah 

Pertumbuhan pariwisata sangat baik. Jumlah 

kunjungan per tahun meningkat hampir tiga kali 

lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dengan 

jumlah pengunjung terbesar berasal dari Cina 

(Gambar D). Pemerintah menargetkan jumlah 

kunjungan wisatawan asing mencapai 20 juta 

orang pada tahun 2019. Agar penduduk setempat 

mendapatkan manfaat penuh, pelatihan kejuruan 

dan pelatihan di tempat kerja (on-the-job 

training) perlu dikembangkan, didorong oleh 

kebutuhan daerah. Pembangunan infrastruktur 

turut mendorong pariwisata, tetapi masih ada 

kesenjangan termasuk pada infrastruktur yang 

dikhususkan bagi pariwisata dan infrastruktur 

yang berkaitan dengan lingkungan.  

Gambar D. Kedatangan turis meningkat  

 
Sumber: CEIC; UNWTO. 

Pemerintah pusat menggerakkan strategi 

pariwisata; hal ini membantu pengaturan 

prioritas. Akan tetapi pemerintah daerah kurang 

dilibatkan. Koordinasi yang lebih baik akan 

memastikan bahwa pariwisata membawa 

manfaat bagi kebutuhan pembangunan daerah. 

Target pariwisata perlu lebih difokuskan pada 

pendapatan yang dihasilkan, bukan pada jumlah 

wisatawan. 

Pariwisata dapat menciptakan insentif 

ekonomi untuk melindungi sumber daya 

alam. Kawasan lindung perlu diperluas dan 

lebih dibuka bagi pengunjung. Biaya 

retribusi/tarif masuk, dengan penerapan 

pembatasan jumlah pengunjung jika diperlukan, 

dapat mengendalikan jumlah pengunjung dan 

membantu mendanai pemeliharaan tempat-

tempat tersebut.  

Kebakaran lahan gambut dan pembukaan 

lahan masih terus menimbulkan biaya 

lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Selain 

itu, polusi udara dari transportasi terus 

meningkat. Hak atas pemanfaatan lahan yang 

lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih baik 

akan membantu mengendalikan deforestasi. 

Pajak, bersama dengan jalan berbayar (road 

pricing), dapat membantu mengurangi 

pemakaian kendaraan.  
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TEMUAN UTAMA REKOMENDASI PENTING 

Menjadikan perekonomian lebih tangguh dan inklusif  

Pertumbuhan diproyeksikan akan tetap sehat, tetapi ada risiko terus terjadinya aliran 
modal keluar. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berhasil menyeimbangkan 
pertumbuhan dan stabilitas, sedangkan kondisi fiskal secara luas berada dalam posisi 
netral. Reformasi subsidi energi terhenti. 

Perdalam pasar keuangan domestik untuk memitigasi risiko aliran modal keluar. Terus 
bertindak preemtif/mendahului, termasuk dengan menaikkan suku bunga sesuai kebutuhan 
demi mempertahankan kestabilan harga dan keuangan.  

Perbaiki penargetan dalam pemberian bantuan sosial, termasuk dengan beralih lebih banyak 
melakukan penyaluran berbentuk transfer bersyarat. 

Badan Usaha Milik Negara berkontribusi pada pembangunan, tetapi naiknya rasio utang, 
meningkatnya tekanan biaya, dan kerugian di sejumlah perusahaan menjadi risiko fiskal. 
Di beberapa sektor, BUMN membuat investor swasta terdesak keluar dari persaingan di 
sektor tersebut.  

Tingkatkan transparansi dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara, termasuk dengan 
memperkuat pengawasan dan pemilihan jajaran direksi perusahaan. Berikan mandat yang 
lebih jelas kepada BUMN, dengan independensi yang lebih besar guna melaksanakan mandat 
tersebut.  

Pekerjaan informal yang berkualitas rendah masih sangat jamak dan ada banyak usaha 
mikro informal. Ketatnya peraturan ketenagakerjaan, mahalnya biaya pemutusan 
hubungan kerja, dan tingginya upah minimum mengurangi minat untuk memberikan 
pekerjaan formal bagi pekerja berketerampilan rendah. Peraturan usaha telah 
dirampingkan, tetapi masih dirasa membebani di setiap tingkat pemerintahan. 

Laksanakan program rintisan terkait perlindungan ketenagakerjaan yang lebih rendah dan 
penurunan upah minimum bagi kaum muda di kawasan ekonomi khusus. Jika berhasil, perluas 
langkah-langkah tersebut. 

Sederhanakan lebih lanjut peraturan usaha untuk mendorong formalisasi dan mengumpulkan 
masukan dari pengguna guna menyempurnakan sistem online single submission (sistem 
perizinan terpadu secara elektronik).  

Perketat syarat kelayakan pengenaan pajak atas peredaran bruto (turnover tax) hanya untuk 
perusahaan yang sangat kecil dan kaitkan pendaftaran wajib pajak dengan akses pada 
manfaat tambahan yang bersifat non-keuangan. 

Capaian di bidang pendidikan makin meningkat, tetapi masih tergolong rendah. Mutu 
pendidikan masih menjadi masalah. Kelangkaan keterampilan menghambat 
pertumbuhan. Pemberian bantuan sosial pemerintah dengan penargetan yang lebih baik 
diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah.  

Perkenalkan evaluasi guru secara rutin dan kaitkan lagi remunerasi guru dengan kinerja dan 
pelatihan terus-menerus.  

Dorong pelibatan lebih besar dari para pemberi kerja dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan.  

Susun daftar pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi dan sedang mengalami 
kelangkaan keterampilan yang akut, serta longgarkan pembatasan untuk merekrut pekerja 
asing di bidang-bidang tersebut. 

Menghimpun lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja 

Penerimaan pajak masih rendah sehingga membatasi belanja pemerintah di bidang 
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendaftaran wajib pajak 
sudah meningkat, tetapi upaya memperbaiki kepatuhan masih menjadi tantangan. 
Rencana pemutakhiran teknologi untuk administrasi perpajakan akan meningkatkan 
kebutuhan akan pegawai negeri berketerampilan tinggi. Peraturan yang rumit dan 
kebijakan yang sering berubah menambah biaya kepatuhan.  

Tingkatkan investasi dalam administrasi perpajakan, terutama untuk kepegawaian, layanan 
elektronik, dan basis data. 

Gunakan lebih banyak teknologi informasi untuk memperkuat pemantauan dan memfasilitasi 
kepatuhan pajak. 

Terus memperluas dan meningkatkan perkiraan belanja perpajakan dan mempublikasikannya 
setiap tahun, seperti yang direncanakan.. 

Tingginya nilai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk pajak penghasilan orang 
pribadi mengurangi jumlah wajib pajak. Tarif pajak yang lebih tinggi mulai dikenakan pada 
tingkat penghasilan yang besar. Jenis-jenis penghasilan yang berbeda diperlakukan 
secara berbeda pula. 

Tidak menaikkan nilai PTKP bagi perorangan demi memperbesar basis pajak. 

Secara bertahap turunkan ambang batas pengenaan dua tingkatan tertinggi tarif pajak 
penghasilan orang pribadi.  

Masukkan berbagai tunjangan dan manfaat dari pemberi kerja sebagai penghasilan kena 
pajak. 

Berbagai pengecualian dan tingginya ambang batas wajib daftar (sebagai PKP) 
mengurangi efisiensi dan efektivitas PPN. Sektor-sektor seperti hotel, restoran, dan 
hiburan justru dikenakan pajak daerah berupa pajak penjualan.  

Perluas pengenaan PPN dengan menghapus sebagian besar pengecualian, terutama bagi 
barang antara (intermediate goods), mengganti pajak penjualan daerah dengan PPN, serta 
menurunkan ambang batas wajib daftar PPN (pengukuhan sebagai PKP). Beri kompensasi 
kepada pemerintah daerah atas lepasnya penerimaan pajak penjualan, dan perbolehkan 
pemerintah daerah mengenakan pajak akomodasi. 

Dibandingkan dengan negara lain, pajak lebih sedikit digunakan untuk menyasar capaian 
hasil di bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Angka perokok laki-laki di Indonesia 
masih salah satu yang tertinggi di dunia.  

Perbesar dan lakukan harmonisasi cukai tembakau untuk berbagai produk. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menaikkan penerimaan relatif kecil sebagian 
disebabkan oleh batasan yang ditetapkan pemerintah pusat. Beberapa daerah 
menggunakan daftar tanah dan bangunan yang sudah lama tidak diperbarui dan banyak 
daerah tidak memiliki kapasitas untuk mengelola pajak bumi dan bangunan. 

Tingkatkan pelatihan dan bantuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas basis 
data pajak bumi dan bangunan, metode valuasi, dan administrasi perpajakan. Naikkan batas 
tarif pajak bumi dan bangunan. 

Mengembangkan sektor pariwisata yang lebih kuat dan berkelanjutan 

Pemerintah pusat menjadi penggerak strategi pariwisata. Hal ini membantu 
memprioritaskan perencanaan dan koordinasi, tetapi pemerintah daerah tidak cukup 
terlibat. Infrastruktur setempat masih kurang, termasuk infrastruktur lingkungan dan 
layanan khusus pariwisata, seperti pusat informasi. 

Masukkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rencana pengelolaan tempat tujuan wisata 
yang akan datang guna memastikan terlaksananya pengembangan pariwisata yang 
berkelanjutan. 

Pariwisata adalah sektor padat karya yang tumbuh dengan cepat, sementara kelangkaan 
keterampilan makin besar. 

Perbanyak pelatihan kejuruan dan pelatihan di tempat kerja (on-the-job training) guna 
membangun keterampilan angkatan kerja yang berkaitan dengan pariwisata, terutama di 
bidang-bidang yang mengalami kelangkaan keterampilan. 

Sasaran jangka menengah pemerintah sebagian besar didasarkan pada jumlah 
wisatawan, yang menimbulkan risiko bahwa aliran dana masuk tidak berkelanjutan.  

Lebih menekankan target berbasis pendapatan untuk pariwisata dalam rencana ke depan. 

Aset alami sangat berlimpah. Persentase kawasan lindung masih rendah menurut standar 
internasional, dan biasanya tertutup untuk umum demi melindungi kawasan yang sangat 
sensitif.  

Tingkatkan cakupan kawasan lindung dan pertimbangkan untuk membuka lebih banyak 
kawasan lindung untuk pariwisata, tetapi dengan pengendalian pengunjung termasuk aturan, 
jumlah pengunjung, dan biaya retribusi/tarif masuk. 
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Wawasan kebijakan penting 

Peningkatan pendapatan dan kebijakan pemerintah meningkatkan kesejahteraan 

Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang kaya akan 

segala jenis sumber daya alam dan keragaman budaya. Sebagai negara demokrasi yang 

muda dan dinamis, Indonesia mengalami urbanisasi dan modernisasi yang pesat. 

Berkebalikan dengan sebagian besar negara OECD dan banyak negara berkembang, sekitar 

setengah dari jumlah penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun dan rasio jumlah 

penduduk usia kerja akan meningkat dalam dasawarsa mendatang (PBB, 2017). 

Dua puluh tahun setelah Krisis Keuangan Asia tahun 1998, dan sepuluh tahun setelah Krisis 

Keuangan Global, standar hidup penduduk Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibandingkan 

sebelumnya, dan perekonomiannya juga lebih tangguh. PDB per kapita naik 70% dalam 

dua puluh tahun terakhir (Gambar 1). Berakhirnya booming harga komoditas membebani 

pendapatan dan penerimaan pemerintah, namun pertumbuhan PDB masih bertahan di 

sekitar 5% dan pendapatan per kapita meningkat hampir 4% per tahun. Angka kemiskinan 

telah menurun baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (Gambar 2, Panel A). 

Belakangan ini, sebarannya juga makin membaik: koefisien Gini untuk konsumsi terus 

menurun sejak 2015. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan 

dengan di negara OECD mana pun (Panel B). Kebijakan makroekonomi yang hati-hati dan 

adanya kemajuan dalam reformasi struktural telah diakui oleh lembaga pemeringkat kredit, 

dan Indonesia terus naik dalam peringkat internasional untuk daya saing dan lingkungan 

usaha. Sejak tahun 2015, Indonesia melonjak naik 34 posisi dalam peringkat Kemudahan 

Berusaha (Ease of Doing Business) dari Bank Dunia, menjadi peringkat ke-72. 

Gambar 1. Pendapatan tumbuh pesat dalam sepuluh tahun terakhir 

Pendapatan per kapita, dalam nilai USD 2011, berdasarkan nilai tukar konstan yang disesuaikan dengan PPP 

 

Sumber: Thomson Reuters. 

Namun demikian, para pembuat kebijakan dihadapkan pada sejumlah tantangan seiring 

kemajuan Indonesia menuju status negara dengan pendapatan lebih tinggi. Banyak 

kelompok miskin, terutama perempuan, terperangkap dalam pekerjaan yang tidak 

memberikan jaminan kerja yang pasti jika dibandingkan secara relatif dengan negara 
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berkembang lainnya (Gambar 3). Kesenjangan antar-daerah dari segi pendapatan dan 

kesejahteraan juga besar (OECD, 2016a). Kebutuhan infrastruktur masih besar – setara 

dengan 7% PDB per tahun menurut RPJMN 2015-2019. Masih banyak lagi yang perlu 

dilakukan untuk merampingkan aturan, meningkatkan kepastian peraturan, dan memerangi 

korupsi. Belanja kesehatan relatif rendah terhadap PDB, dan jaringan pengaman sosial 

masih berada di tahap awal. Selain itu terdapat risiko bahwa pertumbuhan membahayakan 

kelestarian lingkungan. Pesan utama Survei ini adalah: 

 Mengalihkan bauran pekerjaan ke arah pekerjaan dengan mutu dan produktivitas 

tinggi di sektor formal akan meningkatkan standar hidup dan membagi bonus 

demografi dengan generasi mendatang. Untuk melakukan hal tersebut, perlu upaya 

untuk mengatasi banyaknya informalitas kerja/usaha dan kurangnya keterampilan.  

 Rendahnya penerimaan pajak membatasi belanja pemerintah untuk infrastruktur 

dan layanan sosial. Kunci untuk meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan 

adalah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak.  

 Pariwisata berpotensi menciptakan diversifikasi perekonomian, mendorong 

pembangunan daerah, dan mengurangi ketimpangan. Jumlah wisatawan terus naik, 

tetapi diperlukan sejumlah langkah agar pertumbuhan yang pesat ini tetap sejalan 

dengan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. 

Gambar 2. Angka kemiskinan makin membaik dan  

kepercayaan terhadap pemerintah pusat tergolong tinggi 

 
Catatan: Angka kemiskinan ialah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang 

didasarkan pada belanja minimum untuk pangan yang setara dengan 2.100 kilokalori per hari, serta kebutuhan 

dasar akan papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. 

Sumber: Badan Pusat Statistik; Gallup World Poll. 
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Gambar 3. Banyak pekerja masih berkutat di lapangan kerja yang rentan 

Porsi kontribusi pekerja keluarga dan pekerja yang berusaha sendiri (own-account worker)  

dalam lapangan kerja, menurut gender, 2016 

 

Sumber: Bank Dunia, World Development Indicators Database.  

Perekonomian berkembang dengan kecepatan yang baik 

Pertumbuhan PDB tetap berada di kisaran 5% sejak tahun 2013. Kebijakan makroekonomi 

yang mendukung, keyakinan yang lebih besar, dan permintaan eksternal yang lebih besar 

mendorong kegiatan perekonomian pada tahun 2017, dan momentum ini berlanjut hingga 

2018. Konsumsi terus menjadi penopang pengeluaran (Gambar 4, Panel A). Keyakinan 

konsumen relatif tinggi dan angka pengangguran telah menurun, sehingga mendukung 

kenaikan pendapatan. Investasi infrastruktur meningkat kuat meski naik dari tingkat yang 

rendah, dan impor barang modal melonjak tinggi (Panel C). Sektor jasa tumbuh dengan 

kuat (Panel B). Kenaikan harga komoditas, terutama untuk produk-produk mineral, 

mendukung kegiatan pertambangan (Panel D). Lingkungan usaha secara keseluruhan lebih 

bersahabat berkat reformasi peraturan yang terus berjalan. Akan tetapi peraturan yang 

sering berubah menambah ketidakpastian.  

Ekspor kembali tumbuh dan secara umum sejalan dengan pertumbuhan di pasar ekspor 

(Gambar 5, Panel A). Komoditas mencapai 40% dari total ekspor, turun dari sekitar 50% 

pada saat booming harga komoditas (Panel C). Sektor jasa, yang sebagian besar merupakan 

jasa pariwisata, dan sektor manufaktur menjadi makin penting. Lonjakan impor terkait 

investasi yang terjadi belakangan ini, bersama dengan kenaikan harga minyak, telah 

menggerus surplus perdagangan tahun 2017 (Panel B). Defisit neraca pendapatan primer 

mencapai 3,2% dari PDB pada tahun 2017. Defisit ini kemungkinan akan terus terjadi 

karena keberhasilan Indonesia menarik investasi asing, meskipun kenaikan suku bunga di 

luar negeri akan menambah pendapatan. Secara keseluruhan, berbagai perkembangan ini 

menimbulkan meningkatnya defisit neraca berjalan hingga 2,6% dari PDB pada paruh 

pertama 2018.  

Aliran modal keluar pada paruh pertama 2018 yang dikaitkan dengan normalisasi kebijakan 

moneter Amerika Serikat menyebabkan kondisi keuangan yang lebih ketat di Indonesia dan 

di perekonomian negara berkembang lainnya (Gambar 6). Harga obligasi di Indonesia 

khususnya rentan terhadap aliran modal keluar karena risiko mata uang asing dan tingginya 

kepemilikan asing: pada Maret 2018, surat berharga utang internasional dalam mata uang 
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asing mencapai 19% dari PDB, dan asing memegang hampir 40% obligasi pemerintah yang 

memakai mata uang rupiah. Pada bulan Mei, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga 

acuan untuk membendung aliran modal keluar. Suku bunga ini kembali dinaikkan pada 

bulan Juni, Agustus, dan September. Bank Indonesia berupaya mengimbangi sebagian efek 

kondisi keuangan ini melalui suntikan likuiditas tambahan di pasar uang domestik dan 

meningkatkan rasio pinjaman terhadap nilai aset (LTV/loan-to-value) untuk kredit 

pemilikan rumah. 

Gambar 4. Perekonomian terus tumbuh kokoh 

 

Catatan: Di Panel C, impor barang modal disesuaikan dengan pergeseran waktu saat Idul Fitri dan secara 

musiman. Di Panel D, harga batu bara adalah untuk batu bara Australia; rangkaian data lainnya adalah nilai 

rata-rata yang dihitung apabila terdapat lebih dari satu harga. 

Sumber: CEIC; World Bank Pink Sheet. 

Inflasi menurun menjadi 3,1% pada kuartal tiga tahun 2018, yang berada di tengah-tengah 

rentang target inflasi resmi 3,5+/-1% (Gambar 7). Inflasi inti masih terkendali. Inflasi harga 

pangan meningkat pada awal 2018, sebagian didorong oleh sejumlah kelangkaan yang 

terjadi sementara. Pembatasan harga untuk sejumlah barang, misalnya beras, telah 

diberlakukan dan pemerintah memutuskan untuk menghentikan kenaikan harga energi 

yang diatur pemerintah di tahun 2018-2019. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk 

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

B. Sektor jasa tumbuh dengan kuat

Manufaktur Jasa non-pasar

Jasa pasar

% y-o-y

-2

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Investasi

Konsumsi pemerintah

Konsumsi rumah tangga

PDB

% poin
A. Investasi berkontribusi pada pertumbuhan PDB yang 

lebih kuat

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impor barang modal nominal (sumbu kiri)

Investasi mesin dan peralatan (sumbu kanan)

% y-o-y % y-o-y
C. Investasi mesin dan peralatan naik kembali

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

D. harga minyak naik tajam

Batu bara Minyak Minyak sawit

Indeks, Januari 2016 = 100



12 │ WAWASAN KEBIJAKAN PENTING  
 

SURVEI ECONOMI OECD INDONESIA 2018 © OECD 2018 
  

membatasi penerusan kenaikan harga kepada konsumen, namun membawa dampak tidak 

langsung pada produsen dan meningkatkan biaya anggaran subsidi energi.  

Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan mencapai 5,3% di tahun 2019 (Tabel 1). Meskipun 

ada dampak dari depresiasi mata uang, inflasi kemungkinan masih berada dalam rentang 

target yang sudah ditetapkan. Naiknya pendapatan dan rendahnya inflasi akan mendorong 

belanja rumah tangga. Pertumbuhan investasi akan bertahan hingga pemilu 2019; yang juga 

dapat mendorong belanja pemerintah yang lebih besar. Perbaikan logistik dan daya saing 

harga akan mendukung pertumbuhan ekspor meskipun perekonomian di negara-negara 

yang menjadi mitra perdagangan mengalami perlambatan. 

Gambar 5. Ekspor kembali tumbuh 

 
Catatan: Data yang ditampilkan pada Panel A dan B disesuaikan secara musiman, tetapi tidak disesuaikan dengan 

hari kerja. Pasar ekspor adalah volume impor mitra perdagangan dengan pembobotan sesuai porsi ekspor. Kinerja 

ekspor adalah rasio antara ekspor sesungguhnya dengan pasar ekspor. Panel C dan D adalah gambaran tahun 

2017. Data tujuan ekspor hanya tersedia untuk ekspor barang. 

Sumber: OECD, OECD Economic Outlook Database; CEIC; Perserikatan Bangsa-Bangsa, Comtrade Database.  
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Gambar 6. Pasar keuangan melonjak tinggi selama tahun 2018 

 

Catatan: Harga saham ialah Indeks MSCI untuk setiap negara. Selisih obligasi adalah JPM EMBI + Bond Index 

stripped spread (terhadap Surat Utang Amerika Serikat/US Treasuries) untuk obligasi dengan mata uang dolar. 

Sumber: Thomson Reuters. 

Gambar 7. Inflasi telah turun ke tingkat yang rendah 

 

Catatan: IHK adalah Indeks Harga Konsumen. Inflasi inti tidak memperhitungkan harga yang diatur 

pemerintah dan harga pangan yang mudah berubah. Harga yang diatur pemerintah termasuk harga rokok, listrik, 

air, beberapa moda transportasi, dan bahan bakar tertentu. 

Sumber: CEIC, Thomson Reuters. 
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Tabel 1. Indikator dan proyeksi makroekonomi  

Persentase perubahan kecuali dinyatakan lain, volume pada harga 2010 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Produk Domestik Bruto (PDB) 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 

  Pengeluaran rumah tangga 4,8 5,0 5,0 5,2 5,4 

  Pengeluaran pemerintah 5,3 -0,1 2,1 4,7 3,6 

  Pembentukan modal tetap bruto 5,0 4,5 6,2 6,5 5,9 

   Penumpukan stok1 -0,8 0,6 -0,2 0,7 0,0 

  Permintaan domestik total 4,0 5,0 4,8 6,1 5,3 

  Ekspor barang dan jasa -2,1 -1,6 9,1 5,5 5,6 

  Impor barang dan jasa -6,2 -2,4 8,1 10,3 5,7 

   Ekspor bersih1 0,9 0,2 0,3 -0,8 0,1 

Indikator lainnya         
 

Deflator PDB 4,0 2,5 4,2 3,8 4,1 

Indeks harga konsumen 6,4 3,5 3,8 3,5 3,9 

Neraca perdagangan2,3 0,4 0,8 1,2 -0,5 -0,4 

Neraca transaksi berjalan2 -2,0 -1,8 -1,7 -2,5 -2,5 

Neraca fiskal pemerintah2 -2,8 -2,4 -2,5 -2,2 -2,0 

Suku bunga pasar uang tiga bulan4 8,3 7,2 6,5 6,1 6,8 

Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah 10 tahun, rata-rata4 8,2 7,6 7,0 7,5 8,6 

1. Kontribusi terhadap perubahan pada PDB riil. 

2. Sebagai persentase PDB. 

3. Berdasarkan neraca nasional, yang dapat berbeda dari perkiraan resmi berdasarkan neraca pembayaran. 

4. Dalam persen. 

Sumber: OECD, OECD Economic Outlook Database, Interim Economic Outlook, September 2018. 

Risiko negatif yang penting terhadap proyeksi ini adalah bahwa upaya membendung aliran 

modal keluar mungkin memerlukan kenaikan suku bunga yang tinggi, sehingga 

memperlambat pertumbuhan. Meningkatnya proteksionisme dagang juga menjadi risiko 

terhadap ekspor, terutama jika diarahkan langsung pada ekspor Indonesia atau jika 

memperkecil permintaan Cina atas ekspor Indonesia. Di sisi positif, reformasi untuk 

mengurangi birokrasi bersamaan dengan rampungnya investasi infrastruktur besar dapat 

memberikan dorongan bagi investasi swasta dan ekspor yang lebih besar dibandingkan 

dengan angka proyeksi. Kenaikan lebih lanjut atas harga komoditas yang relevan akan 

meningkatkan pertumbuhan ekspor nominal dan penerimaan pemerintah yang lebih besar 

dibandingkan dengan angka proyeksi. Karena Indonesia adalah negara produsen minyak 

yang besar sekaligus negara pengimpor bersih, lonjakan harga minyak akan memperbesar 

defisit neraca berjalan dan meningkatkan tekanan harga.  

Utang eksternal relatif rendah jika dibandingkan dengan kondisi di masa lalu dan di negara 

lain (Gambar 8, Panel A, C, dan D). Akan tetapi, utang dalam mata uang asing jumlahnya 

lebih besar (Panel B). Bersama-sama dengan defisit neraca berjalan dan defisit anggaran, 

hal ini berarti terjadinya gangguan serius pada pasar keuangan dapat berdampak besar, 

terutama jika disertai dengan merosotnya harga komoditas, yang akan mengurangi 

pendapatan dalam mata uang asing (Tabel 2). Perlambatan yang drastis dan tak terduga di 

Cina juga akan berakibat mahal, sama seperti bencana alam. Namun jika dibandingkan 

dengan negara-negara lain, tingkat utang pemerintah dan swasta secara keseluruhan masih 

rendah dan kapitalisasi sektor perbankan masih tinggi (Panel E s.d. H). 
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Gambar 8. Tingkat utang tergolong rendah dan  

kapitalisasi bank secara keseluruhan tergolong baik 

 
1. Median negara-negara OECD.  

Catatan: Panel B, C, dan D adalah data per triwulan 1 2018; Panel F adalah rata-rata triwulan kedua 2017 hingga 

triwulan pertama 2018 atau data terbaru yang tersedia; Panel H adalah rata-rata per 2017.  

Sumber: BIS, Global Liquidity Indicators Database; Bank Dunia, External Debt Statistics Database; OECD, 

OECD Economic Outlook Database, Resilience Database; perhitungan OECD.  
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Tabel 2. Kemungkinan guncangan terhadap perekonomian Indonesia 

Kerentanan Hal yang mungkin terjadi 

Gangguan terhadap pasar keuangan 
seiring normalisasi kebijakan 
keuangan oleh perekonomian besar 

Perekonomian akan melambat karena naiknya biaya pembayaran utang akibat 
normalisasi tersebut dapat menyingkap kelemahan di sektor swasta, dan Bank 
Indonesia mungkin perlu menaikkan suku bunga secara signifikan guna mencegah 
rupiah terdepresiasi tajam.  

Perlambatan parah di Cina  Ekspor Indonesia akan terkena dampaknya secara langsung maupun tidak 
langsung karena turunnya permintaan Cina. Harga-harga sebagian besar 
komoditas Indonesia akan melemah, sehingga mengurangi penerimaan 
pemerintah.  

Bencana alam Indonesia rawan terkena bencana alam seperti cuaca ekstrem, aktivitas gunung 
berapi, dan gempa bumi, yang dapat menimbulkan biaya fiskal, ekonomi, dan sosial 
yang besar.  

Para pembuat kebijakan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan 

eksternal, terutama sejak defisit neraca berjalan makin besar pada triwulan kedua tahun 

2018. Cadangan devisa resmi berada di angka USD 118 miliar pada bulan Agustus 2018 – 

setara dengan nilai impor dan pembayaran utang selama 6,6 bulan. Guna mempertahankan 

jumlah dana yang memadai agar dapat berjaga-jaga terhadap krisis, penggunaan cadangan 

ini hendaknya dibatasi hanya untuk mengekang volatilitas sementara waktu. Sejak tahun 

2015, kewajiban lindung nilai dan likuiditas diberlakukan secara bertahap bagi debitur yang 

memiliki utang dalam mata uang asing: 25% kewajiban bersih dalam mata uang asing yang 

akan jatuh tempo dalam dua triwulan ke depan harus dikenakan lindung nilai melalui bank 

domestik. Sekitar 90% perusahaan sudah mematuhi aturan ini, tetapi masih ada sejumlah 

risiko (Republik Indonesia, 2018). Kesepakatan dengan negara-negara tetangga untuk 

menyelesaikan pembayaran secara bilateral dalam mata uang setempat dan bukan dalam 

dolar AS dapat mengurangi permintaan akan dolar. Pada bulan Agustus diluncurkan 

“IndONIA”, suku bunga acuan baru untuk pasar uang dalam tempo satu malam (overnight), 

guna memfasilitasi pengembangan produk derivatif melalui penyediaan suku bunga acuan 

yang dapat diandalkan. Ukuran tambahan rencananya akan diterapkan. Pengembangan 

pasar uang lebih lanjut akan menurunkan biaya lindung nilai dan memfasilitasi penerbitan 

utang dalam mata uang rupiah, sehingga meningkatkan ketangguhan terhadap gejolak nilai 

tukar.  

Pihak berwenang juga telah menjalankan sejumlah langkah dalam upaya memperkecil 

defisit neraca berjalan. Langkah-langkah tersebut meliputi: meningkatkan pasokan 

biodiesel yang mengandung minyak kelapa sawit guna mengurangi impor bahan bakar; 

menaikkan tarif pajak untuk 1.147 jenis barang impor yang sebagian besar merupakan 

barang konsumsi (pajak ini merupakan potongan pajak yang dibayar di muka dan 

diperlakukan sebagai kredit pajak atas kewajiban pajak penghasilan badan usaha); serta 

menunda dimulainya proyek infrastruktur tertentu yang bermuatan impor tinggi. Ada risiko 

bahwa pembatasan perdagangan menyebabkan efek buruk pada pertumbuhan. Depresiasi 

nilai tukar seharusnya membantu mengurangi permintaan impor sekaligus menjadikan 

ekspor lebih menarik. Melanjutkan reformasi yang sudah lebih dahulu dimulai untuk 

merampingkan tata cara ekspor dan menurunkan biaya terkait juga akan membantu 

mengurangi defisit neraca berjalan, dan juga mendukung pertumbuhan. 
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Kebijakan moneter berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi  

Menurunnya tekanan inflasi memungkinkan Bank Indonesia melonggarkan kebijakan 

moneter di tahun 2016-2017 hingga 200 basis poin untuk menunjang pertumbuhan 

(Gambar 9, Panel A). Bank Indonesia awalnya menanggapi aliran modal keluar pada 2018 

dengan menjual cadangan devisa, tetapi pada bulan Mei BI mulai menaikkan suku bunga 

acuan, yang secara keseluruhan naik hingga 150 basis poin di bulan September (Panel B). 

Mandat Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, dari sisi barang dan jasa 

(seperti yang tercermin pada tingkat inflasi) dan juga relatif terhadap mata uang lain. BI 

memiliki independensi untuk menjalankan tugas-tugas ini dan mengejar target inflasinya. 

Seiring normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, suku bunga perlu dinaikkan lebih 

lagi demi mengatasi tekanan nilai tukar, mencapai target inflasi, dan menjaga stabilitas 

ekonomi. Bank Indonesia menekankan kesiapannya untuk mengambil langkah mendahului 

(pre-emptive). Membuat rupiah terdepresiasi perlahan-lahan akan mengurangi menukik-

tajamnya pengetatan kebijakan yang diperlukan. Melanjutkan koordinasi kebijakan antara 

berbagai regulator di bidang keuangan akan membantu menjaga keyakinan investor. Pada 

tahun 2020, rentang target inflasi akan diturunkan lagi hingga ½ poin persentase, sehingga 

memperkecil ruang gerak Bank Indonesia.  

Gambar 9. Suku bunga dan penjualan aset cadangan devisa digunakan untuk menstabilkan 

rupiah 

 
Catatan: Pada 19 Agustus 2016, Bank Indonesia beralih menggunakan kebijakan suku bunga baru yang dikenal 

sebagai suku bunga BI Reverse Repurchase (repo) 7 hari (BI7DRR).  

Sumber: CEIC; Thomson Reuters.  

Pengaruh domestik dari kebijakan moneter yang lebih ketat dapat dikurangi dengan 

menjaga tekanan untuk menurunkan suku bunga pinjaman, baik dengan mengurangi biaya 

pendanaan bank maupun dengan memperkecil selisih bunga antara tabungan dan pinjaman 

bank. Sesungguhnya selisih antara bunga tabungan dan bunga pinjaman di bank – lebih 

dari 500 basis poin di tahun 2017 – sudah terjadi selama bertahun-tahun dan lebih besar 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sejumlah faktor berkontribusi pada besarnya 

selisih ini, termasuk tingginya biaya jaringan bank akibat kondisi geografi Indonesia, pasar 

uang yang kurang berkembang, dan berbagai inefisiensi. Persaingan dari sektor teknologi 

finansial (fintech) yang terus berkembang mungkin dapat membantu menekan suku bunga 

pinjaman. Pasar uang yang lebih likuid dapat menurunkan biaya pendanaan bank. 

Pengembangan pasar uang akan membantu, termasuk dengan diperkenalkannya suku 

bunga acuan yang baru dengan tempo satu malam (overnight), serta mendorong perjanjian 

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A. Kebijakan suku bunga dan suku bunga jangka 
panjang

Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun

Kebijakan suku bunga BI sebelumnya

Suku bunga reverse repo 7 hari

%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

B. Nilai tukar dan cadangan devisa

Nilai tukar nominal efektif (sumbu kiri)

Cadangan devisa resmi (sumbu kanan)

Miliar USDIndice (2010=100)



18 │ WAWASAN KEBIJAKAN PENTING  
 

SURVEI ECONOMI OECD INDONESIA 2018 © OECD 2018 
  

pembelian kembali (repurchase agreement) dan pertukaran (swap) suku bunga seperti yang 

sudah direncanakan. Persyaratan cadangan wajib perbankan diperlonggar untuk 

memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengelola likuiditas dan menurunkan biaya 

pendanaan bank. Ke depan, bank-bank yang berdampak sistemik akan diwajibkan memiliki 

modal tambahan mulai 2019, demi meningkatkan stabilitas keuangan. 

Pendalaman dan perluasan pasar dan akses 

Pasar obligasi tergolong kecil dan lebih didominasi oleh obligasi yang diterbitkan 

pemerintah (Gambar 10, Panel A). Masih ada ruang untuk meningkatkan likuiditas (Panel 

B). Demikian pula halnya dengan kapitalisasi pasar modal yang hanya mencapai 46% PDB, 

lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang setara. Pendalaman pasar 

modal dalam negeri akan membantu mendanai investasi dan memperkokoh daya tahan 

keuangan (Tabel 3). Hal ini mengharuskan diatasinya berbagai rintangan dan tantangan 

seperti: prosedur penerbitan yang panjang dan mahal; basis investor domestik yang kecil; 

risiko nilai tukar dan tingginya potongan pajak atas pendapatan bunga bagi penduduk dari 

negara yang tidak memiliki perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia, sehingga 

mengurangi minat investor asing; serta perlunya koordinasi yang lebih baik antara pihak 

regulator dan sektor swasta (WEF, 2016). Strategi nasional untuk pengembangan pasar 

keuangan sudah mulai dilaksanakan dan suku bunga acuan baru dalam tempo semalam 

(overnight), “IndONIA”, telah diluncurkan. Perampingan prosedur dan peraturan serta 

penyelarasan dengan praktik internasional seharusnya mampu menambah pasokan obligasi 

perusahaan. Mengadopsi prinsip-prinsip internasional dalam produk keuangan, 

mengembangkan suku bunga acuan dan melakukan lindung nilai produk serta 

meningkatkan perlindungan bagi kreditur akan mendorong permintaan investor (IMF, 

2018; WEF, 2016). Pelaku pasar dan investor hendaknya dilibatkan dalam proses 

konsultasi sebelum aturan baru diterapkan. 

Gambar 10. Pasar obligasi dalam mata uang rupiah masih kecil dan tidak likuid 

 

Sumber: Asian Development Bank, AsianBondsOnline 
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Tabel 3. Rekomendasi sebelumnya yang berkaitan dengan pasar keuangan  

Rekomendasi dari Survei sebelumnya Tindakan yang sudah diambil sejak Survei Oktober 2016 

Perdalam dan perluas pasar keuangan dengan memberikan lebih 
banyak ruang bagi lembaga nonbank dan pasar modal dalam 
membiayai perekonomian.  

Pada tahun 2017, mekanisme sekuritisasi aset infrastruktur 
BUMN mulai dilaksanakan guna membantu pembiayaan proyek 
infrastruktur strategis. 

Pada tahun 2018, pihak berwenang melonggarkan pembatasan 
investasi asing di sektor asuransi, yang diharapkan akan 
meningkatkan permintaan investor atas saham dan obligasi 
domestik. 

Kembangkan terus pasar valuta asing dengan mengurangi peran 
Bank Indonesia, menggeneralisasi lindung nilai dan opsi, serta 
memperbesar kelompok/kelas aset yang dapat digunakan 
sebagai dasar transaksi. 

Pihak berwenang meluncurkan Global Master Repurchase 
Agreement dan memperkenalkan sebuah versi kontrak 
International Swap and Derivatives Association. Kerangka aturan 
valuta asing telah direvisi. Opsi call spread kini diperbolehkan 
untuk lindung nilai. 

Pemerintah juga berniat memperdalam pasar keuangan syariah dengan mendorong 

penerbitan instrumen yang memenuhi aturan syariah dan perbankan syariah. Saat ini, aset 

perbankan syariah hanya 6% dari total aset perbankan, sebanding dengan porsi aset 

perbankan syariah di Turki, tetapi jauh di bawah Malaysia yang mencapai 25% (IFSB, 

2017). Contoh dari Malaysia dapat menggambarkan potensi yang ada di Indonesia (Kotak 

1). Pertumbuhan di segmen ini kini lebih tinggi daripada bank konvensional. 

Pengembangan perbankan syariah dapat membantu mendiversifikasikan sumber 

pembiayaan serta tabungan. Guna melindungi stabilitas keuangan, pihak regulator harus 

memastikan bahwa kewajiban modal bagi bank syariah sama seperti yang dikenakan bagi 

bank konvensional dan membuat sistem peringatan dini sesuai yang telah direncanakan 

(IMF, 2017a). Edukasi keuangan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman investor mengenai produk-produk baru tersebut. 

Kotak 1. Pengalaman Malaysia dengan perbankan syariah 

Pembiayaan syariah bekerja menurut prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba dan 

mengedepankan pembagian risiko serta pembiayaan beragun aset yang bersifat partisipatif. 

Oleh karena itu, daripada berutang, bank-bank syariah menggunakan instrumen non 

interest bearing untuk mendanai infrastruktur dan mengelola modal. Sebagai contoh, 

mereka membeli intermediate input atau mesin atas nama nasabah dan “menyewakannya” 

pada nasabah hingga pinjaman dilunasi. Bank memperoleh laba / profit margin dari selisih 

antara harga pembelian mesin dan harga sewa yang dibayar oleh nasabah. Dalam waktu 

tiga dekade, Malaysia berhasil mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang 

kompetitif, liberal, dan diakui secara global, yang berjalan berdampingan dengan sistem 

keuangan konvensional. Aset perbankan syariah meningkat dari 0,07% aset perbankan 

domestik pada tahun 1994 menjadi 30% pada akhir 2017 (BNM, 2018; Caporale et al., 

2016). Pada paruh pertama 2016, Malaysia tercatat memiliki 9% dari aset perbankan 

syariah global (IFSB, 2017). 

Perbankan syariah diawali dengan cabang syariah yang didirikan dalam bank 

konvensional. Bank syariah yang berdiri sendiri mulai didirikan sejak tahun 2005. Peran 

intermediasi investasi bank syariah kemudian makin diperkuat melalui penawaran 

rekening investasi. Selanjutnya, sebuah “Platform Rekening Investasi” diluncurkan 

sebagai wadah yang mempertemukan investor dengan proyek yang sesuai dengan pilihan 

risiko masing-masing investor. Izin baru penyelenggaraaan perbankan syariah juga telah 

diterbitkan bagi enam bank asing guna mempromosikan Malaysia sebagai simpul 

keuangan syariah global.  

Sumber: OECD (2016), OECD Economic Surveys: Malaysia: Economic Assessment, OECD Publishing, Paris; 

OECD (2014), OECD Economic Surveys: Turkey 2014, OECD Publishing, Paris. 
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Keuangan inklusif semakin membaik. Persentase orang dewasa Indonesia yang memiliki 

rekening di lembaga keuangan naik dari 36% menjadi 48% antara tahun 2014 hingga 2017, 

seiring dengan daerah perdesaan mengejar ketertinggalannya (Demirgüç-Kunt et al., 2018). 

Pihak berwenang telah mengadopsi serangkaian program guna meningkatkan keuangan 

inklusif. Salah satunya adalah mendorong layanan keuangan digital dengan mengalihkan 

sejumlah bantuan sosial berbasis natura menjadi tunai dan e-money (uang elektronik) 

(sebagai bagian dari Program Masyarakat Non Tunai. Program lain yang bekerja sama 

dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas jangkauan, misalnya branchless 

banking (layanan keuangan tanpa kantor) melalui program “Laku Pandai” untuk 

memberikan akses layanan keuangan sederhana melalui agen (Kotak 2). Meskipun 

demikian, akses kepemilikan rekening tabungan masih tertinggal dibanding negara lainnya 

(Gambar 11, Panel A). Mode transaksi tunai masih mendominasi dan upah umumnya 

dibayarkan dalam bentuk tunai. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang baru dibentuk 

akan memfasilitasi penggunaan pembayaran elektronik yang lebih besar. Rekening 

transaksi dengan aliran upah masuk akan memberikan catatan kredit, sehingga 

meningkatkan akses ke pembiayaan. Keterbatasan dana dan jarak yang jauh menjadi alasan 

umum mengapa seseorang tidak memiliki rekening (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Beberapa 

program seperti “Laku Pandai” dapat membantu mengatasi berbagai tantangan tersebut, 

namun membutuhkan perhatian yang lebih besar dan pelatihan untuk agen, serta 

peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan internet (LPEM, 2017). 

Kotak 2. Contoh program peningkatan keuangan inklusif di Indonesia 

Pihak berwenang telah meluncurkan serangkaian program yang melibatkan pemangku 

kepentingan yang berbeda-beda dan fokus pada beragam aspek keuangan inklusif. Contoh: 

 Program “Laku Pandai” dimaksudkan untuk menyediakan layanan keuangan 

sederhana seperti rekening bank, kredit mikro, dan asuransi mikro melalui agen – 

sebagai bentuk “branchless banking”. Hingga Desember 2017, program ini telah 

menjangkau 13,6 juta nasabah di 27 bank, dibandingkan tahun sebelumnya dengan 

3,7 juta nasabah di 20 bank.  

  “SimPel” dan “Simpel B” adalah program tabungan pelajar dengan rekening 

sederhana, di ban konvensional dan bank syariah. Program tersebut dijalankan 

bersama sektor perbankan. Hingga Maret 2018, sudah ada 11 juta rekening di lebih 

dari 214.000 sekolah. 

 Program “Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah” (TPAKD) bertujuan 

membentuk forum koordinasi di tingkat daerah guna mempercepat akses keuangan 

di berbagai daerah. Tim tersebut terdiri dari berbagai lembaga pemerintah dan 

pemangku kepentingan setempat. Hingga Maret 2018, sudah terbentuk 31 tim di 

tingkat provinsi dan 35 tim di tingkat kabupaten/kota.  

Sumber: Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Sektor pembiayaan mikro di Indonesia semakin dikenal, dengan bank sebagai ujung 

tombak, seperti yang dipaparkan dalam Survei sebelumnya (OECD, 2012a). Pinjaman dari 

lembaga keuangan lebih lazim dijumpai di Indonesia dibandingkan dengan di negara 

lainnya yang sebanding (Gambar 11, Panel B). Pemerintah telah mengambil berbagai 

langkah untuk meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ke pembiayaan 

(OECD, 2018a). Langkah-langkah tersebut lebih banyak berfokus pada bank dan 
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mencakup peningkatan program pinjaman bersubsidi bagi UKM dengan penjaminan 

parsial (KUR) serta perlahan-lahan meningkatkan batas terendah pinjaman bagi UKM 

menjadi 20% dari seluruh pinjaman yang diberikan bank, disertai dengan pengenaan sanksi 

administratif jika tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut. Sebuah program baru (“UMi”) 

menawarkan pinjaman jangka pendek dengan bunga ringan bagi usaha mikro yang terlalu 

kecil untuk mengikuti program KUR. Kebijakan untuk mendorong pemberian pinjaman 

bank bagi UKM mungkin menimbulkan dampak yang tidak terduga, seperti peningkatan 

kredit macet atau berkurangnya persaingan di sektor perbankan (OECD, 2018a). Kredit 

macet pada program KUR saat ini tergolong rendah, tetapi tetap perlu dipantau, 

danpengaruh pinjaman bersubsidi terhadap kinerja UKM juga perlu dievaluasi. Pesatnya 

ekspansi pinjaman peer-to-peer menjadi alternatif pembiayaan selain bank bagi UKM, dan 

hingga Juni 2018 sudah terdaftar lebih dari 60 pelaku teknologi finansial (fintech) pemberi 

pinjaman dari dalam dan luar negeri. Pengembangan lebih lanjut biro kredit juga dapat 

memfasilitasi akses ke pembiayaan baik dari bank maupun non-bank sebagai pemberi 

pinjaman (OECD, 2018a). 

 Gambar 11. Beberapa ukuraninklusi keuangan masih tertinggal dibanding negara lainnya 

Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas 

 
Sumber: Bank Dunia, Global Findex Database. 

Kebijakan fiskal sudah baik, namun belanja publik terkendala oleh rendahnya 

penerimaan 

Arah fiskal Indonesia masih terjaga sesuai dengan pedoman Undang-Undang Keuangan 

Negara tahun 2003 yang membatasi defisit 3% dari PDB dan utang 60% dari PDB. Sejak 

tahun 2015, pemerintah mengimbangi perlambatan pertumbuhan pendapatan dengan jalan 

menekan pengeluaran demi menjaga defisit di kisaran 2,5% PDB (Gambar 12). Demi 

menciptakan kelonggaran yang lebih besar terhadap batas defisit yang ditetapkan undang-

undang, pemerintah berencana menurunkan defisit tahun 2018 dan 2019 hingga di bawah 

2% PDB. Mengingat ketidakpastian dalam pasar keuangan, kebijakan ini masuk akal, tetapi 

efektivitas belanja perlu ditingkatkan, sebagaimana pembahasan dibawah ini, untuk 

mengatasi hambatan pertumbuhan dan kebijakan moneter yang ketat. Prakiraan 

penerimaan yang lebih tepat mampu meningkatkan kredibilitas fiskal dan efisiensi belanja 

dengan menghindari terjadinya pemotongan di akhir tahun. Bauran belanja telah membaik 

pada 2017, dengan adanya peningkatan belanja pegawai sebesar 2,5% sedangkan belanja 

modal meningkat 23%.  
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Gambar 12. Defisit pemerintah pusat makin besar, tetapi  

masih sesuai dengan batas yang ditetapkan undang-undang 

 

Sumber: CEIC; Kementerian Keuangan; OECD, OECD Economic Outlook Database. 

Utang pemerintah rendah 

Utang bruto pemerintah Indonesia yang mencapai 29% PDB masih relatif rendah 

dibandingkan dengan perekonomian negara berkembang lainnya, dan masih jauh di bawah 

batas 60% PDB yang ditetapkan undang-undang. Pembayaran bunga bergerak naik 

menjadi 1,6% PDB di tahun 2017 akibat nilai utang yang lebih besar dan suku bunga efektif 

yang lebih tinggi. Besarnya porsi utang dalam mata uang asing berarti bahwa depresiasi 

rupiah akan meningkatkan ongkos pembiayaan (meskipun depresiasi juga mampu 

meningkatkan pendapatan dari sektor minyak). Batas defisit tersebut, selama masih 

dipertahankan, berarti bahwa adanya guncangan besar sekalipun terhadap pembayaran 

bunga tidak akan meningkatkan utang secara berlebihan, tetapi pengeluaran lain akan 

terpaksa dikesampingkan demi membayar bunga, bahkan meskipun pertumbuhan tetap 

solid (Gambar 13). Jika tidak, dengan defisit primer yang lebih besar sekalipun, kecil 

kemungkinan bahwa utang akan melonjak tinggi, kecuali jika terjadi guncangan ekstrem 

yang probabilitasnya rendah, seperti bencana alam atau keharusan menalangi (bail out) 

BUMN besar. 
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Gambar 13. Skenario utang pemerintah title 

 

Catatan: Dalam semua skenario, pertumbuhan PDB dan inflasi sejalan dengan proyeksi OECD Economic 

Outlook sampai 2019. Skenario dasar (baseline) mengasumsikan pertumbuhan PDB konstan sebesar 5% dan 

inflasi (dalam deflator PDB) sebesar 3,2% mulai 2020. Defisit anggaran primer sebesar 0,5% mulai 2019. Suku 

bunga efektif sebesar 6% mulai 2023. Yang dimaksud “defisit primer lebih besar” adalah skenario alternatif 

yang mengasumsikan defisit primer sebesar 0,8% PDB mulai 2019 dan seterusnya. Dalam skenario 

“peningkatan suku bunga ”, suku bunga efektif diasumsikan naik 150 basis poin pada 2021, dan mulai 2020 

defisit primernya adalah selisih antara batas 3% dan pembayaran bunga. 

Sumber: OECD, OECD Economic Outlook Database; IMF, World Economic Outlook Database; perhitungan 

OECD. 

Meskipun rasionya relatif rendah terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia tampaknya 

lebih rentan pada guncangan besar dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, 

sebagian karena eksposur asing, dan juga kenyataan bahwa biaya pembayaran utang relatif 

tinggi (OECD, 2016a). Utang pemerintah setara dengan sekitar dua kali jumlah penerimaan 

pada tahun 2017, serupa dengan kondisi perekonomian negara berkembanglainnya, yang 

umumnya kesulitan dalam meningkatkan penerimaan. Penelitian terbaru tentang batasan 

utang menggarisbawahi bagaimana pemerintah dapat meningkatkan daya tahannya 

(Kotak 3). Meskipun pemerintah tidak dapat mengendalikan volatilitas pasar, pemerintah 

dapat meningkatkan kualitas peraturan dan memerangi korupsi di seluruh level 

pemerintahan, yang dapat menurunkan premi risiko (OECD, 2018b). Ekspor dapat 

meningkatkan daya tahan dengan memberikan perlindungan lebih baik terhadap 

pembiayaan utang. Perbaikan logistik secara terus-menerus dan finalisasi perjanjian 

perdagangan bebas yang masih tertunda dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa 

(EFTA) dan Iran dapat membantu meningkatkan ekspor. Perjanjian dengan Australia telah 

selesai dibahas pada Agustus 2018. Indonesia juga sedang mempertimbangkan untuk 

bergabung dengan Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP/Trans-Pacific Partnership) bersama 

lima anggota ASEAN lainnya yang bukan penanda tangan, dimana langkah tersebut akan 

memitigasi efek pengalihan perdagangan di luar perjanjian tersebut. 
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Kotak 3. Determinan keberlanjutan utang dan premi risiko 

Penelitian OECD belum lama ini memperlihatkan hubungan non-linear antara tingkat 

utang suatu negara dengan premi risikonya, yang merupakan persamaan fungsi dari 

probabilitas negara tersebut mengalami gagal bayar utang (Fournier dan Bétin, 2018). 

Berfokus pada negara berpenghasilan menengah, Fournier dan Bétin memperkirakan: (i) 

rentang rasio utang yang masih “aman”, dimana suku bunga akan kembali ke titik 

keseimbangan, merespon goncangan pergerakan suku bunga sementara, tanpa mengancam 

keberlanjutan fiskal; dan (ii) rentang rasio utang, dimana terjadi guncangan suku bunga 

yang cukup tinggi, negara bersangkutan akan terjerumus menuju gagal bayar. Dengan 

demikian, batas atasnya adalah perkiraan batas utang, yang apabila melebihi batas tersebut, 

membuat negara yang bersangkutan mengalami gagal bayar. 

Perkiraan tingkat utang tentu saja mengandung sejumlah ketidakpastian dan perlu 

diperlakukan dengan hati-hati. Namun perkiraan tersebut menyoroti sejumlah faktor 

spesifik yang dikaitkan dengan ukuran rentang utang “aman” yang lebih besar, yaitu: 

pemerintahan lebih efektif; porsi ekspor yang lebih tinggi terhadap PDB; pertumbuhan 

PDB yang lebih tinggi; volatilitas pertumbuhan yang lebih rendah; dan tidak adanya 

peristiwa gagal bayar utang di negara tetangga.  

Perkiraan rentang utang yang tergolong “aman” ternyata lebih kecil di Indonesia dibanding 

negara berpenghasilan menengah lainnya (Gambar 14). Perbedaan dengan negara lain 

tersebut sebagian besar diakibatkan oleh porsi ekspor yang lebih rendah daripada rata-rata, 

bahkan jika turut memperhitungkan besarnya ukuran perekonomian Indonesia serta 

persepsi yang relatif buruk terhadap efektivitas pemerintah, meskipun begitu masalah 

efektivitas ini sudah sangat membaik (Gambar 15). Hal ini sejalan dengan regresi panel 

mengenai penentu premi risiko di OECD dan perekonomian negara berkembang, yang 

menyoroti peran kualitas peraturan serta tingkat utang pemerintah dan volatilitas pasar 

keuangan global (OECD, 2018b).  

Gambar 14. Utang masih rendah, tetapi perkiraan batas utang juga rendah  

 
Catatan: Rentang utang dikalibrasi untuk investor dengan risiko-netral, tingkat pengembalian setelah gagal 

bayar utang sebesar 50%, dan suku bunga bebas risiko sebesar 3%. Perkiraan didasarkan pada data yang 

dimuluskan (smoothed data). 

Sumber: J.-M. Fournier and M. Bétin (2018), “Limits to debt sustainability in middle-income countries”, OECD 

Economics Department Working Papers, No. 1493, OECD Publishing, Paris. 
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Figure 15. Determinan struktural yang penting batas utang 

 
Catatan: Data dalam panel A adalah data tahun 2017 yang tersedia. Filipina tidak masuk dalam Fournier dan 

Bétin (2018), tetapi ditampilkan sebagai perbandingan. Indikator Efektivitas Pemerintah adalah indikator 

gabungan yang mencerminkan persepsi terhadap kualitas layanan publik, kualitas pegawai negeri dan tingkat 

independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta kredibilitas 

komitmen pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan 

pemerintah yang lebih efektif. 

Sumber: OECD, OECD Economic Outlook Database; Perserikatan Bangsa-Bangsa, Comtrade Database; 

Bank Dunia, World Development Indicators Database. 

Tantangan dalam memperoleh pendanaan belanja pembangunan  

Bertolak belakang dengan hal ini, tantangan fiskal terbesar adalah mendanai belanja yang akan 

mendorong pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan. Kesenjangan 

infrastruktur di Indonesia – khususnya di bidang transportasi, logistik, dan pengolahan air – 

menambah biaya dan membatasi akses pada layanan, sehingga menghambat pembangunan 

(OECD, 2016a). Pada tahun 2015, modal pemerintah hanya setara dengan 39% PDB, bandingkan 

dengan angka 92% di berbagai perekonomian negara berkembang (IMF, 2017b). Demikian pula 

dengan penyediaan bantuan sosial dan kesehatan oleh pemerintah yang saat ini masih rendah 

(Gambar 16). Sistem perlindungan sosial terus diperluas dan akan membutuhkan tambahan 

pendanaan selama prosesnya. (OECD, akan terbit). Untuk melaksanakan seluruh cakupan layanan 

kesehatan dan memastikan program bantuan sosial menjangkau kelompok miskin dan rentan, akan 

membutuhkan pengeluaran tambahan tiap tahun yang setara dengan 1,4% PDB (Bank Dunia, 

2018a). Seiring tumbuhnya pendapatan Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan, ekspektasi 

terhadap layanan sosial juga akan meningkat. Dengan digunakannya hitungan belanja sosial publik 

OECD untuk perekonomian Negara berkembang dpada proyeksi demografi Indonesia secara 

tersirat menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan besar dalam program dan belanja sosial per 

PDB pada 2030 (Tabel 4). 
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Gambar 16. Belanja sosial masih relatif kecil 

Data 2016 atau data terbaru yang tersedia 

 
Sumber: IMF, Government Finance Statistics Database; OECD, Government at a Glance Database. 

Tabel 4. Permintaan belanja publik kemungkinan akan meningkat seiring naiknya pendapatan  

 Belanja saat ini 

(% PDB, 2016) 

Potensi kebutuhan belanja pada 
2030 berdasarkan perekonomian 
pasar yang muncul-berkembang 

OECD  

(% PDB) 

Kesehatan 1,5  

- Total belanja kesehatan  4,2 

Perlindungan sosial 1,4  

 - Jaminan hari tua  5,7 

 - Tunjangan tunai disabilitas dan penderita penyakit   1,0 

 - Tunjangan keluarga, termasuk pendidikan dan 
pengasuhan anak usia dini 

 2,0 

 - Program pasar tenaga kerja yang aktif  0,2 

 - Tunjangan pengangguran  0,2 

Pendidikan  3,6  

- Pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan pasca-
menengah yang bukan pendidikan tinggi  

2,51 3,6 

- Pendidikan tinggi 0,61 1,2 

Catatan: Perkiraan tunjangan keluarga, program pasar tenaga kerja yang aktif, tunjangan hari tua, dan 

pendidikan didasarkan pada rasio pengeluaran terhadap PDB yang disesuaikan untuk proyeksi porsi penduduk 

yang relevan pada 2030. Perkiraan lainnya berupa rata-rata biasa. Perekonomian yang digunakan untuk 

perbandingan adalah: Cile; Hungaria; Meksiko; Polandia; dan Turki. 

1. Pada 2015.  

Sumber: IMF, Government Finance Statistics Database; OECD, Government at a Glance Database, Social 

Expenditure Database; OECD (2017), Education at a Glance 2017; Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen 

Ekonomi dan Sosial, Bagian Kependudukan (2017), World Population Prospects: The 2017 Revision, Edisi 

DVD; perhitungan OECD. 

Mengingat sulitnya meningkatkan pendapatan, upaya meningkatkan efisiensi belanja 

publik – seperti yang digarisbawahi dalam Survei sebelumnya – masih menjadi prioritas 

untuk mengamankan anggaran (OECD, 2016a). Reformasi subsidi energi tahun 2014-2017 

membuat 14% belanja pemerintah dapat digunakan untuk infrastruktur dan program sosial 

yang lebih tepat sasaran. Pergeseran dari pemberian beras subsidi menjadi voucher 
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elektronik untuk membeli berbagai jenis pangan juga sejalan dengan rekomendasi OECD 

sebelumnya (OECD, 2016a; 2015a). Namun demikian, data neraca nasional menunjukkan 

bahwa keseluruhan subsidi produksi masih setara dengan 1% PDB pada 2017, 

dibandingkan dengan 0,6% di negara-negara OECD. Subsidi energi diperkirakan akan naik 

sebesar IDR 66 triliun (0,4% PDB) pada 2018, sebagian besar akibat subsidi bahan bakar 

diesel yang lebih besar. Subsidi energi dan pupuk, yang mendorong penggunaannya secara 

berlebihan, sebaiknya diganti dengan bantuan yang lebih tepat sasaran seperti bantuan 

langsung tunai bagi rumah tangga miskin, serta pendidikan dan investasi untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian (OECD, 2016a; 2015b). Transfer ke daerah semakin 

tepat sasaran, tetapi upaya perbaikan target dan pemantauan lebih lanjut masih diperlukan 

(Tabel 5). Biaya yang berkaitan dengan perluasan cakupan asuransi kesehatan perlu 

dikendalikan (OECD, akan terbit).  

Berbagai lembaga seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam mengurangi 

kerugian negara akibat suap dan korupsi. Survei sebelumnya menyoroti pentingnya 

memperbaiki praktik-praktik di tingkat pemerintah daerah. Reformasi baru-baru ini di 

tingkat pemerintah daerah, seperti peningkatan penggunaan e-procurement (pengadaan 

secara elektronik) serta penguatan penganggaran dan kendali internal, sudah di arah yang 

tepat (Tabel 5). OECD Recommendation on Public Integrity dan OECD Principles for 

Integrity in Public Procurement dapat membantu untuk mengarahkan jalannya reformasi 

lebih lanjut. Seperti yang direkomendasikan dalam Survei sebelumnya, kewenangan dan 

sumber daya KPK hendaknya diperkuat.  

Tabel 5. Rekomendasi sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi sektor publik 

Rekomendasi dari Survei sebelumnya Tindakan yang sudah diambil sejak Survei Oktober 2016 

Tingkatkan mekanisme pencegahan korupsi, sambil terus 
meningkatkan upaya memerangi segala bentuk korupsi. Dukung 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta berikan lebih banyak 
sumber daya dan kewenangan pada KPK. 

Pada tahun 2017, KPK meluncurkan e-LHKPN, suatu sistem 
pelaporan daring/online untuk memudahkan pejabat 
pemerintah melaporkan harta kekayaan mereka, dan GOL 
KPK, aplikasi untuk melaporkan gratifikasi.  

Pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi teknologi 
yang memperkecil peluang korupsi, seperti e-procurement, 
serta memperkuat penganggaran dan kendali internal.  

Pada tahun 2018, diluncurkan sebuah sistem elektronik untuk 
perizinan – sistem Online Single Submission. Hal ini 
diharapkan akan mengurangi korupsi.  

Lanjutkan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (“uang 
mengikuti program”). Tingkatkan evaluasi program yang ada saat ini 
dan program mendatang, serta perkuat kaitannya dengan tujuan 
jangka menengah.  

Aplikasi “Arsitektur dan Informasi Kinerja” (ADIK) untuk 
kementerian dan lembaga dijalankan demi meningkatkan 
kualitas alokasi anggaran. 

Ubah dan perbaiki sistem transfer dana dari pusat ke daerah guna 
menghilangkan kaitan dengan gaji. Reformasi sistem dana desa 
dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan persebaran 
kemiskinan dalam alokasi dasarnya. 

Saat ini ada pembatasan pada komponen alokasi dasar Dana 
Alokasi Umum yang diberikan kepada pemerintah daerah, 
sehingga mengurangi kaitannya dengan gaji.  

Sejak 2018, penentuan dana desa menggunakan 
pembobotan jumlah penduduk (10%), jumlah penduduk 
miskin (50%), luas wilayah (15%), dan tingkat kesulitan 
geografis (25%). Ada tambahan dana yang diberikan kepada 
desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang besar. 

Lakukan penghapusan bertahap atas semua subsidi energi yang 
masih ada. Lakukan penghapusan bertahap atas subsidi pupuk dan 
lebih utamakan pembangunan sistem irigasi, infrastruktur dan 
penelitian perdesaan, serta bantuan tunai langsung kepada para 
petani yang paling miskin. Ganti RASKIN dengan kupon/voucher 
pangan bagi kelompok yang paling miskin. 

Pada tahun 2017, dilakukan penghapusan subsidi listrik bagi 
rumah tangga non-miskin dengan sambungan 900 volt-
ampere. Namun subsidi energi telah meningkat pada 2018. 

Dalam APBN 2018, pemerintah mengumumkan rencana 
untuk membuat penerima beras Rastra (sebelumnya disebut 
RASKIN) beralih menjadi penerima kupon/voucher dalam 
program bantuan pangan non-tunai (BPNT).  
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi unsur penting dalam strategi inftrastruktur 

dan pembangunan pemerintah. Sebagai contoh, rencana tahun 2016 untuk mempercepat 

245 proyek strategis nasional mengasumsikan bahwa 30% dari proyek-proyek tersebut 

akan dibiayai melalui investasi BUMN. BUMN tingkat nasional yang jumlahnya mencapai 

143 perusahaan beroperasi di hampir semua sektor perekonomian, mulai dari manufaktur, 

konstruksi dan transportasi, hingga pertanian. Perusahaan-perusahaan milik negara ini 

mengambil porsi perekonomian yang lebih besar jika dibandingkan dengan negara lainnya 

dalam basis data Peraturan Pasar Produk OECD, kecuali Cina. BUMN yang tercatat di 

bursa mewakili hampir seperempat dari kapitalisasi pasar saham. Belanja modal BUMN 

ditargetkan mencapai hampir 3% PDB pada 2018, lebih dari dua kali lipat dari porsi belanja 

modalnya pada 2015. Hal ini difasilitasi oleh dukungan pemerintah, terutama suntikan 

modal pada 2015-2016 dan program yang mendorong BUMN untuk melakukan revaluasi 

aset-asetnya. Seiring masuknya BUMN ke pasar modal, tingkat utang beberapa BUMN 

meningkat drastis (Reuters, 2018).  

Kerentanan keuangan mulai meningkat di sejumlah BUMN. Investasi yang begitu cepat 

dan peningkatan utang menjadikan BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur rawan 

mengalami masalah arus kas, terutama jika terjadi kenaikan suku bunga atau keterlambatan 

proyek. Langkah-langkah untuk membatasi harga listrik dan bahan bakar telah 

menimbulkan tekanan bagi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai contoh, 

harga bahan bakar oktan rendah (“bensin premium”) belum berubah sejak 2016 meskipun 

ada kenaikan harga minyak internasional. Secara keseluruhan, terdapat 14 BUMN yang 

mengalami kerugian di tahun 2017, lebih sedikit dari angka tahun 2016. Eksposur bank 

BUMN terhadap UKM dan sektor konstruksi meningkat pesat. Pinjaman yang masuk 

dalam neraca dan penjaminan ke BUMN masih relatif kecil. Kewajiban kontinjensi yang 

diakui hanya sebesar 0,01% PDB pada 2017, karena kewajiban tersebut hanya untuk 

pinjaman yang dijamin pemerintah. Namun, potensi kebutuhan suntikan modal merupakan 

bentuk risiko fiskal tidak langsung. Meskipun upaya meningkatkan tata kelola perusahaan 

terus berjalan, kurangnya transparansi masih menjadi persoalan (IFC, 2018). 

Mengingat risiko-risiko tersebut, pemantauan terhadap BUMN dan memastikan tata kelola 

yang baik menjadi sangat penting. Rencana konsolidasi BUMN menjadi enam perusahaan 

induk sektoral dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi kemungkinan malah 

menjadikan kondisi keuangannya makin buram. Walaupun semua BUMN yang sudah 

menjadi perseroan wajib membuat laporan keuangan yang diaudit pihak eksternal, laporan 

keuangan tersebut seharusnya tersedia untuk umum dan mudah diakses guna memudahkan 

pemantauan. Membuat semakin banyak BUMN tercatat di bursa juga akan meningkatkan 

tata kelola perusahaan. Kebijakan tentang kepemilikan dapat memberi arahan pada proses 

ini. Keterbukaan yang lebih baik juga dapat membantu mengatasi kekhawatiran mengenai 

integritas. Jajaran direksi perusahaan hendaknya ditunjuk melalui proses 

nominasi/pencalonan yang transparan dan dengan campur tangan politik terbatas (IFC, 

2018). Pengawasan oleh kementerian terkait perlu diperkuat. Jajaran direksi juga perlu 

memiliki mandat yang jelas dengan independensi yang memadai guna melaksanakan 

mandat tersebut, sesuai rekomendasi dalam OECD Guidelines on Corporate Governance 

of State-owned Enterprises. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada risiko implisit 

dari kerugian BUMN dan kenaikan utang BUMN. Para pengawas perlu lebih waspada 

sehubungan dengan kualitas kredit pinjaman baru dari bank pemerintah.  

Pelibatan sektor swasta yang lebih besar dalam proyek infrastruktur akan mengurangi 

tekanan pada BUMN, tetapi sektor swasta saat ini terdesak keluar. (World Bank, 2017). 

Pemerintah telah meningkatkan penggunaan kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) 

(PPP/public-private partnership): pada tahun 2017, terdapat 11 KPBU yang sedang 
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berjalan dengan nilai keseluruhan mencapai USD 15,4 miliar (Bank Dunia, 2018b). 

Proyek-proyek KPBU yang dirancang dengan baik dan risikonya dikelola dengan tepat 

dapat memanfaatkan efisiensi dan keahlian sektor swasta (OECD, 2016a). Namun calon 

investor menghadapi ketidakpastian hukum dan peraturan, serta minimnya proyek yang 

layak akibat kelemahan dalam siklus proyek (Bank Dunia, 2017). BUMN terkadang 

bertindak sebagai penawar “swasta”/private bidders yang mungkin membuat investor 

swasta mengurungkan niatnya (OECD, 2012b).  

Beberapa instrumen telah dibuat untuk lebih menarik minat sektor swasta terhadap KPBU: 

“dana dukungan pemerintah/viability gap funding” (untuk mensubsidi biaya modal); 

jaminan pemerintah (untuk mengatasi risiko kinerja yang berkaitan dengan pemerintah); 

“fasilitas pengembangan proyek” (untuk membantu menyiapkan dokumentasi seperti studi 

kelayakan); dan “pembayaran ketersediaan layanan/availability payments” (untuk 

meningkatkan kepastian arus kas dengan memberikan pembayaran berkala bagi layanan 

infrastruktur yang memenuhi kriteria yang sudah disepakati sebelumnya). Unit KPBU yang 

lebih kuat dan peran Kementerian Keuangan yang lebih besar akan membantu mengelola 

risiko yang berkaitan dengan KPBU (OECD, 2016a; 2012b). Namun, masalah mendasar 

seperti hak atas tanah dan bangunan, pasar modal yang minim, dan peraturan yang 

bertentangan juga perlu diatasi. Secara umum, alternatif seperti pemberian konsesi, daur 

ulang aset, sekuritisasi aset, dan penanaman modal asing langsung perlu didorong, 

termasuk dengan merevisi daftar negatif investasi (OECD, 2016b). 

Meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja 

Turunnya penerimaan bukan pajak (PNBP) membebani pertumbuhan pendapatan secara 

keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar karena lebih rendahnya 

penerimaan dari sumber daya seperti minyak. Akibatnya, rasio penerimaan umum 

pemerintah terhadap PDB turun menjadi 14% pada tahun 2016 (Gambar 17, Panel A). 

Penerimaan pajak (12% PDB menurut definisi OECD) termasuk relatif rendah 

dibandingkan negara lainnya yang memiliki tingkat pendapatan serupa, termasuk Malaysia 

dan Filipina (Panel B). Harga komoditas yang lebih tinggi dan peningkatan kepatuhan 

diperkirakan akan meningkatkan rasio pendapatan terhadap PDB pada tahun 2018. 

Reformasi pajak yang mampu menghimpun penerimaan jangka menengah secara 

berkelanjutan akan mengurangi tekanan pada pergerakan komoditas dan dapat mendorong 

Indonesia mencapai keseimbangan antara pajak dan pertumbuhan yang lebih tinggi 

(Gaspar, Jaramillo, dan Wingender, 2016). Hal ini bergantung pada peningkatan kepatuhan 

dan perbaikan desain perpajakan, seperti yang disoroti dalam Survei Ekonomi OECD 2012 

(OECD, 2012a). Selama 2012-2016, jumlah wajib pajak terdaftar naik hingga hampir 

mencapai 12 juta, tetapi tingkat pendaftaran ini masih rendah menurut standar internasional 

(Tabel 6). Karena itu, agenda pemerintah dalam mereformasi perpajakan turut mencakup 

tindakan-tindakan untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk dengan memperkuat 

administrasi perpajakan dan menyederhanakan desain pajak. 
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Gambar 17. Penerimaan fiskal masih rendah 

 
Catatan: Data penerimaan pajak didasarkan pada definisi penerimaan pajak OECD dan dapat berbeda dengan 

definisi nasional. Dalam Panel A, gambar wajik adalah penerimaan yang mengecualikan penerimaan setara 

dengan 0,8% PDB yang dihimpun selama masa pengampunan pajak (tax amnesty) bagi perorangan dan 

perusahaan yang dimulai pada Juli 2016. Data untuk Indonesia tidak mencakup iuran jaminan sosial; iuran yang 

akan diklasifikasikan sebagai penerimaan pajak diperkirakan memiliki nilai total kurang dari 0,5% PDB. Pada 

Panel B, data adalah data tahun 2016 atau data terbaru yang tersedia. 

Sumber: OECD, Revenue Statistics Database, OECD Economic Outlook Database; Bank Dunia, World 

Development Indicators Database; IMF, World Economic Outlook Database; Bank Dunia (2018), Indonesia 

Economic Quarterly: Towards Inclusive Growth, Bank Dunia, Jakarta.  

Pembaruan administrasi perpajakan dan peningkatan penegakan aturan 

menjadi prioritas 

Penyelenggara/administrasi perpajakan utama ialah Direktorat Jenderal Pajak yang berada 

di bawah Kementerian Keuangan tetapi memiliki kantor di seluruh Indonesia. 

Restrukturisasi administrasi perpajakan dan pengembangan sumber daya manusianya 

menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan. Belanja pegawai sejak dulu selalu 

rendah, tetapi meningkat di tahun 2016 hingga setara dengan negara non-OECD lainnya 

(Tabel 6). Angka ini semakin naik di tahun 2017. Jumlah pegawai pajak masih rendah jika 

dibandingkan dengan populasi orang dewasa, namun relatif lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan jumlah wajib pajak. Namun demikian, administrasi pajak terus menambah tenaga 

kerjanya dan melakukan investasi sumber daya berupa program pelatihan bagi pegawai. 

Akan tetapi, auditor, analis, dan profesional di bidang Teknologi Informasi (TI) masih 

sangat kurang. Pelatihan lanjutan akan sangat penting dalam memperkuat administrasi dan 

memungkinkan pegawai pajak beradaptasi dengan teknologi dan tantangan baru. 

Perekrutan dan realokasi pegawai perlu dilakukan, tetapi hal ini terganjal oleh peraturan 

kepegawaian pemerintah. Memberi kewenangan sementara bagi Direktorat Jenderal Pajak 

untuk melakukan perubahan kepegawaian yang lebih transformatif (dengan pengawasan) 

dapat mempercepat laju perubahan.  

Tabel 6. Kinerja dan sumber daya administrasi perpajakan  

  Indonesia 
Rata-rata non-

OECD 

Perekonomian 
pasar pegari di 

OECD 
Rata-rata OECD 

Indikator kinerja  
  

 

Wajib pajak PPh orang pribadi yang terdaftar (% penduduk berusia 
15 tahun ke atas) 

Antara 17,8 hingga 
35,71 

56,1 73,6 87,6 
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 - Wajib pajak PPh orang pribadi 60,6 78,6 63,5 90,6 

 - Wajib pajak PPh badan  57,6 71,9 59,8 84,5 

Pembayaran tempat waktu – PPN (%) 86,0 90,4 - 93,3 

Indikator sumber daya 
  

  

Warga negara (usia 15 tahun ke atas) per pegawai pajak 4.893 3.030 1.917 1.269 

Wajib pajak PPh perorangan yang aktif per pegawai pajak 446 562 1.065 635 

Anggaran total sebagai % PDB 0,08 0,12 0,14 0,19 

Biaya pegawai sebagai % anggaran berulang total 61,0 64,3 74,9 72,6 

Biaya pelatihan sebagai % anggaran berulang total 0,4 0,3 1,2 0,5 

Biaya TI sebagai % anggaran berulang total 3,3 11,0 3,8 13,4 

Catatan: Data tahun 2015, kecuali data untuk Indonesia tentang WP PPh perorangan terdaftar dan biaya 

pegawai, yang adalah data tahun 2016. Jumlah negara yang tercakup bervariasi menurut tingkat respons 

terhadap kuesioner, hingga 55 negara. Perekonomian pasar pegari di OECD adalah rata-rata dari Cile, 

Hungaria, Meksiko, Polandia, dan Turki; nilai rata-rata tersebut tidak diperlihatkan jika hanya ada data untuk 

satu negara. 

1. Dihitung dari data yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak. Data wajib pajak terdaftar per akhir 2016. Perlu 

dicatat bahwa individu yang menikah umumnya membayar pajak di tingkat rumah tangga; batas bawah dihitung 

dengan menyesuaikan jumlah wajib pajak untuk porsi yang melaporkan pajak secara gabungan dan batas atas 

mengasumsikan bahwa setiap wajib pajak mewakili rumah tangga dengan dua wajib pajak. 

Sumber: OECD (2017), Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced 

and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris; Direktorat Jenderal Pajak; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

Departemen Ekonomi dan Sosial, Bagian Kependudukan (2017), World Population Prospects: The 2017 

Revision, Edisi DVD; perhitungan OECD. 

Sistem informasi yang semakin menua sedang dimodernisasi sebagai bagian dari agenda 

reformasi. Langkah ini dapat mendorong kepatuhan dengan menurunkan biaya bagi wajib 

pajak dan meningkatkan peluang deteksi. Tingkat e-filing (pelaporan pajak secara 

elektronik) untuk pajak penghasilan sudah meningkat menjadi 82% pada 2017, tetapi 

pengalaman dari Brasil dan Meksiko memperlihatkan bahwa angka 100% dapat dicapai. 

Pelaporan dan pembayaran pajak dapatdipermudah, misalnya dengan SPT yang telah 

diisikan lebih dahulu dan mengirimkan pengingat. Pengampunan pajak (tax amnesty) 2016-

2017 dan Automatic Exchange of Information mulai September 2018 menambah jumlah 

data yang perlu dilindungi dan diolah; deteksi ketidakpatuhan sangat penting guna 

memperkuat keberhasilan program pengampunan pajak tersebut. Pada tahun 2018, 

pemerintah berencana memulai pengadaan sistem “administrasi perpajakan inti” yang akan 

mencakup semua proses dan alur kerja (business process), termasuk manajemen sistem 

kepatuhan dan manajemen akun wajib pajak. Proses pengadaan hendaknya dilakukan 

secara terbuka dan risiko pelaksanaannya dikelola dengan hati-hati. 

Kompleksitas dan ketidakpastian menambah biaya kepatuhan dan meningkatkan peluang 

terjadinya penghindaran pajak. Beban membayar pajak tampaknya lebih mahal, dari segi 

waktu, dibandingkan negara berkembang lainnya, terlepas dari perbaikan dalam beberapa 

tahun terakhir (Bank Dunia / PwC, 2018). Rezim perpajakan masih dipandang kontradiktif 

dan kurang ditegakkan secara konsisten dibandingkan dengan kebanyakan negara 

pembanding di tingkat kawasan, meskipun terdapat persepsi bahwa hal ini sudah membaik 

(Deloitte, 2017). Kebijakan sering berubah, yang sebagian disebabkan oleh perubahan 

keadaan, tetapi juga karena proses konsultasi yang kurang memadai yang menimbulkan 

perubahan lanjutan. Menyederhanakan aturan perpajakan, seperti yang sudah 

direncanakan, dan mengurangi frekuensi perubahannya, akan mengurangi biaya kepatuhan. 

Konsultasi yang lebih luas dalam menyusunrancangan undang-undang akan meningkatkan 

kualitas perundang-undangan. Demi membangun dasar pembuktian bagi reformasi di masa 

mendatang, tim reformasi pajak dapat ditugaskan untuk berkonsultasi dengan para 

pemangku kepentingan dan masyarakat umum mengenai reformasi kebijakan dan 

mengumumkan laporan hasil konsultasi tersebut, seperti yang dilakukan oleh Davis Tax 
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Committee di Afrika Selatan (OECD, 2015c). Perubahan yang rencananya akan dilakukan 

terhadap situs web penyelenggara perpajakan diharapkan akan menjadikannya lebih user-

friendly. Penjelasan yang jelas dan sederhana mengenai kewajiban saat ini dan kalkulator 

online, sebagai contoh, akan membantu wajib pajak untuk patuh. Meningkatkan 

penggunaan audit berbasis risiko juga akan meningkatkan efisiensi dan persepsi keadilan. 

Pajak dapat diperluas dan lebih inklusif 

Sekitar setengah dari total penerimaan pajak diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) dan 

sekitar 30% lagi dari pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak lainnya mencakup cukai 

tembakau, pajak perdagangan, dan pajak pemerintah daerah. Secara keseluruhan, 

strukturnya sama seperti di negara berkembang lainnya, tetapi tingkat penerimaan yang 

dihimpun dari basis pajak utama – pendapatan perusahaan, tenaga kerja, dan barang dan 

jasa – tergolong lebih rendah (Gambar 18). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

penerimaan semua pajak utama masih dimungkinkan. 

Dengan pendapatan yang rendah dan informalitas yang tinggi, pajak penghasilan (PPh) 

orang pribadi saat ini baru menjaring sedikit individu dan penerimaan yang diperoleh masih 

sedikit. Karena batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dinaikkan cukup tinggi, pekerja 

Indonesia baru mulai membayar PPh pada tarif pajak marginal sebesar 5% saat penghasilan 

kotornya sudah sekitar dua kali lipat rata-rata penghasilan karyawan (atau lebih jika 

memiliki tanggungan). Iuran jaminan sosial berlaku bagi semua pekerja, tetapi nilainya 

relatif kecil (dan tidak dimasukkan dalam Gambar 18). Dibandingkan dengan negara 

berkembang lainnya, tarif pajak marginal bagi WP berpenghasilan sedang-hingga-besar 

masih rendah (Gambar 19). Keadaan ini juga membatasi progresivitas sistem: pada tahun 

2016, seseorang baru akan dikenakan tarif pajak penghasilan 30% apabila penghasilan 

kotornya mencapai lebih dari 20 kali lipat penghasilan rata-rata. Jika nilai PTKP tetap 

dipertahankan, makin banyak pekerja akan masuk dalam sistem ini seiring waktu. 

Menurunkan ambang batas pengenaan dua tarif pajak tertinggi akan menjadikan sistemnya 

lebih progresif dan menghimpun lebih banyak pendapatan. Pihak penyelenggara pajak 

perlu memantau efek perubahan tersebut terhadap kepatuhan guna memastikan bahwa tidak 

terjadi kenaikan informalitas atau penghindaran pajak.  

Perlakuan yang tidak sama terhadap berbagai bentuk penghasilan akan mengurangi basis 

pajak dan membuat sistem menjadi lebih rumit. Secara khusus, dalam sistem PPh orang 

pribadi, berbagai tunjangan dan manfaat yang dibayarkan pemberi kerja tidak dikenakan 

pajak (tetapi pemberi kerja tidak boleh memperlakukannya sebagai potongan beban 

pengeluaran). Hal ini bersifat regresif karena tunjangan semacam itu lebih mungkin 

dikumpulkan oleh mereka yang berpenghasilan lebih besar, sehingga seharusnya menjadi 

penghasilan yang dikenakan pajak. Saat ini tengah dilakukan pembahasan agar tunjangan-

tunjangan semacam itu diakui sebagai penghasilan pribadi yang dapat dikenakan pajak dan 

diakui sebagai beban pengeluaran untuk PPh badan. Penghasilan dari investasi perorangan 

juga dikenakan pajak pada tarif yang berbeda-beda tergantung sumber penghasilannya. Hal 

ini dapat mendistorsi keputusan menabung dan menciptakan peluang perencanaan pajak. 

Tarif pajak 10% untuk penghasilan dari penyewaan tanah dan bangunan nilainya jauh di 

bawah tarif pajak 20% untuk bunga bank, sehingga menciptakan insentif kuat untuk 

berinvestasi pada tanah dan bangunan. Karena itu, berbagai tarif pajak perlu dikaji untuk 

memperkecil kesenjangan tersebut. 
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Gambar 18. Kebanyakan komponen penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan dengan 

di negara lainnya 

Sebagai persentase PDB, data 2016 atau data terbaru 

 

Catatan: Data penerimaan pajak didasarkan pada definisi penerimaan pajak OECD dan dapat berbeda dengan 

definisi nasional. Data untuk Indonesia tidak mencakup iuran jaminan sosial; iuran yang akan diklasifikasikan 

sebagai penerimaan pajak diperkirakan memiliki nilai total kurang dari 0,5% PDB. Data Indonesia untuk 2016 

mencakup pengaruh pengampunan pajak, yang menambah pendapatan sebesar 0,8% PDB pada 2016. 

Sumber: OECD, Revenue Statistics Database; CEIC; Kementerian Keuangan (2016), Indian Public Finance 

Statistics: 2015-2016. 

Gambar 19. Tingkat tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi baru berlaku pada  

tingkat penghasilan yang sangat besar 

Tarif pajak penghasilan perorangan yang diwajibkan menurut tingkat penghasilan, 2016  

 
Catatan: Tarif yang ditampilkan adalah tarif wajib. Tarif ini memperhitungkan PTKP, tetapi tidak memasukkan 

keringanan pajak lainnya yang mengurangi tarif pajak efektif. Penghasilan adalah ukuran yang 

diharmonisasikan dari penghasilan bulanan rata-rata semua karyawan.  

Sumber: ILO, ILOSTAT Database; EY (2016), Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 2016-17; 

perhitungan OECD. 

Tarif PPh badan yang diwajibkan di Indonesia adalah 25%, kurang lebih sejalan dengan 

rata-rata di G20 dan OECD. Dalam beberapa tahun terakhir, insentif pajak telah diperluas 

untuk menarik investasi. Pada April 2018, pemerintah memperluas kelayakan untuk 

mendapat pengurangan pajak (tax holiday) bagi 17 industri “pionir” tertentu (termasuk 
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industri kilang minyak dan gas, manufaktur mesin, serta infrastruktur ekonomi) dan 

menyederhanakan proses permohonannya. Pengurangan pajak ini diberikan dalam rentang 

antara 5 hingga 20 tahun, bergantung pada besarnya investasi. Ada pula pengurangan pajak 

dan insentif lainnya di berbagai kawasan/zona khusus dan keringanan pajak bagi 145 

segmen usaha. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa pengurangan pajak sering 

tidak efektif untuk meningkatkan investasi karena persoalan mendasar yang menghambat 

investasi tetap ada atau karena investasi asing menggeser investasi domestik (IMF / OECD 

/ PBB / Bank Dunia, 2015; IADB, 2013). Lebih jauh lagi, pengurangan pajak (dan kawasan 

ekonomi khusus) menciptakan peluang melakukan perencanaan pajak, mendistorsi 

persaingan, serta menciptakan potensi untuk mempengaruhi kebijakan dan korupsi (OECD, 

2018c; 2012a; IADB, 2013).  

Dengan mengkaji kembali insentif pajak dapat memperluas basis pajak dan akan lebih 

efektif dalam mendorong investasi. Publikasi pada akhir September 2018 dari belanja 

perpajakan yang rinci untuk tahun 2016-2017 meningkatkan transparansi dan langkah 

pertama yang disambut baik dalam melakukan evaluasi terhadap insentif.  Belanja 

perpajakan seharusnya terus ditingkatkan dan dipublikasi setiap tahun, sesuai dengan 

rencana. Karena banyak negara di kawasan ini menawarkan pengurangan pajak, Indonesia 

dapat memimpin pendekatan terkoordinasi di dalam ASEAN. Akan lebih baik jika 

dilakukan peralihan dari tax holiday menjadi pemberian insentif yang berbasis biaya 

(potongan pajak atau kredit pajak) yang dikaitkan dengan investasi modal atau 

keterampilan. Insentif-insentif tersebut akan dapat menargetkan investasi baru dengan 

lebih baik, tetapi perlu dipastikan adanya kapasitas administrasi yang memadai untuk 

mengawasinya. Semua insentif perlu dipantau dengan hati-hati untuk mendeteksi 

penyalahgunaan dan dikenakan masa berlaku (sunset clause) demi memastikan adanya 

tinjauan rutin. Kekhawatiran investor mengenai lingkungan peraturan akan lebih baik 

dijawab secara langsung daripada melalui sistem pajak. 

Pajak atas peredaran bruto terhadap usaha kecil ditujukan untuk mendorong formalisasi 

perusahaan kecil. Usaha di sektor yang memenuhi syarat dengan peredaran bruto tahunan 

di bawah IDR 4,8 miliar (sekitar USD 323.000 pada bulan September 2018) dapat 

mengikuti skema ini dan membayar tarif pajak 0,5% yang mulai berlaku sejak Juli 2018 

setelah turun setengah dari tarif sebelumnya sebesar 1%. Ambang batas untuk mendaftar 

sebagai pengusaha kena pajak (PKP, yaitu wajib pajak yang mengenakan/dikenakan pajak 

pertambahan nilai (PPN) juga sebesar IDR 4,8 miliar. Sampai tahun 2017, 

pengaturan/rezim pajak atas peredaran bruto telah menarik 1,5 juta pendaftar, dengan 

komposisi 205.000 adalah perseroan terbatas dan 1,3 juta adalah perorangan. Namun, 

besarnya jumlah UKM di Indonesia berarti bahwa meningkatkan pendaftaran masih tetap 

menjadi tantangan (Tabel 7).  Biaya atas kebijakan ini belum dimasukkan dalam laporan 

belanja perpajakan. Akses memanfaatkan pajak atas peredaran bruto dibatasi tiga tahun 

untuk perseroan terbatas dan tujuh tahun untuk perorangan. Batas waktu tersebut 

dimaksudkan untuk mencegah timbulnya disinsentif untuk tumbuh, tetapi hal ini akan 

merugikan perusahaan yang tidak memiliki kapasitas untuk mematuhi sistem pajak standar. 

Tawaran layanan kepada UKM oleh kantor-kantor pajak semakin meningkat. Mengaitkan 

pajak atas peredaran bruto dengan manfaat tambahan seperti akses ke layanan 

pengembangan usaha, aplikasi pembukuan, dan prosedur administratif yang 

disederhanakan dapat mendorong formalisasi. Untuk menekan biayanya, syarat kelayakan 

pengenaan pajak tersebut sebaiknya dibatasi hanya untuk perusahaan yang sangat kecil. 

Program komprehensif seperti ini telah meningkatkan pendaftaran di Meksiko, Brasil, dan 

Kolombia. Usaha mikro sebaiknya diizinkan untuk tetap menggunakan skema yang 

disederhanakan tersebut.  
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Tabel 7. Usaha mikro mendominasi lansekap dunia usaha 

 Batas nilai untuk setiap 
kategori (IDR) 

Menurut jumlah usaha Menurut jumlah pekerja 

 
Aset bersih 

(tidak termasuk 
lokasi usaha) 

Pendapatan 
tahunan 

Ribu % dari total Ribu % dari total 

Usaha mikro 50 juta 300 juta 23.864 89,3 41.032 58,4 

Usaha kecil 500 juta 2,5 miliar 2.399 9,0 12.609 17,9 

Usaha menengah 10 miliar 50 miliar 412 1,5 8.132 11,6 

Usaha besar   35 0,1 8.547 12,2 

Total  26.711   70.320   

Catatan: Data adalah data usaha yang didirikan pada 2016 dan tidak termasuk sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan, pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial, serta kegiatan rumah tangga sebagai pemberi 

kerja atau sektor produksi sendiri. Usaha yang tidak terdaftar juga turut dimasukkan.  

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Ekonomi 2016.  

Pajak atas barang dan jasa dapat lebih efisien lagi  

Pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terus meningkat dalam beberapa tahun 

terakhir. Hal ini sangat menggembirakan, mengingat potensi basis pajak untuk menjadi 

sumber pendapatan yang efisien secara komparatif (Akgun, Cournède, dan Fournier, 2017; 

Acosta-Ormaechea dan Yoo, 2012). Tarif PPN adalah tunggal sebesar 10%, tetapi berbagai 

pengecualian dan tingginya ambang batas pendaftaran sangat mengurangi efisiensi dan 

efektivitas PPN. Selain pengecualian untuk bahan pangan pokok tertentu dan pengecualian 

yang sifatnya umum (seperti pendidikan), ada juga pengecualian untuk masukan-antara 

yang “strategis”, jasa/layanan yang dikenakan pajak penjualan daerah (hotel, restoran, 

hiburan, parkir), produk tertentu yang berkaitan dengan sumber daya, dan layanan yang 

diberikan untuk perusahaan perkapalan setempat. Pengecualian tersebut melemahkan 

efisiensi PPN akibat uang pajak yang mengalir/tax cascade (OECD/KIPF, 2014), dan 

melemahkan juga penegakan aturan secara mandiri karena pembeli tidak memiliki insentif 

untuk meminta faktur PPN. Tingginya ambang batas pendaftaran secara signifikan 

mengurangi jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam sistem, dan hal ini menegaskan 

pentingnya kepatuhan. 

Reformasi PPN secara komprehensif dapat memperluas basis pengenaan PPN dan 

meningkatkan efektivitas PPN. Pengecualian untuk layanan yang dikenakan pajak 

penjualan daerah sebesar 10% (seperti hotel dan restoran) dan masukan-antara perlu 

dihapus guna memanfaatkan sifat PPN yang mensyaratkan pelaksanaan secara mandiri. 

Pajak penjualan daerah yang berkaitan perlu dihapus dan pemerintah daerah diberi 

kompensasi atas lepasnya pendapatan dari pajak tersebut melalui transfer dana ke daerah. 

Meskipun mengubah pajak penjualan daerah kemungkinan akan sulit karena 

mengharuskan perubahan undang-undang yang terkait desentralisasi, perubahan tersebut 

akan menguntungkan perusahaan di sektor ini karena mereka dapat mengklaim kembali 

PPN yang telah dibayarkan untuk bahan masukan/input. Pemerintah daerah diperbolehkan 

mengenakan pajak akomodasi bernilai kecil, yang akan menjadi insentif bagi daerah-

daerah tersebut agar mengembangkan pariwisata. Karena pengecualian untuk bahan 

pangan pokok umumnya bermanfaat bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah 

(kecuali untuk daging), PPN untuk bahan pokok dapat ditetapkan nol hingga sistem 

perlindungan sosial mampu memberikan penargetan serupa (Gambar 20).  

Peraturan tentang PPN saat ini sedang dikaji. Paket reformasi yang: (i) mengganti sebagian 

besar pengecualian dengan tarif standar; (ii) mengganti pengecualian bagi kebutuhan pokok 
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dengan tarif nol; dan (iii) mengurangi ambang batas wajib daftar agar sejalan dengan norma 

internasional, akan memperbesar basis pajak. Paket reformasi tersebut seharusnya disertai 

penguatan administrasi PPN. Perkiraan IMF menunjukkan bahwa menghapus pengecualian 

mungkin akan menimbulkan biaya fiskal awal sebesar 0,1% PDB karena pajak atas 

input/masukan dapat diklaim kembali (IMF, 2017c). Namun, reformasi tersebut akan 

menarik lebih banyak perusahaan ke dalam sistem PPN sehingga seharusnya dapat 

meningkatkan penerimaan, sementara basis yang lebih luas akan menjadi landasan untuk 

menghimpun lebih banyak lagi penerimaan secara efisien di masa mendatang melalui 

pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi.  

Gambar 20. Pengecualian PPN untuk bahan pangan secara umum bermanfaat  

bagi rumah tangga yang lebih miskin 

 
Catatan: Data tahun 2016. Garam dan kedelai juga memperoleh pengecualian PPN, tetapi tidak ditampilkan. 

Pada Panel B, bahan pangan diurutkan menurut belanja oleh rumah tangga yang paling miskin. 

Sumber: Badan Pusat Statistik. 

Cukai dapat menjadi alat yang efisien untuk membatasi perilaku yang menimbulkan biaya 

sosial atau biaya jangka panjang yang tinggi, seperti merokok (WHO, 2017). Indonesia 

memiliki angka perokok yang tinggi terutama di kalangan laki-laki (tetapi yang terendah 

di kalangan perempuan), dan adalah salah satu dari sedikit negara dengan angka perokok 

yang terus naik (Gambar 21, Panel A) (OECD, 2017a). Mengingat biaya kesehatan dan 

beban keuangan pada sistem kesehatan di masa mendatang akibat rokok sudah sangat jelas, 

upaya mengurangi perilaku merokok hendaknya dijadikan prioritas. Produk rokok yang 

paling populer dikenakan pajak dengan tarif 57% di tahun 2016, yang merupakan nilai tarif 

maksimum yang diperbolehkan menurut undang-undang cukai, tetapi masih di bawah 

pedoman WHO sebesar 70% dan juga di bawah tarif yang dikenakan negara lainnya (Panel 

B). Pajaknya bervariasi tergantung produk; misalnya Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang 

dikenakan cukai lebih rendah. Cukai perlu dinaikkan dan tarifnya diharmonisasikan di 

antara berbagai produk, dan kesadaran mengenai biaya kesehatan akibat merokok juga 

perlu ditingkatkan.  
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Gambar 21. Penggunaan tembakau masih tinggi dan pajaknya relatif rendah 

 

Catatan: Angka pada “EME” adalah rata-rata tanpa pembobotan untuk pasar negara berkembang yang turut 

ditampilkan. Data dalam panel A adalah tahun 2015 dan data dalam panel B adalah tahun 2016. 

Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia (2017), WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2017, Appendix 

IX dan X. 

Pemerintah sedang mempertimbangkan pajak terhadap minuman berkadar-gula untuk 

membantu melawan naiknya tingkat diabetes dan penyakit tidak menular lainnya. Pajak 

semacam ini akan mengurangi konsumsi dan, jika ditetapkan cukup tinggi, dapat membawa 

capaian kesehatan yang positif (Thavorncharoensap, 2017). Jika diperkenalkan, pajak ini 

harus menjadi bagian dari kampanye lebih luas untuk melawan penyakit yang berkaitan 

dengan gaya hidup. 

Pajak yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat menjadi alat yang efisien untuk 

mengurangi emisi polutan dan kemacetan jalan. Perkiraan OECD menunjukkan bahwa 

pajak semacam ini setara dengan kurang dari 1% PDB di Indonesia. Dibandingkan negara-

negara OECD, Indonesia memperoleh pendapatan cukup besar dari pajak kendaraan 

bermotor, tetapi hanya sedikit dari penggunaan energi (Tabel 8) (OECD, 2018d). Masih 

ada ruang yang cukup besar untuk menyesuaikan pajak kendaraan bermotor agar dampak 

lingkungan kendaraan tersebut turut mempengaruhi keputusan pembelian. Bank Dunia dan 

Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa mengubah pajak penjualan atas barang 

mewah (PPnBM) untuk kendaraan menjadi pajak khusus dan mengubah tarifnya sesuai 

dampak lingkungan kendaraan tersebut dapat menghimpun pendapatan setara 0,6% PDB 

(Bank Dunia, 2018a). Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahun dapat diubah 

menjadi pajak tetap (flat tax) yang dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan emisinya, 

alih-alih dikaitkan dengan nilai kendaraan yang akan menurun seiring waktu. Peralihan 

bertahap ke penetapan harga energi yang lebih mencerminkan biaya akan membantu 

pengguna menyadari dan menginternalisasi biaya yang berkaitan dengan penggunaan 

energi tersebut. Langkah pertama adalah penghapusan bertahap berbagai subsidi seperti 

yang telah dibahas sebelumnya. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IN
D

C
O

L

C
H

N

R
U

S

Z
A

F

M
Y

S

ID
N

E
M

E

P
H

L

M
E

X

B
R

A

O
E

C
D

T
U

R

C
H

L

B. Pajak total sebagai % dari harga merek yang 
paling banyak terjual %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

C
O

L

B
R

A

IN
D

M
E

X

O
E

C
D

Z
A

F

E
M

E

P
H

L

T
U

R

C
H

L

M
Y

S

C
H

N

R
U

S

ID
N

A. Persentase jumlah penduduk merokok

Laki-laki Perempuan

%



38 │ WAWASAN KEBIJAKAN PENTING  
 

SURVEI ECONOMI OECD INDONESIA 2018 © OECD 2018 
  

Tabel 8. Pajak penting yang berkaitan dengan lingkungan 

Pajak  Basis pajak 
Tingkat 

pemerintahan 
Tarif maksimum yang 

diperbolehkan  

Penerimaan 
sebagai % PDB, 

2016 

Kendaraan  
   

Pajak kendaraan bermotor 
(biaya registrasi tahunan, 
bea balik nama) 

Nilai kendaraan bermotor Daerah 5% untuk pajak 
tahunan, 10% untuk bea 

balik nama 

0,5 

Pajak penjualan atas barang 
mewah (PPnBM) 

Kendaraan bermotor 
impor dan domestik 

Pusat 200% 0,01 

Penggunaan energi 
    

Pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor 

Konsumsi bahan bakar 
kendaraan bermotor tidak 

termasuk PPN 

Daerah 5%, 7% di daerah 
tertentu 

0,1 

Pajak penerangan jalan Konsumsi listrik rumah 
tangga dan badan usaha 

Daerah 1,5%, 3%, 10% 0,1 

Catatan: Tidak termasuk tarif impor kendaraan bermotor.  

Sumber: A. Nasution (2016), “Government decentralization program in Indonesia”, ADBI Working Paper 

Series, No. 601; Kementerian Keuangan; perhitungan OECD. 

Pajak kekayaan dapat menghasilkan pendapatan jangka menengah  

Pajak kekayaan dikenakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Perkiraan OECD 

menunjukkan bahwa nilai pajak tersebut setara dengan sekitar 0,4% PDB, yang termasuk 

rendah secara internasional (Gambar 22). Sebagian besar pendapatan berasal dari pajak 

bumi dan bangunan (PBB) atas harta tak bergerak (tanah, gedung, dan struktur bangunan 

lainnya), dan sebagian besar nilai pajak ini berasal dari harta tak bergerak yang berkaitan 

dengan sumber daya alam (SDA), bukannya dari real estate perumahan atau komersial. 

Ada pula pajak bumi dan bangunan yang berbasis transaksi. Meskipun sebagian dari PBB 

sudah didesentralisasi, khususnya PBB untuk perumahan dan komersial, undang-undang 

menetapkan batas minimum pengecualian dan tarif maksimum 0,3%. Tetapi pajak-pajak 

tersebut diketahui menghimpun pendapatan jauh di bawah tingkat maksimum yang bisa 

dicapai (von Haldenwang et al., 2015).  

Gambar 22. Pajak kekayaan hanya menghimpun sedikit pendapatan 

 
Catatan: Data tahun 2016 atau data terbaru yang tersedia. Data Indonesia berasal dari sumber nasional. Data 

OECD adalah rata-rata tanpa pembobotan untuk negara-negara anggota OECD. Data untuk Cina, India, dan 

Rusia masing-masing adalah untuk tahun 2009, 2009-2010, dan 2010, dan diambil dari Prakash (2013). 

Sumber: OECD, Revenue Statistics Database; Kementerian Keuangan; P. Prakash (2013), “Property taxes 

across G20 countries: can India get it right?”, Oxfam India Working Papers Series, XV, Januari perhitungan 

OECD. 
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Ada argumen yang kuat untuk menghimpun lebih banyak pendapatan melalui PBB. Pajak 

ini pada prinsipnya dapat menghimpun pendapatan bagi pemerintah daerah (sehingga 

memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah) dengan cara yang lebih efisien secara 

ekonomi dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya, dan dapat berkontribusi pada 

tercapainya progresivitas yang lebih tinggi (Akgun, Cournède, dan Fournier, 2017; Arnold 

et al., 2011). Peningkatan progresivitas ini terutama relevan mengingat perkiraan bahwa 

kekayaan penduduk Indonesia terkonsentrasi pada tanah dan bangunan (real estate) (Credit 

Suisse, 2017). Di Rusia dan Afrika Selatan, pajak ini mampu menghimpun pendapatan 

sekitar 1% PDB (Gambar 22). Namun sebelum tarif pajaknya dinaikkan, perlu dipastikan 

dulu bahwa basis data PBB di pemerintah daerah sudah yang terbaru dan bahwa 

administrasi setempat mampu memperbarui dan memelihara basis data tersebut. Hal ini 

kemungkinan akan memerlukan pelatihan lebih lanjut dari pemerintah pusat, termasuk 

dalam penggunaan sistem informasi yang tersedia, serta bantuan dalam meningkatkan 

administrasi perpajakan.  

Meraih manfaat dari bonus penduduk  

Demografi/penduduk Indonesia yang muda adalah peluang sekaligus tantangan. Separuh 

penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun dan jumlah penduduk usia kerja bertambah 

2 juta orang setiap tahun. Kebalikan dengan sebagian besar negara di dunia, jumlah 

penduduk usia kerja di Indonesia diproyeksikan akan naik menjadi 68% dari jumlah 

penduduk di tahun 2030 (Gambar 23). Hal ini saja akan mendongkrak perkiraan potensi 

pertumbuhan PDB per kapita hingga 0,3 poin persentase per tahun sampai dengan 2030 

(Kotak 4). Tantangannya adalah mengalihkan bauran pekerjaan ke pekerjaan dengan mutu 

dan produktivitas tinggi di sektor formal, yang akan meningkatkan pendapatan dan 

penerimaan pemerintah, sehingga memungkinkan diberikannya layanan yang lebih baik 

bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Tantangan ini sudah diketahui, 

misalnya dalam rencana pemerintah seperti peta jalan (roadmap) “Making Indonesia 4.0” 

yang bertujuan meningkatkan sektor manufaktur dan menambah produktivitas tenaga 

kerja.  

Gambar 23. Jumlah penduduk usia kerja Indonesia akan meningkat dalam waktu dekat  

 
Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Ekonomi dan Sosial, Bagian Kependudukan (2017), World 

Population Prospects: The 2017 Revision, Edisi DVD.  
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Kotak 4. Skenario jangka panjang untuk perekonomian Indonesia 

Skenario jangka panjang OECD menyoroti berbagai faktor yang menggerakkan 

pertumbuhan dalam dasawarsa mendatang (Guillemette and Turner, 2018). Skenario dasar 

(baseline) mengasumsikan bahwa tren saat ini akan terus berlanjut, dengan perbaikan pada 

sejumlah variabel, seperti pencapaian pendidikan, kesenjangan gender di bidang 

ketenagakerjaan, dan produktivitas faktor total. Peningkatan PDB per kapita Indonesia 

diproyeksikan akan melambat setelah 2030, seiring telah usainya manfaat langsung dari 

bonus penduduk dan pudarnya pengaruh kohor yang meningkatkan pekerjaan (Gambar 

24). Indonesia kemungkinan akan menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia di 

tahun 2030-an.  

Gambar 24. Pemilahan komponen pertumbuhan PDB riil per kapita hingga 2060 

Skenario dasar, kontribusi dalam poin persentase 

 
Catatan: Capaian pendidikan meningkat seiring kemajuan lintas kohor baru-baru ini yang berlanjut hingga 

masa mendatang, yang diterjemahkan menjadi kenaikan rata-rata bersekolah sebesar 2,7 tahun. Kesenjangan 

gender bidang ketenagakerjaan berkurang dari 30 menjadi 22 poin persentase. 

Sumber: Perkiraan OECD berdasarkan Y. Guillemette dan D. Turner (2018), "The Long View: Scenarios for 

the World Economy to 2060", OECD Economic Policy Papers, No. 22, OECD Publishing, Paris. 

Sebagian besar pekerja masih bekerja secara informal  

Informalitas masih sangat besar: 93% dari seluruh perusahaan di Indonesia diperkirakan 

masih beroperasi secara informal (Rothenberg et al., 2016). Hasil analisis baru dari OECD 

menunjukkan bahwa sekitar 70% pekerja dipekerjakan secara informal, angka yang dekat 

dengan persentase pekerja informal di Peru tetapi jauh lebih tinggi daripada angka di Brasil 

(35%) (Gambar 25, Panel A). Angka ini sekitar 10 poin persentase lebih rendah 

dibandingkan angka sepuluh tahun lalu (Panel B). Mereka yang berpendidikan rendah 

adalah yang kemungkinan besar akan bekerja secara informal; perempuan, anak muda, dan 

orang usia 55 tahun ke atas juga tampaknya lebih terdampak (Panel C). Informalitas terjadi 

paling tinggi di sektor pertanian, konstruksi dan transportasi, serta pergudangan. Tingkat 

informalitas di luar bidang pertanian diperkirakan sekitar 60%. Di berbagai negara, 

pekerjaan informal umumnya merupakan pekerjaan dengan mutu rendah, produktivitas 

rendah, sehingga memberikan upah lebih rendah, kesempatan pelatihan lebih sedikit, dan 

kondisi/syarat kerja lebih buruk (OECD, 2015d; La Porta dan Shleifer, 2014).  

Informalitas diakibatkan berbagai faktor yang saling terkait, termasuk: hambatan untuk 

merekrut karyawan secara formal; disinsentif bagi perusahaan atau pekerja untuk 

beroperasi di sektor formal dan pandangan bahwa memasuki sektor formal tidak ada 
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manfaatnya; serta kurangnya keterampilan, seperti yang digarisbawahi dalam Survei 

sebelumnya (OECD, 2015a). Ketatnya aturan ketenagakerjaan dan tingginya biaya 

mengurangi minat merekrut karyawan berketerampilan rendah dan sebaliknya malah 

menambah pekerjaan yang sifatnya sementara, yang dikaitkan dengan pelatihan yang lebih 

sedikit (Gambar 26) (Allen, 2016). Upah minimum termasuk tinggi relatif terhadap upah 

median, dan pesangon juga tinggi dalam perbandingan internasional, tetapi dalam 

praktiknya tingkat kepatuhannya rendah (ibid). Pesangon dimaksudkan sebagai 

kompensasi tidak adanya asuransi pengangguran, tetapi pekerja kemungkinan akan 

menarik simpanan pensiunnya. Indikator OECD untuk Aturan Perlindungan Tenaga Kerja 

menyoroti sempitnya pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan dan prosedurnya juga 

lebih sulit dibandingkan dengan di negara lainnya. Beban administratif menghambat 

formalisasi usaha meskipun sudah ada kemajuan belakangan ini. Menurut indikator 

Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business), masih dibutuhkan waktu 22 hari untuk 

memulai usaha, bandingkan dengan 76 hari pada tahun 2013, dan biaya kepatuhan masih 

membebani. 

Tingkat perlindungan tenaga kerja yang lebih rendah tetapi dengan penegakan yang lebih 

baik akan lebih bermanfaat bagi pekerja dan mengurangi disinsentif untuk merekrut pekerja 

formal. Aturan ketenagakerjaan yang lebih longgar dapat diujicobakan di kawasan 

ekonomi khusus, dan pengaruhnya dipantau dengan ketat sebelum kebijakan tersebut 

diperluas ke seluruh Indonesia. Secara khusus, prosedur dan kondisi untuk pemutusan 

hubungan kerja dapat dilonggarkan dan jumlah pesangon yang tinggi dapat diubah menjadi 

asuransi pengangguran dengan akun individual (OECD, 2016a). Sekitar setengah dari 

negara anggota OECD menetapkan upah minimum lebih rendah bagi sejumlah kelompok 

pekerja, misalnya pekerja dari kalangan anak muda, yang kemungkinan besar paling 

dirugikan dengan adanya upah minimum yang tinggi (OECD, 2015e). Penurunan upah 

minimum bagi kaum muda perlu diperkenalkan, seperti yang telah direkomendasikan 

sebelumnya, dan dapat diujicobakan di kawasan ekonomi khusus (OECD, 2016a). 

Meskipun iuran jaminan sosial relatif rendah, beban kepatuhan bagi perusahaan kecil dapat 

diringankan dengan memperbolehkan pembayaran per triwulan. 
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Gambar 25. Tingkat informalitas bervariasi menurut jenis pekerja  

 
Catatan: Perkiraan didasarkan pada definisi ILO mengenai informalitas dan mungkin berbeda dengan sumber 

nasional akibat perbedaan definisi. Secara umum, informalitas didefinisikan sebagai karyawan tanpa jaminan 

sosial dan pekerja mandiri (self-employed) yang tidak membayar iuran jaminan sosial atau yang memiliki usaha 

wiraswasta yang tidak terdaftar (tergantung ketersediaan data). Untuk Indonesia, informalitas didasarkan pada 

definisi ILO mengenai karyawan dan proksi Badan Pusat Statistik guna mengidentifikasi pekerja mandiri 

informal (berdasarkan jenis pekerjaan dan bidang pekerjaan) karena ketersediaan data untuk kelompok 

wiraswasta. Perkiraan informalitas di Indonesia yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik didasarkan pada 

status pekerjaan. Menurut perkiraan ini, pekerjaan informal mencapai 58% dari pekerjaan total. 

Sumber: Perhitungan OECD didasarkan pada EPH untuk Argentina, PNAD untuk Brasil, CASEN untuk Cile, 

GEIH untuk Kolombia, ECE untuk Kosta Rika, SAKERNAS untuk Indonesia, ENOE untuk Meksiko, ENAHO 

untuk Peru, QLFS untuk Afrika Selatan, dan HLFS untuk Turki.  

Reformasi bursa ketenagakerjaan dan pasar produk dapat secara signifikan meningkatkan 

formalitas serta PDB per kapita, melalui produktivitas tenaga kerja (Kotak 5). Namun, 

manfaat formalitas seharusnya juga dikedepankan dan hitungan untung-rugi untuk beralih 

menjadi formal sebaiknya dibuat lebih menarik. Sebagai contoh, pajak atas peredaran bruto 

(yang telah dibahas sebelumnya) perlu lebih tepat sasaran lagi dan registrasi perlu dikaitkan 

dengan akses yang lebih besar untuk mendapat berbagai manfaat seperti pelatihan dan 

bantuan pembukuan, seperti yang terjadi di Meksiko. Di Kolombia, bantuan keuangan dan 

non-keuangan bagi usaha mikro telah membantu meningkatkan formalitas (reformasi pajak 

untuk mengurangi iuran jaminan sosial yang tinggi juga penting) (ILO, 2014; OECD, 

2017b). Sistem Online Single Submission untuk perizinan telah diluncurkan; sistem ini 

perlu dijalankan secara penuh, dan masukan pengguna perlu dikumpulkan dan digunakan 

untuk melakukan perbaikan lebih lanjut. Di Kolombia, kepatuhan diperkuat melalui 

inspeksi ketenagakerjaan yang lebih banyak. Memperbesar peluang terkena inspeksi dapat 

membantu meningkatkan kepatuhan di Indonesia, tetapi hal ini harus disertai dengan 

kebijakan lain agar untung-rugi untuk beralih menjadi formal menjadi lebih menarik demi 

mencegah pekerja menjadi pengangguran. Pemerintah mengharapkan agar peluang 

mendapatkan asuransi/jaminan kesehatan masyarakat (termasuk untuk anggota keluarga) 

Secteur 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2017

B. Jenis pekerja di Indonesia
Pekerja mandiri informal
Karyawan informal
Pekerja bebas atau pekerja keluarga
Pekerja mandiri formal
Karyawan formal %

Formal

Informal

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CHL ZAF BRA CRI TUR ARG COL MEX IDN PER

%

A. Tingkat informalitas di berbagai negara, data 
2017 atau yang terbaru

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Perempuan 15-24 tahun >55 tahun Tidak lulus
pendidikan

dasar

Tidak lulus
pendidikan
menengah

Perdesaan Sektor pertanian Sektor
konstruksi

Sektor
transportasi &
pergudangan

C. Pekerja dengan tingkat informalitas di atas rata-rata, 2017

Tingkat rata-rata pekerjaan informal

%



 WAWASAN KEBIJAKAN PENTING │ 43 
 

SURVEI ECONOMI OECD INDONESIA 2018 © OECD 2018 
  

akan menjadikan formalisasi lebih menarik, dan mulai 2019 pendaftaran akan diwajibkan 

bagi pekerja mandiri. Mempromosikan manfaat asuransi tersebut secara lebih luas, 

bersamaan dengan penyempurnaan akses pada layanan, mungkin dapat membantu menarik 

para pekerja tersebut. Pengalaman Kolombia memperlihatkan bahwa informalitas dapat 

dikurangi dengan pendekatan yang terus-menerus dan dari berbagai sisi.  

Gambar 26. Peraturan tentang ketenagakerjaan dan pasar produk masih ketat 

 

Catatan: Biaya rata-rata untuk pemutusan hubungan kerja adalah biaya untuk melaksanakan kewajiban 

pemberitahuan di muka, pembayaran pesangon, dan penalti yang harus dibayar. Fleksibilitas aturan 

ketenagakerjaan diambil dari Economic Freedom Indices yang dihitung oleh Fraser Institute dan memiliki 

rentang mulai dari 0 (kebebasan ekonomi yang rendah) hingga 10 (kebebasan ekonomi yang tinggi). Aturan 

pasar produk memiliki rentang mulai dari 0 (peraturan longgar) hingga 6 (peraturan ketat). 

Sumber: World Economic Forum (2018), Global Competitiveness Report 2017-2018; Fraser Institute, 

Economic Freedom of the World Index; OECD, Going for Growth Database, Labour Database, Product 

Market Regulation Database; Badan Pusat Statistik, SAKERNAS; perhitungan OECD. 
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Kotak 5. Peraturan, pekerjaan informal, dan produktivitas  

Simulasi dengan menggunakan model makro-struktural kecil (Chalaux, Kopoin, dan 

Mourougane, akan terbit) menjelaskan hubungan antara peraturan dengan informalitas, 

serta selanjutnya dengan PDB per kapita. Hubungan-hubungan ini diperkirakan dalam 

dua langkah: informalitas, dan penghasilan. Indikator OECD untuk aturan perlindungan 

tenaga kerja dan aturan pasar produk memungkinkan dilakukannya perbandingan lintas 

negara dalam hal reformasi secara hipotesis. Dalam hal ini manfaatnya dihasilkan dari 

selisih produktivitas antara sektor formal dengan sektor informal. 

Simulasi tersebut menunjukkan bahwa melonggarkan aturan perlindungan tenaga kerja 

secara bertahap selama 10 tahun ke depan agar mencapai tingkat rata-rata OECD dapat 

membuat sektor informal Indonesia susut hingga sekitar 40 persentase poin dan 

meningkatkan PDB per kapita sebesar 8-32% selama 10 tahun ke depan, tergantung pada 

asumsi selisih produktivitas di antara kedua sektor tersebut (Gambar 27). Indonesia akan 

memperoleh lebih banyak manfaat dibandingkan dengan perekonomian negara lainnya 

karena gabungan antara ketatnya aturan ketenagakerjaan dan relatif tingginya 

informalitas. Menurunkan aturan pasar produk dari level tahun 2013 agar mencapai rata-

rata OECD dapat menurunkan informalitas hingga hampir 25 persentase poin dan 

meningkatkan PDB per kapita sebesar 4-16%; reformasi untuk memudahkan prosedur 

perizinan yang dilakukan sejak 2013 seharusnya sudah berkontribusi bagi pertumbuhan 

melalui jalur ini.  

Simulasi ini hanya untuk ilustrasi dan bergantung pada besarnya reformasi yang 

dilakukan, tetapi asumsi selisih produktivitas tersebut tampaknya cukup konservatif: 

Rothenberg et al. (2016) menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pada usaha 

mikro di posisi median di Indonesia hanya mencapai 4,5% dari produktivitas perusahaan 

besar formal, sedangkan median pada usaha kecil mencapai 13%.  

Gambar 27. Reformasi struktural yang mengurangi informalitas  

dapat meningkatkan penghasilan rata-rata 

Persentase PDB per kapita relatif terhadap skenario dasar (baseline) tanpa reformasi  

tergantung pada asumsi selisih produktivitas 

 
Catatan: Selisih produktivitas adalah perbedaan antara produktivitas di sektor formal dengan sektor 

informal. Reformasi berarti tercapainya konvergensi indikator menuju rata-rata OECD secara merata dalam 

10 tahun. Indikator aturan perlindungan tenaga kerja adalah untuk pekerja dengan kontrak reguler. 

Sumber: Perhitungan OECD berdasarkan J. Botev, D. Dlugosch, E. Mavroeidi, dan A. Mourougane (akan 

terbit), “The Yoda model”, OECD Economics Department Working Paper. 
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Keterampilan rendah menghambat pertumbuhan 

Indonesia makin mendekati angka tamat pendidikan SD menyeluruh, dan tingkat kelulusan 

SMP naik dengan cepat. Namun, porsi penduduk usia 25-34 tahun yang tamat pendidikan 

SMA atau pendidikan yang lebih tinggi masih relatif rendah (Gambar 28, Panel A). Transisi 

dari bersekolah ke bekerja masih lemah, dan tampaknya tidak banyak kelebihan yang 

diperoleh dari kelulusan pendidikan SMA karena angka penyerapan angkatan kerja bagi 

kelompok ini kurang lebih sama dengan angka pada kelompok yang capaian pendidikannya 

lebih rendah (Panel B). Sementara itu, angka pengangguran untuk penduduk usia 20-29 

tahun dengan keterampilan sedang dan tinggi mencapai 6 persentase poin lebih besar 

dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki keterampilan rendah. Salah satu 

penjelasannya adalah buruknya mutu pendidikan (OECD; 2016a; OECD/ADB, 2015). 

Hasil ujian nasional 2016 mengarah pada kesimpulan yang serupa dengan hasil PISA 2015, 

yang menunjukkan bahwa sekitar tiga per empat anak usia 15 tahun tidak memiliki 

keterampilan dasar matematika, dan kurang dari sepertiga anak memiliki kemampuan 

membaca dasar (OECD, 2016c). Hal ini berkontribusi terhadap informalitas karena pekerja 

tidak memiliki keterampilan untuk mendapat pekerjaan di sektor formal yang bergaji lebih 

tinggi. Meskipun seperlima pengeluaran pemerintah dimandatkan untuk pendidikan, 

tampak jelas bahwa pengeluaran ini belum seefisien yang diharapkan. Guru kekurangan 

kompetensi yang diperlukan, dan juga kekurangan dukungan, sementara ketidakhadiran 

guru masih menjadi masalah (OECD, 2016a). 

Gambar 28. Pencapaian pendidikan masih rendah dan persebarannya relatif kecil dalam 

angka penyerapan angkatan kerja 

 
Catatan: Data tahun 2017 atau data tahun terbaru yang tersedia. 

Sumber: OECD (2018), Education at a Glance 2018. 

Meningkatkan mutu pengajaran masih menjadi tantangan, meskipun gaji sudah dinaikkan 

dan persyaratan sertifikasi diperketat (OECD, 2016a). Guru seharusnya dievaluasi secara 

rutin dan didorong untuk mengikuti pengembangan keprofesian dengan mengaitkan 

remunerasi secara lebih erat dengan kinerja dan pelatihan terus-menerus. Ada sejumlah 

keunggulan dalam menggunakan beberapa evaluator; Cile menggunakan kepala sekolah, 

evaluator sejawat (dari sekolah lain), evaluator yang terakreditasi eksternal, dan komisi 

evaluasi tingkat kotamadya yang terdiri dari evaluator sejawat (OECD, 2013). Kepala 

sekolah juga hendaknya memastikan agar kinerja dipantau secara rutin, dan guru mendapat 

masukan tentang hal apa saja yang bisa dilakukannya agar menjadi lebih baik, misalnya 

dengan menyusun rencana pengembangan guru secara individual (OECD/ADB, 2015). 

Karena itu, meningkatkan kapasitas agar mampu melakukan penilaian juga penting. Gaji 

yang lebih baik menjadikan profesi guru lebih menarik; hal ini perlu digunakan untuk 
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memperketat seleksi masuk program pelatihan guru, sehingga seiring berjalannya waktu, 

guru yang pensiun akan digantikan oleh guru yang makin berkomitmen dan kompeten. 

Manajemen sekolah yang lebih baik juga dapat meningkatkan hasil. Perluasan program 

“Indonesia Pintar” yang memberikan bantuan keuangan kepada siswa miskin yang tetap 

bersekolah dimaksudkan untuk mengurangi angka putus sekolah. Program kesempatan 

kedua telah dijalankan kembali, seperti yang direkomendasikan sebelumnya, dan perlu 

dipromosikan agar siswa dapat kembali memasuki pendidikan formal seiring perubahan 

kondisi hidupnya (OECD/ADB, 2015). 

Setelah terbitnya keputusan presiden tahun 2016, pemerintah berfokus untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan di tingkat SMA. Hal ini berkaitan dengan 

agenda pemerintah untuk mengembangkan sektor-sektor seperti manufaktur dan 

pariwisata. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan akan memerlukan keterlibatan 

erat para pemberi kerja – komponen yang sangat penting bagi keberhasilan sistem ini – dan 

koordinasi di antara berbagai kementerian (OECD/ADB, 2015). Saat ini sedang dilakukan 

upaya lebih untuk meningkatkanketerlibatan perwakilan industri dan perusahaan. Di bawah 

program rintisan yang baru, tiga perusahaan akan bekerja sama dengan 20 lembaga 

pendidikan dan pelatihan kejuruan. Jika ditemukan model yang berhasil melibatkan para 

pemberi kerja dalam pelatihan dan penempatan kerja, model tersebut perlu disebarluaskan. 

Insentif pajak untuk pemberian pelatihan sedang direncanakan. Peraturan baru yang 

membuka sektor pendidikan untuk lembaga asing juga dapat meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pasokan. 

Diperkirakan akan diperlukan tambahan 4 juta pekerja terampil setiap tahunnya sampai 

2030 untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan tumbuhnya perekonomian (Kementerian 

Ketenagakerjaan, 2017). Disinsentif untuk menanamkan upaya penguatan pada karyawan 

– seperti ketakutan bahwa karyawan yang terlatih akan pindah ke perusahaan lain – harus 

diatasi melalui koordinasi dengan kelompok usaha sektoral. Pelatihan dapat lebih didorong 

dengan pemberian insentif pajak, dengan pemantauan yang sesuai. Pekerja asing dapat 

dengan cepat mengisi kekosongan pada posisi yang memerlukan keterampilan tinggi yang 

menjadi prioritas. Para pekerja ini mentransfer pengetahuan kepada pekerja setempat, 

memberi kontribusi pada dana pelatihan, dan dapat membayar pajak yang lebih tinggi 

dibandingkan warga setempat. Namun, pekerja asing tidak banyak dipakai karena adanya 

aturan yang membatasi dan merepotkan: pada akhir 2017, terdapat 85.974 pekerja asing 

yang terdaftar memiliki izin kerja di Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan, 2018). Pada tahun 

2018, peraturan yang berkaitan dengan perekrutan pekerja asing diubah untuk 

mempermudah prosesnya. Yang penting adalah agar prosesnya dilaksanakan secara efektif. 

Kementerian Ketenagakerjaan perlu memiliki daftar pekerjaan yang memerlukan 

keterampilan tinggi dan sangat langka, seperti yang dilakukan di beberapa negara OECD, 

serta melonggarkan pembatasan untuk merekrut pekerja asing bagi pekerjaan-pekerjaan 

tersebut. 

Peningkatan capaian kesehatan akan memperkuat pembelajaran dan pekerjaan 

Capaian di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan sebagai kelanjutannya juga bergantung 

pada kesehatan anak. Stunting (gangguan pertambahan tinggi badan anak sesuai usia) 

adalah masalah besar di Indonesia yang berdampak pada 30% anak di tahun 2017 (Jahari, 

2018; OECD, 2016a). Seperti malnutrisi, stunting membawa pengaruh jangka panjang pada 

kesejahteraan karena mengakibatkan gangguan fungsi kognitif dan prestasi di sekolah. 

Pemerintah pusat saat ini sedang bekerja sama dengan 100 kabupaten untuk mengurangi 

stunting. Secara umum, Basis Data Terpadu (BDT) untuk rumah tangga rentan menjadi 

dasar bagi sebagian besar penetapan sasaran program. Para pembuat kebijakan perlu terus 
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memperbaiki pemberian bantuan sosial yang menyasar rumah tangga termiskin dan 

mendorong pemberian ASI (OECD, 2016a). Pada saat bersamaan, prevalensi penyakit 

tidak menular yang berkaitan dengan gaya hidup terus meningkat; penyakit kardiovaskular 

dan saluran pernapasan, diabetes dan komplikasi terkait menjadi penyebab setengah dari 

seluruh angka kematian di tahun 2014 (Fountaine et al., 2016). Beban penyakit ini 

memberatkan upaya mencapai targetkesehatan serta produktivitas dan pendapatan yang 

baik, dan akan menambah biaya kesehatan.  

Perluasan jaminan kesehatan masyarakat yang terus berjalan, dengan tujuan mencapai 

cakupan universal pada 2019, adalah peluang untuk mendorong deteksi dan pencegahan 

dini. Meskipun jumlah klinik dan rumah sakit sudah diperbanyak, lamanya waktu tunggu 

di pusat-pusat layanan yang terafiliasi dan jauhnya jarak menuju pusat kesehatan masih 

menjadi penghambat untuk menggunakan asuransi/jaminan kesehatan ini dan juga dalam 

mencari perawatan dini. Namun, menjamin adanya akses pada layanan akan memerlukan 

pendanaan tambahan, yang makin membebani sistem keuangan, sehingga langkah-langkah 

untuk menekan biaya akan sangat penting (Dartanto, 2017; OECD, akan terbit). 

Simulasi reformasi struktural  

Simulasi dengan menggunakan model jangka panjang OECD memperlihatkan bahwa 

meningkatkan capaian pendidikan rata-rata hingga dua tahun (dibandingkan dengan 

skenario dasar/baseline) dapat menaikkan PDB per kapita sebesar 6% pada 2060, atau 

tambahan pertumbuhan sebesar hampir 0,2% per tahun (Tabel 9). Namun, peningkatan 

PDB yang dapat diperoleh dengan memastikan bahwa semua siswa saat ini memiliki 

keterampilan dasar saat lulus (yang ditunjukkan melalui skor PISA 420) bahkan akan lebih 

besar lagi, sebesar kira-kira 60% pada 2095, atau 0,6% per tahun (pada tingkat majemuk) 

(OECD, Hanushek dan Woessmann, 2015). Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi 

orang dewasa akan meningkatkan stokketerampilan dengan lebih cepat. Memperbesar 

tingkat formalitas akan memperbesar penghasilan dan juga kemudian meningkatkan 

penerimaan pajak.  

Tabel 9. Reformasi struktural untuk mengurangi kesenjangan dapat menghasilkan manfaat 

jangka panjang yang besar 

Tambahan pertumbuhan PDB tahunan rata-rata selama 2020-2060 relatif terhadap skenario dasar  

Reformasi Perincian % 

Setiap siswa saat ini memperoleh 
keterampilan dasar 

Naiknya skor PISA siswa saat ini menjadi 420, yang berarti skor rata-
rata PISA Indonesia saat ini sudah mendekati angka Thailand 

0,61 

Pencapaian pendidikan yang lebih 
tinggi 

Naiknya rata-rata lamanya bersekolah pada populasi yaitu selama 2 
tahun, di samping kenaikan 2,7 tahun pada skenario dasar 
(baseline). 

0,22 

Rule of law (supremasi hukum) 
yang lebih baik 

Naiknya indeks rule of law menuju angka median negara OECD, 
setara dengan kenaikan 1,8 poin pada indeks tersebut 

0,72 

Kesenjangan gender yang lebih 
kecil di bidang ketenagakerjaan 

Selisih angka penyerapan lapangan kerja (employment rate) 
berkurang lagi hingga 7 poin persentase dibandingkan dengan 
skenario dasar/baseline (8 poin persentase) 

0,12 

Aturan perlindungan tenaga kerja 
yang lebih longgar  

Indikator OECD untuk Aturan Perlindungan Tenaga Kerja perlahan-
lahan turun ke tingkat rata-rata OECD 

0,4 - 1,23 

Aturan pasar produk yang lebih 
ramah persaingan 

Indikator Aturan Pasar Produk OECD perlahan-lahan turun ke tingkat 
rata-rata OECD 

0,2 – 0,73 

1. Perkiraan didasarkan pada OECD/Hanushek/Woessman (2015). Berbagai perkiraan ini adalah tambahan 

pertumbuhan rata-rata tahunan dari 2015 sampai dengan 2095. 

2. Perkiraan didasarkan pada skenario jangka panjang OECD yang dijelaskan dalam Guillemette (2018). 

3. Perkiraan didasarkan pada Chalaux, Kopoin, dan Mourougane (akan terbit). Rentangnya menunjukkan 

bahwa perkiraan tersebut mengasumsikan selisih produktivitas antara sektor formal dan informal adalah 5% 

dan 20%. Perhitungannya adalah untuk 30 tahun. 

Sumber: Perhitungan OECD. 
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Melengkapi pendidikan tinggi dengan reformasi yang menurunkan kesenjangan gender 

dalam tidak penyerapan angkatan kerja dan meningkatkan aturan hukum dapat lebih 

menaikkan pertumbuhan PDB sebesar 0,8 persentase poin per tahun. Perkiraan pengaruh 

reformasi aturan ketenagakerjaan dan pasar produk melalui saluran yang umumnya 

dijadikan perkiraan bagi negara-negara OECD tidak terlalu tinggi, tetapi pengaruhnya jauh 

lebih besar jika pengaruh informalitas turut diperhitungkan (Tabel 9). Meskipun hanya 

bersifat ilustrasi, angka-angka tersebut menggarisbawahi besarnya potensi peningkatan 

yang bisa diperoleh jika kebijakan disesuaikan mendekati peraturan di negara-negara 

OECD.  

Menggunakan pariwisata untuk melakukan diversifikasi perekonomian dan 

mendukung pembangunan daerah 

Dua tantangan dalam meningkatkan ketangguhan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi 

Indonesia adalah ketergantungan pada komoditas demi memperoleh pendapatan devisa dan 

pemusatan kegiatan di Pulau Jawa. Perekonomian Pulau Jawa menghasilkan 55% PDB 

Indonesia dan kesenjangan antar daerah dari segi pendapatan per kapita lebih besar 

dibandingkan dengan di perekonomian negara berkembang lainnya (Gambar 29). 

Meskipun bukan obat mujarab, pariwisata dapat membantu mengatasi kedua tantangan 

tersebut.  

Potensi pariwisata tinggi, tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya 

Jumlah pengunjung ke Indonesia meningkat hampir tiga kali lipat dalam sepuluh tahun ini 

menjadi 14 juta pada 2017, dengan laju yang makin cepat dalam tiga tahun terakhir 

sehingga rata-rata pertumbuhannya mencapai hampir 14% per tahun (Gambar 30, Panel 

A). Hal ini berkat pertumbuhan pariwisata secara global – 4% per tahun – dan juga 

meningkatnya pangsa pasar Indonesia yang terjadi setelah pembangunan infrastruktur dan 

promosi yang lebih agresif. Namun, pertumbuhan ini mudah berubah mengingat sifat 

pariwisata yang musiman dan karena Indonesia khususnya rentan terhadap bencana alam. 

Kebanyakan pengunjung berasal dari Asia, terutama Cina, yang saat ini menjadi sumber 

pengunjung terbanyak. Kedatangan terkonsentrasi di beberapa lokasi: Bali – yang luasnya 

kurang dari 0,5% luas Indonesia – menerima hampir separuh kunjungan dan Jakarta 

menerima sekitar seperlima kunjungan (Panel B). Belakangan ini, pariwisata ke tempat 

tujuan wisata lain – seperti Borobudur dan Danau Toba – terus berkembang. Potensi 

penciptaan lapangan kerja di banyak daerah tergolong besar karena sektor ini sangat padat 

karya. Bauran pekerjaan di sektor pariwisata menyiratkan bahwa pertumbuhan di sektor ini 

dapat meningkatkan angka penyerapan perempuan dalam angkatan kerja.  
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Gambar 29. Ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia masih tinggi 

 

Catatan: Koefisien variasi tidak diberi pembobotan. Indeks Williamson adalah ukuran varians serupa yang 

menerapkan pembobotan bagi daerah berdasarkan porsi jumlah penduduknya secara nasional. Data PDB daerah 

per kapita berdasarkan data tahun 2016 untuk Indonesia, 2015 untuk Kolombia dan Meksiko, 2015 untuk Brasil, 

dan 2013 untuk Cina dan India. 

Sumber: Badan Pusat Statistik; OECD, OECD Regional Database; perhitungan OECD. 

Gambar 30. Indonesia menarik semakin banyak pengunjung  

 
Sumber: CEIC; UNWTO.  

Sebagian besar negara meraih pendapatan yang jauh lebih tinggi dari pariwisata relatif 

terhadap PDB (Gambar 31). Bersamaan dengan makin bertambahnya kelas menengah di 

Asia, keadaan ini menunjukkan adanya peluang untuk menarik lebih banyak pengunjung, 

terutama wisatawan dengan pengeluaran belanja yang besar. Indeks Daya Saing Perjalanan 

dan Pariwisata (Travel and Tourism Competitiveness Index) menyoroti sumber daya alam 

dan budaya serta daya saing harga di Indonesia sebagai kelebihan relatif terhadap pesaing 

di kawasan (WEF, 2017). Indeks yang sama menunjukkan adanya kesenjangan besar di 

berbagai jenis infrastruktur, termasuk transportasi, layanan bagi wisatawan, dan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 
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Gambar 31. Pendapatan dari pariwisata masih rendah 

Pengeluaran wisatawan asing, % PDB, 2016 

 

Sumber: UNWTO; OECD, OECD Economic Outlook Database. 

Pemerintah berencana meraih sebanyak 20 juta pengunjung di tahun 2019. Pariwisata 

menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019, yang mencakup pembangunan 10 tempat 

tujuan wisata – “10 Bali yang baru”. Strategi ini menekankan upaya untuk menghilangkan 

ketimpangan infrastruktur dan mengonsentrasikan investasi di empat lokasi. Empat tempat 

tujuan wisata telah ditandai sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk meningkatkan 

pemasaran, anggaran Kementerian Pariwisata dinaikkan empat kali lipat pada tahun 2015, 

sehingga mencapai 1% dari total belanja pemerintah (meskipun anggaran ini dipotong 30% 

pada 2017). Hal ini meningkatkan jangkauan dan kualitas kampanye promosi dari 

Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata juga memantau media sosial di tempat 

tujuan wisata melalui perangkat digital yang komprehensif agar upaya pemasarannya lebih 

tepat sasaran. 

Meskipun sudah ada rencana jangka menengah dan strategi pariwisata terkait, masih ada 

ketimpangan dalam perencanaan. Pariwisata berdampak terhadap sejumlah industri dan 

bergantung pada banyak lembaga publik, sehingga koordinasinya cukup sulit. Kurangnya 

kapasitas, terutama pada pemerintah daerah menjadi tantangan. Di bawah pimpinan 

pemerintah pusat dan dengan didukung Bank Dunia dan Swiss, 10 tempat tujuan wisata 

prioritas perlahan-lahan menyusun rencana pengelolaan kawasan tujuan wisata mereka 

(DMP/destination management plan) – suatu alat manajemen standar di sektor pariwisata 

– tetapi rencana tersebut paling cepat baru akan difinalisasikan pada tahun 2019. 

Penggunaan DMP secara efektif dapat memastikan bahwa pertumbuhan sudah inklusif 

dengan memasukkan ciri khas dan kebutuhan setempat. Saat ini, pemerintah daerah sering 

tidak terlibat dalam proses perencanaan; sebagian dari tujuan kawasan ekonomi khusus 

adalah untuk memotong peraturan setempat yang terlalu rumit. 

Lembaga pengelola kawasan tujuan wisata (DMO/destination management organization), 

yang terdiri dari pemerintah daerah dan agen swasta, merupakan cara yang efektif untuk 

mengelola transportasi, penggunaan lahan, dan dampak pariwisata terhadap wilayah 

setempat (OECD, 2018e). Ada sejumlah bentuk yang dapat digunakan, seperti misalnya 

lembaga independen untuk Pulau Langkawi di Malaysia (LADA, 2018), atau dimasukkan 

ke dalam pemerintah provinsi seperti di Pulau Bohol di Filipina (UNTWO dan Griffith 

University, 2017). Di Indonesia, sebagai contoh, terdapat otoritas setempat untuk Danau 
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Toba dan BUMN untuk Mandalika; akan tetapi, keduanya tidak memiliki hubungan dekat 

dengan pemerintah daerah atau perwakilan masyarakat. Pemerintah seharusnya 

membentuk lembaga semacam ini di tempat tujuan wisata yang penting jika memang belum 

ada lembaga serupa, dibentuk sebagai kerja sama kemitraan dengan pemangku kepentingan 

setempat, serta mendorong organisasi yang sudah ada untuk melibatkan pemangku 

kepentingan setempat. Pemerintah daerah juga memerlukan lebih banyak data untuk 

meningkatkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. 

Mengatasi kesenjangan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan 

pariwisata 

Penambahan infrastruktur transportasi udara telah memfasilitasi pesatnya pertumbuhan 

pariwisata akhir-akhir ini. Namun, kapasitas di dua bandar udara utama (di Jakarta dan di 

Denpasar, Bali) saat ini sudah terpakai seluruhnya. Kualitas kedua bandara tersebut juga 

lemah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai contoh, bandar udara di Jakarta 

hanya mendapat penilaian positif dari 65% pengguna, bandingkan dengan 80% di Bangkok 

dan 94% di Singapura (Flightradar24, 2018). Hal ini menunjukkan perlunya investasi untuk 

memperbaiki bandara yang ada dan membangun bandara baru. Pemerintah sedang 

berencana untuk menawarkan kontrak pengoperasian sejumlah bandara ke pihak di luar 

pemerintah, yang akan dapat meningkatkan efisiensi. Selain itu, tujuh bandar udara belum 

lama ini sudah berhasil dibangun dan delapan bandar udara lagi direncanakan untuk tahun 

2019, yang seharusnya akan memperluas pariwisata ke daerah baru. Mengingat kendala 

dari segi penerimaan pemerintah, partisipasi sektor swasta perlu didorong. Perlu dilakukan 

analisis manfaat terhadap biaya secara sistematis untuk pemilihan proyek, dan langkah ini 

sampai sekarang belum dijalankan (Bank Dunia, 2018c). Analisis ini harus mencakup biaya 

operasi, pemeliharaan, dan pelepasan, serta dampak sosial dan lingkungan. 

Meskipun transportasi merupakan hal penting, infrastruktur lain juga penting agar aliran 

kedatangan dan belanja para wisatawan dapat terus tumbuh. Jangkauan yang lebih baik dan 

keandalan teknologi 4G akan memungkinkan pengunjung menggunakan ponsel pintarnya 

dengan lebih mudah, termasuk untuk melakukan pembayaran secara elektronik (e-

payment). Selain itu, menyediakan jangkauan internet yang lebih luas akan membantu 

tumbuh kembang usaha setempat, serta mengurangi lebarnya kesenjangan antara pengguna 

internet perkotaan dan perdesaan (72% versus 48%) (APJII, 2017). Infrastruktur 

lingkungan seperti fasilitas sampah, air, sanitasi, dan air limbah masih kurang; sebagai 

contoh, tidak adanya air ledeng yang dapat langsung diminum meningkatkan penggunaan 

air minum dalam kemasan botol plastik di Jakarta. 

Investor asing dapat membantu mengisi kekosongan investasi yang menjadi penghambat 

pariwisata jika imbal hasilnya cukup tinggi agar proyek bisa berjalan. Namun, terdapat 

pembatasan signifikan di sektor transportasi dan pembatasan lebih ringan untuk hotel dan 

restoran, terutama karena pembatasan kepemilikan asing dan pembatasan penggunaan 

pekerja asing (Gambar 32). Pembatasan kepemilikan tanah oleh pihak asing juga 

membatasi pembangunan hotel dan restoran, meskipun Hak Guna Bangunan (HGB) dapat 

diterbitkan bagi perusahaan asing untuk jangka waktu 30 tahun (dan kemudian dapat 

diperpanjang lagi untuk jangka waktu 20 tahun). Melonggarkan berbagai pembatasan 

tersebut akan memfasilitasi masuknya investasi swasta. 
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Gambar 32. Pembatasan penanaman modal asing di berbagai negara berkembang  

Indeks Pembatasan FDI dari 0 (terbuka) hingga 1 (tertutup), 2017 

 

Catatan: Indeks Pembatasan FDI mengukur pembatasan wajib bagi penanaman modal asing langsung di 22 

sektor perekonomian. Indeks ini mengukur seberapa ketat aturan FDI suatu negara dengan mencermati empat 

jenis utama pembatasan FDI: 1) pembatasan kepemilikan asing; 2) mekanisme penyaringan atau persetujuan 

yang diskriminatif; 3) pembatasan dalam mempekerjakan orang asing sebagai personel penting; dan 4) 

pembatasan operasional lainnya, misalnya untuk membuka kantor cabang dan repatriasi modal, atau terkait 

kepemilikan tanah oleh perusahaan milik asing. 

Sumber: OECD, FDI Regulatory Restrictiveness Index Database.  

Mengingat kerangka pemerintahan di Indonesia sangat terdesentralisasi, peran pemerintah 

daerah dalam mengembangkan peluang daerah perlu dikedepankan. Prakarsa setempat 

lebih efektif dalam merealisasikan potensi experience-based tourism dan ekonomi kreatif 

(OECD, 2014). Pembangunan di Banyuwangi yang dipimpin masyarakat menjadi contoh 

keberhasilan bagi tempat tujuan wisata yang lain (Kompas, 2016). Tempat tujuan wisata 

sering kali tidak memiliki pusat informasi bagi wisatawan seperti di negara lain yang 

mempromosikan usaha setempat dan memberikan layanan seperti akses internet. 

Ketersediaan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk digunakan 

dalam proyek yang berkaitan dengan pariwisata disambut gembira: pada tahun 2018 “dana 

alokasi khusus” sebesar IDR 632 miliar (USD 43 juta) dialokasikan bagi 319 proyek 

pemerintah daerah yang berkaitan dengan pariwisata, naik dari hanya 58 proyek di tahun 

2016. Namun, seperti yang direkomendasikan dalam Survei sebelumnya, pemantauan 

proyek-proyek semacam ini harus ditingkatkan. Memperbolehkan pemerintah daerah 

mengenakan pajak akomodasi terhadap wisatawan akan memberikan manfaat langsung 

bagi wilayah tersebut dari peningkatan pariwisata dan memberikan dana tambahan untuk 

infrastruktur yang mendukung sektor ini.  

Memfasilitasi pembentukan dan pertumbuhan perusahaan untuk mendorong 

pembangunan daerah 

Sektor pariwisata sebagian besar terdiri dari berbagai perusahaan kecil. Lingkungan yang 

ramah dunia usaha dapat membantu penduduk setempat mengambil peluang untuk 

memulai dan membesarkan perusahaan. Meskipun lingkungan peraturan di Indonesia 

sudah sangat membaik selama beberapa tahun terakhir – seperti yang diakui dalam 

pemeringkatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) – peringkat Indonesia di 

posisi ke-72 menunjukkan bahwa masih banyak yang dapat diperbaiki. Memulai usaha dan 
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menegakkan keberlakuan kontrak adalah hal-hal yang sangat sulit. Sistem perizinan 

terpadu untuk layanan perizinan, yaitu online single submission, telah diluncurkan tetapi 

belum dijalankan secara penuh. 

Meningkatkan kompetensi dasar, seperti yang dibahas sebelumnya, akan memfasilitasi 

pendirian dan pertumbuhan perusahaan sektor formal. Industri pariwisata bergantung pada 

pekerja khusus, seperti koki, manajer hotel, dan pemandu wisata, yang biasanya dilatih 

melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan. Sejumlah lembaga pendidikan tinggi memiliki 

spesialisasi di bidang pariwisata, tetapi pasokan pelatihannya perlu ditambah guna 

memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan 

lembaga pendidikan tinggi kejuruan di lebih banyak daerah, tetapi hendaknya juga lebih 

baik lagi memantau sekolah-sekolah swasta, yang adalah penyedia utama pendidikan dan 

pelatihan di bidang pariwisata. Pelatihan di tempat kerja (on the job training) dapat 

dikembangkan melalui lebih banyak penempatan kerja. Interaksi di tingkat daerah dan yang 

lebih erat antara lembaga pendidikan dan para pemberi kerja akan membantu perancangan 

kurikulum yang sesuai. Fokus berbagai lembaga pendidikan tinggi tersebut perlu cukup 

fleksibel untuk menanggapi perubahaan kebutuhan. Program pelatihan bagi orang dewasa 

dapat membantu memastikan bahwa pekerja yang ada, termasuk perempuan di luar 

angkatan kerja, dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan pariwisata. Kelangkaan 

keterampilan saat ini sulit dipantau, tetapi tampak jelas di sejumlah daerah seperti di 

Lombok, lokasi tempat didirikannya lembaga pendidikan tinggi kejuruan yang baru oleh 

pihak berwenang. Rencana di masa mendatang untuk pengelolaan tempat tujuan wisata 

perlu mengkaji kelangkaan keterampilan yang terjadi sekarang dan ke depannya. 

Melonggarkan prosedur perekrutan pekerja asing seperti yang dikonsepkan saat ini akan 

membantu memitigasi kelangkaan yang terjadi dan memfasilitasi transfer pengetahuan ke 

pekerja setempat.  

Sama seperti di negara lain, sektor pariwisata adalah pengguna awal digitalisasi. Proses 

digitalisasi yang sangat sesuai untuk pariwisata dapat mendorong persaingan lebih besar, 

menciptakan lapangan kerja, dan menjadikan pertumbuhan lebih inklusif dengan jalan 

mengurangi kendala jarak geografis (OECD, 2017c). Platform digital dapat memberikan 

peluang bagi usaha kecil yang dikhususkan pada layanan setempat, seperti akomodasi dan 

transportasi. Indonesia Travel X-Change (ITX), yang diluncurkan pada tahun 2016 untuk 

mempermudah hubungan antara bisnis ke bisnis, menyediakan sistem pemesanan dan 

pembayaran online. Namun, ITX masih dalam pengembangan dan hanya mengelola 2.270 

kamar (Nurdin, 2018). Platform ini perlu difinalisasi dengan cepat dan diiklankan lebih 

luas. Penyampaian pelatihan secara online dapat membantu menjangkau banyak orang 

dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan program-program 

tradisional/yang biasa dilakukan. Aplikasi online untuk pelaporan pajak penghasilan dan 

PPN serta untuk membayar biaya perizinan setempat dapat mengurangi biaya kepatuhan. 

Diperlukan kebijakan untuk mengelola pengembangan pariwisata secara 

berkelanjutan 

Aset alam Indonesia yang luar biasa menjadi daya tarik penting bagi wisatawan, tetapi 

kelestarian lingkungan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan di negara pesaing 

di kawasan, seperti yang tercermin dari kurang memadainya pengolahan air limbah, 

deforestasi, dan besarnya jumlah spesies yang terancam punah (WEF, 2017). Pertumbuhan 

jumlah wisatawan belakangan ini makin menambah tekanan terhadap infrastruktur yang 

sejak awal memang kurang memadai, seperti fasilitas sanitasi, sampah, dan pengolahan air. 

Dampaknya terutama dirasakan oleh sejumlah kawasan terpencil, tetapi Bali juga ikut 

mengalaminya (OECD, 2016a; Bali, 2015). Lebih jauh lagi, konsumsi wisatawan 
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cenderung lebih tinggi. Rencana pemerintah cukup ambisius dan mengandalkan 

pertumbuhan pesat di sejumlah kecil tempat tujuan wisata, sehingga memerlukan 

penerimaan dari penduduk setempat.  

Beralih menggunakan target yang berbasis pendapatan dan tidak terlalu bergantung pada 

jumlah wisatawan saat melakukan perencanaan akan membantu berfokus pada pariwisata 

dengan jumlah lebih sedikit tetapi lebih berkualitas, serta memitigasi dampak lingkungan. 

Pengalaman di Islandia menyoroti pentingnya merencanakan infrastruktur pendukung. Di 

negara itu, jumlah wisatawan naik empat kali lipat antara 2010 hingga 2016, tetapi investasi 

masih ketinggalan sehingga dengan cepat menimbulkan tekanan sosial dan lingkungan 

(OECD, 2017d). Kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan perlu 

dimasukkan secara sistematis ke dalam perencanaan pariwisata, dan rencana pembangunan 

infrastruktur perlu mempertimbangkan proyeksi pariwisata. Risiko munculnya proyek 

“gajah putih” (semacam proyek mercusuar) akibat kesalahan proyeksi dapat dimitigasi 

dengan merancang proyek yang skalanya dapat disesuaikan. Rencana pengelolaan kawasan 

tujuan wisata akan membantu mengidentifikasi kebutuhan setempat. Pendirian lima 

observatori pariwisata berkelanjutan bersama UNWTO dapat meningkatkan pemantauan 

dampak lingkungan akibat pariwisata. 

Kesadaran akan tingginya biaya peluang (opportunity cost) akibat eksploitasi sumber daya 

alam dan nilai ekonomi dari pariwisata bagi tempat-tempat tersebut dapat mengurangi 

deforestasi dan melestarikan bentang alam. Kawasan lindung mencakup wilayah darat 

Indonesia yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Brasil dan Kosta Rika, yang juga 

kaya dengan keanekaragaman hayati (Gambar 33). Sebelas cagar biosfer telah dibuat agar 

pelestarian keanekaragaman hayati dapat dikaitkan secara lebih baik dengan masyarakat 

setempat. Lebih banyak lagi wilayah dapat dilindungi, tetapi pada saat bersamaan, porsi 

wilayah yang lebih besar dapat digunakan untuk pariwisata berkelanjutan. Biaya 

retribusi/tarif masuk, digabungkan dengan pembatasan jumlah pengunjung di wilayah yang 

sangat sensitif, menjadi cara efektif untuk mengendalikan jumlah pengunjung demi 

mencegah eksploitasi berlebihan dan menyediakan dana bagi perawatan dan pemeliharaan 

(Eagles, McCool, dan Haynes, 2002). Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan penduduk 

setempat akan menambah opsi yang dapat ditawarkan bagi wisatawan dan meningkatkan 

manfaat ekonomi pariwisata, sehingga mendongkrak persetujuan masyarakat setempat, 

yang sangat penting bagi keberlanjutan. Sebagai contoh, Kosta Rika telah berhasil 

melaksanakan proyek ekowisata skala kecil di sejumlah kawasan perdesaan. Proyek-

proyek tersebut memberikan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta 

membantu melestarikan lingkungan setempat (OECD, 2016d). Kosta Rika juga 

menggunakan “Indeks Kemajuan Sosial/Social Progress Index” di tempat tujuan wisata 

untuk menilai dan mendorong pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan 

(Stern, Wares, dan Epner, 2017; ITC, 2017).  
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Gambar 33. Kawasan lindung di Indonesia sebagian besar dibatasi sangat ketat 

Kawasan lindung darat menurut klasifikasi, dalam % dari luas total daratan 

 

Catatan: Kawasan lindung yang dibatasi paling ketat terkait dengan kategori 1 dan 2 pada International Union 

for Conservation of Nature, yang mencakup cagar alam dan daerah hutan yang dikelola dengan ketat, terutama 

untuk keperluan ilmiah atau perlindungan hutan, serta taman nasional yang dikelola terutama untuk 

perlindungan ekosistem. 

Sumber: A. Mackie et al. (2017), “Indicators on Terrestrial and Marine Protected Areas: Methodology and 

Results for OECD and G20 countries”, OECD Environmental Working Papers, No. 126, OECD Publishing, 

Paris. 

Melakukan penyesuaian ke jalur pertumbuhan yang lebih ramah lingkungan 

Produksi yang berbasis sumber daya alam (mineral, energi, pertanian, kehutanan, dan 

perikanan) mencapai seperlima nilai tambah yang diperoleh pada tahun 2017. Indonesia 

adalah salah satu dari 17 negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, yang 

memiliki, misalnya, 18% dari terumbu karang di seluruh dunia (CBD, 2018; UNEP-

WCMC, 2014). Survei sebelumnya menekankan pentingnya manajemen sumber daya alam 

dengan baik guna memastikan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang (OECD, 

2016a; 2015a). Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2015-2020 

(IBSAP/Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020) bertujuan 

meningkatkan koordinasi dan menetapkan prioritas untuk melestarikan kekayaan 

keanekaragaman hayati Indonesia. Green Growth Policy Review Indonesia yang sedang 

disiapkan akan memberikan saran kebijakan yang tepat waktu untuk mengelola sumber 

daya alam Indonesia yang unik. 

Deforestasi dan polusi mengancam kelestarian 

Kecepatan hilangnya tutupan hutan di Indonesia telah melambat selama sepuluh tahun 

terakhir (Gambar 34). Namun perubahan tutupan lahan yang terjadi di tahun 2005-2015 

adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Pembakaran hutan dan lahan gambut 

secara ilegal yang dilakukan untuk membuka lahan, terutama bagi perkebunan kelapa sawit 

dan kayu industri, juga menimbulkan polusi dan biaya kesehatan. Moratorium pemberian 

konsesi perkebunan serta penebangan hutan primer dan lahan gambut sudah diterbitkan 

sejak 2011, tetapi belum sepenuhnya efektif (Austin et al., 2017; Busch et al., 2015). Pada 

bulan September 2018, Presiden menandatangani peraturan yang mengatur moratorium 

pemberian izin usaha kelapa sawit selama 3 tahun. Hak atas tanah yang lebih jelas dan 
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penegakan hukum yang lebih baik akan membantu mengendalikan deforestasi (Tabel 10). 

Prakarsa Kebijakan Satu Peta yang digagas pada tahun 2015 untuk membentuk suatu 

kadaster (pencatatan batas tanah) dan menyelesaikan konflik hak atas tanah dan bangunan 

juga sangat penting; kerja sama di antara berbagai lembaga perlu ditingkatkan agar prakarsa 

ini dapat difinalisasikan pada tahun 2019 sesuai rencana. Pengelolaan hutan yang lebih baik 

akan membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan juga meningkatkan pendapatan; 

selama 2003-2014 hanya sepertiga potensi pendapatan dari pemanfaatan hutan yang 

berhasil dihimpun (KPK, 2015). Melindungi lebih banyak kawasan hutan dan 

menggunakan citra satelit untuk membantu penegakan aturan juga dapat mengurangi 

deforestasi, seperti yang dilakukan di Brasil (OECD, 2018f). 

Gambar 34. Deforestasi di Indonesia terbesar kedua di dunia 

Perubahan luas hutan pada sepuluh sumber deforestasi terbesar 

 

Catatan: Sepuluh negara dengan kehilangan wilayah hutan terbesar dalam juta hektar. 

Sumber: FAO, FAOSTAT Database.  

Tabel 10. Rekomendasi sebelumnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan 

Rekomendasi dari Survei sebelumnya Tindakan yang sudah diambil sejak Survei Oktober 2016 

Lakukan penghapusan bertahap atas semua 
subsidi energi yang masih berjalan. Untuk 
memenuhi naiknya kebutuhan listrik, lakukan 
investasi pada kapasitas pembangkitan listrik 
rendah karbon, termasuk sumber-sumber 
terbarukan dan panas bumi. 

Pada tahun 2017, dilakukan penghapusan subsidi listrik bagi rumah 
tangga non-miskin dengan sambungan 900 volt-ampere. Namun, subsidi 
energi telah meningkat pada 2018. 

Perketat dan perkuat penegakan hukum terkait 
pembukaan hutan. Tingkatkan produktivitas pada 
industri kelapa sawit dan perkayuan. 

Pada bulan Desember 2016, Presiden menandatangani peraturan (PP 
No. 57/2016) yang akan memberikan perlindungan lebih baik bagi lahan 
gambut dengan menetapkan moratorium pembukaan lahan gambut, 
melarang pengeringan lahan gambut, dan memungkinkan pemulihan 
lahan terdegradasi. Pada bulan September 2018, Presiden 
menandatangani peraturan yang mengatur moratorium pemberian izin 
usaha kelapa sawit selama 3 tahun. 

Polusi udara meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat keparahan 

yang didorong oleh kebakaran hutan dan gambut dari tahun ke tahun (Gambar 35, Panel 

C). Transportasi, terutama transportasi darat, adalah pendorong utama lonjakan emisi NOx 

dan CO2, sedangkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara mendorong peningkatan 

emisi SOx (Yudha, 2017). Jumlah penggunaan kendaraan naik hampir tiga kali lipat selama 
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2005-2015 (OICA, 2018). Jakarta menjadi kota paling macet ketiga di dunia (TomTom, 

2018). Pembatasan berdasarkan nomor polisi kendaraan sudah diterapkan di Jakarta, dan 

jalan tol sudah menjadi hal yang lazim. Selain reformasi perpajakan yang berkaitan dengan 

lingkungan seperti dibahas sebelumnya, penerapan jalan berbayar (road pricing) perlu 

dipertimbangkan lebih lanjut di kota-kota besar. Standar emisi untuk industri yang 

menimbulkan polusi berat, seperti pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, harus 

dinaikkan hingga sesuai norma internasional. 

Polusi laut makin mengkhawatirkan. Indonesia adalah penyumbang terbesar kedua dalam 

hal polusi plastik di laut, dan terumbu karang di Indonesia adalah yang paling banyak 

tercemar plastik di Asia Pasifik (Lamb et al., 2018; Jambeck et al., 2015). Polusi laut 

terutama terjadi akibat pembuangan sampah perkotaan secara tidak semestinya, sehingga 

hanya setengah yang terkumpul (menurut Kementerian Lingkungan Hidup). Edukasi 

publik dapat membantu memerangi polusi, ditambah dengan koordinasi dan kapasitas yang 

lebih baik untuk mengelola sampah di tingkat pemerintah daerah. 

Melakukan transisi ke perekonomian yang rendah karbon dan hemat energi 

Hubungan antara pertumbuhan emisi CO2 dengan pertumbuhan PDB mulai melemah 

selama tahun 2000-an, tetapi tren tersebut terhenti belakangan ini (Gambar 35, Panel B). 

Sasaran pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% dari skenario 

‘tanpa melakukan apapun/semua berjalan seperti biasa’ (business-as-usual) pada tahun 

2030 (Republik Indonesia, 2016) cukup sulit karena adanya deforestasi dan kebakaran 

gambut serta peningkatan konsumsi energi. Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang 

diluncurkan tahun 2017 sebagai persiapan untuk RPJMN mendatang, berfokus pada 

penggunaan sektor pertanian, kehutanan, sampah, transportasi, dan kelautan untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca. Lebih dari setengah pasokan energi dihasilkan oleh batu 

bara, dan porsi ini masih akan meningkat. Namun, potensi pembangkitan listrik dari tenaga 

panas bumi dan tenaga air sangat besar. Energi terbarukan mencapai porsi 12% dari 

pasokan listrik, menunjukkan bahwa diperlukan investasi yang masif demi mencapai target 

23% pada tahun 2030 (IISD, 2018). Menghapus pembatasan kepemilikan asing dalam 

pembangkitan listrik dengan energi terbarukan dapat mendorong investasi, demikian pula 

dengan penetapan harga energi yang lebih mencerminkan biaya. Peraturan tahun 2017 yang 

menetapkan tarif setempat telah membatasi insentif investasi di beberapa daerah (seperti di 

Jawa) dan perlu ditinjau kembali (Allen dan Overy, 2017).  

Seperti yang telah dibahas, tarif pajak energi di Indonesia adalah salah satu yang terendah 

di antara negara-negara OECD dan G20 (OECD, 2018d). Penghapusan bertahap subsidi 

energi akan membantu menjadikan harga implisit emisi menjadi positif. Setelah itu, perlu 

diperkenalkan pajak karbon eksplisit yang dikenakan pada tarif rendah terlebih dahulu, 

sebagai permulaan.  
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Gambar 35. Sejumlah indikator lingkungan belakangan ini memburuk 

 

Sumber: OECD, Green Growth Indicators Database. 
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