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PENGANTAR REDAKSI

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan
“Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi” dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan
artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan
yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan
sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaanya yang dilakukan oleh
Badan Pengkajian MPR.
Pemuatan artikel dengan tema “Percepatan Pembangunan Bidang
Ekonomi” merupakan salah satu varian tema yang tentu nya tidak dapat
dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan
MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaanya, dan (d) menyerap
aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kumpulan tulisan ini merupakan hasil penelitian atau kajian yang
disusun dalam rangka memperkaya materi kajian tentang Arah atau Kebijakan
dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara yang sedang disusun oleh
Badan Pengkajian MPR. Secara simultan, kajian difokuskan pada upayaupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan
kemiskinan secara signifikan. Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran
dari:
Pertama, Jossy P. Moeis, dengan judul tulisan “Tantangan dalam Jangka
Panjang dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”. Penulis menegaskan
bahwa perlunya mengubah paradigma dalam mengartikan kemiskinan dan
iii
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menganalisa berbagai permasalahannya. Dengan demikian, ilmu ekonomi
dan bisnis diharapkan dapat berperan efektif dan efisien dalam mengatasi
kemiskinan. Kemiskinan dan orang miskin dilihat secara keseluruhan dalam
pembangunan dan dimaknai sebagai masalah kemanusiaan yang kontekstual
dimana penyebabnya berbeda-beda sesuai dengan lokasi atau bahkan berbeda
antar household maupun individu. Oleh karena itu, diperlukan penerapan
pendekatan ‘right-based poverty’ yang tepat dengan metoda induktif dalam
penelitian kualitatif untuk mengartikan kemiskinan dari bawah. Upaya
mengatasi kemiskinan juga dirancang dari bawah ke atas melalui penelitian ini.
Kedua, Dhaniel Ilyas, dengan judul tulisan “Masa Depan Perkembangan
Industri di Indonesia”, dimana penelitian ini ingin melihat kontribusi sektor
industri manufaktur di Indonesia yang relatif stagnan, namun perannya di
dalam perekonomian tetap amatlah penting. Hasil penelitian dari penulis
menemukan bahwa proses ‘de-industrialisasi’ pada tingkat pendapatan
per kapita tertentu hanya melihat dari sisi produksi. Jika sisi permintaan
dimasukkan ke dalam analisis ternyata peran sektor industri semakin penting
seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kesimpulannya,
pada negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan perencanaan industri
yang terintegrasi secara spasial juga sangat penting untuk dibuat sehingga
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dapat dibentuk yang semakin
memeratakan pertumbuhan antar kawasan di Indonesia.
Ketiga, Qisha Quarina, dengan judul tulisan “Tantangan Ketenagakerjaan
Indonesia dalam Memanfaatkan Momentum Transisi Demografi: Transisi Menuju
Dunia Kerja, NEET (Not In Employment, Education, Or Training), dan Efek Scarring”.
Tulisan ini berusaha memaparkan tantangan dan beberapa isu terkait di bidang
ketenagakerjaan Indonesia dalam menghadapi momentum transisi demografi
menjelang terjadinya periode Jendela Peluang (Window of Opportunity) di
Indonesia pada tahun 2020-2035. Ledakan jumlah penduduk usia produktif
(15-64 tahun) akan menimbulkan tantangan dalam bidang pendidikan, karena
proses pendidikan, baik formal maupun informal, akan menjadi bekal seorang
pelajar untuk memasuki dunia kerja dan menjadi pekerja. Selain itu, tantangan
berikutnya adalah mengindentifikasi kelompok penduduk yang menganggur
dan NEET (Not in Employment, Education, and Training) untuk melihat besarnya
penduduk usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan atau justru telah
‘putus asa’ dan keluar dari angkatan kerja namun tidak melanjutkan pendidikan
ataupun mengikuti pelatihan. Tantangan terakhir menurut penelitian ini adalah
memastikan durasi pencarian kerja dan pengalaman di pasar kerja pada masa
lalu tidak berdampak buruk bagi karir seseorang di masa mendatang, atau
dengan kata lain tidak terjadi efek scarring.
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Keempat, Abdillah Ahsan dan Nadira Amalia, dengan judul tulisan
“Kualitas Gizi dan Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Stunting di Indonesia”.
Penelitian ini melihat bahwa prevalensi kasus stunting di Indonesia masih
menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di
Asia-Pasifik dan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Hal ini
tentu akan memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang penting, termasuk
melemahnya produktivitas perekonomian, beban pengeluaran kesehatan,
dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, strategi intervensi yang
tepat untuk mengakselerasi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting
di Indonesia sangat diperlukan perlu diperhatikan. Penelitian ini menganalisis
permasalahan dan strategi penurunan stunting dengan menggunakan kerangka
berpikir Theory of Constraints yang dengan menganalisis hambatan-hambatan
yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya penurunan stunting. Terdapat
empat hambatan penting dalam upaya menurunkan kejadian stunting di
Indonesia yaitu hambatan pendidikan, hambatan hukum, hambatan ekonomi
serta kemiskinan, dan hambatan sosial-budaya. Terdapat saran juga bahwa
MPR bersama dengan pemerintah perlu menyiapkan pokok-pokok haluan
negara dalam mengatasi hal ini sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kelima, Rahmatina Awaliah Kasri, dengan judul tulisan, “Zakat,
Kebijakan Fiskal dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Dalam tulisan ini
penulis mencoba berkontribusi dalam mengkaji dampak dan efektivitas
zakat – yang merupakan instrumen utama dalam sistem fiskal Islami -- dalam
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, studi ini
mengumpulkan data primer dari rumah tangga miskin penerima dana zakat
di daerah Jabodetabek dan menganalisisnya dengan menggunakan analisis
deskriptif dan analisis indeks kemiskinan. Hasil studi ini menunjukkan
bahwa jumlah/persentase, kedalaman dan keparahan kemiskinan rumah
tangga miskin penerima zakat tersebut mengalami penurunan yang cukup
signifikan dengan adanya bantuan zakat. Selain itu, terdapat indikasi bahwa
target/sasaran penerima zakat sudah relatif efektif karena penerimanya dapat
dikategorikan sebagai kelompok yang paling miskin dan tidak sejahtera dalam
masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa institusi zakat sudah
cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, hasil ini
diharapkan bisa menjadi masukan bagi pengelola zakat dan pemerintah dalam
melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan mewujudkan Indonesia
sebagai negara Pancasila yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, maju,
sejahtera dan bermartabat yang menjadi visi Indonesia 2045 dalam Pedoman
Haluan Negara Indonesia.
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Keenam, Ibrahim Kholilul Rohman, dengan judul tulisan “Perbaikan
Tata Kelola Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Shadow Economy: Implikasi di
Indonesia”. Shadow economy atau underground economy adalah aktifitas-aktifitas
ekonomi yang tidak tercatat dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)
suatu negara. Besarnya aktifitas ini dapat mengurangi basis pajak sehingga
mengurangi pendapatan pajak suatu negara. Implikasinya adalah keuangan
negara yang seharusnya bisa dibiayai secara mandiri harus ditutup dengan
hutang atau sumber pembiayaan lainnya. Aktifitas aktifitas shadow economy juga
berasosiasi dengan beberapa variable social ekonomi yang lain, misalnya tingkat
inflasi dan pengangguran. Tulisan ini bertujuan untuk melihat kemungkinan
kontribusi dari tata kelola pemerintahan atau e-government (eGov) dalam
mengurangi shadow economy di terutama di negara-negara berkembang. Studi
ini mengangkat hipotesa bahwa jika masalah kelembagaan bisa diperbaiki,
maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dengan kualitas regulasi
sebagai faktor pendukung dalam mengurangi biaya kegiatan usaha (cost of
doing business) sebagai salah satu akar masalah dari shadow economy. Studi ini
menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data dari 128 negara di dunia
selama periode 2003-2013, di mana data pada shadow economy [1] dan indeks
e-government [2], dimana keduanya tersedia. Analisis dengan ekonometrika panel
data menunjukkan bahwa peningkatan indeks e-Government secara signifikan
mengurangi ukuran shadow economy. Studi ini juga menemukan bahwa shadow
economy adalah fenomena laten dan bahwa dampak dari perbaikan kelembagaan
semata tidak cukup sehingga efetifitas perbaikan kelembagaan masih akan
tergantung dari keparahan shadow economy di suatu negara. Implikasi studi ini
di Indonesia juga diilustrasikan dalam penelitian ini.
Ketujuh, Shabrina Khairunnisa, Irfani Fithria Ummul Muzayanah, dan
Kenny Devita Indraswari, dengan judul tulisan “Pembiayaan Keuangan Mikro
Syariah dan Peningkatan Kualitas Hidup Nasabah: Studi Empiris dari Nasabah BMT dan
BPRS”. Lembaga keuangan mikro hadir sebagai salah satu solusi dalam rangka
merangkul masyarakat berpendapatan rendah yang belum bankable. Namun,
sistem bunga pinjaman konvensional menyebabkan permasalahan gagal bayar
yang justru menyulitkan nasabah untuk dapat keluar dari jeratan hutang. Oleh
karena itu, lembaga keuangan mikro syariah menawarkan mekanisme bagi hasil
yang dipercaya lebih berkeadilan bagi para nasabah. Dengan menggunakan
data primer dari nasabah BMT dan BPRS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan
Tangerang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan
mikro syariah terhadap peningkatan kualitas hidup nasabah baik dari sisi
subjective well-being maupun kekayaan. Hasil regresi logistik biner menunjukkan
bahwa jumlah rata-rata pembiayaan menjadi faktor yang signifikan dalam
peningkatan kualitas hidup nasabah. Secara umum, hasil penelitian ini
mendukung argumen bahwa keuangan mikro syariah memberikan kontribusi
yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaatnya.
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Kedelapan, Muhammad Budi Prasetyo, dengan judul tulisan “Peranan
Struktur Sistem Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Penelitian
ini ingin memperlihatkan bahwa sektor keuangan memainkan peranan yang
sangat penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Negara yang perekonomiannya maju biasanya memiliki sektor keuangan yang
berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa isu penting
yang patut diprioritaskan untuk mengembangkan sektor keuangan yang stabil
dan kuat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Terdapat 4 isu utama yang dianggap paling relevan dengan kondisi terkini di
Indonesia, yaitu membangun struktur sistem keuangan ideal, peran lembaga
keuangan mikro, perkembangan financial technology, dan memperkuat peran
regulator.
Kesembilan, Sri Rahayu Hijrah Hati, dengan judul tulisan “Sertifikasi
Produk Halal di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk
Halal Berdasarkan Teori Stakeholder”. Sejak diundangkannya Undang-Undang
Jaminan Produk Halal ( UU JPH) No 33 Tahun 2014, dan didirikannya Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2017, sebagian
besar amanat UU JPH terutama dalam pelaksanaan sertifikasi halal belum
dilaksanakan. Selain itu, peraturan pelaksana UU JPH hingga saat ini belum
disahkan, sehingga muncul kebingungan dari berbagai stakeholder mengenai
proses dan regulasi sertifikasi halal secara teknis. Studi ini bertujuan
menganalisis pencapaian tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) berdasarkan teori stakeholder. Studi dilakukan dengan menggunakan
teknik desk research analysis dengan mengumpulkan data sekunder dari portal
berita online. Hasil studi menunjukkan bahwa UU JPH dan BPJPH secara umum
sangat menguntungkan bagi masyarakat Muslim dan para pelaku usaha. Akan
tetapi keberadaan UU JPH dan BPJPH sedikit kurang menguntungkan bagi
beberapa stakeholder lainya seperti para produsen asing. Secara kebijakan, studi
ini melihat perlunya dilakukan perubahan terhadap UU JPH karena terdapatnya
pasal yang tergolong kadaluarsa.
Kesepuluh, Tika Arundina dan Ristiyanti Hayu Pertiwi, dengan
judul tulisan “Peran Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Percepatan
Pembangunan Infrastruktur”. Penerbitan sukuk atau obligasi syariah telah
menjadi sarana mobilisasi dana yang umum dalam industri keuangan. Selain
dimanfaatkan sebagai pembiayaan operasional perusahaan, sukuk di berbagai
negara maju dan berkembang secara spesifik juga telah digunakan sebagai
instrumen alternatif untuk membiayai investasi dalam berbagai kegiatan
ekonomi dan proyek pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, sukuk
untuk pembiayaan proyek infrastruktur selama ini diterbitkan melalui Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN). Namun, penerbitan ini belum diimbangi
dengan akselerasi yang sama pada sektor swasta melalui sukuk korporasi.
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Oleh karenanya, studi ini dilakukan untuk melihat kerangka konseptual
sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur, proyek pembangunan
berkelanjutan, serta mengetahui perkembangan sukuk dalam mendorong
percepatan pembangunan infrastruktur di mancanegara dan di Indonesia.
Analisis juga mencakup peran sukuk dalam meningkatkan pemerataan dan
pembangunan berorientasi berkelanjutan sesuai dengan amanat dalam Garis
Besar Haluan Negara. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis
hambatan pengembangan sukuk yang terjadi di Indonesia melalui penyebaran
kuesioner kepada pemangku kepentingan dalam penerbitan sukuk. Hasil
dari kajian konseptual menunjukkan bahwa sukuk memiliki potensi besar
dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sedangkan hasil
dari pengumpulan data kuesioner menunjukkan bahwa pemerintah perlu
menegaskan kerangka regulasi sukuk korporasi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi
dan kesediaannya menyampaikan tulisan dalam Jurnal Majelis. Harapan kami,
semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan
masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan
cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,
t.t.d.
YANA INDRAWAN

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah
diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan
rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan
sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilainilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan
Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial
serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi
sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagi
haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga
melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan
karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas
mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5)
Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas
konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Repbulik
Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang
Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan
dengan berdasarkan Pancasila sebgai sumber segala sumber hukum negara,
dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem
hukum Indonesia.
Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan
wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
ix
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka
melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR
yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR.
Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga
telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaanya berasal dari pakar
ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam
proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.
Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR dilaksanakan
pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan
sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal
tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau
apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau
Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu (a) memasyarakatkan
Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaanya,
dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan
Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana
kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi
Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan
dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan,
pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal
Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan
akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam
rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya
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yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.
Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun kali ini memuat bahasan isu
spesifik mengenai “Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi”. Adapun
dalam buku ini dibahas tentang isu-isu seputar dunia ekonomi yang dikemas
dengan sangat menarik, dengan judul antara lain “Tantangan dalam Jangka
Panjang dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”, “Masa Depan
Perkembangan Industri di Indonesia”, “Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia dalam
Memanfaatkan Momentum Transisi Demografi: Transisi Menuju Dunia Kerja, NEET
(Not In Employment, Education, Or Training), dan Efek Scarring”, “Kualitas Gizi dan
Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Stunting di Indonesia”, “Zakat, Kebijakan Fiskal
dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, “Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
dan Dampaknya Terhadap Shadow Economy: Implikasi Di Indonesia”, “Pembiayaan
Keuangan Mikro Syariah dan Peningkatan Kualitas Hidup Nasabah: Studi Empiris dari
Nasabah BMT dan BPRS”, “Peranan Struktur Sistem Keuangan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia”, “Sertifikasi Produk Halal di Indonesia Pasca Pengesahan UndangUndang Jaminan Produk Halal Berdasarkan Teori Stakeholder”, dan terakhir yaitu
“Peran Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Percepatan Pembangunan
Infrastruktur”.
Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan
informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai
pentingnya materi menata aspek ekonomi dalam memajukan negara Indonesia.
Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus serta
spesifik sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif
mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan
dapat memberikan infomasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota
MPR dalam upaya meningkatkan perekonomian negara Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,
t.t.d.
MA’RUF CAHYONO
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SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diubah pada
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 adalah landasan bagi berjalannya sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. Berbagai muatan materi yang terkandung
di dalamnya telah mengalami perubahan sehingga mengubah praktek
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika perubahan
yang telah terjadi menegaskan bahwa kedaulatan hukum di Indonesia tidak
menentang terhadap adanya perubahan konstitusi, tetapi sepanjang untuk
kepentingan negara dan penyesuaian perkembangan zaman, perubahan
terhadap konstitusi bukanlah sesuatu yang dilarang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan
yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap
perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai
negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan
dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi
harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan
hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh
karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya
dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
telah diubah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat
tanggapan dari masyarakat dan daerah. Dalam Laporan Kinerja Pimpinan
MPR Masa Jabatan 2009-2014, antara lain disampaikan bahwa terdapat
aspirasi masyarakat dan daerah yang menghendaki adanya penataan sistem
ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
xiii
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Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain tentang paham kedaulatan rakyat,
konsepsi negara hukum, kekuasaan pemerintah, otonomi daerah sistem
perwakilan, pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi, Forum Previligiatum,
Hak Asasi Manusia, Perekonomian Nasional, dan Pasal 37 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,
idealnya mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan
berbangsa dan bernegara, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan hukum serta pertahanan dan keamanan. Aspirasi masyarakat
menghendaki adanya kejelasan, kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam
kehidupannya melalui sistem ketatanegaraan yang presisi, akuntabel,
dan terukur demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem
ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk politik sebagai resultante
dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan
terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penataan sistem
ketatanegaraan sangat penting untuk lebih membangun sistem ketatanegaraan
yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Perubahan merupakan
sesuatu yang pasti untuk sebuah produk peraturan, termasuk Undang-Undang
Dasar.
Proses reformasi yang sangat luas dan fundamental pada tahun 1998,
telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan
yang besar dan majemuk, yang terdiri dari 300 lebih suku bangsa, besar dan
kecil, dengan 500 lebih bahasa dan dialek, yang berdiam di 17.000-an pulau,
dengan sejarah panjang kerajaan-kerajaan Nusantara masing-masing, berhasil
menjalaninya dengan utuh tidak terpecah-belah, terhindar dari kekerasan dan
perpecahan. Selesainya perubahan-perubahan itu bermakna bahwa sistem
politik berdasar desain UUD NRI Tahun 1945 telah dikonsolidasikan untuk
mampu menerima dan mengarahkan beban dinamika politik seraya terus
melandasi proses demokratisasi dan reformasi berkelanjutan tanpa harus
terjerumus ke dalam situasi yang kacau (chaos).
Indonesia sekarang adalah negara demokrasi yang besar. Kebebasan
berpendapat, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, dan sistem politik checks
and balances, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun prosedur
berdemokrasi telah dibangun, di hadapan kita terbentang tugas yang besar
dan penting untuk mengkonsolidasikannya, menjadikannya demokrasi
subtansial, sebagai tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, tidak sekedar demokrasi prosedural-formal belaka. Membangun
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demokrasi subtansial-prosedural seperti itu seyogyanya senantiasa menjadi
tujuan kita karena dengan itulah kesejahteraan dalam kualitasnya yang paling
dalam akan dapat diwujudkan. Pada tahun 2014, pada Sidang Akhir Masa
Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 20092014, terjadi momentum penting yaitu telah diputuskannya Keputusan MPR
Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Dalam Rekomendasi
tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:
1.

Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai
sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk
tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial
serta melakukan perubahan dengan cara adendum;

2.

Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional
dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;

3.

Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua
tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter
bangsa;

4.

Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji
sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya;

5.

Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan
tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaaan
tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;

6.

Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan
berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;

7.

Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem
hukum Indonesia.
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Berkembangnya aspirasi masyarakat yang dihimpun MPR periode
2009-2014 tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk
legal yang dalam perjalanan dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri bahwa
ada bagian-bagian yang tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang berlaku.
Penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar dimungkinkan
sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam rangka
menindaklanjuti rekomendasi MPR sebagaimana terdapat pada Keputusan
MPR Nomor 4/MPR/2014, MPR melakukan berbagai kegiatan yang membuka
ruang untuk penjaringan aspirasi yang seluas-luasnya dari berbagai kalangan
dan berbagai bidang baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung. Kajian tentang 7 (tujuh) rekomendasi yang terdapat pada keputusan
MPR tersebut dilakukan dengan cara menghimpun pandangan dan pendapat
dari masyarakat, daerah, dan lembaga negara.
Penyusunan Jurnal Majelis tentang “Percepatan Pembangunan Bidang
Ekonomi” berisikan artikel dari berbagai kalangan yang memuat gagasan
dan pemikiran mengenai memajukan perekonomian Indonesia. Kehidupan
perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan
ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar kekeluargaan
dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita ingin menciptakan
kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi
ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara
stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan
kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan
kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dalam konteks inilah, substansi
Pokok-Pokok Haluan Negara yang disusun oleh Badan Pengkajian MPR RI
dalam kerangka membangun sistem ekonomi yang kuat, merupakan gagasan
dan cita-cita para pendiri negara Indonesia yang hendak diwujudkan untuk
masa kini dan masa yang akan datang.
Oleh karenanya, artikel maupun penelitian yang membahas mengenai
“Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi” yang terangkum dalam jurnal ini
merupakan aspirasi yang berkembang dan berhasil dihimpun dari kalangan
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masyarakat maupun akademisi. Himpunan artikel maupun penelitian
yang berhasil dihimpun ini berisikan gagasan untuk melakukan pekerjaan
“memperkuat sistem perekonomian bangsa Indonesia” merupakan gagasan
para pendiri negara Indonesia yang hendak diwujudkan.
PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI,
Ketua,
t.t.d
Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

t.t.d

t.t.d

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.,MM

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

t.t.d

t.t.d

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Ir. TIFATUL SEMBIRING
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TANTANGAN DALAM JANGKA PANJANG DAN
FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Jossy P. Moeis1
Abstrak
Tulisan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam mengartikan
kemiskinan dan menganalisa berbagai permasalahannya. Dengan demikian, ilmu ekonomi
dan bisnis dapat diharapkan berperan efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan.
Kemiskinan dan orang miskin dilihat secara keseluruhan dalam pembangunan dan
dimaknai sebagai masalah kemanusiaan yang kontekstual dimana penyebabnya berbeda
sesuai dengan lokasi atau bahkan berbeda antar household maupun individu. Oleh
karena itu, diperlukan penerapan pendekatan ‘right-based poverty’ yang dengan metoda
induktif dalam penelitian kualitatif untuk mengartikan kemiskinan dari bawah. Upaya
mengatasi kemiskinan juga dirancang dari bawah ke atas. Pemberdayaan masyarakat
tani di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi studi kasus untuk memahami
kemiskinan dan upaya mengatasinya dari bawah. Akhirnya, peranan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis dalam proses pembangunan di Indonesia , terutama dalam upaya mengatasi
kemiskinan melalui pemberdayaan komunitas di akar rumput.
Kata Kunci: Kemiskinan; Pemberdayaan; Right-Based; Cash Transfer; Inductive
Method.
Abstract
This article urges that there has been a need for paradigm shift in
perceiving poverty and analyzing all problems related to it. Accordingly, it is
expected that economic and business sciences can play their roles efficiently and

1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Indonesia E-mail: jp_moeis@hotmail.com
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effectively in coping with poverty. Poverty and poor people are seen as a whole in
development and are interpreted as a contextual humanity problem, the causes
of which are different, depending on each location or even on each household
and individual. For this reason, it was necessary to apply a right-based poverty
approach and an inductive method in qualitative research to grasp the meaning
of poverty from the bottom. Efforts to tackle poverty were also designed from
the bottom-up. The empowerment of farmer-based community in Tasikmalaya
regency, West Java, became a case study in order to understand poverty as well
as an effort to overcome it from the bottom up. Finally, the role of Faculty of
Economics, in the development process in In donesia especially in its efforts to
overcome poverty through empowering the community at grass roots level was
formulated.
Keywords: Poverty; Empowerment; Right-Based; Cash Transfer; Inductive
Method.

PENDAHULUAN
Badan Pusat Statistik (BPS)
mengumumkan angka kemiskinan
Indonesia sebesar 9,82% dengan
menggunakan
data
Susenas
bulan Maret 2018. Angka ini yang
merupakan penurunan sebesar 0,3%
dalam waktu enam bulan dari tingkat
kemiskinan di bulan September 2017,
mencatat tonggak sejarah dimana
pertama kalinya semenjak Indonesia
merdeka, angka kemiskinan berada
pada satu dijit (dibawah 10%).
Tentu saja, Pemerintah dan seluruh
unsur masyarakat menjadi optimis
akan dapat memenuhi target angka

kemiskinan 8,5% – 9,5%2 di tahun
2019 yg masih cukup waktu.
Gambar 1 menunjukkan pula
penurunan
angka
kemiskinan
yg cukup berarti dengan garis
kemiskinan (g.k.) internasional $1.90
3
PPP (miskin ekstrim) dan $1.90-$3.20
PPP (miskin moderat)4. Sementara itu,
kelompok hampir miskin ($3.20-$5.50
PPP) meningkat dan ini menandai
bahwa kelompok miskin moderat dan
miskin ekstrim umumnya menuju ke
kelompok hampir miskin.

2 Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019
3 Nilai tukar (kurs Rp/$) menurut Purchasing Power Parity (PPP) jauh lebih rendah dari pada kurs yang berlaku. Misalnya untuk
tahun 2018 adalah Rp5.341,50 per US dollar
4 Garis kemiskinan internasional $1.90 dan $3.20 perkapita perhari dihitung dengan nilai tukar PPP tahun 2011
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Gambar 1. Perkembangan Tingkat
Kemiskinan Ekstrim (<$1,90 PPP),
Kemiskinan Moderat ($1,90-$3,20
PPP), dan Hampir Miskin ($3,20$5,50 PPP) tahun 1998-2017 di
Indonesia
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Sumber: Dihitung dari data Bank Dunia.

Namun demikian, kemiskinan
di Indonesia masih bersifat masif dan
akut. Jumlah orang miskin secara
absolut hingga saat ini lebih dari 25
juta jiwa5. Apabila menggunakan g.k.
internasional, $3.20 PPP masih ada 80,7
juta jiwa lebih populasi yang hidup
tidak layak di tahun 2016 (World Bank,
2018). Selain jumlah orang miskin
yang relatif tinggi, kemiskinan di
Indonesia ditandai dengan adanya 5-8
dari penduduk yang chronic poor atau
dari generasi ke-generasi tetap miskin.
Kalau dipergunakan g.k. internasional
$1.90 PPP untuk kemiskinan ekstrim
yang bersifat akut, ada sekitar 6,5%
dari penduduk, atau sekitar 17 juta jiwa
di tahun 2016 (World Bank, 2018). Bila
dibandingkan dengan negara-negara
lain di dunia, jumlah orang miskin di

3

Indonesia dengan garis kemiskinan $2
PPP cukup memprihatinkan. Seperti
terlihat pada Tabel 1, jumlah orang
miskin di Indonesia yang sebanyak
116,4 juta jiwa (50,6%) di tahun 2009,
dalam segi jumlah jiwa penduduk
miskin, hanya kalah dari China dan
India. Disamping kemiskinan absolut,
kemiskinan
relatif
menunjukkan
pola distribusi pendapatan dan
kekayaan yang sangat timpang dan
semakin timpang. Walaupun angka
Gini
berdasarkan
pengeluaran
atau konsumsi dari Susenas tidak
menunjukkan tingkat ketimpangan
yang berarti atau moderat sekitar 0,35
- 0,50, namun jika kita memiliki data
yang baik untuk pemilikan aset, baik
aset fisik maupun aset finansial, maka
dapat dipastikan angka Gini jauh di
atas 0,5 yang berarti distribusinya
timpang. Sebagai contoh, dari data
Sensus Pertanian yang dikumpulkan
BPS
sekali
dalam
10
tahun,
menunjukkan angka Gini pemilikan
lahan pertanian sebesar 0,63 di tahun
1993 dan meningkat menjadi 0,72 di
tahun 2003. Sayangnya untuk tahun
2013 angka Gini pemilikan lahan yang
diperkirakan meningkat, tidak dapat
dihitung dari data yang dikeluarkan
oleh BPS. Dengan demikian, setelah
lebih dari 73 tahun merdeka,
membangun, dan berupaya mengatasi
kemiskinan, perlu dipertanyakan
efektifitas dari berbagai strategi,
kebijakan, dan program-program
penanggulangan kemiskinan yang
dilancarkan selama ini di Indonesia.
Demikian juga, setelah lebih dari

5Angka kemiskinan BPS September 2017 dan Maret 2018 adalah 26,58 dan 25,95 juta jiwa.

4
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70 tahun dikembangkannya ilmu
ekonomi dan bisnis, khususnya
tentang
pembangunan,
perlu
dipertanyakan kemampuan ilmu
ekonomi dan bisnis untuk memahami
kemiskinan dan mencarikan jalan
untuk menanggulanginya.
Demikian
pula,
perlu
dilakukan introspeksi diri tentang
peran pembelajaran di institusi
pendidikan
yang
stakeholder
utamanya
adalah
masyarakat
Indonesia
yang
mengharapkan
peningkatan kesejahteraannya, agar
mampu berkontribusi dalam upaya
mengurangi kemiskinan di Indonesia,
secara bertahap dan nyata dalam
jangka panjang. Tujuan tulisan ini
adalah melakukan kaji ulang tentang
peran ilmu ekonomi dan bisnis dengan
berbagai turunannya berupa strategi,

kebijakan, dan program-program
pembangunan dalam upaya nyata
mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Selanjutnya dilakukan pula kaji ulang
tentang kontribusi institusi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang
mengajarkan ilmu ekonomi dan bisnis
dalam menanggulangi kemiskinan.
Studi literatur, analisa data kuantitatif,
maupun penelitian kualitatif dijadikan
acuan dalam kaji ulang ini.
Pada bagian berikut dilakukan
review literatur bagaimana ilmu
ekonomi dan bisnis yang secara
konvensional
berperan
dalam
memahami kemiskinan dan mencari
jalan keluar penanggulangannya,
sehingga
diharapkan
dapat
memberi arah bagi pengkajian ulang
yang dilakukan dan dilaporkan
dalam tulisan ini. Bagian ketiga
memformulasikan pendekatan dalam

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan $2 PPP dan Jumlah Penduduk Miskin di
Beberapa Negara Asia
Penduduk Miskin (A)

Penduduk Miskin (B)

%

Jumlah

%

Jumlah

India (A=1999 ; B=2009)

80,0

791.400.000

75,6

873.442.845

China (A=1999 ; B=2009)

61,4

773.705.538

36,3

483.319.980

Indonesia (A=1999 ; B=2009)

81,6

171.947.234

50,6

116.362.150

Vietnam (A=1998 ; B=2008)

78,3

60.363.334

38,5

33.191.151

Malaysia (A=1997 ; B=2009)

6,8

1.455.676

2,3

631.760

Philipina (A=1997 ; B=2006)

43,8

33.312.992

45,0

39.194.603

Sumber: diolah dari data World Bank.
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kemiskinan dan perancangan upaya
pemberdayaan masyarakat di akarrumput (grassroots) dengan premis
bahwa orang miskin memiliki hakhak dasar yang selama ini tidak
diperolehnya.
Bagian
keempat
membandingkan dua studi kasus
upaya penanggulangan kemiskinan,
yang pertama secara top-down dan yang
kedua secara bottom-up. Bagian terakhir
menyimpulkan dan memberikan
saran tentang penggunaan paradigma
baru ilmu ekonomi dan bisnis dalam
memahami kemiskinan dan upaya
penanggulangannya.
1.

Teori Ekonomi dan Bisnis tentang
Kemiskinan (The Economics of
Poverty)

Ilmu
ekonomi-bisnis
pada
hakekatnya
ditujukan
untuk
menyejahterakan masyarakat, seperti
judul buku Adam Smith (1776), “An
Inquiry into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations”, yang dianggap
sebagai pelopor teori ekonomi
modern. Ilmu ekonomi dan bisnis
yang secara spesifik bertujuan untuk
mengatasi kemiskinan, berkembang
semenjak
upaya
pembangunan
dimulai setelah usai Perang Dunia
Kedua. Pada saat itu banyak negara
bekas jajahan di Asia, Afrika, dan
Amerika Latin berupaya mengejar
ketertinggalannya
dan
sekaligus
memberantas
kemiskinan
yang
merajalela. Semenjak awal tahun 1950an berbagai teori pembangunan dan
pertumbuhan dikembangkan untuk
menjelaskan proses pembangunan
6 Misalnya dapat dibaca di Todaro dan Smith (2015).
7Lihat Todaro dan Smith (2015).
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yang telah terjadi di beberapa negara
maju. Diharapkan negara-negara
berkembang yang kebanyakan baru
merdeka dapat mengikuti jejak negara
maju.
Pertumbuhan,
kemiskinan,
dan pemerataan merupakan trilogy
yang selalu dikaitkan satu sama
lain. Pertumbuhan dianggap punya
kaitan yang erat dengan kemiskinan.
Dikatakan bahwa pertumbuhan adalah
syarat perlu (necessary condition) untuk
6
mengurangi tingkat kemiskinan.
Sementara itu, pemerataan dan
pertumbuhan memiliki hubungan
7
yang
unik.
Kuznets
(1954)
membuktikan dari data negara maju
bahwa pertumbuhan ekonomi akan
meningkatkan ketimpangan distribusi
pendapatan yang dihitung dengan
indeks Gini pada awal pembangunan.
Lalu pada tingkat pendapatan
perkapita tertentu, pertumbuhan akan
menurunkan tingkat ketimpangan.
Fenomena
pembangunan
ini
dihipotesakan sebagai “Kuznet’s
inverted
U-curve
hypothesis”.
Penjelasan dari bentuk kuva U terbalik
antara pendapatan perkapita dan
indeks Gini adalah akibat adanya efek
menetes ke bawah (trickle down effect),
dimana kelompok masyarakat miskin
pada akhirnya menikmati rembesan
dari tumbuhnya pendapatan pada
kelompok yang kaya.
Argumentasi trickle down effect
mendasari banyak teori atau model
pembangunan
untuk
mengatasi
kemiskinan
dan
memeratakan
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distribusi
pendapatan
melalui
pertumbuhan
ekonomi.
Model
pembangunan dua sektor dari
Lewis, Ranis-Fei, hingga Todaro dan
Harris-Todaro diilhami oleh adanya
efek menetes ke bawah dari hasil
pertumbuhan di sektor industri/nonprimer/modern/formal
terhadap
masyarakat di sektor non-industri/
primer/tradisional/informal.
Berbagai
model
pembangunan
yang diklaim sebagai perubahan
paradigma pun sebetulnya memiliki
jiwa trickle down effect di dalamnya.
Orientasi pembangunan mulai era
tahun 1950-an hingga kini dilandasi
pada pertumbuhan ekonomi yang
menjamin terjadinya trickle down
effect agar kemiskinan sekaligus
ketimpangan dapat teratasi.
Pada dekade tahun 1950-an
awal, teori dan model pembangunan
dikembangkan,
pertumbuhan
merupakan fokus utama dari teori
dan model pembangunan. Kemudian
di dekade berikutnya pengembangan
teori dan model pembangunan
berorientasi pada pemenuhan basic
needs. Selanjutnya pada tahun 1970an teori dan model pembangunan
berorientasi
pada
pertumbuhan
dengan pemerataan (growth with equity).
Dekade berikutnya di tahun 1980-an
orientasi pembangunan diarahkan
untuk
pencapaian
kesejahteraan
(welfare) dalam arti lebih luas, tidak
hanya pendapatan perkapita. Di era
tahun 1990-an orientasi pembangunan
dialihkan pada pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development).
Kemudian pada era tahun 2000-an
fokus perhatian pembangunan pada

pro-poor growth. Sementara di era tahun
2010-an ini sepertinya pembangunan
berorientasi pada pertumbuhan yang
berkualitas atau inclusive growth,
yaitu pembangunan ekonomi melalui
pertumbuhan dengan jaminan sosial
yang jelas dan berarti bagi penduduk
miskin.
Pertumbuhan ekonomi yang
positif dan relatif tinggi (sekitar 5%
per tahun) diklaim telah menurunkan
tingkat kemiskinan selama lima
tahun belakangan di Indonesia.
Namun, ketimpangan sosial semakin
tinggi yang tergambar dari indeks
gini yang cenderung meningkat.
Dengan demikian, keadilan sosial
masih menjadi masalah, disamping
jumlah penduduk miskin yang masih
cukup besar. Ada paling tidak lima
peran yang selama ini dipercayakan
kepada ilmu ekonomi dan bisnis
dalam
menganalisa
kemiskinan
dan
ketimpangan
distribusi
pendapatan serta merumuskan upaya
penanggulangannya.
Peran-peran
tersebut adalah:
1). Mendefinisikan kemiskinan dan
mengidentifikasikan orang miskin.
Kemiskinan
absolut
maupun
relatif umumnya didefinisikan
berdasarkan pengeluaran rumah
tangga (RT) dari survei yang
di Indonesia disebut dengan
Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas). Data pengeluaran RT
dari survei ini dianggap baik
dan
dapat
menggambarkan
kesejahteraan. Suatu RT miskin
secara absolut apabila pengeluaran
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perkapitanya lebih kecil dari GK
yang
ditentukan
berdasarkan
kebutuhan dasar (basic needs)
makanan dan non-makanan. Badan
Pusat Statistik (BPS) diberikan
otoritas untuk menghitung GK
nasional. Sementara itu, untuk
membandingkan kemiskinan antar
negara digunakan GK internasional
$1, $2, dan $4 perkapita perhari
yang nilai tukarnya menggunakan
nilai tukar sesuai purchasing power
parity (PPP), bukan nilai tukar
yang berlaku (official exchange rate).
Selanjutnya angka kemiskinan
dihitung berdasarkan tiga ukuran
yang umum digunakan yaitu
indeks head count poverty, poverty
gap, dan poverty severity.8
Kemiskinan relatif juga dihitung
menggunakan data pengeluaran
RT. Indeks Gini yang dihitung
dengan menggunakan pengeluaran
RT sering digunakan sebagai
ukuran ketimpangan distribusi
pendapatan. Indeks Gini Indonesia
berkisar antara 0,3-0,45% yang
artinya ketimpangan yang moderat.
Bila indeks Gini di atas 0,5%
barulah dikatakan ketimpangan
tinggi.
Cara
pendefinisian
kemiskinan dengan menggunakan
data makro nasional seperti
Susenas dan GK yang dibuat oleh
BPS sering menuai kritik. Angka
kemiskinan yang dikeluarkan BPS
oleh sementara orang dianggap
tidak menggambarkan kondisi
riil. Kenyataannya menunjukkan
kemiskinan yang semakin parah.
8

7

2). Memahami karakteristik dan profil
kemiskinan dari aspek ekonomi,
sosial, budaya, demografi, dan
geografi/lokasi.
Peran ilmu ekonomi-bisnis ini
selain untuk menggambarkan
karakteristik dan profil orang
miskin, juga untuk mengidentifikasi
determinan penyebab kemiskinan.
Misalnya dari profil RT miskin
diketahui
bahwa
kepala
rumah tangganya kebanyakan
berpendidikan rendah atau tidak
sekolah, maka dapat dikatakan
bahwa pendidikan kepala rumah
tangga
sebagai
determinan
dari
kemiskinan.
Selanjutnya,
kebijakan untuk meningkatkan
taraf pendidikan kepala rumah
tangga dan juga anggota rumah
tangga menjadi salah satu upaya
mengatasi kemiskinan.
Karena biasanya menggunakan
data survei yang bersifat kuantitatif,
analisa tentang profil kemiskinan
ini tidak mampu menangkap aspek
mengapa (why) dan bagaimana
(how) dari kemiskinan. Misalnya
tidak dapat diketahui mengapa RT
menjadi miskin, atau mengapa RT
miskin tidak memanfaatkan dana
bergulir yang ditawarkan oleh
suatu program Pemerintah. Juga,
tidak dapat diketahui bagaimana
misalnya interaksi sosial RT
miskin dengan RT yang lainnya
yang kenyataannya ada hubungan
yang bersifat patron-client yang
exploitatif.

Lihat cara penghitungan dan makna ketiga angka kemiskinan (P0, P1, dan P2) ini.
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3). Menjelaskan
proses
ekonomi
dan sosial sebagai penyebab
kemiskinan dan dinamikanya.
Ilmu ekonomi-bisnis mencoba
menjelaskan penyebab terjadinya
kemiskinan dengan berbagai teori
yang ada. Teori-teori ekonomi
tentang penyebab kemiskinan
kebanyakan dibangun dari kondisi
yang ada di negara-negara Barat dan
umumnya menggunakan kerangka
teori ekonomi klasik (neo-classic).
Dihipotesakan bahwa kemiskinan
terjadi akibat tidak atau kurangnya
akses
terhadap
infrastruktur
ekonomi seperti jalan dan pasar,
serta infrastruktur sosial seperti
pendidikan dan kesehatan (lihat
World Bank: 2006). Juga dikatakan
bahwa kemiskinan disebabkan
oleh adanya diskriminasi (Schiller:
2008). Diskriminasi gender misalnya,
mengakibatkan RT dengan kepala
RT wanita cenderung miskin.
Penggunaan
konsep,
teori
dan model kemiskinan yang
ada ini dengan keterbatasan
data kuantitatif yang tersedia
mengakibatkan
penggambaran
yang tidak lengkap sehingga
banyak aspek kemanusiaan yang
hilang dari kemiskinan dan orang
miskinnya. Data angka-angka
statistik (rata-rata, proporsi, deviasi,
dan sebagainya) tidak sanggup
untuk secara baik menggambarkan
bagaimana
kehidupan
petani
miskin di desa yang yang penuh
dengan kesederhanaan, keikhlasan
menerima keadaan, dan memiliki
rasa kebersamaan yang kental

dengan warga desa lainnya.
Konsep, teori, dan model ekonomi
kemiskinan yang ada cenderung
untuk
mengeneralisasikan
kemiskinan dan orang miskin.
Padahal kemiskinan yang ada
sangat kontekstual dalam hal lokasi
dan kondisi yang ada, sehingga
kemiskinan di suatu wilayah
berbeda dengan wilayah yang lain.
Kemiskinan yang dialami oleh
suatu RT berbeda dengan RT lain.
Bahkan kemiskinan yang dialami
suatu individu berbeda dengan
yang dialami individu lainnya.
Konsep,
teori,
dan
model
kemiskinan yang didasarkan pada
teori neo-classic mengabaikan aspek
sosial, budaya, politik, hukum,
dan kondisi struktural lainnya.
Kemiskinan hanya dinyatakan
sebagai akibat kegagalan pasar,
sehingga Pemerintah diperlukan
perannya
sebatas
untuk
memberdayakan pasar. Campur
tangan Pemerintah yang dianggap
“terlalu jauh” dapat menimbulkan
distorsi pasar. Dalam khasanah
teori ekonomi kemiskinan ini tidak
ada istilah ‘budaya kemiskinan’
maupun ‘kemiskinan struktural’
yang digambarkan dalam suatu
lingkaran yang tidak berujungpangkal (vicious circle). Dengan
diberikannya akses pasar yang adil
tanpa diskriminasi maka budaya
kemiskinan akan hilang dengan
sendirinya, otomatis kemiskinan
struktural yang dari generasi ke
generasi (intergenerational poverty)
juga akan dapat diatasi.
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4). Merumuskan strategi, kebijakan,
dan
berbagai
program
penanggulangan kemiskinan.
Peran penting lainnya dari ilmu
ekonomi-bisnis
adalah
dalam
perumusan kebijakan maupun
program untuk menanggulangi
kemiskinan dan ketimpangan
distribusi pendapatan. Berbagai
program subsidi baik langsung
maupun tidak langsung (direct dan
indirect subsidy programs), targeted
atau self-targeted subsidy programs,
subsidi kepada individu, rumah
tangga, atau desa telah banyak yang
dirumuskan dan dilaksanakan
selama ini.
Dalam perumusan program atau
kebijakan subsidi, perihal targeting
menjadi hal yang sangat penting.
Selain mengidentifikasi kemiskinan
absolut dan relatif seperti di
atas, untuk kebutuhan targeting
digunakan metoda lain dalam
mengidentifikasi RT yang berhak
menerima program. Misalnya,
BPS
menggunakan
metoda
proxy mean test (PMT) dengan
menggabungkan data pengeluaran
perkapita dan indikator-indikator
RT
lainnya
seperti
kondisi
bangunan
rumah,
pemilikan
aset, dan sebagainya untuk
menentukan RT sangat miskin
(RTSM). Metoda ini digunakan
dalam program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) baik yang tanpa syarat
(unconditional cash transfer atau
UCT) maupun yang dengan syarat
(conditional cash transfer atau CCT).
Cara pengidentifikasian penerima
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program dengan menggunakan
metoda kuantitatif dan data
survei di atas juga dianggap
berpotensi
pada
mistargeting.
Beberapa program bantuan yang
bersifat targeted kenyataannya
menghasilkan baik inclusion error
(yang tidak berhak mendapat)
maupun exclusion error (yang
berhak tidak mendapat) yang
cukup tinggi (lihat Ikhsan: 2010).
Secara umum terlihat bahwa
kebanyakan strategi, kebijakan,
dan program penanggulangan
kemiskinan yang telah, sedang,
dan akan dilaksanakan menjadikan
orang miskin lebih sebagai objek.
Kebijakan
atau
programnya
disusun dan dilaksanakan secara
top-down dan sering tidak sesuai
dengan yang dibutuhkan oleh
orang miskin. Malahan sering
kebijakan yang bersifat top-down
merusak tatanan masyarakat di
bawah.
5). Memonitor dan mengevaluasi
berbagai program penanggulangan
kemiskinan.
Berbagai metoda dalam monitoring
dan evaluasi program telah
dikembangkan. Akhir-akhir ini
cukup populer dikembangkan
dan digunakan metoda evaluasi
dampak program yang dinamakan
Random Experiment (RE). RE
biasanya dilakukan pada periode
percontohan (pilot project) dari
suatui program yang nantinya
akan diperluas untuk diterapkan
secara nasional. Misalnya program
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PKH dan PNPM pada saat pilot
project (2007-2009) dilaksanakan
di beberapa propinsi di Indonesia
dan dilakukan survei base-line pada
tahun 2007 dan survei susulan
(follow-up) pada tahun 2009. Lalu
dilakukan analisa dampak program
PKH dan PNPM selama periode
2 tahun ini. Selanjutnya, dengan
dasar bahwa dampak program
cukup signifikan dan positif, PKH
dan PNPM dilaksanakan secara
menyeluruh di semua daerah.
Metoda analisa dampak program
ini seperti programnya sendiri
juga memperlakukan RT miskin
sebagai objek percobaan, persis
seperti guinea-pig di laboratorium.
Secara sederhana metoda RE dapat
digambarkan sebagai berikut.
Dipilih secara acak desa-desa yang
dikelompokkan menjadi dua, satu
kelompok desa sebagai treatment
areas, dan kelompok desa lainnya
sebagai control areas. RTSM dari
treatment areas dipilih secara acak
pula untuk diberikan program.
Sedangkan RTSM yg juga dipilih
secara acak di daerah kontrol
tidak diberikan program. Selama
beberapa lama pecontohan kondisi
ini dipertahankan. Diakhir periode,
dilihat perbedaan dalam berbagai
indikator (kesehatan, pendidikan,
dan kesejahteraan) antara dua
kelompok RT. Perbedaan tersebut
dianggap sebagai dampak dari
program.
Dari
peran
mendefinisikan,
mendeskripsikan, dan menganalisa
kemiskinan lalu juga merumuskan

kebijakan
dan
program
penanggulangannya sekaligus peran
monitoring dan evaluasi program,
terlihat beberapa kelemahan ilmu
ekonomi-bisnis. Kelemahan tersebut
adalah:
1.

Ilmu ekonomi-bisnis semakin
kehilangan sisi kemanusiaannya
dalam menggambarkan tentang
kemiskinan dan orang miskin.
Dominasi
analisa
kuantitatif
dan
kecenderungan
untuk
meremehkan analisa kualitatif
mengakibatkan kemiskinan dan
orang miskin direpresentasikan
dalam angka, statistik, grafik, dan
tabel semata.

2.

Ilmu
ekonomi-bisnis
tidak
sepenuhnya bisa menjelaskan
fenomena
kemiskinan.
Diperlukan
ilmu-ilmu
sosial
dan non-sosial lainnya dalam
menjelaskan tentang kemiskinan
yang kenyataannya tidak hanya
beraspek ekonomi tetapi multi
aspek
(multifaceted).
Selain
itu, ilmu ekonomi-bisnis yang
didasari pada teori neoklasik tidak
mampu menjelaskan fenomena
kemiskinan secara budaya dan
struktural.
Padahal
budaya
kemiskinan
dan
kemiskinan
struktural kerap terjadi dan
merupakan
ciri
menonjol
kemiskinan di Indonesia.

3.

Ilmu ekonomi-bisnis bersifat
sangat deduktif dalam mendekati
permasalahan
kemiskinan.
Konsep, teori dan model yang
tersedia dan notabene dibangun
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dari khasanah dunia Barat,
diterapkan dengan menggunakan
data lalu ditarik suatu kesimpulan
bahkan dirumuskan kebijakannya.
Oleh sebab itu, dalam memahami
kemiskinan yang selanjutnya untuk
dianalisa, dan dirumuskan upaya
penanggulangannya, ilmu ekonomibisnis perlu,
1). memperkaya
analisa
untuk
menyentuh
sisi
kemanusiaan
dari kemiskinan dan meletakkan
manusia sebagai titik sentral
pembangunan,
2). memperkaya dengan pendekatan
multi-aspek
(sosial,
budaya,
hukum, politik, dsbnya),
3). melengkapi dengan pendekatan
yang bersifat induktif yaitu
memahami kemiskinan mulai dari
realitas sosial yang ada lalu ditarik
ke atas menjadi suatu pemahaman
atau knowledge,
4). melihat
kemiskinan
sebagai
fenomena yang kontekstual, khas
menurut wilayah, RT, dan individu
yang miskin.
2.

Perubahan Paradigma (Paradigm
Shift) dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis

Bagian terdahulu menunjukkan
berbagai perbaikan yang diperlukan
bagi ilmu ekonomi-bisnis agar
dapat lebih baik memahami dan
menganalisa kemiskinan. Diperlukan
perubahan paradigma (paradigm shift)
bagi para ekonom untuk memahami
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dan menganalisa kemiskinan. Masalah
kemiskinan di Indonesia yang masif
dan akut, bukan dikarenakan orang
miskinnya yang tidak mau berubah,
tapi justru karena orang yang tidak
miskinnya yang enggan berubah.
Terutama kaum intelektual, termasuk
ekonom dan para pembuat kebijakan
yang harusnya mengubah cara
pandang tentang kemiskinan. Orang
bijak mengatakan, “Engkau tidak
bisa mengubah dunia. Yang bisa kau
lakukan adalah mengubah dirimu.
Dengan mengubah dirimu, engkau
bisa mengubah dunia” – Albert
Einstein.
1). Kemiskinan Berbasis Hak (RightsBased Approach Poverty).
Pembangunan dengan RightBased Approach (RBA) dicanangkan
oleh
Persatuan
Bangsa-Bangsa
(PBB) semenjak awal tahun 2000-an
(UNDP: 2003). Seperti terlihat pada
Tabel 2, kemiskinan berbasis hak
bertolak belakang dengan kemiskinan
berbasis kebutuhan dasar (basic needs).
Kemiskinan berbasis hak meletakkan
orang miskin sebagai subjek dan
diberdayakan
untuk
mampu
mengklaim hak-hak dasarnya.
Kemiskinan
terjadi
akibat
pengabaian dan pelanggaran terhadap
hak-hak dasar si miskin. Dalam bagian
ringkasan eksekutif UNDP (2003)
dikutip ucapan Mary Robinson: “I
am often asked what is the most serious
form of human rights violations in the
world today, and my reply is consistent:
extreme poverty”. Dalam dokumen
resminya yang dijadikan sebagai
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Poverty Reduction Strategy Papers
(PRSP) tahun 2005, Pemerintah
Indonesia menggunakan RBA dalam
memandang
dan
menganalisa
kemiskinan. Namun dengan berbagai
alasan, dokumen resmi Pemerintah
ini tidak terlalu diaplikasikan dan
dijadikan acuan sebagai PRSP sesuai
standar yang ditentukan oleh lembaga
donor internasional. Hak-hak dasar
manusia dikelompokkan menjadi tiga
bagian (UNDP: 2003 dan AUSTAID:
2008). Pertama adalah hak-hak warga
sipil dan hak-hak politik, misalnya
hak untuk memeluk agama sesuai
keyakinan dan menjalankannya atau
hak untuk berkumpul dan menyatakan
pendapat. Kedua, hak-hak sosial,
ekonomi, dan budaya, seperti hak
untuk memperoleh pendidikan dasar,
pelayanan
kesehatan,
makanan,
perumahan, dan pekerjaan yang
cukup dan memadai. Ketiga, hakhak kolektif dari kelompok atau

masyarakat, seperti hak perlakuan
setara bagi kelompok minoritas
(berdasarkan jender, ras, suku, agama),
hak perlindungan bagi wanita dan
anak-anak terhadap domestic violence
maupun human traficking. Gambar
1 menunjukkan tiga kelompok hak
dasar manusia yang dijamin oleh PBB
dan diratifikasi oleh hampir seluruh
negara di dunia.
Pembangunan
dan
penanggulangan kemiskinan berbasis
hak di Indonesia artinya adalah
pembangunan dan penanggulangan
kemiskinan yang dimiliki oleh rakyat
banyak, dilaksanakan oleh rakyat
banyak, dan diperuntukkan bagi
rakyat banyak. Dengan demikian
semestinya
pembangunan
yang
terjadi menjamin kesejahteraan yang
berkeadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Tabel 2. Perbedaan Kemiskinan Berbasis Pemenuhan Hak dan Kebutuhan
Pokok
Basic-needs Approach

Rights-based Approach

Orang miskin sebagai objek dan beban

Orang

pembangunan

pembangunan

Penekanan kepada pemenuhan kebutuhan dasar

Penekanan kepada pemenuhan hak-hak dasar

Orang dan kelompok miskin sebagai objek

Orang dan kelompok miskin diberdayakan

intervensi

untuk mengklaim hak-haknya

Bantuan/santunan

merupakan

hal

yang

miskin

sebagai

subjek

dan

aset

Bantuan/santunan merupakan realisasi hak-hak

sepatutnya diterima orang miskin

dari orang miskin

Memfokuskan pada penyebab kemiskinan

Memfokuskan pada penyebab kemiskinan yang

sesaat

struktural dan manifestasinya
Sumber: Boesen dan Martin (2007)
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2). Pembangunan Yang Berkelanjutan:
Masyarakat
dan
Lingkungan
Sebagai Satu Kesatuan Dengan
Ekonomi.
Selain
berbasis
hak,
pembangunan untuk menanggulangi
kemiskinan diarahkan pula agar
berkelanjutan (sustainable development).
Pembangunan yang berkelanjutan
didefinisikan sebagai pembangunan
ekonomi, sosial, dan lingkungan
sebagai satu kesatuan (Salim: 2009).
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Seperti terlihat pada Gambar 2,
daerah perpotongan antara ketiga
jenis pembangunan itulah yang
menjamin kelestarian sumber daya
sehingga
tercapai
pembangunan
yang keberlanjutan. Dalam hal ini,
pembangunan tidak diartikan secara
sempit sebagai economic enrichment
melalui aktifitas ekonomi yang
kompetitif dimana pelaku ekonomi
mencari
keuntungan
sebanyakbanyaknya dengan mengeksplotasi
sumber
daya
sehabis-habisnya
untuk mengakumulasikan kepuasan
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Gambar 1. Traktat PBB Tentang Hak-hak Dasar Manusia
Sumber: UNDP (2003).
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materil
semaksimal
mungkin.
Pembangunan
yang
dicirikan
ketamakan seperti ini tidak akan
dapat
mengatasi
kemiskinan,
mengurangi
ketimpangan,
dan
menjamin keadilan. Hanya dengan
kerjasama, kebersamaan, kebersatuan
antara individu dengan masyarakat,
dan individu dengan lingkungan
alamnya maka masalah kemiskinan,
ketimpangan, dan ketidakadilan sosial
dapat diatasi. Orang bijak berkata,
“Lingkungan alam adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari tubuh manusia.
Hutan merupakan bagian dari paruparu manusia, air merupakan bagian
dari darah manusia, dan tanah
merupakan bagian dari daging dan
tulang manusia. Bila lingkungan alam
sehat, maka tubuh manusia juga akan
sehat. Bila lingkungan alam tercemar,
tubuh manusia juga akan terganggu”.9
Demikian
pula
dengan
lingkungan sosial. Setiap individu
seharusnya
dapat
merasakan
bahwa ia adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari masyarakatnya. Bila
masyarakatnya menderita, maka ia
turut merasakan penderitaan tersebut.
Dengan demikian setiap individu
akan merasa terpanggil untuk
membaktikan diri bagi kesejahteraan
masyarakatnya.
3). Ilmu
Ekonomi-Bisnis
dan
Kurikulum Dengan Pembangunan
Yang Berkelanjutan.
Kurikulum
Ekonomi
dan

di
Fakultas
Bisnis
(FEB)

9 Deepak Chopra dalam kuliah umum di Bank Dunia tahun 2002.

hendaklah dapat mengintegrasikan
aspek pembangunan sosial dan
pembangunan
lingkungan
alam
ke dalam pembangunan ekonomi.
Pembelajaran
(learning
process)
di
FEB
sebaiknya
membekali
peserta didik dengan pemahaman
yang lebih baik tentang kondisi
hidup
masyarakat
kebanyakan
dan kemiskinan serta lingkungan
alam.
Selanjutnya,
pembelajaran
juga dapat mempekakan perasaan
peserta didik terhadap daya dukung
lingkungan alam dan perjuangan
serta penderitaan masyarakat banyak
dalam berupaya untuk bertahan hidup
dan menghidupi.

Sustainable
Development
Social
Economic
Development

Economic growth
Private profit
Market expansion
Externalize costs
Material satisfaction

Local self-relience
Basic human needs
Equity
Participation
Social accountability
Appropriate technology

Environment
Economic
Development

Carrying capacity
Sustainable yield
Resource conservation
Biodiversity

Environment Social
Development

Gambar 2. Pembangunan Yang
Berkelanjutan
Sumber: Pinfield (1997); Salim (2009)
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Selain itu, diharapkan dari
pembelajaran yang diberikan dapat
membekali peserta didik untuk
mampu
melakukan
pelestarian
lingkungan alam dan pemberdayaan
bagi masyarakat bawah agar memiliki
kehidupan yang lebih baik. Dengan
demikian, pembelajaran akan berhasil
mengubah sikap dan perilaku peserta
didik dalam ketiga aspek pendidikan
yaitu, aspek kognitif, aspek afektif, dan
aspek psikomotor. Sikap dan perilaku
yang baru dari peserta didik tersebut
telah mengintegrasikan lingkungan
alam dan masyarakat dalam setiap
langkah hidupnya. Permasalahannya
sekarang adalah perlu dirumuskan
pembelajaran seperti apa yang dapat
mencapai learning goals seperti itu.
Pengalaman Muhammad Yunus,
peraih hadiah Nobel Perdamaian
tahun 2006, patut dijadikan acuan.
Yunus yang menamatkan pendidikan
formal tertinggi (doktor) nya di
universitas ternama di USA dan
kemudian
mengajarkan
ilmu
ekonomi-bisnis
di
Bangladesh,
merasakan
kesenjangan
antara
pembelajaran di universitas tempat
ia mengajar dengan kenyataan hidup
sehari-hari di Bangladesh (Yunus:
1997). Pembelajaran penting dari kisah
Yunus bukanlah tentang Grameen
Bank ataupun social entrepreneurship.
Yang penting justru tentang kejujuran
dan keberanian akademis dari
Yunus untuk mengakui bahwa ilmu
ekonomi-bisnis yang dikuasai dan
diajarkannya tidak banyak memberi
manfaat yang berarti bagi masyarakat
banyak di Bangladesh.
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Ia melakukan paradigm shifts dari
ilmu ekonomi-bisnis konvensional
yang tidak mengakar dan cenderung
deduktif, ke pemahaman ekonomi
yang digali dari masyarakat (induktif),
bahkan menjadikan orang miskin
sebagai gurunya dalam mengajarkan
tentang kemiskinan. Yunus sebagai
dekan FE di Universitas Chittagong
Bangladesh waktu itu membawa
realitas kemiskinan menjadi bagian
dari pembelajaran dalam satuan
ajaran perkuliahan (SAP) di luar kelas
bagi tidak hanya mahasiswa, tetapi
seluruh warga kampus termasuk staf
pengajar dan staf peneliti. Hal seperti
inilah yang patut untuk dilakukan
bagi seluruh FEB bahkan di seluruh
fakultas di perguruan tinggi Indonesia.
Perubahan paradigma perlu dilakukan
dengan
menjadikan
masyarakat
banyak sebagai ”pengajar” bagi warga
sivitas akademika yang bertindak
sebagai ”peserta didik”. Berikut ini
dilakukan analisa kemiskinan dengan
melakukan tinjauan terhadap studi
kasus penanggulangan kemiskinan
secara deduktif (top-down) dan secara
induktif (bottom-up).
3. Analisa Kemiskinan dengan Dua
Studi Kasus
Program Keluarga Harapan (PKH)
ditujukan bagi RTSM agar mengakses
infrastruktur sosial, pendidikan dan
kesehatan. Program yang bersifat topdown ini akan ditelaah efektifitasnya
dalam penanggulangan kemiskinan.
Disamping
itu,
pemberdayaan
masyarakat petani di desa-desa
di kabupaten Garut akan ditelaah
pula sebagai bottom-up program
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yang diprakarsai oleh masyarakat.
Selanjutnya akan diambil manfaat
bagi pengayaan untuk memperkaya
dan
mempertajam
pembelajaran
dalam kurikulum di FEB.
1). Studi Kasus 1: Program Keluarga
Harapan.
PKH yang merupakan nama
generik dari CCT diandalkan sebagai
program jaminan atau kompensasi
sosial bagi RTSM yang memiliki anak
balita (0-5 tahun), anak umur sekolah
(6-15 tahun), dan ibu yang sedang
hamil. Dengan bantuan langsung
tunai (BLT) yang diberikan dari Pusat,
diharapkan generasi RTSM yang
lebih sehat dan cerdas sehingga dapat
meningkatkan taraf kehidupannya
sehingga
lingkaran
yang
mentransmisikan kemiskinan dari
generasi ke generasi dapat diputus.
Program CCT telah terbukti berhasil
diberbagai negara yang terlebih
dahulu menjalankannya. Pengalaman
di Meksiko, Brazil, Uruguay, dan
Banglades, menunjukkan peningkatan
yang signifikan dari kehadiran anak
di sekolah dan penggunaan layanan
kesehatan. Dana yang diperoleh
dapat digunakan untuk apa saja, tidak
hanya untuk mengakses pendidikan
atau kesehatan. Terbukti bahwa
2/3 dari dana yang diterima telah
dimanfaatkan
untuk
menambah
modal kerja untuk usaha bagi RT yang
menerima bantuan. Di Indonesia,
program CCT (PKH) dimulai tahun
2007 untuk beberapa daerah sebagai
percontohan sekaligus mengukur
dampak program. Lalu pada tahun
2009 PKH dijalankan diseluruh

propinsi di Indonesia. Hingga tahun
2010 ditargetkan jumlah RTSM yang
menerima dana PKH sebanyak 6,5 juta.
Namun realisasi penerima dana PKH
tidak lebih dari 1 juta RTSM hingga
akhir tahun 2010. Keterlambatan
dalam penyaluran dana PKH terutama
dalam proses penentuan RTSM yang
berhak menerima dana PKH. Proses
verifikasi yang ternyata banyak
menemukan ketidaksesuaian antara
data dan yang ada dilapangan, sering
menghambat
proses
penyaluran
dana. Kenyataannya tidak mudah
menentukan RTSM di lapangan
dengan hanya mengandalkan data
yang belum tentu terupdate secara
baik.
Program-program
subsidi
yang bersifat targeted seperti PKH
menghadapi tingkat kesalahan atau
error (inclusion dan exclusion) yang
cukup tinggi. Studi yang dilakukan
Ikhsan (2010) menunjukkan masih
cukup besar presentasi penerima
subsidi dari expenditure decile ke 4
hingga ke 10 dalam program BLT2005, BLT-2008, Raskin-2009, dan
Jamkesmas-2009. Sebaliknya, cukup
besar pula porsi expenditure decile ke
1 hingga ke-3 yang tidak menerima
subsidi-subsidi yang ditargetkan ini.
Permasalahan targeting adalah hal
yang sangat penting bagi program
subsidi yang penerimanya ditetapkan
(targeted subsidy programs). Data yang
akurat dan terupdate secara baik sangat
dibutuhkan. Sebenarnya, efektifitas
dari program yang penerimanya
ditentukan
(targeted
subsidy
programs) seperti halnya PKH jauh
lebih rendah dibandingkan dengan
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program subsidi yang menentukan
sendiri penerimanya (self-targeted
subsidy programs). Hal ini dapat
dibuktikan dengan membandingkan
angka elastisitas pendapatan (income
elasticity) dan elastisitas harga sendiri
(own-price elasticity) dari permintaan
terhadap
jasa
pendidikan
dan
kesehatan.
Studi
Moeis
(forthcoming)
mengestimasi elastisitas pendapatan
dan elastitas harga untuk permintaan
terhadap jasa pendidikan dan jasa
kesehatan. Data Susenas Panel tahun
2009 dan Podes tahun 2009 diterapkan
pada sistem persamaan permintaan
yang berbentuk linear approximation
dari almost ideal demand system (LAAIDS). Tabel 3 menunjukkan dengan
analisa ex ante, bahwa elastisitas
pendapatan dari permintaan terhadap
jasa pendidikan dan jasa kesehatan
sebesar masing-masing 0,37 dan
0,27. Artinya 1% pendapatan RTSM
meningkat akibat penerimaan dana
PKH, akan meningkatkan permintaan
terhadap jasa pendidikan sebesar
0,37%. Sedangkan permintaan untuk
jasa kesehatan meningkat 0,27% akibat
1% kenaikan pendapatan RTSM akibat
dana PKH. Sementara itu, elastisitas
harga sendiri (own-price elasticity) dari
permintaan terhadap jasa pendidikan
dan kesehatan masing-masing adalah
-0,80 dan -1,48. Artinya, program
subsidi yang self-targeted melalui
subsidi harga dari jasa pendidikan dan
jasa kesehatan yang hanya dikonsumsi
oleh RTSM, akan lebih efektif karena
angka elastisitas harganya jauh lebih
tinggi dari pada elastisitas pendapatan.
Selain
masalah
targeting
dan
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efektifitas dari target subsidi program
seperti PKH, banyak kalangan yang
mengkritisi bahwa terjadi penyekatan
di dalam masyarakat antara penerima
dan non-penerima. Separasi di dalam
masyarakat ini mengikis modal sosial
(social capital) berupa “kebersamaan”,
“kesetiakawanan”,
“kegotongroyongan”,
dan
sebagainya.
Disamping modal sosial tersebut
juga terjadi penghapusan modal
sosial berupa “kemauan sukarela
untuk membayar hutang/kredit”
pada masyarakat bawah. Dana
PKH yang berupa pemberian tanpa
perlu
mengembalikan
membuat
masyarakat bawah berpandangan
bahwa setiap bantuan terutama yang
dari Pemerintah tidak perlu dibayar.
Dengan demikian, cukup banyak
masalah pengembalian yang dihadapi
oleh program dana bergulir yang wajib
untuk dikembalikan seperti Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM), Kredit Usaha Bersama
(KUBE), dan lain-lain. Demikian juga,
praktisi perbankan yang bergerak
dalam masyarakat bawah juga
mengeluhkan hilangnya modal sosial
“perilaku berhutang yang baik” yang
dibentuk cukup lama semenjak awal
tahun 1970 an.
2). Studi Kasus 2: Pemberdayaan
Masyarakat Petani di Kabupaten
Garut Propinsi Jawa Barat.
Kemiskinan sering dianggap
berasal dari perdesaan, karena
memang jumlah warga miskin
perdesaan yang hidup di bawah GK
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lebih banyak dari pada yang hidup
di perkotaan. Dengan anggapan ini,
kemiskinan di perkotaan adalah
merupakan pemindahan kemiskinan
desa ke kota, terlihat dari warga miskin
kota yang sebagian besar merupakan
migran dari desa. Migran dari desa
ini sebagian besar dulunya petani di
desa. Oleh sebab itu, maka studi kasus
yang kedua ini menganalisa tentang
pemberdayaan masyarakat petani
di desa-desa di kabupaten Garut.
Pemberdayaan masyarakat petani
di desa-desa di Kabupaten Garut
dilakukan oleh suatu organisasi yang

bernama Serikat Petani Pasundan
(SPP). SPP menjadi wadah bagi para
buruh tani dan petani lahan sempit.
Bermula saat reformasi di awal tahun
2000, dimana banyak warga desa
terutama yang laki-laki kembali ke
desa dari kota atau luar daerah karena
usaha dagang atau kerajinannya
gulung tikar akibat kelesuan ekonomi
pasca krisis yang berkepanjangan
tersebut. Mata pencarian yang
terbatas di desa apalagi ditandai
oleh terbatasnya lahan pertanian
menimbulkan masalah.

Tabel 3. Elastisitas Pendapatan dan Harga Sendiri Untuk Jasa Pendidikan dan
Kesehatan serta Enam Kelompok Makanan, Tahun 2009

Kuantitas
Pendidikan

Kesehatan

0,371

0,273

Pendidikan

-0,804

0,165

Kesehatan

0,112

-1,479

Beras

-0,111

0,344

Kacangan

0,138

0,208

Daging

0,092

0,032

Sayuran

0,0179

0,200

-0,027

-0,027

-0,164

0,037

Pendapatan

Harga

Minyak &
Lemak
Makanan Lainnya

Sumber: Moeis (forthcoming).
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Sebagian
wanita
mengadu
untung menjadi tenaga kerja wanita
(TKW) ke luar negeri, walaupun
cukup banyak kasus yang berakhir
kemalangan. Sebagian besar lagi
termasuk yang laki-laki menjadi
buruh tani dengan upah harian yang
sangat rendah (saat survei Maret
2011, upah harian di perkebunan
adalah Rp10.000 untuk buruh wanita
dan Rp12.000 untuk buruh laki-laki.
SPP memberikan advokasi dengan
memberdayakan masyarakat petani
di beberapa desa seperti di kecamatan
Cilawu dan kecamatan Pasir Wangi.
Pemberdayaan yang dilakukan adalah
menyadarkan para petani miskin
akan hak-haknya terutama untuk
mendapatkan
pekerjaan
sebagai
sumber penghasilan yang cukup dan
layak.
Karena
hampir
seluruhnya
berprofesi
petani,
dan
hampir
seluruhnya tidak memiliki lahan,
maka perlu dibangun kesadaran
akan hak untuk mendapatkan akses
terhadap lahan. Akhirnya masyarakat
di Cilawu dan Pasir Wangi secara
kolektif berjuang untuk mendapatkan
hak menggarap sebagian dari lebih
4.000 hektar wilayah PT Perkebunan
Negara (PTPN) di Cilawu yang
sudah habis hak guna usaha (HGU)
nya dan dari Perhutani di Pasir
Wangi. Dengan perjuangan gigih
dan berkesinambungan, berhadapan
dengan pihak PTPN, Perhutani,
aparat keamanan, aparat daerah,
militer, dan kepolisian akhirnya
warga mendapatkan sekitar 140 hektar
wilayah yang bisa digarap di Cilawu
dan beberapa ratus hektar di Pasir
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Wangi. Lahan garapan ini dibagibagi kepada anggota sesuai dengan
kemampuan
untuk
menggarap.
Mereka menanami lahan tersebut
dengan berbagai jenis tanaman yang
hasilnya laku di pasaran. Sebagian
besar petani di Cilawu menanam
akar manis yang minyaknya dapat di
ekspor dan menghasilkan pendapatan
yang lumayan besar. Di Pasir Wangi
petani menanam buah-buahan dan
sayur-sayuran. Garut terkenal sebagai
penghasil holtikultura terbaik dan
terbesar di Jawa Barat. Dengan
mendapatkan lahan garapan yang
sebenarnya tidak seberapa, keluarga
tani memperoleh penghasilan untuk
hidup, untuk menyekolahkan anakanaknya, dan sebagainya. Demikian
pula, dengan penghasilan dari hasil
pertanian ini berkurang jumlah
TKW yang mengadu untuk di negeri
orang, berkurang jumlah warga yang
bermigrasi ke kota. Dengan demikian,
banyak masalah sebenarnya teratasi
dan terselesaikan dengan memberikan
hak pengelolaan tanah kepada warga
desa yang tidak memiliki tanah.
Yang menarik lagi, di desa
Sari Mukti kecamatan Pasir Wangi
didirikan secara swadaya masyarakat
sekolah lanjutan tingkat pertama, yaitu
sekolah Tsanawiyah Sururon. Hal ini
mengingat jauhnya SMP terdekat dari
desa, sehingga sebelum ada sekolah
Tsanawiyah Sururon, setelah tamat
SD anak-anak tidak melanjutkan ke
SMP. Walaupun sekolah ini gratis,
namun upaya untuk menyadarkan
masyarakat desa akan pentingnya
pendidikan sungguh suatu tantangan
tersendiri. Di desa tersebut remaja
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wanita banyak yang nikah pada usia
muda 12-15 tahun. Saat ini sudah
didirikan pula Sekolah Menengah
Kejuruan jurusan Pertanian. Setelah
menamatkan Tsanawiyah Sururon
mereka bisa melanjutkan ke SMK
Pertanian di desanya. Pemberdayaan
yang dilakukan oleh SPP di desa-desa di
Garut ini dapat menjadi pembelajaran
di luar kelas bagi mahasiswa ekonomi
dan bisnis dari FEB manapun. Dengan
mendekatkan
mahasiswa
pada
realitas sosial yang ada maka dapat
diharapkan mahasiswa lebih bisa
memahami, lebih bisa merasakan, dan
lebih mampu melakukan perubahan
untuk membantu memberdayakan
masyarakat miskin di desa-desa.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Tantangan
terbesar
yang
dihadapi
dalam
penanggulangan
kemiskinan
adalah mengubah cara pandang
tentang kemiskinan itu sendiri.
Perlu paradigma baru dalam
memandang kemiskinan dan
orang miskin, bahwa kemiskinan
terjadi karena pengabaian atau
pelanggaran dari hak-hak dasar
(hak terhadap makanan/nutrisi,
hak terhadap pekerjaan yang
layak, hak terhadap pendidikan
dasar yang baik, hak terhadap
perlindungan
hukum,
dan
sebagainya)
yang
dijamin
oleh konstitusi bagi semua
orang termasuk orang miskin.
Pemerintah sebagai pemegang
amanat rakyat, bersama seluruh
elemen
masyarakat
harus

mengembalikan semua hak-hak
dasar tersebut.
2. Kemiskinan perlu dipahami
lebih baik. Pada dasarnya,
akademisi bahkan juga pembuat
kebijakan belum tentu tahu
benar tentang kemiskinan, akar
penyebabnya. Untuk itu semua
pihak yang berkepentingan
perlu lebih banyak belajar
tentang kemiskinan:
a. Secara induktif dari lapangan
dan dari orang miskin
itu
sendiri.
Akademisi
dan
pembuat
kebijakan
memposisikan diri sebagai
“pembelajar”.
b. Secara
multidispliner,
kemiskinan dipahami secara
holistik dengan memasukkan
aspek hukum, budaya, sosial,
politik, spiritualitas, dan
sebagainya.
c.

Kebijakan juga dibangun
secara bottom-up dengan
mendengarkan suara orang
miskin sehingga menjadikan
orang miskin sebagai subjek
dari kebijakan.

3. Pembangunan
untuk
menyejahterakan masyarakat,
sekaligus
menghapus
kemiskinan dan ketimpangan,
adalah
membangun
manusia
menjadi
manusia
yang bermartabat sehingga
terbentuk masyarakat yang
beradab.
Pembangunan
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pertanian misalnya, adalah
membangun
petani
yang
bermartabat, memiliki lahan
yang cukup untuk berproduksi
memadai sehingga
dapat
menyejahterakan keluarganya,
menyekolahkan
anaknya,
dan mencukupkan berbagai
kebutuhan
dasar
rumah
tangganya.
Demikian
pula
dengan
pembangunan
perikanan
yang
tak
lain
membangun nelayan yang
bermartabat, keluarga nelayan
yang sejahtera, dan masyarakat
nelayan yang tangguh dan
beradab.
Pembangunan
di
sektor-sektor lainnya juga adalah
membangun manusia-manusia
yang berkecimpung, bekerja dan
berkarya dalam sektor usaha
tersebut termasuk karyawan
dan
buruhnya.
Keluarga
karyawan dan buruh haruslah
memperoleh kesejahteraannya
melalui
berbagai
upaya
menciptakan karyawan-buruh
yang bermartabat, memiliki
self belonging terhadap usaha
dimana mereka bekerja dan
mendapatkan
pengakuan
terhadap kerja dan karya yang
mereka lakukan.
4. Perguruan tinggi, khususnya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(FEB), perlu lebih berperan
untuk menghasilkan lulusan
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yang
lebih
memahami
masyarakat lebih baik, dapat
merasakan
dan
berempati
kepada masyarakat kebanyakan,
dan punya kemampuan untuk
memberdayakan
masyarakat
miskin. Diperlukan perubahan
mendasar dalam kurikulum
di FEB untuk memasukkan
aspek sosial, budaya, dan
lingkungan
alam
dalam
berbagai
pembelajaran.
Pembelajaran yang bersifat
experiential
learnings
yaitu
mengalami sendiri kehidupan
yang bercirikan kemiskinan
diperlukan untuk mengasah
kepekaan dan kemampuan
melakukan perubahan dalam
masyarakat.
5. FEB harus berubah dalam
memahami,
menganalisa
dan
merumuskan
upaya
penanggulangan
kemiskinan
dengan
cara
memahami
kemiskinan dari perspektif si
miskin dan berbasis hak. Dengan
mengubah diri sendiri terlebih
dahulu maka dapat diharapkan
orang miskin pun akan dapat
diubah menjadi lebih sejahtera
keluar dari kemiskinan yang
membelenggunya.
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MASA DEPAN PERKEMBANGAN INDUSTRI DI INDONESIA

Dhaniel Ilyas1

Abstrak
Walaupun kontribusi sektor industri manufaktur di Indonesia relatif stagnan,
namun perannya didalam perekonomian tetap amatlah penting. Studi terakhir
menemukan bahwa proses ‘de-industrialisasi’ pada tingkat pendapatan per kapita
tertentu hanya melihat dari sisi produksi. Jika sisi permintaan dimasukkan kedalam
analisis ternyata peran sektor industri semakin penting seiring dengan perkembangan
teknologi yang sangat pesat. Pada negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan
perencanaan industri yang terintegrasi secara spasial juga sangat penting untuk dibuat
sehingga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dapat dibentuk yang semakin
memeratakan pertumbuhan antar kawasan di Indonesia.
Kata kunci: Kebijakan Spasial Terintegrasi; Kebijakan Industri; Teknologi dan Inovasi;
Pusat Pertumbuhan Regional

Abstract
Even though share of manufacturing sector in Indonesia is relatively
stagnant, its role in economics is still imminently important. Latest study
found that ‘de-industrialization’ theory on certain level of income per capita
has been heavily influenced by economic analysis from the production side.

1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Email: dhaniel.ilyas@gmail.com, dhaniel@ui.ac.id
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By incorporating analysis of the demand side, manufacturing industries found
to have a bigger role enhanced by rapid technological change. In developing
countries such as Indonesia, spatial integrated industrial planning policy is very
important in creating new growth centers. These growth centers in the end will
lessen the economic development gap among different regions in Indonesia.
Keywords: Integrated Spatial Policy; Industrial Policy; Technology and
Innovation; Regional Growth Centers

PENDAHULUAN
Pola
pembangunan
ekonomi
negara-negara
di
dunia
telah
dijelaskan oleh Chenery dan Syrquin
(1975) dengan adanya transformasi
struktural dimana peran sektor
pertanian dan pertambangan akan
semakin menurun yang diimbangi
dengan semakin meningkatnya peran
sektor industri. Jumlah tenaga kerja
di sektor pertanian juga semakin
menurun yang terserap seiring dengan
berkembangnya
sektor
industri.
Sektor industri selalu menjadi motor
pertumbuhan utama pada negara
berkembang dimana pada awalnya
tingkat upah yang kompetitif menjadi
mesin utama untuk mengembangkan
industri padat karya. Perkembangan
industri padat karya ini nantinya
menjadi
fondasi
awal
untuk
keberlanjutan proses industrialisasi
seiring dengan meningkatnya ekspor,
pendapatan dan konsumsi yang
akhirnya juga akan mendorong
investasi
pada
pendidikan,
infrastruktur dan R&D. Proses ini
akan terus berlanjut untuk sampai
akhirnya sebuah negara berhasil
mengembangkan industri bernilai
tambah tinggi yang menggunakan
teknologi yang canggih. Perubahan

struktural menjadi negara maju
ini akan terus berlangsung bahkan
ketika biaya tenaga kerja menjadi
tidak kompetitif lagi. Pada sebagian
besar negara-negara berpendapatan
menengah, industri yang berkembang
biasanya akan memberikan dampak
lingkungan yang signifikan kecuali
terdapat kebijakan yang memitigasi
efek kerusakannya. Dalam tahapan
berikutnya,
pertumbuhan
sektor
industri biasanya akan melambat
relatif terhadap sektor jasa, kecuali
untuk industri yang menggunakan
teknologi tinggi secara intensif.
Pada akhirnya aktivitas manufaktur
akan bergeser dari yang intensif
menggunakan sumber daya alam
menjadi proses menufaktur yang
memberikan nilai tambah tinggi dan
lebih ramah terhadap lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara
biasanya mempunyai hubungan yang
kuat dengan perkembangan sektor
industrinya. Pola ini kuat terjadi
pada negara-negara berpendapatan
rendah dibanding negara-negara
berpendapatan menengah dan tinggi
karena produktifitas dan efek lapangan
pekerjaan sektor manufaktur relatif
lebih tinggi ketimbang sektor lainnya.
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Proses jalur pertumbuhan setiap
negara adalah unik namun umumnya
seiring
dengan
meningkatnya
pendapatan per kapita kontribusi
sektor industri pada PDB Nasional
akan mengukuti kurva U terbalik
dimana terdapat titik optimal dari
pertumbuhan sektor industri pada
tingkat pendapatan per kapita tertentu
yang kemudian menurun seiring
dengan meningkatnya kontribusi dari
sektor jasa.
Pada kurun waktu 1970-2013,
terdapat relokasi nilai tambah
manufaktur pada negara maju
(Amerika Serikat dan Eropa Barat)
menuju Asia, khususnya Cina.
Kontribusi sektor industri di Cina
meningkat dari 9 persen menjadi
36 persen. Di tahun 2014, Cina
berkontribusi sebesar 18 persen dari
total nilai tambah manufaktur dunia
dan merupakan produsen barang
manufaktur kedua terbesar setelah
Amerika Serikat.
Karena efek aglomerasi, tingkat
kepadatan penduduk yang tinggi
biasanya secara relatif terkait dengan
tingkat proses manufaktur yang masif.
Secara umum negara-negara yang
memiliki tingkat sumber daya alam
yang tinggi malah memiliki tingkat
perkembangan industri yang relatif
lebih rendah dari yang seharusnya
pada tingkat pendapatan per kapita
tertentu. Negara yang memiliki
biaya tenaga kerja yang tinggi dan
kepemerintahan yang kurang stabil
dan baik juga biasanya memiliki
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tingkat
pertumbuhan
industri
yang lebih rendah daripada yang
diharapkan.
2
Indonesia
Menurut
UNIDO ,
merupakan
produsen
industri
manufaktur kesebelas terbesar di
dunia setelah Jepang (urutan ketiga),
India (urutan kelima) dan Brazil
(urutan kesembilan). Berdasarkan
perhitungan UNIDO, indeks performa
daya saing industri Indonesia berada
di urutan ke 38 setelah Cina (urutan
ketiga), Korea (urutan kelima),
Singapura
(urutan
kesembilan),
Taiwan (urutan ketiga belas), Malaysia
(urutan kedua puluh satu), Thailand
(urutan kedua puluh empat), dan
Brazil (urutan ketiga puluh enam).
Ini artinya masih banyak kebijakan
industri Indonesia yang harus perlu
dibenahi kembali. Pada Pokok –
Pokok Haluan Negara yang disusun
oleh
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat (MPR) – Republik Indonesia
dinyatakan bahwa Indonesia perlu
mengembangkan industri nasional
dan perdagangan yang berdaya
saing tinggi yang didukung oleh
IPTEK dan pengembangan inovasi.
Juga disebutkan lembaga pendidikan
yang bermutu seharusnya dapat
memanfaatkan hasil penelitiannya
menjadi produk unggulan yang
mendorong tumbuhnya perusahaan/
industri baru.

Pada Pokok-Pokok Haluan negara
juga disebutkan bahwa kualitas
infrastruktur belum merata dimana
terdapat kesenjangan yang mencolok

2 UNIDO adalah United Nations Industrial Development Organization yang merupakan sebuah unit spesial dibawah PBB.
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khususnya antara kawasan pulau
Jawa dengan luar pulau Jawa. Untuk
memenuhi
amanat-amanat
ini,
sarana penunjang dari sisi regulasi,
pembangunan
infrastruktur
dan
peningkatan kualitas pendidikan
sumber daya manusia juga perlu
diperhatikan.
Pembahasanpembahasan dibawah ini nantinya
akan mengerucut pada poin-poin
penting yang harus diperhatikan
pemerintah
terkait
kebijakan
industri yang dalam jangka panjang
akan
mewujudkan
terbentuknya
perindustrian nasional yang berdaya
saing tinggi.
I.

Perpektif Baru dalam Kebijakan
Industri
Pendekatan tradisional dalam
pengembangan
industri
umumnya lebih dominan pada
sisi produksinya. Kebijakan dan
literatur akademis kebanyakan
menekankan
aset
produktif
dalam pengembangan industri
(kewirausahaan dan kemampuan
teknologi, keahlian tenaga kerja,
kualitas dari sumber daya input
dan material dan infrastruktur
yang baik) dengan perhatian
yang sedikit pada hal-hal yang
terkait
sisi
permintaannya.
Perspektif baru kebijakan industri
berusaha menjawab pertanyaanpertanyaan berikut: Bagaimana
perkembangan industri akan
meningkatkan standar hidup?
Bagaimana permintaan mendorong industrialisasi secara
nasional dan global? Bagaimana
konsumsi dapat dibuat stabil

perkembangannya? Apa yang
dapat
dilakukan
pemerintah
untuk mengambil manfaat dari
pergeseran pola permintaan?
Bagaimana
tren
permintaan
ini akan mempengaruhi pola
produksi dan daya saing negaranegara dan kawasan-kawasan
pada tingkat global? Dengan
meneliti sektor manufaktur tidak
hanya dari sisi produksi tapi juga
dari sisi permintaannya akan
membantu pemerintah untuk
memahami evolusi sektor industri
beserta kondisinya pada saat ini.
Dengan melihat perkembangan
global
terakhir,
kesimpulan
bahwa sektor industri manufaktur
tidak lagi merupakan sektor yang
penting dalam ekonomi adalah
salah. Umumnya pada proses
transformasi struktural dipercayai
bahwa kontribusi nilai tambah
nominal industri pada PDB akan
semakin menurun secara relatif
jika dibandingkan sektor lainnya
dimana dianggap terjadi proses
‘deindustrialisasi’. Konklusi ini
pada dasarnya disokong oleh
pandangan dari sisi produksi.
Ketika permintaan kita masukkan
kedalam analisis perkembangan
industri, maka fitur-fitur lainnya
akan menjadi penting.
Dari sisi konsumen, perkembangan industri tidak dilihat
dari
peningkatan
kontribusi
sektoral terhadap PDB, tetapi
juga
berkembangnya
proses
manufaktur baru yang membuat
barang-barang
mempunyai
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kualitas yang lebih baik dan
lebih murah. Dari sisi konsumen,
sektor manufaktur malah menjadi
semakin penting. Diantara tahun
1991-2014,
kontribusi
sektor
manufaktur terhadap PDB riil
dunia malah meningkat dari
14.8 menjadi 16 persen. Juga
berdasarkan data pengeluaran
rumah tangga, hampir setengah
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cukup untuk menyokong proses
produksi yang menghasilkan
keuntungan.
Dengan
adanya
diversifikasi
permintaan maka penciptaan
pendapatan akan berinteraksi
dengan kuat. Interaksi diantara
permintaan
dan
penawaran
ini membuat sebuah barang

Gambar 1. Siklus Konsumsi Barang Manufaktur dan Perkembangan
Industri3

Sumber: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

dari konsumsi dunia dikeluarkan
untuk membeli barang-barang
manufaktur. Konsumsi berarti
merupakan salah satu pendorong
utama dari perkembangan industri
yang hanya bisa berlangsung
jika terdapat permintaan yang

menjadi dikonsumsi secara masif
yang mendorong proses skala
ekonomi
yang
berkelanjutan
(proses ‘masifikasi’). Revolusi
dari perkembangan teknologi
komputer (e-commerce, platform
economics, dan lainnya) dan

3 Pendapatan diskresionari adalah pendapatan setelah dikurangi pajak dan pengeluaran kebutuhan pokok (makanan, sandang dan
pangan). Masifikasi adalah proses perkembangan industri pada skala ekonomi (dunia) yang semakin besar
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peningkatan arus investasi dalam
dan luar negeri. Perhatian akan
sisi permintaan ini nantinya akan
dapat meningkatkan efisiensi
produksi, pengembangan industri
baru berteknologi tinggi serta
peningkatan daya kompetitif
dengan harga produk yang
semakin murah.

teknologi produksi juga semakin
mendorong proses masifikasi ini.
Arus proses ini terus berlangsung
berulang-ulang yang membuat
industri terus berkembang dan
pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan, memperluas diversifikasi
permintaan
dan
‘memasifikasikan’ proses konsumsi.
Kebijakan industri pemerintah
Indonesia
sudah
saatnya
untuk juga memperhatikan sisi
permintaan
ini.
Pemerintah
perlu membuat kebijakan yang
mendukung terobosan-terobosan
perkembangan industri yang
mampu
menangkap
proses
peningkatan permintaan lokal
dan global disamping juga
terus menguatkan sisi produksi
dengan mendukung inovasi dan

II.

Kebijakan Industri Indonesia:
RIPIN
Berdasarkan
data
yang
dikumpulkan oleh sekretariat
ASEAN (lihat tabel 1), kontribusi
sektor industri Indonesia secara
relatif masih cukup baik jika
dibandingkan dengan negaranegara ASEAN lainnya. Jika kita
menghitung hanya kontribusi
sektor
industri
manufaktur

Tabel 1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB Negara-negara ASEAN,
2013-2016
No
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Negara
Brunei Darussalam
Kamboja
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Filipina
Singapura
Thailand
Vietnam

2013

2014

2015

2016

63.2
32.1
42.1
35.6
39.3
28.5
32.9
27.5
37.1
37.4

62.0
32.9
41.8
35.7
39.3
29.7
33.3
27.4
36.7
37.6

62.2
34.2
41.0
35.8
39.4
30.0
33.4
25.9
36.3
38.6

61.9
35.7
40.6
37.5
38.9
30.9
33.8
26.3
36.1
39.1

Sumber: ASEAN Secretariat. Sektor industri didefinisikan sebagai sektor pertambangan dan
penggalian, manufaktur, konstruksi dan utilitas (listrik dan gas).
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terhadap PDB Indonesia saja,
Nilainya berkisar sekitar 20-21
persen (lihat tabel 2).
Sektor
industri
manufaktur
yang mempunyai kontribusi
terbesar di tahun 2017 sebesar
6,14% adalah industri makanan
dan minuman yang diikuti
dengan industri batubara dan
pengilangan migas, industri
barang logam; komputer, barang
elektronik, optik; dan peralatan
listrik, industri alat angkutan
dan industri kimia, farmasi dan
obat tradisional dengan masingmasing kontribusi sebesar 2,27%,
1,86%, 1,82%, dan 1,74%. Terlihat
industri yang berkontribusi
besar masih pada industri
yang bergantung pada sumber
daya alam dan industri yang
menggunakan tingkat teknologi
rendah sampai dengan medium.
Indonesia telah memiliki Rencana
Induk Pembangunan Industri
Nasional 2015-2033 yang telah
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ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah No. 14 tahun 2015.
Penetapan undang-undang ini
merupakan pelaksanaan amanat
dari Undang-Undang No. 3 tahun
2014 tentang Perindustrian yang
menjadi pedoman pemerintah
dan pelaku industri dalam
perencanaan dan pembangunan
industri.
Rencana induk pembangunan
industri nasional ini relatif
sudah cukup baik, namun
penerapannya
di
lapangan
masih harus ditingkatkan lebih
baik lagi. Didalamnya sudah
diatur rencana pengembangan
teknologi
dan
inovasi,
penyediaan
infrastuktur,
peningkatan kapasitas SDM,
perhatian akan lingkungan, dan
lainnya yang sangat penting
untuk pengembangan industri
kedepan. Masalah koordinasi
antar kementrian terkait dalam
pengembangan
industri,

Tabel 2. Kontribusi Industri Manufaktur Terhadap PDB Indonesia,
2013-2017
Lapangan Usaha
Industri Pengolahan (Total)

2013
21.03

2014
21.08

2015
20.99

2016
20.51

2017
20.16

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
Industri Pengolahan Non Migas

3.29

3.19

2.78

2.31

2.27

17.74

17.88

18.2

18.21

17.88

2. Industri Makanan dan Minuman
3. Industri Pengolahan Tembakau

5.14
0.87

5.32
0.91

5.61
0.94

5.97
0.94

6.14
0.9

4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas
Kaki

1.36

1.32

1.21

1.16

1.11

0.26

0.27

0.27

0.28

0.27
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6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya

0.7

0.72

0.68

0.65

0.6

7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas;
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

0.78

0.8

0.76

0.72

0.71

1.65

1.7

1.82

1.8

1.74

0.8

0.76

0.75

0.64

0.63

10. Industri Barang Galian bukan Logam
11. Industri Logam Dasar

0.73
0.78

0.73
0.78

0.72
0.78

0.72
0.72

0.66
0.73

12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
13. Industri Mesin dan Perlengkapan

1.95

1.87

1.97

1.95

1.86

0.27

0.31

0.32

0.32

0.32

14. Industri Alat Angkutan

2.02
0.26

1.96
0.27

1.91
0.27

1.91
0.26

1.82
0.25

0.17

0.18

0.18

0.17

0.15

15. Industri Furnitur
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi
dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Sumber: BPS

peraturan yang tumpang tindih
dan lain sebagainya masih
sering dihadapi oleh para para
pemangku kepentingan terkait
pengembangan industri nasional.
III.

Kebijakan
Indonesia

Kawasan

Industri

Kawasan industri bukanlah
sektor
industri
walaupun
pengaturannya berada dibawah
Kementerian
Perindustrian.
Kawasan
industri
pada
hakekatnya
adalah
proyek
infrastruktur untuk kebutuhan
Industri. Kawasan industri sangat
terkait dengan infrastruktur dan
aspek lingkungan. Kawasan
industri ini juga perlu didukung
oleh regulasi-regulasi dan juga
insentif kemudahan fiskal dan
non-fiskal. Pemerintah pertama

kali
membuka
kesempatan
swasta
untuk
membangun
kawasan industri adalah di tahun
1989 dengan dikeluarkannya
Keppres 53 tahun 1989 tentang
kawasan industri. Peraturan ini
dibuat karena selama 17 tahun
hanya terdapat tujuh kawasan
industri yang dibangun oleh
pemerintah.
Lima
kawasan
industri terdapat di Jawa dan
dua kawasan industri di luar
jawa (Makasar dan Medan).
Pemerintah daerah dan pusat di
Indonesia masih memiliki ego yang
tinggi untuk bisa berkoordinasi
membangun sistem OSS (One
Stop Service) kawasan industri di
Indonesia. Ketelatan pemerintah
dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan di kawasan industri
ini dapat membentuk image yang
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buruk bagi para investor asing
yang nantinya akan menyebabkan
investor meninggalkan Indonesia
memilih kawasan industri lainnya
khususnya di sekitar Asia Tenggara
seperti Thailand, Vietnam dan
Malaysia.
Pemerintah
pusat
harus mempunyai inisiatif yang
kuat untuk mengkoordinasikan
semua permaslahan kawasan
industri (regulasi yang tumpah
tindih, ego sektoral masingmasing kementerian, dan lainlain) agar kawasan industri dapat
berkembang di Indonesia.
Pemerintah
sekarang
sudah
memiliki estate regulation di
kawasan industri yang tujuannya
untuk mempermudah investor
(misalnya dengan dihapuskannya
pajak IMB, dan sebagainya),
namun juklak dan juknisnya
masih belum jelas dijabarkan
pada PP No. 24 tahun 2018.
Informasi
regulasi
secara
keseluruhan yang komprehensif
di level pemerintah daerah
pun masih belum dimiliki oleh
Indonesia. Hal ini menyulitkan
usaha kita untuk melakukan
perampingan dan harmonisasi
regulasi yang tumpang tindih
dan/atau bertabrakan antara satu
dengan yang lainnya. Ditjen PPI
Kemenperin telah membuat pusat
solusi bisnis kawasan industri
untuk memformulasikan solusi
permasalahan-permasalahan
yang menghambat perkembangan
kawasan industri. Permasalahan
yang sering dihadapi berupa
masalah birokrasi dan perijinan,
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pertanahan, ketenagakerjaan dan
infrastruktur. Solusinya harus
diselesaikan dan diuraikan satupersatu dan tidak bisa dikerjakan
sekaligus.
Pada UU No. 3 Tahun 2014 pasal
62 terdapat amanat dimana
pemerintah dan pemerintah daerah
wajib menyediakan infrastruktur
industri.
Infrastruktur
ini
secara garis besar adalah tanah,
tenaga listrik, sumber daya
air, transportasi, sanitasi dan
telekomunikasi.
Kemenperin
juga sudah mempunyai Rencana
Induk Pembangunan Industri
Nasional
(RIPIN)
2015-2035
melalui Wilayah Pengembangan
Industri (WPI) dan Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri (WPPI).
Pemerintah bertujuan membuka
lahan-lahan baru dan menciptakan
infrastruktur di daerah untuk
mengembangkan
industri
nasional.
Jika
infrastruktur
dibangun
oleh
pemerintah
dalam bentuk pelabuhan, jalan,
listrik, sumber daya air dan
lain-lain maka swasta akan
masuk ke daerah tersebut untuk
memajukan ekonomi. Namun
jika pemerintah tidak melakukan
inisiasi, maka akan sangat sulit
bagi swasta untuk melakukan
aktivitas ekonomi walaupun
daerah tersebut memiliki potensi
yang
besar.
Perkembangan
industri akan terjadi disekitar
pusat pertumbuhan infrastruktur
tersebut. Jadi pengaturan tata
ruang sebaiknya jangan hanya
mengatur dari segi geografis saja,

32

Edisi 06 / Juni 2018

tapi perencanaan infratruktur
dan
pengembangan
industri
juga
harus
terintegrasikan.
Pembangunan infrastruktur yang
tidak
memperhatikan
aspek
ekonomi spasial akan menjadi siasia dan hanya menghasilkan efek
multiplier yang kecil. Kemenperin,
Bappenas, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang serta Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat harus berkoordinasi untuk
mewujudkan
pembangunan
industri yang terintegrasi.
Penyelesaian masalah perindustrian
juga harus didukung oleh sektorsektor/kementerian-kementerian
lainnya
dimana
perencanaan
pengembangan industri khususnya
terkait kawasan industri harus
terintegrasi dengan dukungan
dari Kementerian PU, Badan
Pertanahan,
Kementerian
lingkungan dan instansi lain yang
terkait. Pemerintah pusat harus
mampu
mengkoordinasikan
semua hal ini, agar daya saing
industri di Indonesia meningkat
dan efek multiplier ekonomi yang
ditimbulkan menjadi semakin
besar. Jika pengkoordinasian ini
tetap tidak berlangsung dengan
baik seperti sekarang ini maka
lama-lama investor baru akan
lebih memilih negara lain sebagai
tujuan investasi dan bahkan
investor lama bisa keluar dan
pindah ke negara lain khususnya
dikawasan Asia Tenggara seperti
Thailand, Vietnam dan Malaysia.

IV. Masa Depan Industri Indonesia
Agar Industri di Indonesia dapat
terus berkembang dan semakin
memiliki efek multiplier yang besar
maka terdapat beberapa hal yang
harus diperhatikan pemerintah.
Pertama,
koordinasi
antar
instansi pemerintah terkait untuk
memecahkan
permasalahanpermasalahan yang menghambat
perkembangan industri perlu
diperbaiki, khususnya terkait
harmonisasi
regulasi
terkait.
Kedua, menyiapkan infrastruktur
pendukung industri yang harus
diinisiasi oleh pemerintah dengan
kualitas dan harga yang kompetitif
serta memperhatikan isu spasial.
Pembangunan
infrastruktur
yang tidak terintegrasi akan
menghasilkan efek multiplier
yang kecil dan menjadi sia-sia.
Disini
artinya
pembangunan
industri harus dikaitkan dengan
potensi ekonomi daerah terkait
yang akan menjadi pusat-pusat
pertumbuhan baru. Pusat-pusat
pertumbuhan baru di kawasan di
luar Jawa nantinya akan semakin
memperbaiki
ketimpangan
pembangunan ekonomi antar
kawasan di Indonesia.Ketiga,
pengembangan teknologi dan
inovasi dengan membuka kaitan
kerjasama
antara
perguruan
tinggi
dengan
perusahaan
swasta dan pemerintah perlu
diinisiasi. Dukungan peningkatan
pendidikan sumber daya manusia
yang berkualitas juga diperlukan

Masa Depan Perkembangan Industri di Indonesia

dalam
menghadapi
revolusi
industri 4.0. Jika Indonesia telat
memulai pegembangan teknologi
yang terkait dengan industri maka
akan semakin tertinggal dengan
negara-negara
berkembang
lainnya dengan tingkat daya saing
yang relatif stagnan. Keempat,
kebijakan industri kedepannya
harus
juga
memperhatikan
dinamika perkembangan sisi
permintaan lokal dan global,
disamping juga tetap menguatkan
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sisi produksinya seiring dengan
semakin berkembangnya teknologi.
Jika pemerintah Indonesia mampu
melaksanakan empat poin krusial
diatas tersebut, maka terwujudnya
industri nasional yang berdaya
saing tinggi dan merata pada
berbagai kawasan di Indonesia
akan dapat tercapai sesuai dengan
amanah Pokok-Pokok Haluan
Negara.
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TANTANGAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM
MEMANFAATKAN MOMENTUM TRANSISI DEMOGRAFI: TRANSISI
MENUJU DUNIA KERJA, NEET (NOT IN EMPLOYMENT, EDUCATION,
OR TRAINING), DAN EFEK SCARRING

Qisha Quarina1
Abstrak
Tulisan ini berusaha memaparkan tantangan dan beberapa isu terkait di bidang
ketenagakerjaan Indonesia dalam menghadapi momentum transisi demografi menjelang
terjadinya periode Jendela Peluang (Window of Opportunity) di Indonesia pada tahun
2020-2035. Ledakan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menimbulkan
tantangan dalam bidang pendidikan, karena proses pendidikan, baik formal maupun
informal, akan menjadi bekal seorang pelajar untuk memasuki dunia kerja dan menjadi
pekerja. Selain itu, tantangan berikutnya adalah mengindentifikasi kelompok penduduk
yang menganggur dan NEET (Not in Employment, Education, and Training) untuk
melihat besarnya penduduk usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan atau
justru telah ‘putus asa’ dan keluar dari angkatan kerja namun tidak melanjutkan
pendidikan ataupun mengikuti pelatihan. Tantangan terakhir adalah memastikan
durasi pencarian kerja dan pengalaman di pasar kerja pada masa lalu tidak berdampak
buruk bagi karir seseorang di masa mendatang, atau dengan kata lain tidak terjadi efek
scarring.
Kata Kunci: Ketenagakerjaan; Transisi Demorafi; NEET; Efek Scarring.

1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
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Abstract
This article tries to elaborate the challenges and several issues in
Indonesian labor sector in facing the demographic transition momentum towards
the window of opportunity period which will happen in Indonesia in 20202035. The boom in the number of productive age population (15-64 years) will
create challenges in the education sector, because education process, both formal
and informal, will prepare a student to enter the labor market and becoming a
worker. Moreover, the next challenge is to identify the groups of population
who are unemployed and NEET (Not in Employment, Education, and Training),
in order to see the productive age population who have not yet obtained a job
or even ‘giving up’ and exit the labor force, but also not continuing education
nor attending training. The last challenge is to ensure that the duration of job
searching and labor market histories in the past do not have negative impacts to
one’s career in the future, in other words scarring effect does not happen.
Keywords: Labor Sector; Demographic Transition; NEET; Scarring Effect.

PENDAHULUAN
Salah
satu
modal
dasar
pembangunan nasional Indonesia,
seperti yang tertuang dalam PokokPokok Haluan Negara Indonesia,
adalah jumlah penduduk. Hingga
saat ini, Indonesia merupakan
negara peringkat keempat penduduk
terbanyak di dunia setelah China,
India, dan Amerika Serikat. Jumlah
penduduk Indonesia yang besar
akan menjadi sumber daya manusia
yang potensial dan produktif bagi
pembangunan nasional jika memiliki
kualitas yang tinggi dan memiliki
penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan baik.
Terkait dengan jumlah penduduk,
keberhasilan program pengendalian
jumlah
penduduk
pemerintah
Indonesia di tahun 1970-an melalui

program Keluarga Berencana (KB)
menimbulkan
sebuah
fenomena
yang disebut transisi demografi.
Proses transisi demografi ini terjadi
seiring dengan penurunan angka
kelahiran dan angka kematian
serta meningkatnya Usia Harapan
Hidup (UHH) dalam jangka panjang
yang
kemudian
mengakibatkan
perubahan pada struktur umur
penduduk
(Adioetomo,
2018).
Pada dasarnya, kelompok umur
penduduk diklasifikasikan menjadi
dua kategori besar, yaitu kelompok
umur penduduk usia produktif (15-64
tahun) dan kelompok umur penduduk
usia non-produktif (0-14 tahun dan
65 tahun ke atas). Transisi demografi
terjadi ketika proporsi penduduk
usia non-produktif 0-14 tahun (anakanak) mengalami penurunan akibat
menurunnya angka kelahiran, dan
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diikuti dengan meningkatnya jumlah
penduduk usia produktif (15-64
tahun) dan lansia (65 tahun ke atas)
akibat penurunan angka kematian
dan peningkatan usia harapan hidup.
Data proyeksi penduduk Indonesia
menunjukkan
bahwa
jumlah
penduduk usia 0-14 tahun pada tahun
2020 diperkirakan terdapat sebanyak
70,7 juta jiwa dan akan menurun
menjadi 65,7 juta jiwa di tahun 2035
(Bappenas, BPS, & UNFPA, 2013).
Sebaliknya, jumlah penduduk usia
produktif (15-64 tahun) diperkirakan
berjumlah 183,5 juta jiwa pada tahun
2020 dan akan meningkat hingga 207,5
juta jiwa di tahun 2035. Penduduk
usia lanjut (lansia), 65 tahun ke atas,
juga diprediksi akan mengalami
peningkatan dari 16,8 juta jiwa di
tahun 2020 menjadi 32,4 juta jiwa
di tahun 2035. Peningkatan jumlah
penduduk lansia ini disebabkan oleh
menurunnya angka kematian dan
meningkatnya usia harapan hidup di
Indonesia. Secara umum, perubahan
struktur umur penduduk Indonesia
dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah
ini.
Gambar
1
menggambarkan
jumlah penduduk usia produktif
yang akan meningkat jauh lebih cepat
dibandingkan penduduk usia 0-14
tahun. Selain itu, laju pertumbuhan
penduduk lansia pada awalnya
meningkat dengan lambat, namun
kemudian bertambah dengan pesat
pada jangka panjang. Dalam bidang

Gambar 1. Perubahan Struktur Umur
PendudukIndonesia, 1950-2100
Sumber: UN-ECOSOC (2015) dan Bappenas,
BPS, & UNFPA (2013)

demografi, peningkatan proporsi
penduduk usia produktif (15-64
tahun) yang lebih cepat dibandingkan
penduduk usia non-produktif (014 tahun dan 65 tahun ke atas) akan
menurunkan Rasio Ketergantungan
(Dependency Ratio)2 dan menciptakan
suatu
fenomena
yang
disebut
bonus demografi. Data proyeksi
penduduk Indonesia memperkirakan
bahwa Rasio Ketergantungan (RK)
akan mencapai titik paling rendah
antara tahun 2020-2035, dimana
periode tersebut dinamakan sebagai
periode Jendela Peluang (Window
of Opportunity) yang hanya akan
terjadi satu kali dalam sejarah bangsa
Indonesia (Adioetomo, 2005).

2 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah rasio antara jumlah penduduk usia non-produktif (jumlah anak-anak usia 0-14
tahun ditambah jumlah lansia usia 65 tahun ke atas) dan jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun).
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Bonus demografi dan jendela
peluang yang akan terjadi hanya
satu kali dalam sejarah Indonesia
tentu saja menimbulkan tantangan
tersendiri bagi Indonesia dalam
berbagai aspek, terlebih khusus
dalam
bidang
ketenagakerjaan.
Meningkatkatnya jumlah penduduk
usia produktif dengan pesat dan
menurunnya Rasio Ketergantungan
seperti dijelaskan sebelumnya dapat
benar-benar menjadi ‘bonus’ jika
memang dimanfaatkan secara baik
dan benar. Sebaliknya jika tidak
dapat dimanfaatkan dengan baik,
maka kesempatan untuk menikmati
‘bonus’ dari perubahan struktur umur
penduduk tersebut akan terlewatkan
dan tidak dapat terulang kembali
di kemudian hari. Keberhasilan
pemanfaatan bonus demografi dan
jendela peluang akan tercermin
pada peningkatan standard of living
penduduk, dimana produktivitas
merupakan
salah
satu
faktor
penentunya (Ray, 1998; Todaro &
Smith, 2007). Produktivitas seseorang
di pasar kerja terkait erat dengan
kualitas sumber daya manusia yang
ia miliki, baik dari segi kesehatan
maupun pendidikan (Todaro & Smith,
2007).

bekerja dan tidak sedang mengenyam
pendidikan
maupun
pelatihan.
Semakin tinggi proporsi penduduk
usia produktif yang tergolong NEET
dapat mengindikasikan banyaknya
penduduk yang tidak berkontribusi
di pasar kerja, sehingga dapat menjadi
tolak ukur keberhasilan pemanfaatan
bonus demografi itu sendiri. Dari
sisi penawaran tenaga kerja, laju
pertumbuhan
penduduk
usia
produktif (15-64 tahun) yang sangat
pesat akan dapat menjadi modal
yang potensial jika diimbangi dengan
kualitas sumber daya manusia yang
tinggi dan sesuai dengan permintaan
pasar kerja. Di sisi lain, diperlukan
kesiapan dari sisi permintaan di
pasar kerja untuk menyerap ledakan
jumlah penduduk usia produktif
ini.
Ketidakcocokan
(mismatch)
antara penawaran dan permintaan
di pasar kerja dapat mengakibatkan
meningkatnya jumlah pengangguran
dan kelompok NEET. Jika hal ini terus
terjadi, maka dikhawatirkan akan
menimbulkan dampak berkelanjutan
dalam jangka panjang (fenomena
scaring effect) bagi sisi pekerja, dan
dapat menjadi indikasi kegagalan
pemanfaat bonus demografi di
Indonesia.

Salah satu tantangan di pasar
kerja yang patut mendapat perhatian
dalam menghadapi masa transisi
demografi di Indonesia adalah
pengangguran dan NEET (Not in
Employment, Education, and Training).
Konsep NEET banyak digunakan di
negara-negara maju, seperti Eropa dan
negara OECD, untuk menggambarkan
penduduk usia produktif yang tidak

Tulisan ini akan memaparkan
tantangan dan beberapa isu terkait
di bidang ketenagakerjaan Indonesia
dalam menghadapi masa transisi
demografi
menjelang
terjadinya
periode jendela peluang di Indonesia
pada tahun 2020-2035. Uraian akan
diawali dengan pembahasan mengenai
pendidikan dan transisi seseorang
dari pelajar menjadi pekerja (school-to-
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work transition); kemudian dilanjutkan
dengan memperkenalkan konsep dan
definisi NEET serta perbedaannya
dengan
konsep
pengangguran;
gambaran kondisi kelompok NEET
di Indonesia; serta dampak yang
akan ditimbulkan pada jangka
panjang. Tulisan ini diharapkan dapat
menambah kajian literatur mengenai
tenaga kerja di Indonesia dan menjadi
bahan masukkan bagi berbagai pihak
terkait, terutama untuk kepentingan
pemanfaatan sumber daya manusia
di
Indonesia
untuk
mencapai
pembangunan
manusia
yang
berkelanjutan sesuai dengan cita-cita
pembangunan Indonesia. Berkaitan
dengan Pokok-Pokok Haluan Negara,
paparan dalam tulisan ini berusaha
membedah lebih dalam mengenai halhal yang perlu dipersiapkan Indonesia,
khususnya
dalam
pemanfaatan
sumber daya manusia bagi pasar
kerja, dalam menyongsong jendela
peluang yang diprediksi akan terjadi
dalam beberapa tahun mendatang.
Pendidikan dan Keterampilan
sebagai Bekal Pelajar Menuju Dunia
Kerja
Seperti diuraikan sebelumnya,
ledakan penduduk usia produktif
dapat menjadi modal potensial bagi
pemanfataan bonus demografi jika
disertai dengan kualitas sumber
daya manusia yang baik, sehingga
menghasilkan tenaga kerja dengan
produktivitas yang tinggi. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia ini
dapat tercapai salah satunya melalui
investasi pendidikan, selain investasi
dalam kesehatan dan migrasi (Todaro
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& Smith, 2007).
Idealnya, sebelum seseorang
memasuki dunia kerja, mereka akan
menempuh
pendidikan
sebagai
salah satu bentuk investasi mutu
modal manusia untuk mendapatkan
tingkat pengembalian di kemudian
hari. Tingkat pengembalian individu
(private rate of return) dari investasi
pendidikan dapat tercermin melalui
besarnya biaya yang harus dikeluarkan
oleh seseorang untuk menempuh
suatu tingkat pendidikan tertentu dan
manfaat yang akan ia terima setelah
lulus dan memasuki dunia kerja dalam
bentuk upah/gaji (Psacharopoulos,
1995), dimana upah/gaji yang
diterima oleh individu yang memiliki
tingkat pendidikan tinggi akan lebih
besar dibandingkan upah/gaji yang
diterima oleh individu dengan tingkat
pendidikan yang lebih rendah. Hal
ini berkaitan dengan pendidikan
sebagai signal terhadap produktivitas
seseorang di pasar kerja, walaupun
pendapatan atau penghasilan yang
diterima seseorang di pasar kerja itu
sendiri (dalam bentuk upah/gaji)
belum tentu merupakan indikator
peningkatan produktivitas (Mankiw
2007; Borjas, 2013). Salah satu indikator
capaian pendidikan dapat dilihat dari
besarnya Angka Partisipasi Murni
(APM), yaitu persentase anak sekolah
pada satu kelompok usia tertentu
yang bersekolah pada jenjang yang
sesuai dengan kelompok usianya.
Gambar
2
memperlihatkan
persentase APM tingkat Sekolah Dasar
(SD) yang tidak banyak mengalami
perubahan. Hal ini disebabkan antara
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Dikaitkan dengan fenomena transisi
demografi, tren ini dapat terjadi
karena adanya ledakan penduduk
usia produktif, khususnya penduduk
usia sekolah jenjang SMA dan PT.
Peningkatan capaian pendidikan
di Indonesia dari segi kuantitas,
nampaknya kurang dibarengi dengan
pencapaian pendidikan dari segi
kualitas. Salah satu tolak ukur capaian
kualitas pendidikan suatu negara
dapat dilihat dari perolehan skor
PISA (The Programme for International
Student Assessment). Survei PISA
dilakukan
untuk
mengevaluasi
sistem pendidikan berbagai negara
dengan menguji pengetahuan dan

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

APM (dalam persen)

lain oleh adanya kebijakan SD Inpres
dan wajib belajar enam tahun yang
dicanangkan pemerintah Indonesia di
tahun 1980-an. Walaupun mengalami
peningkatan pada beberapa dekade
terakhir, tren APM pada jenjang
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
juga relatif tidak banyak mengalami
perubahan. Hal ini dapat dikarenakan
transisi demografi yang terjadi di
Indonesia salah satunya adalah
menurunnya proporsi penduduk
usia muda (Setyonaluri & Amanulah,
2018). Di sisi lain, tren APM untuk
jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
dan Perguruan Tinggi (PT) mengalami
peningkatan yang cukup signifikan
dalam beberapa dekade terakhir.

Tahun
SD/MI

SMP/MTs

SM/MA

PT

Gambar 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Indonesia, 1994-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017 (diolah)
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Gambar 3. Skor PISA Indonesia dan Berbagai Negara, 2015
Sumber: Dikutip dari Gurria (2016)

kemampuan siswa berusia 15 tahun.
Gambar 3 menunjukkan hasil PISA
untuk Indonesia pada tahun 2015 yang
dikutip dari Gurria (2016). Pada tahun
tersebut, Indonesia menempati urutan
ke-63 dengan skor 403 dari total 71
negara yang disurvei di tahun 2015.
Peringkat ini jauh berada di bawah
peringkat rata-rata negara OECD,
dengan skor 493, dan beberapa negara
tetangga di ASEAN seperti Singapura
dan Thailand.
Selain peningkatan kuantitas
dan kualitas pendidikan formal,
dukungan
pendidikan
informal,
seperti pelatihan atau kegiatan di luar
sekolah, juga perlu diperhatikan. Hal
ini untuk memastikan pembekalan

bagi
pelajar
seimbang
antara
kemampuan hard-skills dan soft-skills,
termasuk juga kemampuan social-skills
seperti kemampuan berkomunikasi,
mengatasi masalah, adaptasi dengan
lingkungan
baru,
bekerjasama
dalam tim, kreativitas dan lainnya.
Kemampuan ini dapat dikembangkan
baik di dalam maupun di luar sekolah.
Hal ini diperlukan untuk membekali
pelajar dengan berbagai pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan di
pasar kerja untuk mengawal transisi
memasuki dunia kerja. Beberapa
studi terdahulu menunjukkan peran
penting dari kemampuan soft-skills
dalam melengkapi kemampuan hardskills seseorang sebagai determinan
produktivitas dan besarnya upah/gaji
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yang diterima di pasar kerja (Heckman,
2000; Heckman et al., 2006; Thiel &
Thomsen, 2013).
Tahapan penting
selanjutnya adalah transisi pelajar
untuk memasuki dunia kerja dan
menjadi seorang pekerja, yang disebut
dengan istilah school-to-work transition.
ILO (2009) mendefinisikan transisi dari
sekolah ke dunia kerja sebagai transisi
dari pendidikan ke pekerjaan tetap
yang berkualitas dan memuaskan.
Masa transisi dari sekolah ke dunia
kerja ini merupakan periode yang
sangat penting dalam menentukan
kesempatan bekerja para remaja dan
pekerja muda di masa mendatang.
Studi terdahulu di beberapa negara
telah menunjukkan bahwa memiliki
karir yang tepat di awal masa transisi
akan memiliki dampak yang baik
bagi karir seseorang di masa dewasa
(virtous cycle), sebaliknya seseorang
yang mengalami transisi ke dunia
kerja yang buruk di awal karirnya
akan cenderung terperangkap pada
status pekerjaan yang buruk pula di
masa mendatang (vicious cycle) (Audas
et al., 2005; Bradley et al., 2003, Burgess
et al., 2003).
Kelompok Pengangguran dan NEET
Dalam
studi
ketenagakerjaan,
masalah pengangguran merupakan
isu utama yang menjadi perhatian para
pemangku kebijakan. Menurunkan
tingkat pengangguran merupakan
agenda dan tujuan utama dalam
bidang
ketenagakerjaan,
serta
merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan suatu
negara. Badan Pusat Statistik Indonesia
mengelompokkan
pengangguran

terbuka ke dalam empat kategori,
yaitu 1) mereka yang tak punya
pekerjaan dan mencari pekerjaan, 2)
mereka yang tak punya pekerjaan dan
mempersiapkan usaha, 3) mereka yang
tak punya pekerjaan dan tidak mencari
pekerjaan, karena merasa tidak
mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
4) mereka yang sudah punya pekerjaan,
tetapi belum mulai bekerja.
Terkait dengan transisi dari sekolah
menuju pasar kerja yang telah dibahas
pada bagian terdahulu, kegagalan
transisi remaja memasuki dunia kerja
dapat mengakibatkan para remaja
ini justru menjadi pengangguran.
Secara umum, tingkat pengangguran
usia muda (15-24 tahun) memang
cenderung lebih tinggi dibandingkan
tingkat pengangguran dewasa (25
tahun ke atas). Pada tahun 2016,
tingkat pengangguran terbuka di
Indonesia untuk kelompok usia 25
tahun ke atas adalah sebesar 21 persen,
sedangkan tingkat pengangguran
terbuka untuk kelompok usia muda,
usia 15-24 tahun, mencapai lebih
dari dua kali lipatnya, yaitu hampir
mencapai 44 persen (BPS, 2018c).
Minimnya pengalaman, rendahnya
mutu modal manusia, dan kurangnya
kompetensi serta keterampilan yang
dibutuhkan oleh pasar kerja menjadi
beberapa penyebab tingginya tingkat
pengangguran usia muda, khususnya
di Indonesia (Bell & Blanchflower,
2011; Di Gropello, 2013; Gregg &
Wadsworth, 2011). Di negara-negara
maju, seperti negara-negara Eropa
dan OECD, pada saat ini berkembang
suatu konsep yang disebut dengan
NEET (Not in Employment, Education,
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and Training) yang menjadi fokus
kebijakan ketenagakerjaan, khususnya
dalam mengatasi isu pengangguran
usia muda (remaja usia 15-24 tahun).
Konsep ini pada awalnya berkembang
untuk melakukan intervensi terhadap
permasalahan
pengangguran
usia muda (15-24 tahun) dengan
membedakan antara remaja yang
melakukan aktivitas produktif seperti
bekerja, bersekolah atau mengikuti
pelatihan dengan kelompok yang
benar-benar
tidak
melakukan
kegiatan tersebut (NEET). Munculnya
konsep ini juga didorong dengan fakta
bahwa terdapat kelompok remaja
yang sedang mengemyam pendidikan
atau pelatihan, namun pada saat
yang bersamaan mereka juga sedang
mencari pekerjaan. Freeman et al.
(1982) berpendapat bahwa remaja
yang masih mengenyam pendidikan,
walaupun mencari pekerjaan, memiliki
kerugian sosial (social loss) yang lebih
rendah dibandingkan dengan orang
dewasa yang mencari pekerjaan
(pengangguran). Secara internasional
terdapat perbedaan definisi NEET
antar negara (Eurofound, 2012);
sebagai contoh, definisi NEET di Korea
Selatan dan Jepang juga memasukkan
kelompok usia yang lebih dewasa
yaitu antara 15-34 tahun3.
Di Indonesia sendiri, konsep NEET
diterapkan untuk melihat gambaran
kondisi pekerja usia muda (15-24
tahun). Data yang ada menunjukkan
persentase usia muda (15-24 tahun) di
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Indonesia yang sedang tidak sekolah,
bekerja, atau mengikuti pelatihan
tercatat ada sebesar 24,77 persen di
tahun 2015 dan sedikit mengalami
penurunan di tahun 2016 menjadi
23,19 persen (BPS, 2018b). Suryadarma
et al. (2005) mengidentikkan kondisi
kelompok usia muda ini sebagai
‘remaja putus asa’.
Namun demikian, secara umum
konsep NEET dapat diterapkan
secara lebih luas untuk semua
kelompok usia (Quarina, 2017), hal ini
dikarenakan pada dasarnya konsep
ini ingin memperlihatkan bukan
hanya kelompok penduduk yang
menganggur namun juga kelompok
yang berada di luar angkatan kerja
(out of labor force), kecuali mereka
yang sedang mengenyam pendidikan
atau mengikuti pelatihan. Dengan
kata lain, tantangan yang dihadapi
di pasar kerja tidak hanya terbatas
pada kelompok usia produktif yang
menganggur (yang masih tergolong
ke dalam angkatan kerja), namun
juga untuk kelompok usia produktif
yang berada di luar angkatan kerja
(out of labor force) dan tidak sedang
mengenyam pendidikan ataupun
mengikuti pelatihan, atau mereka
yang dapat dikatakan menjadi ‘idle’
atau ‘putus asa’ dari aktivitas di pasar
kerja. Besarnya proporsi penduduk
usia produktif yang tergolong NEET
dapat menjadi indikasi gagalnya
pemanfaatan
bonus
demografi,
terutama jika mereka yang termasuk

3 Deﬁnisi NEET untuk negara Jepang adalah penduduk usia 15-34 tahun yang tidak berada dalam angkatan kerja, tidak sedang menempuh
pendidikan dan tidak mengurus rumah tangga. Sedangkan deﬁnisi NEET untuk negara Korea Selatan adalah penduduk usia 15-34 tahun yang
telah menamatkan sekolah, tidak sedang mempersiapkan untuk bekerja di perusahaan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tanggung jawab
mengurus rumah tangga dan tidak menikah (Eurofound, 2012, pp.20).
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ke dalam kelompok NEET ini bukan
karena alasan sukarela. Berdasarkan
ketersediaan data ketenagakerjaan
yang ada di Indonesia, kelompok
penduduk yang termasuk NEET
dapat digambarkan melalui kelompok
penduduk
yang
menganggur,
mengurus
rumah
tangga,
dan
melakukan kegiatan lainnya. Gambar
4 memperlihatkan jenis kegiatan
selama seminggu yang lalu menurut
kelompok usia. Berdasarkan Gambar
4 terlihat bahwa dalam satu dekade
terakhir, proporsi terbesar penduduk
yang menjadi pengangguran adalah
mereka yang berada pada kelompok
usia 20-24 tahun, yang dapat
disebut sebagai kelompok remaja
dewasa (adult youth). Kelompok ini

kemungkinan besar adalah para
remaja yang baru menyelesaikan
pendidikannya dan berada pada masa
transisi untuk menuju dunia kerja.
Walaupun proporsi remaja yang
lebih muda, usia 15-19 tahun, untuk
menjadi pengangguran juga cukup
besar, namun proporsi mereka
yang masih menempuh pendidikan
masih jauh lebih besar. Selain itu,
dibandingkan dengan tahun 2006,
proporsi penduduk usia dewasa (25
tahun ke atas) yang menganggur
mengalami peningkatan sekitar 6
persen, dari 41 persen di tahun 2006
menjadi 47 persen di tahun 2016.
Lebih lanjut, proporsi tertinggi
penduduk yang termasuk NEET

Gambar 4. Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu menurut
Usia, 2006-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018 (diolah)
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pada jenis kegiatan mengurus rumah
tangga dan lainnya juga terdapat pada
kelompok usia dewasa (25 tahun ke
atas). Hal ini menguatkan argumen
bahwa tantangan ledakan jumlah
penduduk usia produktif bukan hanya
mempersiapkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan penyerapan
tenaga kerja yang memadai, namun
juga untuk memastikan bahwa
penduduk usia produktif ini tidak
keluar dari angkatan kerja kecuali
untuk mengenyam pendidikan yang
lebih tinggi atau mengikuti pelatihan.
Karakteristik Kelompok NEET di
Indonesia
Dengan menerapkan pembagian
jenis kegiatan ekonomi berdasarkan
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konsep NEET untuk seluruh kelompok
usia seperti dijelaskan sebelumnya,
bagian
ini
akan
memberikan
gambaran karakteristik kelompok
penduduk yang termasuk NEET dan
non-NEET berdasarkan data Susenas
2016 (BPS, 2016). Secara umum, sekitar
80 persen penduduk yang termasuk
kelompok NEET adalah perempuan.
Hal ini tidak mengherankan, karena
selain menganggur penduduk yang
termasuk ke dalam kelompok ini
adalah mereka yang memiliki kegiatan
mengurus rumah tangga. Secara sosial,
kehidupan rumah tangga di Indonesia
masih menganut norma tradisional,
dimana perempuan bertanggung
jawab untuk urusan rumah tangga
seperti pengasuhan anak, sedangkan
laki-laki berperan sebagai pencari

Gambar 5. Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Tingkat
Pendidikan Terakhir
Sumber: BPS Susenas, 2016 (diolah)
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nafkah dengan bekerja atau jika belum
mendapatkan pekerjaan minimal tetap
aktif di pasar kerja untuk mencari
kerja (Becker, 1991). Kondisi ini tidak
dapat langsung disimpulkan sebagai
suatu kondisi yang ‘negatif’. Jika
kelompok perempuan ini memang
secara sukarela memilih untuk
mengurus rumah tangga dan menjadi
NEET, maka mereka tidak dapat
dikatakan sebagai kelompok yang
‘idle’ atau ‘putus asa’ hanya karena
mereka tidak aktif di pasar kerja. Hal
ini pula yang dikritik oleh Yates dan
Payne (2006) mengenai penggunaan
konsep
NEET
dalam
studi
ketenagakerjaan bagi pekerja muda.
Berdasarkan tingkat pendidikan,
Gambar 5 memperlihatkan bahwa
mayoritas penduduk Indonesia baik
yang bekerja maupun yang memiliki
status sebagai NEET hanya memiliki

pendidikan
setingkat
Sekolah
Dasar (SD). Sementara itu, proporsi
penduduk dengan ijazah SMA ke atas
lebih tinggi pada kelompok penduduk
yang bekerja dibandingkan NEET.
Hal ini dapat mengindikasikan masih
rendahnya kualitas mutu modal
manusia Indonesia, khususnya tingkat
produktivitas pekerja di Indonesia.
Berdasarkan karakteristik rumah
tangga, Gambar 6 menunjukkan
bahwa kelompok penduduk dengan
status NEET mayoritas berasal dari
rumah tangga miskin, sebaliknya
mayoritas penduduk dengan status
non-NEET berasal dari rumah tangga
tidak miskin. Namun demikian,
diantara
kelompok
penduduk
dengan status NEET sendiri, proposi
penduduk yang berasal dari rumah
tangga miskin lebih besar bagi mereka
yang memiliki status menganggur

Gambar 6. Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Karakteristik
Rumah Tangga
Sumber: BPS Susenas, 2016 (diolah)
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dibandingkan mereka yang memiliki
status mengurus rumah tangga atau
lainnya. Hal ini kembali lagi terkait
dengan definisi pengelompokkan
penduduk ke dalam kategori NEET,
dimana kelompok NEET ini bersifat
sangat heterogen. Dengan kata lain,
penduduk yang termasuk ke dalam
kategori NEET memiliki karakteristik
yang sangat beragam dan berbedabeda. Dengan demikian, meskipun
secara konseptual fenomena NEET
dapat menjadi alternatif dalam
pembahasan masalah ketenagakerjaan,
namun
penggunaannya
untuk
pengambilan kebijakan harus benarbenar memperhatikan keberagaman
karakteristik
individu
yang
diklasifikasikan sebagai kelompok
NEET tersebut.
Durasi Mencari Kerja dan Efek
Scarring dalam Jangka Panjang
Isu lain yang patut mendapat
perhatian adalah lamanya durasi
mencari kerja. Adanya informasi
yang tidak sempurna di pasar kerja
antara pencari kerja dan pemberi
kerja, serta perlunya pencari kerja
untuk mempertimbangkan berbagai
alternatif tawaran kerja yang ia
peroleh merupakan faktor-faktor yang
memengaruhi durasi pencarian kerja
seseorang (Borjas, 2013). Lebih lanjut
Borjas (2013) mengungkapkan bahwa
proses pencarian kerja merupakan
suatu investasi, dimana seorang
pencari kerja akan memperhitungkan
tambahan biaya (marginal cost) dalam
pencarian kerja, baik biaya langsung
(misalnya biaya untuk membuat
surat lamaran) maupun biaya tidak
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langsung (yaitu besarnya tawaran
upah/gaji yang ditolak untuk mencari
pekerjaan lain), dan tambahan manfaat
(marginal benefit) yang diharapkan
akan diterima dengan melanjutkan
proses pencarian kerja tersebut (yaitu
berupa ekspektasi tawaran upah/gaji
yang lebih tinggi).
Namun
demikian,
durasi
pencarian kerja yang semakin panjang
juga berarti durasi menganggur
seseorang menjadi lebih lama. Hal
ini akan mengakibatkan dampak
negatif bagi pencari kerja jika durasi
menganggur yang terlalu lama ini
justru akan menimbulkan depresiasi
mutu modal manusia. Mroz dan
Savage (2006) berpendapat bahwa
seseorang yang memiliki pengalaman
menganggur
sebelumnya,
akan
memasuki pasar kerja di masa
mendatang dengan stok modal
manusia yang lebih rendah. Ketika
seseorang menganggur dan dalam
proses mencari pekerjaan, kecuali
orang tersebut mengikuti pelatihan
atau melanjutkan pendidikan, tidak
akan terjadi akumulasi modal manusia
yang baru. Dan jika terlalu lama
berada dalam status pengangguran,
maka mutu modal manusia yang
dimilikinya akan tersaingi oleh
pencari kerja baru yang memiliki mutu
modal manusia yang lebih terkini.
Selain risiko depresiasi mutu modal
manusia, durasi menganggur yang
terlalu panjang dapat menjadi sinyal
yang buruk (negative signalling) di
mata pemberi kerja. Bagi pemberi kerja
(perusahaan maupun industri), sejarah
status kegiatan ekonomi pencari kerja
di masa lalu dapat menjadi proksi
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terhadap motivasi dan produktivitas
pekerja. Dalam hal ini, seseorang
yang memiliki sejarah berada dalam
status tidak bekerja yang lebih lama
akan memberikan ‘sinyal negatif’
dalam proses rekrutmen dan dapat
memberikan ‘stigma’ sebagai pekerja
dengan motivasi dan produktivitas
yang lebih rendah (Vishwanath, 1989;
Lockwood, 1991).
Terakhir, durasi menganggur yang
terlalu lama akan dapat menimbulkan
efek ‘kebiasaan’ (habituation) dan efek
‘putus asa’ (discouragement). Clark et al.
(2001) mengutarakan bahwa seseorang
yang telah lama tidak bekerja, atau
menganggur, dapat menjadi terbiasa
dengan kondisinya tersebut, sehingga
memiliki motivasi yang lebih kecil
untuk mengubah status kegiatannya.
Lebih lanjut Schweitzer dan Smith
(1974) berpendapat bahwa ketika
seseorang yang menganggur dan
telah berusaha mencari pekerjaan
untuk waktu yang lama melihat
kesempatan untuk mendapatkan
pekerjaan bagi dirinya semakin kecil,
maka orang tersebut akan memiliki
kecenderungan untuk menyerah dan
berhenti melakukan pencarian kerja
selamanya. Kondisi ini diakibatkan
tambahan biaya (marginal cost)
dalam proses pencarian kerja sudah
tidak sebanding dengan ekspektasi
tambahan manfaat (marginal benefit)
yang diharapkan si pencari kerja,
dimana ekspektasi tambahan manfaat
bagi pencari kerja ini hampir tidak ada
nilainya. Pada akhirnya, kelompok
pencari kerja ini dapat dikategorikan
sebagai pencari kerja yang ‘putus
asa’, sehingga mereka akan keluar

dari angkatan kerja karena terpaksa
dan menjadi NEET. Kelompok inilah
yang
menyebabkan
pentingnya
digunakan konsep NEET, dan bukan
pengangguran, karena kelompok
NEET ini akan memberikan tantangan
tersendiri bagi situasi pasar kerja
suatu negara.
Selain durasi mencari kerja,
lamanya seseorang keluar dari
aktivitas bekerja dan pengalaman atau
sejarah status seseorang di pasar kerja
juga akan memengaruhi karirnya di
masa mendatang. Fenomena yang
umumnya terjadi adalah terjadinya
persistensi pada status seseorang di
pasar kerja. Secara umum, seseorang
yang pada saat ini memiliki status
sebagai pekerja (bekerja), akan
cenderung lebih mudah untuk
mendapatkan pekerjaan baru di masa
mendatang. Sebaliknya, seseorang
yang telah banyak memiliki sejarah
‘buruk’ di pasar kerja, misalnya sering
menganggur atau telah lama keluar
dari angkatan kerja, akan memiliki
kemungkinan yang lebih besar untuk
‘terperangkap’
dalam
lingkaran
(vicious cycle) status kegiatan ekonomi
yang tidak menguntungkan pula
di masa mendatang. Jika kondisi
ini terjadi secara terus menerus,
maka dalam jangka panjang akan
mengakibatkan terjadinya fenomena
efek scarring (scarring effect), yaitu
kondisi di mana status pekerjaan
‘buruk’ yang dimiliki seseorang pada
saat ini atau pada awal karirnya akan
menimbulkan ‘luka’ dan dampak
negatif bagi status karir orang tersebut
di kemudian hari (Arulampalam
et al., 2000; Tumino, 2015; Quarina,
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2017). Kondisi ini juga menguatkan
argumen yang dikemukakan pada
bagian sebelumnya, bahwa transisi
yang mulus dan baik seorang remaja
dari sekolah menuju pasar kerja
merupakan prasyarat utama untuk
menjamin karir yang baik ketika remaja
tersebut beranjak dewasa. Sayangnya,
keterbatasan data sekunder yang ada
di Indonesia menyebabkan analisis
mengenai dampak persistensi status
seseorang di pasar kerja secara tepat
dan menyeluruh masih jarang, bahkan
belum pernah dilakukan. Hasil
analisis studi longitudinal tingkat
individu mengenai dinamika pasar
kerja di beberapa negara maju telah
membuktikan
adanya
fenomena
scarring dari status ekonomi yang
‘buruk’, pengangguran dan bukan
angkatan kerja, serta terjadinya
persistensi pada status seseorang di
pasar kerja (Frijters et al., 2009 untuk
Belanda; Niedergesäss, 2012 untuk
Jerman; Lesner, 2015 untuk Denmark;
Quarina, 2017 untuk Inggris).
Data durasi mencari kerja di
Indonesia berdasarkan data Sakernas
2016 (BPS, 2016) menurut tingkat
pendidikan dan kelompok umur
disajikan secara berturut-turut pada
Gambar 7 dan Gambar 8. Informasi
dalam data ini hanya dapat diperoleh
untuk pekerja yang baru bekerja
selama satu tahun yang lalu. Gambar
7 menunjukkan tren dimana durasi
mencari kerja akan semakin panjang
untuk mereka yang memiliki tingkat
pendidikan lebih tinggi, kecuali
untuk tamatan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK). Hal ini dapat
mengindikasikan bahwa individu
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dengan pendidikan lebih tinggi akan
lebih ‘mampu’ menganggur lebih
lama, yang kemungkinan disebabkan
oleh ekspektasi tambahan manfaat
(berupa upah/gaji) dari penawaran
kerja yang baru jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan tambahan biaya
yang harus dikeluarkan untuk terus
mencari pekerjaan. Adioetomo et al.
(2009) menjelaskan bahwa walaupun
lulusan SMK mampu mendapatkan
pekerjaan lebih cepat dibandingkan
lulusan Sekolah Menengah Atas
(SMA), namun dalam jangka panjang
lulusan SMK ini akan kalah bersaing
dengan lulusan SMA terutama
dalam hal kemampuan beradaptasi
dengan lingkungan kerja baru dan
perkembagan teknologi. Hal ini tidak
terlepas dari kualitas input siswa SMK
yang secara umum diketahui lebih
rendah daripada kualitas input siswa
SMA.
Lebih
lanjut
Gambar
8
memperlihatkan bahwa pada semua
kelompok umur, mayoritas pekerja
mendapatkan pekerjaan dalam kurun
waktu antara 1-3 bulan. Hasil ini sejalan
dengan temuan Quarina (2017) untuk
negara Inggris, yang menemukan
bahwa durasi menganggur atau tidak
bekerja yang ideal adalah antara
1 sampai 3 bulan, atau maksimal
hingga 6 bulan pertama, karena di
atas 6 bulan peluang seseorang untuk
dapat kembali bekerja akan semakin
kecil. Hasil ini terkait dengan tiga
faktor yang dijelaskan sebelumnya
yaitu
depresiasi
mutu
modal
manusia, sinyal negatif bagi pemberi
kerja, dan adanya efek ‘kebiasaan’
(habituation) serta efek ‘putus asa’
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Durasi (dalam bulan)

(discouragement). Lebih lanjut Gambar
8 mengindikasikan bahwa pekerja
yang tidak membutuhkan waktu
untuk melakukan proses pencarian
pekerjaan sebagian besar terjadi pada
kelompok usia produktif dewasa (3544 tahun). Hal ini dapat dipahami
mengingat tingkat pengalaman dan
produktivitas para pekerja dalam
kelompok umur ini tentunya sudah
jauh lebih tinggi dan lebih matang
dibandingkan pekerja dari kelompok
umur yang lebih muda maupun lebih
tua. Temuan ini juga didukung dari
tren durasi mencari pekerjaan bagi
kelompok pekerja usia muda. Kondisi
ini dapat terlihat dari besarnya
persentase pekerja muda (15-29 tahun)
yang membutuhkan waktu di atas 12
bulan untuk mendapatkan pekerjaan.
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pembangunan
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tertuang dalam Pokok-Pokok Haluan
Negara, jumlah penduduk Indonesia
yang besar akan menjadi sumber
daya manusia yang potensial dan
produktif bagi pembangunan nasional
jika memiliki kualitas yang tinggi.
Dalam menghadapi ledakan jumlah
penduduk usia produktif yang
sangat pesat akibat terjadinya transisi
demografi, salah satu tantangan
yang dihadapi Indonesia adalah
untuk mempersiapkan penduduk
usia produktif dalam memasuki
dunia kerja dan memastikan bahwa
setiap individu tidak mengalami
pengangguran yang berkepanjangan.
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Gambar 7. Lama Mencari Kerja dan Tingkat Pendidikan, Indonesia 2016
Sumber: BPS Sakernas, 2016 (diolah)

Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia dalam memanfaatkan Momentum
Transisi Demografi : Transisi Menuju Dunia Kerja, NEET
(Not In Employment, Education, or Training ), dan Efek Scarring

51

Gambar 8. Lama Mencari Kerja dan Tingkat Pendidikan, Indonesia 2016
Sumber: BPS Sakernas, 2016 (diolah)

Tulisan ini berusaha memaparkan
tantangan dan beberapa isu terkait
di bidang ketenagakerjaan Indonesia
dalam
menghadapi
momentum
transisi
demografi
menjelang
terjadinya periode Jendela Peluang
(Window of Opportunity) di Indonesia
pada tahun 2020-2035.
Isu pertama yang menjadi
perhatian
adalah
mengenai
kesempatan dan kualitas pendidikan
Indonesia yang menjadi bekal para
pelajar untuk masuk ke dunia kerja
dan bertransisi menjadi pekerja.
Kesempatan yang memadai dan
kualitas pendidikan formal yang baik
merupakan salah satu bekal remaja
untuk membangun kemampuan hard-

skills mereka sejak di bangku sekolah.
Kemampuan ini tentu saja harus
didukung dengan kemampuan lainnya
seperti soft-skills dan social-skills,
sehingga kesenjangan keterampilan
(skill mismatch) di pasar kerja dapat
dihindari.
Selain itu, tantangan
berikutnya adalah mengindentifikasi
kelompok penduduk usia produktif
yang menganggur dan NEET (Not in
Employment, Education, and Training).
Hal ini bertujuan untuk melihat
besarnya penduduk usia produktif
yang belum mendapatkan pekerjaan
atau bahkan telah ‘putus asa’ dan
keluar dari angkatan kerja namun tidak
melanjutkan pendidikan ataupun
mengikuti
pelatihan.
Walaupun
konsep NEET dapat menjadi alternatif
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konsep yang digunakan selain
pengagguran, namun penggunaan
konsep ini untuk pengambilan
kebijakan harus diperhatikan dengan
seksama mengingat mereka yang
termasuk ke dalam kelompok NEET
ini memiliki karakteristik yang sangat
heterogen.
Tantangan
terakhir
adalah
memastikan
bahwa
penduduk
usia produktif yang masih mencari
pekerjaan, atau yang untuk sementara
keluar dari angkatan kerja, misalnya
bagi perempuan untuk merawat anak
yang masih balita, tidak terlalu lama
berada dalam status ini jika mereka
masih berkeinginan untuk kembali
bekerja. Hal ini untuk menghindari
terjadinya fenomena scarring, yang
dapat terjadi di kemudian hari
jika pekerja tersebut terlalu lama
melakukan proses pencarian kerja
atau sering berada di luar angkatan
kerja. Kondisi ini dapat disebabkan
oleh tiga faktor, yaitu depresiasi
mutu modal manusia, sinyal negatif
bagi pemberi kerja, dan adanya efek
‘kebiasaan’ (habituation) serta efek
‘putus asa’ (discouragement).

Akhirnya,
penulis
berharap
bahwa narasi dalam tulisan ini dapat
menambah kajian literatur mengenai
tenaga kerja di Indonesia dan menjadi
bahan masukan bagi berbagai pihak
terkait, terutama untuk kepentingan
pemanfaatan sumber daya manusia
di Indonesia. Lebih lanjut, paparan
dalam tulisan ini berusaha membedah
lebih dalam mengenai hal-hal yang
perlu
dipersiapkan
Indonesia,
khususnya
dalam
pemanfaatan
sumber daya manusia bagi pasar
kerja, dalam menyongsong terjadinya
periode jendela peluang di Indonesia
pada tahun 2020-2035, sehingga
tujuan pembangunan nasional seperti
tertuang dalam Pokok-Pokok Haluan
Negara dapat tercapai.
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KUALITAS GIZI DAN SUMBER DAYA MANUSIA:
STUDI KASUS STUNTING DI INDONESIA

Abdillah Ahsan, Nadira Amalia1
Abstrak
Prevalensi kasus stunting di Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi
dibandingkan dengan negara-negara di Asia-Pasifik dan negara-negara berpendapatan
menengah lainnya. Hal ini akan memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang penting,
termasuk melemahnya produktivitas perekonomian, beban pengeluaran kesehatan,
dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga tidak sesuai dengan impelementasi
misi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan visi Indonesia
2045 yang tertuang dalam Pokok-Pokok Haluan Negara. Oleh karenanya, strategi
intervensi yang tepat untuk mengakselerasi pencegahan dan penurunan prevalensi
stunting di Indonesia sangat diperlukan perlu diperhatikan. Artikel ini menganalisis
permasalahan dan strategi penurunan stunting dengan menggunakan kerangka berpikir
Theory of Constraints yang dengan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi
oleh pemerintah dalam upaya penurunan stunting. Terdapat empat hambatan penting
dalam upaya menurunkan kejadian stunting di Indonesia yaitu hambatan pendidikan,
hambatan hukum, hambatan ekonomi serta kemiskinan, dan hambatan sosial-budaya.
MPR bersama dengan pemerintah perlu menyiapkan pokok-pokok haluan negara dalam
mengatasi hal ini sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kata Kunci: Stunting; Theory of Constraints; Pembangunan Sumber Daya Manusia.

1 Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
* Penulis Korespondensi: Email: ahsanov@yahoo.com
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Abstract
The prevalence of stunting in Indonesia is still one of the highest
compared to countries in the Asia-Pacific and other middle-income countries.
This will have important long-term economic impacts, including decreasing of
economic productivity, health expenditure burden, and the quality of human
resources. This is also not in accordance with the implementation of human
capital development framework that lies in the mission to achieve Indonesia’s
vision in 2045 in Indonesia’s Guideline of State Policy. Therefore, appropriate
intervention strategies to accelerate the prevention and decrease in the prevalence
of stunting in Indonesia will be needed. This article analyzes the problems and
strategies for reducing stunting by using the Theory of Constraints by analyzing
obstacles in interventions carried out by the government to reduce stunting.
There are four important obstacles that could lead to detaining in decreasing
stunting prevalence namely education barriers, legal barriers, economic and
poverty barriers, and socio-cultural barriers. MPR together with government
thus need to design Directive Principles of State Policy to prevent theseobstacles
as the foundation to achieve Indonesia Emas 2045.
Keywords: Stunting; Theory of Constraints; Human Capital Development.

LATAR BELAKANG
Kasus stunting (kerdil) di Indonesia
merupakan salah satu kasus dalam
bidang kesehatan yang tengah menjadi
perhatian pemerintah. Pada tahun
2013, sebanyak 37% atau hampir 9 juta
anak di bawah 5 tahun mengalami
stunting (World Bank, 2017) dan pada
tahun 2017 wakil presiden Jusuf Kalla
membuat gerakan Strategi Nasional
Percepatan Pencegahan Stunting
(World Bank, 2018). Pencegahan kasus
stunting menjadi komitmen nasional
karena kasus stunting tidak hanya
berdampak pada kesehatan balita
pada usia dini, namun juga memiliki
dampak jangka panjang terhadap
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Stunting
memiliki
berbagai
konsekuensi jangka panjang di
antaranya adalah dampak terhadap
pengembangan kognitif, pencapaian
di sekolah, produktivitas ekonomi
pada saat dewasa dan reproduksi ibu
(Dewey dan Begum, 2011). Selain itu,
stunting juga berpengaruh terhadap
menurunnya potensi pertumbuhan
fisik penderitanya dan peningkatan
risiko penyakit kronis (Hoddinott, et
al., 2013).
Ditinjau
dari
sisi
ekonomi,
baik secara mikro maupun makro,
kasus stunting di Indonesia akan
memberikan kerugian ekonomi bagi
negara apabila kasus terus terjadi
secara masif. Kerugian ekonomi
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tersebut di antaranya dikarenakan
berkurangnya produktivitas SDM
di masa depan dan adanya risiko
semakin
tingginya
penderita
penyakit kronis yang akan menjadi
beban negara di masa depan. Oleh
karena itu, pencegahan stunting dan
peningkatan kualitas gizi balita secara
umum merupakan salah satu strategi
penting dalam hal investasi Sumber
Daya Manusia untuk meningkatkan
produktivitas perekonomian dan
mencegah kerugian ekonomi yang
lebih banyak di masa depan. Di
samping itu, pencegahan stunting
merupakan bentuk implementasi
dari Sustainable Development Goals
(SDGs) yang kedua dan ketiga, yaitu
peniadaan kelaparan dan kesehatan
yang baik, oleh karenanya penting
untuk memprioritaskan pengentasan
isu ini sebagai salah satu perwujudan
aksi
tujuan
pembangunan
berkelanjutan.
Di
samping
fokus
untuk
mencapai
indikator-indikator
SDGs, memasukkan isu kesehatan
dalam kerangka strategi kebijakan
pembangunan juga merupakan salah
satu misi untuk visi Indonesia pada
tahun 2045 yang dibawa dalam PokokPokok Haluan Negara Indonesia.
Kondisi gizi buruk, termasuk stunting
merupakan salah satu isu yang
menjadi fokus dari bidang kesehatan
di Indonesia saat ini. Lebih dari itu
dalam Pokok-Pokok Haluan Negara,
peningkatan layanan kesehatan untuk
anak usia 5 tahun ke bawah, dengan
fokus mengatasi masalah stunting
adalah bentuk upaya yang dilakukan
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untuk
mencapai
pengentasan
kemiskinan, menuju zero extreme
poverty.
Melihat dari diskusi tentang
pentingnya pengambilan langkah
pencegahan dan penurunan stunting
di Indonesia, maka menjadi penting
bagi artikel ini membahas isu terkait.
Pembahasan isu stunting dalam studi
ini dimaksudkan untuk memperoleh
rumusan strategi dan aksi yang
dapat dilakukan untuk mencegah
dan
menurunkan
stunting
di
Indonesia sebagai implementasi misi
peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia untuk mewujudkan visi
Indonesia 2045 yang tertuang dalam
Pokok-Pokok Haluan Negara.
Tujuan
Artikel ini bertujuan untuk
mendiskusikan
isu
stunting
di
Indonesia
dalam
kerangka
pembangunan sumber daya manusia.
Artikel ini kemudian diharapkan
dapat
memberikan
rekomendasi
strategi langkah-langkah yang dapat
dilakukan untuk mencegah dan
menurunkan prevalensi stunting di
Indonesia.
Ruang Lingkup
1.

2.

Mengkaji prevalensi stunting
di Indonesia dalam perspektif
pembangunan
sumber
daya
manusia
Menghasilkan
strategi
rekomendasi pencegahan dan
penurunan prevalensi stunting di
Indonesia
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Pembangunan SDM Dan Kualitas
Gizi: Dampak Negatif Stunting bagi
Kualitas SDM
Stunting (kerdil) menurut WHO
merupakan gangguan pertumbuhan
dan perkembangan yang dialami
anak-anak dari gizi buruk, infeksi
berulang, dan stimulasi psikososial
yang tidak memadai. Seorang anak
dikatakan mengalami stunting apabila
tinggi badan untuk anak seusia
mereka adalah lebih dari dua standar
deviasi di bawah median Standar
Pertumbuhan Anak WHO. Meskipun
terlihat sebagai permasalahan yang
sederhana, namun stunting pada
usia dini memiliki dampak bagi
pertumbuhan dan perkembangan
anak, baik dalam jangka pendek,
panjang maupun menengah.
Berbagai
studi
klinis
dan
epidemiologis telah membuktikan
bahwa indikator-indikator nutrisi pada
usia anak-anak, yaitu tinggi badan,
berat badan, dan berat badan per
tinggi (indeks massa tubuh atau BMI)
merupakan faktor-faktor yang dapat
memprediksikan risiko morbiditas
dan mortalitas pada usia dewasa
(Shahar, Shahar, Kahar, dan NitzanKalusky, 2005; Dietz, 1998; Abraham,
Collins, Nordsieck, 2016; dll). Hal ini
karena tinggi maupun berat badan
pada usia anak-anak mempengaruhi
tinggi dan berat badan pada usia
dewasa, sedangkan tinggi dan berat
badan pada usia dewasa memiliki
dampak terhadap risiko morbiditas,
mortalitas serta produktivitasnya
(Lusky et al., 1996; Perkins, Engeland,
Bjørge, Selmer dan Tverdal, 2003;

Subramanian, Smith, dan Özaltin,
2016; LaFave dan Thomas, 2017; dll).
Adapun tinggi badan secara khusus
juga memiliki dampak terhadap
ketiga aspek tersebut (Deaton dan
Arora, 2009). Oleh karenanya, kasus
stunting yang merupakan kasus
dimana anak-anak pada usia balita
memiliki tinggi kurang dari rata-rata
tinggi yang seharusnya, merupakan
kasus kurang gizi penting yang dapat
berdampak terhadap berbagai aspek
dalam kehidupannya di masa depan.
Menurut studi oleh Waaler (1984),
tinggi badan seseorang berbanding
terbalik dengan risiko mortalitas
dan morbiditasnya. Semakin rendah
tinggi seseorang, risiko mortalitas dan
morbiditasnya akan semakin tinggi
dan sebaliknya. Studi-studi terkait
dengan hubungan antara kadar gizi
dalam hal ini tinggi badan manusia
dengan risiko mortalitas, morbiditas
dan
bahkan
produktivitasnya
dibenarkan dengan adanya hubungan
dalam fisiologis manusia. Perbedaan
tinggi dan berat badan berkaitan
dengan perbedaan komposisi kimiawi
dari jaringan yang membentuk
organ, dalam hal kualitas transmisi
elektrik antar selaput, dan dalam hal
memfungsikan sistem endokrin dan
sistem vital lainnya (Fogel, 1994).
Hal ini juga berlaku bagi stunting
yang merupakan salah satu bentuk
malnutrisi dalam hal tinggi badan,
dan karenanya stunting merupakan
salah satu kasus penting yang perlu
diperhatikan karena berhubungan
dengan
risiko
morbiditas
dan
mortalitas
masyarakat.Selain
berdampak bagi kesehatan, stunting
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yang
mencerminkan
kegagalan
pertumbuhan karena malnutrisi juga
berdampak terhadap berbagai aspek
kehidupan lain penderitanya, di
antaranya adalah kinerja ekonomi dan
kinerja kognitif (Dewey dan Begum,
2011; Victora, et al. 2008; Hoddinott,
et al. 2013; dll). Memprioritaskan
penurunan dan pencegahan prevalensi
stunting adalah hal penting untuk
menurunkan beban penyakit secara
global dan membantu percepatan
pembangunan ekonomi (Dewey dan
Begum, 2011).
Kondisi dan Tantangan
Stunting di Indonesia

Kasus

Prevalensi stunting pada balita di
Indonesia termasuk salah satu yang
tertinggi di antara negara-negara
Asia dan dibandingkan dengan
East-Asia & Pacific secara umum.
Meskipun demikian, tren prevalensi
stunting balita di Indonesia terus
mengalami penurunan, walaupun
dalam beberapa tahun mengalami
peningkatan. Gambar 1 dan gambar
2 berikut ini membandingkan tren
prevalensi stunting pada balita
di Indonesia dari tahun 2007 dan
perbandingan prevalensi stunting
di
Indonesia
dengan
negaranegara lainnya. Gambar 1 di atas
menunjukkan tren prevalensi stunting
pada balita di Indonesia sejak tahun
2007 hingga tahun 2018. Berdasarkan
gambar 1, terlihat bahwa dalam 10
tahun terakhir, upaya penurunan
stunting pada balita telah berhasil
menurunkan prevalensi stunting
hingga 8,8% dengan penurunan
tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu
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sebanyak 8,3%. Pada tahun-tahun
selanjutnya, penurunan prevalensi
stunting cenderung stagnan dan
bahkan mengalami peningkatan 1 –
2% pada tahun 2015 dan 2017. Secara
keseluruhan, gambar 1 menunjukkan
bahwa program peningkatan kualitas
gizi secara umum dan pencegahan
/ penurunan stunting secara khusus
pada tahun 2014 adalah relatif paling
berhasil
dibandingkan
program
peningkatan kualitas gizi lainnya
dalam satu dekade yang sama.
Gambar 2 menunjukkan perbandingan
prevalensi stunting pada balita di
Indonesia dengan beberapa negara
terpilih lainnya di kawasan Asia
– Pasifik pada tahun 2013. Pada
tahun 2013, terlihat bahwa Indonesia
memiliki prevalensi stunting pada
balita tertinggi kedua setelah Timor
Leste yang 50,2%, yaitu 36,4%.
Selain itu, prevalensi stunting
pada balita di Indonesia pada tahun
2013 dapat dikatakan relatif tinggi
dibandingkan
dengan
rata-rata
prevalensi di kawasan East-Asia &
Pacific serta negara-negara Middle
Income,
dimana
masing-masing
memiliki prevalensi 14,2% dan
25,1%. Secara keseluruhan, gambar
2 menunjukkan kondisi kurang
gizi secara umum dan stunting
secara khusus yang cukup parah di
Indonesia. Oleh karenanya, isu ini
perlu menjadi perhatian pemerintah,
terutama karena Indonesia merupakan
negara dengan jumlah penduduk
terbesar keempat di Indonesia.
Tingginya persentase balita yang
mengalami kurang gizi dan stunting
menunjukkan
tingginya
angka
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Gambar 1: Prevalensi Stunting Balita di Indonesia 2007 – 2018
Sumber: Katadata, 2018

Gambar 2: Perbandingan Persentase Kasus Stunting Balita di Indonesia
dengan Beberapa Negara Lainnya di East Asia & Pacific tahun 2013
Sumber: World Bank dan UNICEF, 2018 * 2014; ** 2015; *** 2016

kejadian kurang gizi dan stunting.
Hal ini akan berdampak negatif
terhadap masa depan perekonomian
Indonesia dalam hal kualitas sumber
daya manusia (SDM), produktivitas
perekonomian,
maupun
beban
pengeluaran kesehatan Indonesia di
masa depan. Isu penting lainnya dari
tingginya angka balita mengalami
kurang gizi dan stunting ini juga
adalah dampak jangka panjangnya

terhadap tingkat daya saing bangsa
Indonesia, terutama dalam hal SDM
dengan negara-negara lainnya yang
memiliki prevalensi kurang gizi dan
stunting relatif jauh lebih rendah
dibandingkan
Indonesia.
Selain
isu prevalensi stunting pada balita
yang masih tinggi secara nasional,
isu lainnya dari kurang gizi secara
umum atau stunting secara khusus
yang perlu menjadi perhatian juga
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adalah tingginya kasus di wilayahwilayah tertentu. Berdasarkan data
PSG Kementerian Kesehatan dan BPS,
prevalensi stunting tertinggi rata-rata
terjadi pada daerah-daerah yang juga
memiliki IPM terendah, demikian
pula sebaliknya. Prevalensi stunting
tertinggi terjadi di provinsi NTT dan
provinsi Sulawesi Barat, yaitu masingmasing 40,3% dan 40%, dimana
kedua provinsi juga termasuk dalam
lima provinsi terendah berdasarkan
IPM dengan IPM keduanya tidak
mencapai 65. Sebaliknya, provinsi
dengan prevalensi stunting terendah
adalah Bali dan DI Yogyakarta yang
masing-masing adalah 19,1% dan
19,8%, dimana keduanya juga secara
IPM termasuk dalam kategori lima
tertinggi di antara seluruh provinsi
di Indonesia. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat indikasi hubungan
negatif antara stunting dengan
kualitas IPM, dimana IPM memang
mencerminkan aspek pendidikan dan
kesehatan serta ekonomi masyarakat,
yang ketiganya secara langsung
maupun tidak langsung memiliki
hubungan dengan kasus stunting.
Stunting di usia dini merupakan
kasus malnutrisi dimana penyebabnya
dapat datang dari berbagai faktor dan
dapat memiliki berbagai konsekuensi
baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Kompleksitas kasus stunting
ini disebabkan oleh beragamnya
faktor yang mungkin menyebabkan
stunting dan beragamnya konsekuensi
yang dapat terjadi akibat stunting
itu sendiri. Oleh karenanya, dalam
menangani kasus stunting, diperlukan
analisis mendalam terkait faktor
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yang dapat menyebabkan stunting
dan bagaimana faktor tersebut
dapat membentuk stunting. Setelah
menganalisis faktor tersebut, maka
langkah yang perlu dilakukan sebagai
strategi pencegahan dan penurunan
prevalensi stunting adalah mengambil
kebijakan yang menghambat masingmasing faktor untuk terjadi. Berbagai
faktor tersebut dapat disebabkan oleh
faktor eksternal lingkungan maupun
faktor internal dari proses kehamilan
dan proses menyusui Ibu itu sendiri.
Gambar 3 berikut menggambarkan
kerangka konseptual WHO untuk
stunting di usia anak yang menjelaskan
secara rinci, kemungkinan berbagai
penyabab dan konsekuensi dari
stunting di usia anak.
Secara umum, WHO membagi
penyebab penghambat pertumbuhan
dan pengembangan anak di usia
dini menjadi empat, yaitu: (i)
faktor keluarga dan rumah tangga;
(ii) gizi yang tidak mencukupi
dalam makanan; (iii) faktor ASI
dan menyusui; dan (iv) infeksi.
Dalam faktor keluarga dan rumah
tangga terdapat dua hal utama yang
dapat menyebabkan terhambatnya
pertumbuhan seorang anak, yaitu
faktor ibu dan faktor kondisi
lingkungan di rumah. Kesehatan
dan kecukupan seorang ibu hamil
menjadi faktor penentu kesehatan
dan kecukupan nutrisi bagi anak yang
akan dilahirkan. Di antara beberapa
hal yang perlu diperhatikan sebelum,
selama dan setelah proses kehamilan
seorang ibu adalah kecukupan nutrisi
sebelum masa kehamilan, selama
masa kehamilan, dan selama masa
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laktasi. Menurut studi oleh Danaei,
et al. (2016), kecukupan gizi ibu
merupakan faktor penentu ketiga
dalam kasus stunting di usia anak
setelah faktor Fetal Growth Restriction
(FGR) serta kondisi pra kelahiran dan
faktor lingkungan.
Selain faktor nutrisi ibu, faktor lain
yang juga penting untuk diperhatikan
adalah usia ibu saat mengandung.
Usia ibu yang sangat belia memiliki
risiko tertentu terhadap kecukupan
nutrisi dan pola pengasuhan dan
menyusui ibu, dan karenanya dapat
mempengaruhi perkembangan bayi
(Hyun Yu, Mason, Crum, Cappa dan
Hotchkiss, 2016). Selain itu, kehamilan
ibu di usia remaja juga memiliki
dampak negatif terhadap kesehatan
mental sang ibu (Kingston, Heaman,
Fell, dan Chalmers, 2012; Siegel dan
Brandon, 2014; Hodgkinson, Beers,
Southammakosane, dan Lewin, 2014;
dll). Lebih dari itu, seorang anak
memiliki kemungkinan tiga kali lebih
besar untuk tumbuh dalam stunting
ketika dibesarkan oleh ibu yang
tidak sehat secara mental (Wemakor
dan Mensah, 2016). Faktor lainnya
dari seorang ibu yang juga dapat
menyumbang prevalensi stunting
adalah kondisi ibu yang terinfeksi
dan mengalami hipertensi serta jarak
kelahiran yang tidak diatur.
Kondisi kesehatan ibu yang telah
diuraikan di atas berkaitan erat
dengan faktor ketiga, yaitu proses
menyusui. Di antara beberapa hal
dalam proses menyusui yang dapat
menyebabkan stunting adalah inisiasi
proses menyusui yang tertunda, ASI

yang tidak eksklusif, dan penghentian
proses menyusui yang terlalu cepat.
Proses pemberian ASI eksklusif dan
pola perilaku menyusui yang tepat
terbukti dapat mempengaruhi dan
menurunkan stunting pada bayi
yang terindikasi mengalami stunting
pada masa awal kelahiran (Ayisi dan
Wakoli, 2014; Kumar dan Singh, 2015;
Terati, Yuniarti dan Susanto, 2018; dll).
Selain faktor ibu itu sendiri, faktor
dari lingkungan dan keluarga yang
juga berkontribusi terhadap kasus
stunting adalah kondisi lingkungan
di rumah / keluarga tempat anak
tumbuh. Hal ini juga bersinggungan
dengan faktor kedua yang dapat
menyebabkan stunting, yaitu gizi yang
tidak mencukupi dalam makanan.
Di antara faktor lingkungan keluarga
yang dapat menyumbang terhadap
stunting adalah tidak tercukupinya
stimulasi dan kurangnya aktivitas
sehingga baik anak di usia dini
sehingga perkembangan kognitif
maupun fisik anak menjadi terhambat.
Selain itu, ukuran keluarga juga perlu
menjadi perhatian karena alokasi
makanan dan ketercukupan makanan
juga menjadi faktor yang dapat
berkontribusi
terhadap
stunting.
Beberapa studi telah menunjukkan
bahwa
malnutrisi
berhubungan
dengan besarnya keluarga dan jumlah
keluarga yang tinggal di satu tempat
tinggal yang sama (Lima Mde, Motta,
Santos, Pontes da Silva, 2004; Basit,
Nair, Chakraborthy, Darshan, dan
Kamath, 2012; Owoaje, Onifade, dan
Desmennu, 2014; dll). Hal ini berkaitan
erat dengan faktor ketercukupan
gizi anak, dimana seorang anak
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Gambar 3: Kerangka Konseptual WHO untuk Stunting di Usia Anak
(Context Causes and Consequences)
Sumber: WHO, 2013
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tidak hanya membutuhkan alokasi
makanan secara kuantitas, tetapi
juga secara kualitas kebutuhan akan
mikronutrien, makronutrien, gizi
dari produk makanan hewani, dan
makanan yang bersifat pengganti
energi sangat dibutuhkan pada usia
awal perkembangan anak. Di samping
masalah
ketercukupan
pangan
beserta kualitas pangan, keamanan
dan kebersihan dan kedisiplinan
dalam proses pemberian nutrisi
juga menjadi faktor determinan
penting
perkembangan
seorang
anak (Torlesse, Cronin, Sebayang,
dan Nandy, 2012; Cumming dan
Cairncross, 2016; Beal, Tumilowicz,
Sutrisna, Izwardy, dan Neufeld, 2018).
Studi oleh Cumming dan Cairncross
menunjukkan
bahwa
intervensi
terhadap kebutuhan air, sanitasi, dan
higienitas dapat menjadi strategi untuk
mempercepat penurunan stunting
dengan menurunkan kemungkinan
terpaparnya nutrisi yang dibutuhkan
anak dari patogen yang mungkin
menjadi penyebab malnutrisi.
Strategi Penurunan Kasus Stunting
di Indonesia
Untuk memberikan rekomendasi
terkait dengan strategi penurunan
stunting di Indonesia, maka artikel ini
akan menggunakan hierarki kerangka
berpikir dalam Theory of Constraints
(TOC) Goldratt. Menurut Mabin
(2015), dalam TOC Goldratt, terdapat
lima langkah yang membentuk
diagram, yaitu: (i) mengidentifikasi
kondisi saat ini (current reality trees
/ CRT). Current Reality Trees (CRT)
digunakan untuk menjelaskan kondisi

dan masalah yang terjadi saat ini,
dampak jangka menengah yang
disebabkan oleh kondisi/masalah
tersebut dan dampak akhir yang
tidak diinginkan dari adanya masalah
tersebut; (ii) mengidentifikasi solusi
yang mungkin diberikan terhadap
akar permasalahan (evaporating clouds
/ EC); (iii) mengidentifikasi kondisi
ideal yang diinginkan (future reality
trees / FRT); (iv) mengidentifikasi
hambatan yang dapat menghalangi
solusi
untuk
diimplementasikan
(prerequisite trees / PRT) dan (v)
mengidentifikasi
strategi
untuk
mengimplementasikan solusi yang
telah dijadikan usulan sebelumnya
(transition trees).
Dalam
menganalisis
strategi
penurunan dan pencegahan stunting
di Indonesia, artikel ini akan
menggambarkan TOC dalam bagan
sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya. Gambar 4 berikut ini
akan menggambarkan analisis strategi
penurunan dan pencegahan stunting
di Indonesia menggunakan kerangka
TOC. Pada tahapan awal analisis
TOC, penting untuk menganalisis
tujuan apa yang ingin dicapai (goal),
dan bagaimana kondisi saat ini serta
kondisi yang diinginkan nantinya
dapat mempengaruhi pencapaian
tersebut. Dalam analisis ini, goal yang
ingin dicapai adalah tercapainya
Indonesia emas pada tahun 2045
dengan pertumbuhan ekonomi tinggi
yang disertai tercapainya tujuantujuan pembangunan berkelanjutan,
termasuk
di
dalamnya
adalah
perwujudan kesehatan dan tidak
adanya kurang gizi.
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Langkah selanjutnya adalah yang
menganalisis dan mengidentifikasi
kondisi saat ini (current condition),
dimana kondisi yang terjadi saat ini
adalah kondisi banyaknya anak yang
mengalami kurang gizi secara umum
dan stunting secara khusus. Kondisi
ini dapat mempengaruhi pencapaian
goal dengan adanya berbagai dampak
tidak diinginkan (undesirable effect)
yang merupakan dampak tidak
langsung dari dampak menengah
tidak
diinginkan
(intermediate
undesirable effect). Berdasarkan hasil
analisis, secara umum, dampak jangka
menengah (intermediate effect) dari
kasus stunting dapat dikelompokkan
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menjadi tiga bagian besar, yaitu
terhambatnya pertumbuhan kognitif
anak, terhambatnya pertumbuhan
fisik anak dan meningkatnya risiko
morbiditas dari anak yang mengalami
stunting pada masa dewasanya.
Adapun dua dampak pertama, yaitu
terhambatnya pertumbuhan kognitif
dan fisik anak dapat berdampak
terhadap rendahnya produktivitas
anak saat dewasa, dimana ini adalah
salah satu dampak akhir yang tidak
diinginkan (undesirable effect). Adapun
intermediate effect ketiga, yaitu risiko
morbiditas yang lebih tinggi dari
penderita stunting dapat berdampak
terhadap undesirable effect berupa lebih

Gambar 4: Strategi Penurunan Stunting berdasarkan Kerangka TOC
Sumber: Analisis Penulis
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tingginya beban pengeluaran untuk
keperluan kesehatan di masa depan.
Kedua undesirable effect tersebut pada
akhirnya akan berdampak terhadap
satu undesirable effect lainnya, yang
merupakan dampak ekonomi dari
kedua undesirable effect sebelumnya.
Produktivitas yang rendah saat dewasa
akan mengakibatkan menurunnya
produktivitas perekonomian yang
juga dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi, karena salah satu kontributor
penting dalam pertumbuhan ekonomi
adalah SDM. Adapun peningkatan
beban
pengeluaran
kesehatan
juga akan berdampak negatif bagi
perekonomian, terutama dari segi
beban anggaran pemerintah.
Tingginya angka pengeluaran
untuk kesehatan akan meningkatkan
keperluan
pemerintah
untuk
memprioritaskan atau memberikan
proporsi anggaran lebih terhadap
pengeluaran
untuk
kesehatan
tersebut. Hal ini akan menjadi tradeoff bagi pemerintah untuk melakukan
pengeluaran bagi keperluan lainnya
seperti investasi pada pendidikan dan
infrastruktur yang dapat mempercepat
pertumbuhan perekonomian. Secara
umum, kedua undesirable effect tersebut
akan menyebabkan undesirable effect
dalam bidang ekonomi dengan adanya
hambatan dalam produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. Undesirable
effect
akhir
berupa
penurunan
produktivitas perekonomian dan
beban bagi ekonomi inilah yang
kemudian menghambat tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan di awal.
Langkah selanjutnya dalam kerangka
TOC adalah menentukan langkah-

langkah intervensi (injection/action)
yang dapat dilakukan untuk mencegah
terjadinya undesirable effect sebagai
dampak adanya current condition
tadi. Berdasarkan strategi TNP2K
dalam penanganan kasus stunting,
terdapat dua jenis aksi/intervensi
yang dilakukan, yaitu intervensi gizi
spesifik yang menyasar ibu hamil
dan menyusui, dan intervensi gizi
sensitif yang menyasar lingkungan
serta gizi anak. Adapun berdasarkan
pengelompokan faktor-faktor yang
berkontribusi terhadap stunting, maka
intervensi ini kemudian menyasar
masing-masing faktor secara berbeda.
Langkah
selanjutnya
dalam
kerangka TOC adalah mengidentifikasi
desirable effect akhir yang ingin dicapai
dan bagaimana proses intervensi
tersebut mempengaruhi desirable effect,
baik secara langsung maupun melalui
intermediate desirable effect. Desirable
effect akhir yang ingin dicapai adalah
kondisi reverse dari current condition,
yaitu penurunan stunting. Hal ini
akan berpengaruh pada pencapaian
goal secara berkebalikan dengan
undesirable effect yang disebabkan
oleh current condition. Adapun untuk
mencapai desirable effect tersebut,
maka
masing-masing
intervensi
mempengaruhi faktor-faktor pemicu
yang kemudian menciptakan desirable
effect. Intermediate desirable effect
berdasarkan strategi aksi TNP2K
dapat
dikelompokkan
menjadi
lima berdasarkan faktor penyebab
stunting itu sendiri, yaitu perencanaan
keluarga yang lebih baik, pencapaian
ketercukupan gizi anak di usia dini,
peningkatan terhadap sanitasi, akses
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air bersih dan kebersihan lingkungan,
peningkatan gizi ibu hamil, dan
peningkatan gizi ibu masa menyusui.
Berdasarkan hasil analisis dari
strategi dan aksi intervensi TNP2K,
secara umum dapat dikatakan bahwa
intervensi gizi spesifik menyasar
faktor gizi ibu pada masa kehamilan
serta gizi ibu pada masa menyusui.
Dengan adanya intervensi gizi
spesifik yang meliputi: (i) pemberian
makanan tambahan pada ibu hamil;
(ii) mengatasi kekurangan zat besi dan
asam folat; (iii) mengatasi kekurangan
iodium; (iv) pemberian obat cacing;
dan (v) perlindungan ibu hamil dari
malaria; maka diharapkan kebutuhan
gizi ibu pada masa kehamilan yang
berdampak terhadap gizi anak yang
dikandung akan tercukupi.
Sedangkan upaya yang meliputi:
(i) mendorong inisiasi menyusui dini
(IMD) melalui pemberian ASI jolong/
colostrum; (ii) memastikan edukasi
kepada ibu untuk memberikan ASI
eksklusif; (iii) pemantauan tumbuh
kembang bayi secara rutin; (iv)
pendorongan pemberian ASI hingga
usia 23 bulan dengan pendampingan
MP-ASI; (v) penyediaan obat cacing;
(vi) penyediaan suplementasi zink;
(vii) fortifikasi zat besi ke dalam
makanan; (viii) perlindungan dari
malaria; (ix) pemberian imunisasi
lengkap; dan (x) pencegahan serta
pengobatan diare diharapkan dapat
memberikan gizi yang cukup bagi ibu
yang tengah menyusui dan bayinya,
serta memastikan bayi terhindar dari
risiko-risiko penyakit yang dapat
berdampak terhadap gizi buruk.
Adapun intervensi gizi sensitif secara
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umum dapat dikatakan menyasar tiga
faktor penyebab stunting yang berasal
dari luar ibu hamil, yaitu faktor
lingkungan sosial dan keluarga, faktor
ketercukupan gizi anak dan faktor
lingkungan fisik di sekitar tempat
anak bertumbuh. Faktor lingkungan
sosial dan keluarga yang dimaksud
adalah terkait dengan bagaimana
calon
pengantin
dari
sebelum
menikah dapat merencanakan usia
pernikahan yang tidak terlalu dini dan
setelah menikah dapat merencanakan
komposisi keluarga, seperti jumlah
anak yang ingin dimiliki dan jarak
antar anak, dengan perencanaan yang
matang.
Aksi strategi yang dilakukan dalam
intervensi gizi sensitif untuk menyasar
faktor lingkungan sosial dan keluarga
di antaranya adalah: (i) penyediaan
akses kepada layanan kesehatan dan
keluarga berencana melalui program
Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
dan program layanan KB dan
kesehatan seksual serta reproduksi
(Kespro); (ii) memberikan pendidikan
pengasuhan kepada orang tua; (iii)
memberikan
edukasi
kesehatan
seksual dan reproduksi serta gizi
pada remaja; dan (iv) menyediakan
bantuan dan jaminan sosial bagi
keluarga miskin. Adapun aksi untuk
menyasar faktor kedua yaitu faktor
pencapaian ketercukupan gizi anak
di usia dini dicapai dengan aksi: (i)
melakukan fortifikasi bahan pangan
(garam, terigu, dan minyak goreng);
(ii) menyediakan jaminan kesehatan
nasional (JKN); (iii) menyediakan
jaminan
persalinan
universal
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(Jampersal);
(iv)
memberikan
pendidikan gizi masyarakat; (v)
meningkatkan ketahanan pangan
dan gizi dengan menjamin akses
pangan yang memenuhi kebutuhan
gizi, menjamin pemanfaatan optimal
pangan yang tersedia bagi semua
golongan penduduk, memberikan
perhatian pada petani kecil, nelayan
dan kesetaraan gender, pemberdayaan
ekonomi mikro bagi keluarga dengan
ibu hamil kurang energi protein, dan
peningkatan layanan KB. Sedangkan
aksi strategi yang dilakukan dalam
intervensi gizi sensitif untuk menyasar
faktor terakhir yaitu peningkatan
sanitasi, akses terhadap air bersih dan
kebersihan lingkungan di antaranya
yaitu: (i) menyediakan dan memastikan
akses pada air bersih melalui program
PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih
dan Sanitasi berbasis Masyarakat);
dan (ii) menyediakan dan memastikan
akses pada sanitasi.
Langkah
selanjutnya
dalam
kerangka
TOC
adalah
mengidentifikasi berbagai hambatan
untuk mencapai desirable effect yang
akan dialami selama melakukan
intervensi. Identifikasi ini perlu untuk
mengidentifikasi strategi (strategy)
pengimplementasian intervensi yang
mempertimbangkan
hambatanhambatan yang akan terjadi. Secara
umum, artikel ini telah mencoba
menguraikan
dan
menganalisis
setidaknya terdapat empat hambatan
utama bagi intervensi stunting untuk
mencapai
tujuannya.
Hambatan
tersebut di antaranya adalah masalah
pendidikan,
masalah
hukum,
masalah ekonomi dan kemiskinan,

dan masalah sosial budaya. Namun
perlu diperhatikan bahwa dalam
bagan tampak bahwa pada bagian
hambatan dan strategi tidak ada
panah yang langsung mengarah
kepada intermediate desirable effect. Hal
ini karena strategi dan hambatan yang
dianalisis dan diuraikan merupakan
strategi dan hambatan yang secara
umum dapat mempengaruhi seluruh
intermediate desirable effect.
Masing-masing dari hambatan
akan
memerlukan
strategi
berbeda
untuk
penanganannya.
Strategi
ini
diperlukan
dalam
pengimplementasian
aksi/solusi
intervensi gizi yang telah diuraikan
sebelumnya, sehingga aksi tersebut
dapat mencapai desirable effect-nya
dan akhirnya mencapai goal. Adapun
hambatan pertama yaitu hambatan
masalah pendidikan, teridentifikasi
sebagai masalah pendidikan orangtua,
terutama ibu. Isu ketidaksetaraan
gender dalam hal pendidikan masih
menjadi isu utama yang dapat
mencegah perempuan melanjutkan
pendidikan dan karenanya berdampak
terhadap berbagai hal, di antaranya
adalah: (i) usia pernikahan yang relatif
cepat; (ii) rendahnya pendidikan
ibu
sebagai
seorang
caregiver
yang berdampak terhadap pola
pengasuhan anak. Melihat fenomena
tersebut, maka menjadi penting untuk
memasukkan strategi prioritas utama
terhadap pendidikan perempuan
yang merata dan berkualitas dalam
pengimplementasian
intervensi.
Di antara rekomendasi kebijakan
yang bisa dilakukan untuk mencapai
kesetaraan
gender
dalam
hal
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pendidikan adalah: (i) mendorong
adanya pendidikan keterampilan
dan non-formal bagi wanita melalui
kolaborasi antara lembaga-lembaga
non-profit, lembaga keuangan mikro/
pemberdayaan masyarakat dengan
pemerintah. Hal ini karena secara
umum, basis pendidikan keterampilan
dan
non-formal
yang
dimiliki
oleh lembaga-lembaga non-profit
maupun lembaga keuangan mikro/
pemberdayaan masyarakat cukup
kuat, namun kurang ditopang dengan
adanya sinergisitas dengan program
pemerintah; dan (ii) mendorong
penguatan
program
pendidikan
di daerah pedesaan, karena angka
perempuan putus sekolah di daerah
pedesaan yang jauh lebih besar
dibandingkan daerah perkotaan dan
karenanya perlu menyasar daerah
tersebut
sebagai
implementasi
strategi penguatan pendidikan bagi
perempuan.
Hambatan
kedua
yang
teridentifikasi
adalah
hambatan
hukum. Di Indonesia, hukum terkait
dengan usia pernikahan pertama
masih sangat rendah. Undang-undang
pernikahan di Indonesia hingga saat
ini masih mengikuti Undang-Undang
Perkawinan tahun 1974, dimana usia
minimum bagi mempelai wanita
adalah 16 tahun dan bagi mempelai
pria adalah 19 tahun. Meskipun
terdapat upaya pemerintah daerah
untuk
melakukan
pendewasaan
usia pernikahan, seperti upaya yang
dilakukan oleh pemerintah daerah
NTB dalam surat edaran nomor
150/1138/Kum
yang
berupaya
meningkatkan
usia
minimum

71

pernikahan wanita menjadi 21 tahun
dan pria menjadi 23 tahun, namun
ketidakselarasan hukum pada tingkat
nasional dan tingkat daerah tersebut
tetap berdampak terhadap terjadinya
pernikahan anak di usia dini. Selain
itu, hukum-hukum pada tingkat
komunitas maupun adat yang tertulis
mapun tidak tertulis pun masih belum
selaras dengan tujuan pendewasaan
usia pernikahan.
Oleh karena itu, strategi yang
perlu dilakukan untuk menghindari
hambatan karena masalah hukum
terkait usia minimum pernikahan ini
di antaranya adalah: (i) melakukan
pendewasaan usia pernikahan pada
undang-undang sehingga peraturan
pemerintah daerah akan selaras
dengan peraturan pemerintah pusat
dan karenanya pernikahan dini
dapat lebih diatur; (ii) melakukan
sosialisasi kepada tokoh-tokoh adat
maupun masyarakat untuk membuat
aturan baik tertulis maupun tidak
tertulis terkait dengan pendewasaan
usia pernikahan yang selaras dengan
tujuan pemerintah pada tingkat pusat.
Hambatan ketiga adalah hambatan
terkait dengan kondisi ekonomi
dan kemiskinan yang berdampak
terhadap hampir semua faktor pemicu
terjadinya stunting. Di satu sisi,
hal ini merupakan peluang karena
fokus kepada pengentasan ekonomi
dan kemiskinan di masyarakat
akan menjadi strategi untuk secara
sekaligus mencegah seluruh faktor
pemicu terjadinya stunting. Berbagai
upaya pengentasan kemiskinan pun
telah dilakukan hingga per tahun 2018,
untuk pertama kalinya persentase
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penduduk miskin di Indonesia
mencapai angka single digit. Namun
demikian, perlu diperhatikan bahwa
pengentasan kemiskinan dalam hal ini
bukan hanya mendorong masyarakat
untuk keluar dari garis kemiskinan,
tetapi
juga
menyasar
kepada
masyarakat rentan yang berada di
sekitar garis kemiskinan untuk dapat
bertahan secara mandiri dan tidak
kembali kepada garis kemiskinan.
Selain itu, beberapa rekomendasi
strategi yang dapat dilakukan untuk
menghilangkan
hambatan
yaitu
mengintensifkan program-program
pemberdayaan
masyarakat
dari
lembaga-lembaga filantropi Islam
dan lembaga keuangan mikro Islam.
Hal ini diharapkan dapat membantu
pemerintah
untuk
mempercepat
penurunan kemiskinan sekaligus
memberdayakan masyarakat rentan
agar mandiri dan dengan demikian
dapat mengurangi beban pemerintah
dalam
upaya
penanggulangan
kemiskinan.
Hambatan
terakhir
yang
teridentifikasi adalah hambatan sosial
budaya. Hal ini juga masih terkait
dengan isu pernikahan dini yang
telah dibahas sebelumnya. Dalam
budaya beberapa adat dan kelompok
agama di Indonesia, menikahkan anak
di usia dini dirasa lebih terhormat
dan merupakan bentuk pencegahan
terhadap pergaulan bebas bagi
remaja. Pola pikir ini kemudian yang
perlu diintervensi dalam strategi
penanggulangan pernikahan dini
yang dapat berdampak terhadap
stunting
di
Indonesia.
Dalam
kerangka maqashid al-syariah yang

dapat dijadikan landasan untuk
mendorong suatu kebijakan, dikenal
istilah maslahah atau kesejahteraan
bersama. Maslahah merupakan salah
satu hal yang perlu dipertimbangkan
sebelum mengambil suatu tindakan/
kebijakan/keputusan.
Dengan
melihat banyaknya dampak buruk
dari pernikahan dini yang secara tidak
langsung juga mencederai prinsipprinsip maqashid al-syariah (i.e.
mencederai nasl karena pernikahan di
usia dini seringkali berdampak buruk
terhadap kelangsungan pernikahan
dan
keturunan/anak-anaknya,
mencederai nafs karena pernikahan
di usia dini seringkali berdampak
buruk terhadap kesehatan ibu yang
hamil di usia muda dan bayi yang
dilahirkan, dan mencederai aql karena
pernikahan di usia dini seringkali
berdampak terhadap putus sekolah
bagi anak-anak), maka pertimbangan
pelarangan menikah di usia dini
dengan
pertimbangan
maslahah
dapat menjadi salah satu bentuk
advokasi untuk mencegah pernikahan
dini. Strategi penting yang perlu
dilakukan oleh pemerintah adalah
melakukan advokasi dan sosialisasi
melalui ulama atau tokoh masyarakat
dan tokoh agama terkait dengan
pencegahan pernikahan dini dalam
koridor maqashid al-syariah, sehingga
materi advokasi yang disampaikan
dapat diterima dengan baik, baik
oleh ulama, tokoh masyarakat, tokoh
agama, maupun masyarakat yang
menerimanya.
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KESIMPULAN
Pembangunan ekonomi dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan
sebagai implementasi untuk mencapai
visi Indonesia 2045 yang tertera dalam
Pokok-Pokok Haluan Negara perlu
memperhatikan berbagai aspek di
luar perkembangan ekonomi secara
moneter, yaitu aspek sumber daya
manusia. Hal ini karena sumber daya
manusia memiliki implikasi penting
terhadap produktivitas perekonomian
dan menjadi salah satu determinan
dalam terminologi pembangunan
modern. Salah satu aspek penting
dari sumber daya manusia yang
perlu diperhatikan adalah aspek
kesehatan. Masyarakat yang sehat
akan
membentuk
masyarakat
yang produktif dan mendorong
pertumbuhan
ekonomi
tanpa
membebani perekonomian.
Oleh
karenanya,
penting
untuk
memprioritaskan
isu-isu
pembangunan sumber daya manusia
untuk dapat mencapai Indonesia emas
2045 yang besar secara ekonomi dengan
sumber daya manusia berkualitas.
Salah satu isu dalam bidang sumber
daya manusia, khususnya kesehatan
yang masih perlu menjadi masih perlu
menjadi perhatian karena implikasi
perekonomian di masa depannya yang
cukup penting di Indonesia adalah
isu stunting. Isu stunting memiliki
berbagai dampak jangka panjang
seperti risiko morbiditas, penurunan
kemampuan kognitif dan penurunan
perkembangan fisik yang secara
keseluruhan akan mempengaruhi
produktivitas masyarakat dan menjadi
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beban bagi pengeluaran kesehatan di
masa depan. Oleh karena itu, berbagai
strategi perlu dilakukan sebagai upaya
untuk mencegah dan menurunkan
prevalensi stunting di Indonesia.
Di antara dua upaya utama yang
telah dilakukan oleh TNP2K untuk
mencegah stunting adalah intervensi
gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Namun demikian, terlihat bahwa
tren penurunan prevalensi stunting
masih stagnan dari tahun 2014 hingga
tahun 2018. Hal ini mengindikasikan
adanya hambatan-hambatan penting
yang perlu diperhatikan dalam
mengimplementasikan
intervensiintervensi tersebut, yang mencegahnya
mencapai tujuan dari intervensi.
Artikel ini kemudian berkontribusi
untuk
menganalisis
hambatanhambatan yang perlu diperhatikan
dalam
pengimplementasian
intervensi stunting oleh pemerintah
dengan
menggunakan
kerangka
berpikir TOC. Keempat hambatan
penting yang perlu diperhatikan
di antaranya yaitu hambatan dari
sisi pendidikan, hambatan dari sisi
hukum, hambatan dari sisi ekonomi
dan kemiskinan dan hambatan dari
sisi sosial-budaya. Berbagai strategi
kemudian menjadi implikasi dari
adanya hambatan-hambatan tersebut.
Strategi-strategi ini kemudian yang
perlu
diimplementasikan
dalam
upaya intervensi stunting untuk
mengakselerasi
penurunan
dan
pencegahan prevalensi stunting di
Indonesia.
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ZAKAT, KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN DI INDONESIA

Rahmatina Awaliah Kasri1
Abstrak
Studi ini ingin berkontribusi dalam mengkaji dampak dan efektivitas zakat
– yang merupakan instrumen utama dalam sistem fiskal Islami -- dalam pengentasan
kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, studi ini mengumpulkan
data primer dari rumah tangga miskin penerima dana zakat di daerah Jabodetabek
dan menganalisisnya dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis indeks
kemiskinan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumlah/persentase, kedalaman dan
keparahan kemiskinan rumah tangga miskin penerima zakat tersebut mengalami
penurunan yang cukup signifikan dengan adanya bantuan zakat. Selain itu, terdapat
indikasi bahwa target/sasaran penerima zakat sudah relatif efektif karena penerimanya
dapat dikategorikan sebagai kelompok yang paling miskin dan tidak sejahtera dalam
masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa institusi zakat sudah cukup
efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, hasil ini diharapkan
bisa menjadi masukan bagi pengelola zakat dan pemerintah dalam melaksanakan
program pengentasan kemiskinan dan mewujudkan Indonesia sebagai negara Pancasila
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, maju, sejahtera dan bermartabat yang
menjadi visi Indonesia 2045 dalam Pedoman Haluan Negara Indonesia.
Kata Kunci: Zakat; Kebijakan Fiskal; Pengentasan Kemiskinan; Pembangunan Ekonomi;
Indonesia.

1 Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Email: rahmatina@ui.ac.id
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Abstract
This study aims to contribute in assessing the impact and effectiveness
of zakat - which is the main instrument in the Islamic fiscal system - in poverty
alleviation in Indonesia. To achieve the objectives, this study collects primary
data from poor households receiving zakat funds in Jabodetabek areas and
analyzes them using descriptive analysis and poverty index analysis. The
results of this study indicate that the number/percentage, depth and severity of
poverty of the poor households have decreased significantly with the assistance
of zakat. In addition, there are indications that the target/target recipients of
zakat are relatively effective because the recipients can be categorized as the
poorest and not prosperous groups in society. The results of this study provide
evidence that the institution of zakat is quite effective in alleviating poverty
in Indonesia. In addition, these results are expected to be an input for zakat
managers and the government in implementing poverty alleviation programs
and eventually contribute in realizing Indonesia as an independent, united,
sovereign, just, prosperous, advanced, prosperous and dignified Pancasila state
that is Indonesia’s 2045 vision in the Indonesian Guideline of State Policy.
Key words: Zakat; Fiscal Policy; Poverty Alleviation; Economic Development;
Indonesia.

LATAR BELAKANG
Zakat merupakan salah satu dari
lima rukun atau pilar dalam Islam.
Kewajiban zakat telah disebutkan
dalam jelas dalam Al Qur’an.2 Zakat,
yang secara teknis melibatkan transfer
kekayaan dari kelompok penduduk
kaya (muzakki) kepada kelompok
penduduk
tertentu
(mustahik)3
(Qardhawi 2010), diharapkan bisa
menjadi alat untuk mendistribusikan
kekayaan dalam masyarakat sehingga
kekayaan tersebut tidak menumpuk

atau berputar di kelompok tertentu
saja. 4
Dalam
konteks
kebijakan
publik, menurut Faridi (1983), zakat
merupakan salah satu komponen
utama
dalam
kebijakan
fiskal
sebuah negara Islam. Dalam model
perekonomian Islami tiga sektor yang
dikemukakannya, zakat berperan
utama sebagai alat distribusi kekayaan
dan instrumen build-in stabilizer.
Artinya, zakat yang diwajibkan
kepada kelompok kaya akan secara

2 Lihat, antara lain, QS Al-Baqarah ayat 110 dan QS At-Taubah ayat 60.
3 QS At-Taubah ayat 60 secara eksplisit menyebutkan, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil
zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.……”

4 Lihat QS Al-Hasyir ayat 7.
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otomatis mendistribusikan kekayaan
dari kelompok tersebut
kepada
kelompok miskin baik dalam kondisi
ekonomi yang bagus maupun resesi
sehingga perekonomian (khususnya
konsumsi
masyarakat)
menjadi
relative lebih stabil. Selain itu, zakat
bisa memainkan fungsi alokasi karena
bisa digunakan untuk membiayai
produksi barang/jasa yang bersifat
barang publik.
Zakat juga dapat dilihat sebagai
institusi Islam utama yang ditujukan
untuk
mengurangi
kemiskinan
dan mencapai kesejahteraan sosial
(Ahmad 1991; Salih 1999; Al Qardawi
2000; Chapra 2000; Sirageldin 2000;
Ahmed 2004). Hal ini terlihat jelas
dari perintah Al Quran yang telah
secara spesifik menjadikan kelompok
fakir (fuqara) dan orang-orang miskin
(masakin) sebagai kelompok prioritas
dalam alokasi zakat. Selain itu, dalam
perspektif ekonomi pembangunan,
zakat dapat dilihat sebagai instrumen
fiskal khusus yang ditujukan untuk
mengentaskan kemiskinan. Zakat
memiliki tujuan yang sama dengan
program lainnya untuk pengentasan
kemiskinan, seperti conditional dan
unconditional cash transfer. Perbedaan
utamanya
terletak
pada
sifat
keagamaan dari institusi zakat dan
adanya spesifikasi penerima zakat
dalam ajaran Islam (Arif, 2006). Oleh
karenanya, dapat dikatakan bahwa
zakat merupakan instrumen utama
kebijakan fiskal negara Islam yang
bertujuan
untuk
mengentaskan
kemiskinan
dan
meratakan
pendapatan. Peranan penting dan
efektivitas zakat dalam pengentasan
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kemiskinan mengalami perubahan
dari waktu ke waktu. Efektivitas zakat
terlihat jelas pada masa awal Islam,
antara lain pada periode pemerintahan
Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Saat itu, pemerintahan Islam yang
secara konsisten mempraktekkan
zakat semenjak masa Rasulullah
SAW menemukan kesulitan dalam
penyaluran zakat karena tidak
ditemukan lagi kelompok miskin yang
berhak menerima zakat (Salih 1999).
Akan tetapi, pada masyarakat Muslim
kontemporer, hal seperti ini sulit
untuk ditemukan. Bahkan, sebagian
besar negara Islam memiliki jumlah
penduduk miskin yang relatif besar
(Obaidullah 2008).
Oleh karena itu, institusi zakat
dapat dikatakan belum efektif
dalam pengentasan kemiskinan dan
membantu mencapai kesejahteraan
sosial di masyarakat Muslim modern.
Di Indonesia, pengelolaan zakat di
Indonesia diatur dengan UU No.
23/2011. Dengan adanya pengaturan
yang cukup baik dan dengan semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat
untuk membayar zakat, kinerja zakat
telah
menunjukkan
peningkatan
pesat dari tahun ke tahun. Menurut
Indonesia
Zakat
Outlook
yang
dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS), pengumpulan
zakat pada tahun 2016 mencapai
Rp 5,02 Triliun atau naik sebanyak
37.34% dibandingkan pengumpulan
tahun sebelumnya (lihat Tabel 1).
Namun demikian, nilai ini masih jauh
dari potensi zakat yang diperkirakan
mencapai Rp 217 Triliun per tahun
(Firdaus et al, 2012). Sementara itu,
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Tabel 1. Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Indonesia
Tahun

Jumlah ZIS (Rp miliar)

Pertumbuhan (%)

2012

2,212.00



2013

2,639.00

19.30%

2014

3,300.00

25.05%

2015

3,653.27

10.71%

2016

5,017.29

37.34%


Sumber: Diolah dari BAZNAS (2017)

distribusi zakat 2016
mencapai
Rp 2.9 triliun (BAZNAS, 2018). Di
negara-negara Islam lainnya, secara
umum institusi zakat belum dijadikan
sebagai bagian dari kebijakan fiskal
ataupun bagian utama dari strategi
pengentasan kemiskinan. Meskipun
begitu, beberapa
negara Islam
seperti Pakistan dan Malaysia telah
memiliki pengelolaan zakat yang baik
dan institusi zakat yang terintegrasi
dengan sistem fiskal mereka dan
mencapai hasil yang cukup baik
dalam pengentasan kemiskinannya
(Hasan 1987; Imtiazi 2002; Khan 2007).
Sementara negara seperti Indonesia
dan Turki belum memasukkan
zakat sebagai bagian dari kebijakan
fiskal mereka. Berkaitan dengan
hal tersebut, berbagai studi telah
dilakukan untuk mengukur dampak
dari distribusi zakat di negaranegara Muslim (lihat, di antaranya,
Jehle 1994 dan Toor dan Nasr 2003)
dan oleh karena itu menyumbang
gagasan tentang bagaimana cara
mengukur dampak dan efektivitas
penerapan sasaran zakat di negaranegara
Muslim.
Di
Indonesia,
studi serupa sudah dilakukan oleh
beberapa peneliti seperti Beik (2010),

Kusuma dan Sukmana (2010) dan Ali
dan Hatta (2014). Berdasarkan sudut
pandang tersebut, studi ini ingin
turut berkontribusi dalam mengkaji
dampak dan efektivitas zakat dalam
pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Dalam Pedoman Haluan Negara,
disebutkan bahwa visi Indonesia 2045
adalah terwujudnya Indonesia sebagai
negara Pancasila yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, makmur,
maju, sejahtera dan bermartabat. Akan
tetapi, kondisi saat ini menunjukkan
bahwa kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan merupakan salah satu
tantangan pembangunan terbesar
saat ini. Selain itu, akses penduduk
miskin terhadap layanan pendidikan
dan kesehatan yang berkualitas
juga tergolong rendah sehingga
menyulitkan untuk menuju ke
masyarakat tanpa kemiskinan ekstrim
(zero extreme poverty). Lebih jauh lagi,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas berbasis stabilitas dan
pemerataan yang diorientasikan bagi
sebesar-besarnya peningkatan taraf
hidup seluruh masyarakat Indonesia
merupakan salah satu misi yang
ingin dicapai oleh Indonesia ke depan
(MPR, 2018). Untuk mencapai tujuan
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tersebut, studi ini melakukan survey
dan mengumpulkan data primer
dari rumah tangga yang menerima
zakat di daerah Jabodetabek (Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi)
Indonesia. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan
analisis deskriptif dan analisis
indeks kemiskinan untuk melihat
dampak zakat terhadap pengentasan
kemiskinan. Selanjutnya, artikel ini
dibagi ke dalam empat bagian. Bagian
pertama membahas latar belakang dan
tinjauan pustaka ringkas, khususnya
terkait peranan zakat sebagai sebuah
instrumen kebijakan fiskal Islam dan
pengentasan kemiskinan di negaranegara Muslim modern. Bagian kedua
menjelaskan data dan metodologi yang
digunakan dalam studi ini, sementara
bagian tiga menjabarkan hasil dan
analisis dari studi ini. Bagian terakhir
menyimpulkan dan memberikan
berbagai implikasi kebijakan yang
relevan.
Metode Penelitian
Dalam studi ini, data yang
digunakan adalah data primer yang
berasal dari kelompok penerima zakat
di Jabodetabek Indonesia. Data primer
ini diperoleh melalui penyebaran
kuesioner secara acak kepada rumah
tangga yang menerima zakat dari tujuh
lembaga zakat besar5 yang beroperasi
dan memdistribusikan zakat di
sembilan daerah di Jabodetabek.
Dengan menggunakan
multi-stage
cluster random sampling, sebanyak 685
jawaban yang valid diperoleh dan
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digunakan dalam analisis. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan
analisis statistik deskriptif dan analisis
indeks kemiskinan. Analisis deskriptif
digunakan
untuk
menjabarkan
karakteristik dari responden dan
memberikan
penjelasan
terkait
indikasi awal tentang efektivitas
penerapan sasaran zakat. Sementara
analisis
indeks
kemiskinan
dipergunakan
untuk
mengukur
perubahan pada tingkat kemiskinan
pada penerima zakat sebelum/
tanpa dan setelah/dengan menerima
dana bantuan zakat. Adapun indeks
kemiskinan yang digunakan dalam
studi ini adalah sebagai berikut.
Pembahasan
Hasil survey menemukan bahwa
sebagian
besar
rumah
tangga
penerima zakat dikepalai oleh kepala
rumah tangga yang relatif muda
(usia produktif 15-45 tahun), wanita,
menikah, relatif kurang berpendidikan
(sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat
pendidikan tertinggi hingga SMP) dan
tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan
tetap). Hasil statistik deksriptif juga
menunjukkan bahwa ukuran rumah
tangga dari para penerima zakat relatif
besar, yaitu secara rata-rata sebanyak
5,1 orang. Lebih jauh lagi, dari setiap
lima rumah tangga yang disurvey,
ditemukan satu anggota rumah tangga
dengan disabilitas. Dalam konteks
evaluasi efektivitas institusi zakat
dalam mengentaskan kemiskinan
dan mewujudkan pemerataan, hasil
analisis awal ini menunjukkan bahwa

5 Lembaga Zakat tersebut adalah BAZNAS, BAZIS DKI Jakarta, DD, RZ, PKPU, BMM dan YBM-BRI.
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Tabel 2. Indeks Kemiskinan)
No
1

Indeks Kemiskinan
Persentase
Penduduk
Miskin (P0)

2

Indeks
Kedalaman
Kemiskinan (P1)

3

Indeks
Keparahan
Kemiskinan (P2)

Definisi/Tujuan
Mengukut
persentase
penduduk
miskin dalam kelompok masyarakat
tertentu
Mengukur kedalaman kemiskinan;
acuan untuk menerapkan biaya
minimum
untuk
mengentaskan
kemiskinan (secara relatif terhadap
garis kemiskinan)
Mengukur
tingkat
keparahan
kemiskinan; memberikan indikasi
ketimpangan di antara kelompok
penduduk miskin; bisa dipergunakan
hasil dari strategi pengentasan
kemiskinan
yang
menargetkan
kelompok termiskin dari waktu ke
waktu.

Rumus

  
 

 

 













Catatan: N adalah jumlah penduduk dalam populasi (sampel), NP adalah jumlah penduduk miskin,
I adalah fungsi pendapatan, yi adalah pengeluaran, z adalah garis kemiskinan, Gi adalah Indeks
Gini, GP adalah Indeks Gini bagi penduduk miskin dan g adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.
Sumber: Haughton dan Khandker (2009)

zakat di Jabodetabek telah cukup baik
dalam mencapai sasarannya. Hal ini
dikarenakan
kelompok-kelompok
yang telah disebutkan sebelumnya
(muda, wanita, menikah, relatif
kurang berpendidikan, dan tidak
bekerja) dapat dikatakan sebagai
kelompok yang paling tidak sejahtera
yang telah menjadi sasaran institusi
zakat. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa terdapat indikasi
mengenai baiknya efektivitas zakat di
Jabodetabek.
Studi ini juga menemukan bahwa,
secara rata-rata, pendapatan rumah
tangga per bulan sebelum (tanpa)
menerima zakat adalah Rp 1.641.808,
sementara
pendapatan
setelah
(dengan) menerima zakat adalah Rp
1.914.131 (lihat Tabel 3). Sebagian
besar dari rumah tangga responden

juga hidup dengan pendapatan di
bawah nilai rata-rata tersebut. Hal ini
diindikasikan oleh sebaran/distribusi
pendapatan
dimana
50%
dari
responden tersebut memiliki rata-rata
pendapatan per bulan hanya sejumlah
Rp 1,3 juta tanpa zakat dan Rp 1,5
juta dengan zakat.
Selanjutnya,
Tabel 4 merangkumkan kondisi
kemiskinan rumah tangga sebelum
dan setelah menerima zakat. Dapat
dilihat bahwa proporsi rumah tangga
miskin sebelum menerima zakat
adalah 61,6%. Dengan menggunakan
garis kemiskinan rumah tangga di
daerah perkotaan sebesar Rp 1556.2916
dan dengan membandingkan kondisi
sebelum dan sesudah menerima
zakat, proporsi rumah tangga miskin
berkurang menjadi 53,3% setelah
menerima zakat. Artinya, telah terjadi
pengurangan indeks penghitungan
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kemiskinan (H0) atau pengurangan
persentase penduduk miskin sebanyak
8,32% setelah mendapatkan zakat.
Selain itu, studi ini menemukan bahwa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (H1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(H2) telah mengalami penurunan
sebesar 4,71% dan 3,34%. Hasil ini
menunjukkan bahwa kedalaman dan
keparahan kemiskinan yang dialami
oleh rumah tangga penerima zakat
telah berkurang dengan cukup drastis
dengan adanya bantuan zakat. Lebih
dari itu, gap/jurang kemiskinan
(nominal poverty gap) juga berkurang
dari Rp 393.835 menjadi Rp 320.467 per
bulan dengan adanya dana bantuan
zakat. Artinya, gap kemiskinan telah
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keparahan kemiskinan rumah tangga
penerima zakat di Jabodetabek. Tidak
hanya itu, jurang kemiskinan juga telah
berkurang dengan cukup signifikan.
Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa terdapat bukti yang cukup kuat
mengenai adanya dampak positif zakat
dalam mengentaskan kemiskinan di
daerah Jabodetabek Indonesia. Hasil
ini melengkapi literatur sebelumnya
yang juga menemukan dampak positif
dari institusi zakat dalam pengentasan
kemiskinan di berbagai belahan
dunia, di antaranya di Pakistan dan
Malaysia (Jehle 1994; Ibrahim 2006;
M Akram dan Afzal 2014). Kontribusi
positif zakat dalam menurunkan
kemiskinan di Indonesia terkait erat

Tabel 3. Statistik Deskriptif Pendapatan Rumah Tangga

Statistik Deskriptif
Mean
St. Deviasi
Minimum
Maksimum

Total Pendapatan Tanpa
Zakat (dalam Rupiah)
1.641.808
1.379.289
0
15.000.000

berkurang sebanyak Rp 73.368 (18.63%
dari gap awal) setelah rumah tangga
tersebut menerima zakat baik dalam
bentuk bantuan ekonomi, kesehatan,
pendidikan dan bantuan sosial
lainnya. Secara keseluruhan, analisis
indeks kemiskinan ini menunjukkan
bahwa zakat telah memberikan
kontribusi positif dalam mengurangi
jumlah/persentase, kedalaman, dan

Total Pendapatan dengan
Zakat (dalam Rupiah)
1.914.131
1.710.637
1.000
19.100.000

dengan efektivitas sasaran penerima
zakat dan efektivitas programprogram pendayagunaan zakat yang
dilakukan di Indonesia. Sebagaimana
ditunjukkan dalam Tabel 5, hampir
90% dari penerima zakat di Indonesia
termasuk ke dalam kategori fakir
dan miskin. Selain itu, sebagaimana
ditunjukkan dalam Tabel 6, hampir
85% dana zakat telah didistribusikan

6 Dihitung dengan mengestimasi garis kemiskinan rumah tangga daerah perkotaan (yaitu mengalikan garis kemiskinan individu,
yang diperoleh dari data resmi oleh Badan Pusat Statistik, dengan rata-rata ukuran rumah tangga yang diperoleh dari studi ini, yaitu 5,1) dan kemudian dirata-ratakan dengan untuk sembilan daerah yang digunakan dalam studi. Metode standar yang diusulkan
oleh Ravallion (1994) dan digunakan oleh di antaranya Ibrahim (2009) dan Beik (2010).
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Tabel 4.Perubahan dalam Indeks Kemiskinan
Tanpa
Zakat
0,616
393.835
0,253
0,145

Indeks Kemiskinan
Persentase Penduduk Miskin (H)
Nominal Poverty Gap, dalam Rupiah
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Dengan
Zakat
0,533
320.467
0,206
0,111

Rata-Rata
Perubahan
-8,32%
-73.369
-4,71%
-3,34%

t-test
7,879***
12,059***
12,059***
9,892***

Catatan: *** mengindikasikan level signifikansi pada tingkat 1%

dalam bentuk berbagai program
yang terkait dengan kebutuhan dasar
seperti program sosial (41.27%),
pendidikan dan dakwah/edukasi
Islam
(35.22%)
dan
kesehatan
(8.5%). Sisanya diperuntukkan bagi
kegiatan ekonomi produktif (15.01%).
Hasil ini menunjukkan bahwa
zakat memang berorientasi untuk
membantu memenuhi kebutuhan
dasar kelompok fakir miskin serta
mengentaskan kemiskinan di tanah
air. Hasil ini juga sejalan dengan arah
pembangunan ekonomi nasional
dalam Pedoman Haluan Negara yang
dikeluarkan oleh Majelis Perwakilan

Rakyat (MPR) Indonesia, yaitu untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas berbasis stabilitas
dan pemerataan yang diorientasikan
bagi sebesar-besarnya peningkatan
taraf hidup seluruh masyarakat
Indonesia (MPR 2018). Penting untuk
diingat bahwa dampak positif yang
cukup besar ini diperoleh ketika
pengumpulan dan distribusi zakat
belumlah optimal dan ketika zakat
belum menjadi bagian dari kebijakan
fiskal di Indonesia. Dengan kondisi
ini saja, dampak penurunan jumlah,
kedalaman dan keparahan kemiskinan
dapat dikatakan sudah cukup baik.

Tabel 5. Penyaluran Zakat di Indonesia (berdasarkan Kelompok Penerima)
No

Ashnaf

2015
Jumlah Jiwa

%

Jumlah Jiwa
85,35

%

1

Fakir Miskin

2

Amil

3

Muallaf

4

Riqob

826

0,02

334

0,00

5

Gharimin

6.167

0,14

7,645

0,11

6

Sabilillah

609.111

13,49

661.468

9,72

7

Ibnu Sabil

21.018

0,47

17.629

0,26

4.515.126

100

6.806.175

100

TOTAL

3.853.699

2016
6.098.152

89,60

10.301

0,23

10.262

0,15

14.0004

0,31

10.684

0,16

Sumber: BAZNAS (2017)
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Jika zakat dijadikan sebagai bagian
dari kebijakan fiskal dan strategi
pengentasan kemiskinan di Indonesia,
dapat diduga bahwa dampaknya
tentu akan menjadi lebih besar dan
signifikan lagi.
SIMPULAN DAN SARAN
Studi ini ingin berkontribusi dalam
mengkaji dampak dan efektivitas zakat
– yang merupakan instrumen utama
dalam sistem fiskal Islami -- dalam
pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Untuk itu, studi ini melakukan survei
dan mengumpulkan data primer
terkait kondisi sosial-demografis dan
ekonomi dari rumah tangga miskin
penerima zakat di Jabodetabek. Dalam
menganalisis data primer hasil survey
tersebut, studi ini menggunakan
pendekatan kuantitatif yang meliputi
statistik deskriptif dan analisis indeks
kemiskinan.
Hasil studi ini menunjukkan
bahwa jumlah/persentase, kedalaman

dan keparahan kemiskinan rumah
tangga miskin penerima zakat
mengalami penurunan yang cukup
drastis
dengan
adanya
zakat.
Lebih dari itu, terdapat indikasi
bahwa kebijakan sasaran penerima
zakat sudah relatif efektif. Secara
nasional, hampir 90% dana zakat
telah disalurkan kepada kelompok
fakir miskin. Selain itu, kelompok
yang paling tidak sejahtera dalam
masyarakat seperti rumah tangga
yang dikepalai oleh kepala rumah
tangga yang kurang berpendidikan,
tidak bekerja dan orang tua tunggal
adalah beberapa kelompok yang
terbukti menjadi prioritas sebagai
penerima manfaat zakat sebagaimana
hasil studi empiris ini. Berdasarkan
hasil temuan dan analisis tersebut,
dapat disimpulkan bahwa institusi
zakat sudah cukup efektif dalam
membantu mengentaskan kemiskinan
di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini
merekomendasikan agar pemerintah
perlu mempertimbangkan secara
lebih serius untuk menjadikan zakat

Tabel 6. Penyaluran Zakat di Indonesia (berdasarkan Program)

BAZNAS
Bidang
Penyaluran

Rp
(juta)

BAZNAS
Provinsi

BAZNAS
Kab/Kota

LAZ

Nasional

%

Rp
(juta)

%

Rp
(juta)

%

Rp (juta)

%

Rp (juta)

%
15,01

Ekonomi

5.161

9,09

29.662

12,98

119.878

21,46

183.330

13,02

338.031

Pendidikan

18.845

33,18

24.343

10,65

102.016

18,26

312.991

22,23

458.195

20,35

Dakwah
Kesehatan

3.480
13.975

6,13
24,6

52.046
6.527

22,78
2,86

77.702
36.632

13,91
6,56

201.523
134.286

14,32
9,54

334.750
191.420

14,87
8,5

Sosial

15.342

27,01

115.928

50,73

222.406

39,81

575.564

40,89

929.239

41,27

Total

56.803

100

228.504

100

558.634

100

1.407.694

100

2.251.635

100

Sumber: BAZNAS (2017)
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sebagai bagian dari kebijakan fiskal
dan strategi dalam pengentasan
kemiskinan di Indonesia. Daam tataran
yang lebih mikro, pemerintah juga
bisa berkolaborasi dengan lembaga
zakat dalam menjalankan programprogram pengentasan kemiskinan.
Pada
akhirnya,
hal-hal
ini
diharapkan bisa menjadi masukan

bagi pengelola zakat dan pemerintah
dalam
melaksanakan
program
pengentasan
kemiskinan
dan
mewujudkan
Indonesia
sebagai
negara Pancasila yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, makmur,
maju, sejahtera dan bermartabat yang
menjadi visi Indonesia 2045 dalam
Pedoman Haluan Negara Indonesia.
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PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP SHADOW ECONOMY: IMPLIKASI DI INDONESIA1

Ibrahim Kholilul Rohman2

Abstrak
Shadow economy atau underground economy adalah aktifitas-aktifitas ekonomi
yang tidak tercatat dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.
Besarnya aktifitas ini dapat mengurangi basis pajak sehingga mengurangi pendapatan
pajak suatu negara. Implikasinya adalah keuangan negara yang seharusnya bisa dibiayai
secara mandiri harus ditutup dengan hutang atau sumber pembiayaan lainnya. Aktifitas
aktifitas shadow economy juga berasosiasi dengan beberapa variable social ekonomi yang
lain, misalnya tingkat inflasi dan pengangguran. Tulisan ini bertujuan untuk melihat
kemungkinan kontribusi dari tata kelola pemerintahan atau e-government (eGov) dalam
mengurangi shadow economy di terutama di negara-negara berkembang. Studi ini
mengangkat hopotesa bahwa Jika masalah kelembagaan bisa diperbaiki, maka kegiatan
ekonomi akan berjalan dengan baik dengan kualitas regulasi sebagai faktor pendukung
dalam mengurangi biaya kegiatan usaha (cost of doing business) sebagai salah satu
akar masalah dari shadow economy. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif
berdasarkan data dari 128 negara di dunia selama periode 2003-2013, di mana data pada
shadow economy [1] dan indeks e-government [2] keduanya tersedia. Analisis dengan
ekonometrika panel data menunjukkan bahwa peningkatan indeks e-Government secara
signifikan mengurangi ukuran shadow economy. Studi ini juga menemukan bahwa
shadow economy adalah fenomena laten dan bahwa dampak dari perbaikan kelembagaan
semata tidak cukup sehingga efetifitas perbaikan kelembagaan masih akan tergantung
dari keparahan shadow economy di suatu negara. Implikasi studi ini di Indonesia juga
diilustrasikan.
Kata kunci: e-Government; shadow economy; pertumbuhan; negara berkembang;
administrasi public
1Artikel ini juga terbit dalam : Against the Shadow: the Role of e-Government. IK Rohman, L Veiga - dg.o ‘17, June 07-09, 2017, Staten

Island, NY, USA © 2017 Association for Computing Machinery, 2017 dan E-government’ dapat mengurangi ekonomi bawah tanah
dan meningkatkan penerimaan pajak (the conversation).
2 Head of Economic Research Samudera Indonesia, Jl. Letjen S.Parman Kav.35 Jakarta 11480-Indonesia
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Abstract
Shadow economy or underground economy is economic activities
that are not recorded in the calculation of a country’s Gross Domestic Product
(GDP). The amount of this activity can reduce the tax base so that it reduces
a country’s tax revenue. The implication is that state finances that should be
funded independently must be covered with debt or other sources of financing.
Activities of shadow economy activities are also associated with several other
socio-economic variables, such as inflation and unemployment. This paper
aims to look at the possible contribution of governance or e-government (eGov)
in reducing shadow economy in especially developing countries. This study
raises the hypothesis that if institutional problems can be improved, economic
activities will run well with the quality of regulation as a supporting factor in
reducing the cost of doing business as one of the root causes of shadow economy.
This study uses a quantitative approach based on data from 128 countries in the
world during the period 2003-2013, where data on shadow economy [1] and
e-government indexes [2] were both available. Analysis with the data econometric
panel shows that an increase in the e-Government index significantly reduces
the size of shadow economy. The study also found that shadow economy is
a latent phenomenon and that the impact of institutional improvement alone
is not enough so that the effectiveness of institutional improvements will still
depend on the severity of shadow economy in a country. The implications of this
study in Indonesia are also illustrated.
Keywords: e-Government; shadow economy; growth; developing countries;
public administration

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Dampaknya
Terhadap Shadow Economy : Implikasi di Indonesia

PENGANTAR
Ekonomi
bayangan
(untuk
selanjutnya disingkat dengan SE) kegiatan ekonomi yang tidak tercatat
dalam perekonomian suatu negara
yang memiliki beberapa potensi
negatif, di antaranya mengikis basis,
mengurangi penerimaan pemerintah
dan menyebabkan kemungkinan
munculnya pembiayaan pemerintah
dari hutang [3,4]. Kegiatan SE juga
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Produk Domestik Bruto (PDB) cukup
besar di katagori negara berkembang.
[1]. Tabel 1 menunjukkan bahwa,
berdasarkan wilayah, proporsi SE
pada PDB berkisar antara 42 hingga
53% di negara berpenghasilan rendah.
Dalam hal ini negara di Amerika Latin
dan Karibia lebih rentan terhadap
kegiatan ini daripada di Asia Selatan
dan Afrika Sub-Sahara. Secara lebih
jelas besaran SE digambarkan dalam
Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Shadow economy, rata-rata 2003-2013 (% dari PDB)

Region

The World Bank income classification
Lower
Higher
Low
High
Middle
Middle
income
Income
income
income

East Asia & Pacific
Europe & Central Asia
Latin America & Caribbean
Middle East & North Africa
North America
South Asia
Sub-Saharan Africa

34.47

34.20

17.97

48.99

40.31

21.39

52.93

61.56
36.01

37.87
25.17

34.04
18.34
12.67

41.62
43.91

35.00
39.38

23.33
30.01


Sumber (1)

berkontribusi
terhadap
tingkat
pengangguran yang lebih besar [5,6],
serta mengurangi daya saing suatu
negara [ 7 ]. Hal lain adalah, aktifitasaktifitas SE berkorelasi dengan tingkat
inflasi yang lebih tinggi [8] tingginya
bunga hutang [9] dan persistensi [7],
artinya sekali fenomena ini muncul,
sulit sekali untuk bisa diteralkan.
Aktifitas SE banyak berpusat di
negara-negara berkembang, sehingga
secara umum rasionya terhadap

Secara lebih detail perhitungan
dari besaran SE dalam studi ini adalah
didasarkan pada (11) bahwa SE
mencakup semua produksi barang dan
jasa yang disembunyikan dari otoritas
publik untuk satu atau kombinasi dari
alasan-alasan berikut:
• menghindari pembayaran pajak,
misalnya pajak penghasilan atau
pajak pertambahan nilai,
• menghindari pembayaran kontribusi
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jaminan sosial,
• menghindari standar pasar tenaga
kerja, seperti upah minimum,
jam kerja maksimum, standar
keselamatan, dll., dan
Beberapa
studi
menemukan
hubungan tidak linear dan asimetris
antara besaran PDB dan SE [ 7 ]
Sebagai ilustrasi, penurunan PDB
sebesar AS $ 1 berasosiasi dengan
31 sen dalam ukuran SE, sedangkan
peningkatan PDB sebesar 1 dolar AS
hanya menghasilkan penurunan 25
persen dalam SE. Studi yang sama
juga menunjukkan hubungan negatif
antara ukuran SE dan kualitas tenaga
kerja dan openness of the country.
Hal lain yang mendorong besaran SE
di suatu negara adalah kompleksitas
birokrasi [12]. Contohnya adalah
tingkat
korupsi
oleh
lembaga
pemerintah [4]. Berdasarkan data data
dari 126 negara di antara tahun-tahun
tersebut 1996–2012, [ 13 ] menemukan
komplementaritas antara tingkat
korupsi dan SE. Ini berarti bahwa
penanggulangan korupsi juga akan
menurunkan SE dan utang publik [13
] . Siklus politik juga berperan dalam
besaran SE [ 14 ]. Penelitian di India
menyebtkan bahwa SE akan 4% lebih
sedikit dalam tahun-tahun menjelang
pemilihan umum.
Tujuan penelitian ini adalah
untuk melihat peranan e-government
dalam memitigasi masalah SE melalui
penurunan beban administrasi dan
biaya birokrasi. Perusahaan berkutat
dengan masalah-masalah birokrasi
setiap harinya: deklarasi pajak biasa,

jaminan sosial karyawan mereka,
perijinan [15 ]. Jika peraturanperaturan yang menyangkut hal di
atas rumit, pengaruh terbesar akan
dirasakan terutama oleh industry kecil
yang dampak akhirnya menurunkan
tingkat pertumbuhan ekonomi [16, 17].
Diperkirakan total beban administrasi
untuk bisnis di Uni Eropa adalah sekitar
600 miliar euro per tahun. Proporsi ini
beragam antar negara berkisar antara
1,5% dari jumlah PDB di Inggris dan
Swedia hingga 6,8% dari PDB di
Hungaria, Yunani, dan Negara Baltik
[18]. Studi ini berhopotesis bahwa
dengan mengintegrasikan sistem
data di seluruh kantor administrasi,
pemerintah
dapat
mengurangi
kebutuhan warga untuk menyediakan
data yang sama beberapa kali,
sekaligus meningkatkan akurasi data
dan mempermudah aktifitas bisnis
[19] .
Studi ini juga berkontribusi sebagai
policy guidance dan evidence based
untuk mendukung Pokok-Pokok
Haluan Negara, terutama dalam dua
hal:
• Misi bangsa Indonesia tertuang
dalam
dokumen
tersebut
adalah
“Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas
berbasis
stabilitas dan pemerataan yang
diorientasikan bagi sebesarbesarnya peningkatan taraf
hidup
seluruh
masyarakat
Indonesia”. Penanganan SE
yang baik akan menjamin
perekonomian
yang
lebih
stabil dengan kemungkinan
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membesarnya tax base sebagai
sumber pendapatan negara.
• Dokumen haluan negera juga
menyebutkan bahwa salah satu
tantangan ke depan adalah
berkaitan dengan globalisasi
yang membawa perubahan
yang mendasar pada sistem
dan mekanisme pemerintahan.
Revolusi teknologi dan informasi
(TI)
akan
mempengaruhi
terjadinya
perubahan
manajemen
penyelenggaraan
negara salah satunya adalah
dengan penajaman funsgi dari
e-government. Tinjauan dari
studi ini secara nyata akan
memberikan evidence base
analysis bagaimana tata kelola
pemerintahan yang baik akan
berkontribusi pada perbaikan
perekonomian
melalui
penurunan ekonomi informal.
Peran Electronic- Governance
Peran teknologi pada umumnya
dan
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi (TIK) khususnya telah
lama dibahas sebagai faktor pendorong
yang mempengaruhi kinerja ekonomi
baik di tingkat individu, perusahaan
maupun negara [20]. Penggunaan
teknologi di berbagai sector akan
meniongkatkan
produktifitas
di
seluruh perekonomian. Berbagai studi
telah menjelaskan hubungan TIK
dalam penyerapan lapangan kerja
dan peningkatan perekonomian [ 20
]. Berkaitan dengan peran kebijakan
eGov yang terkait dengan TIK, Sebuah
studi [21] ,
menemukan bahwa
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portal dan situs web pemerintah
yang terpusat, penerapan formulir
online, basis data on-line, penerapan
e-procurement adalah sumber dari
prosedur administrasi yang lebih
efisien . Infrastruktur berbasis ICT
juga menurunkan waktu yang
dibutuhkan pelaku untuk melakukan
kegiatan yang sifatnya administrative
[22, 23, 24 ] serta efisiensi database [25,
26, 27 ]. Sebuah studi [7] menjelaskan
bahwa penyebab utama dari kegiatan
informal dilatarbelakangi motif untuk
menghindari peraturan yang sifatnya
memberatkan.
Metodologi Dan Data
Metodologi
Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi kontribusi
perbaikan
kelembagaan
melalui
eGov untuk mengurangi aktifitas SE.
Studi ini mengadopsi beberapa studi
lain yang menggunakan kesamaan
tujuan penelitian dengan persamaan
ekonometri sebagai berikut:


   



















     



Subskrip i dan t menunjukkan
bahwa analisis ini menggunakan
data panel, dengan “I” menunjukkan
negara dan t tahun. adalah ukuran SE
relatif terhadap PDB di i negara dan
tahun. Masalah endogenitas dalam
persamaan ini diatasi dengan terlebih
dahulu mempreidksi variable eGov di
sisi kanan persamaan:
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Dengan demikian, dua persamaan
ini menjelaskan bahwa kemajuan tata
kelola pemerintahan (eGov) bukanlah
hasil yang berdiri sendiri melainkan
proses yang panjang di mana banyak
aspek yang dipertimbangkan. Dari
sudut pandang ekonometrik, kecuali
uji Durbin-Wu-Haussman (DWH)
menunjukkan sebaliknya, pilihan
instrumen
variabel
didasarkan
pada dua asumsi. Pertama, bahwa
instrumen yang digunakan pada
persamaan kedua harus relevan
dan, dengan demikian, harus ada
korelasi antara eGov dengan pilihan
variabel instrumen, kedua, instrument
variable pada persamaan kedua
juga harus valid. Dengan demikian,
tidak berkorelasi dengan faktorfaktor penentu teramati dari variabel
dependen. Selain itu, prosedur
standar Hausman diterapkan untuk
memilih opsi antara efek tetap dan
acak dalam model panel. Sebagaimana
diterangkan sebelumnya, studi ini
menggunakan model data panel
dinamis yang mempertimbangkan
bahwa SE persisten dari waktu ke
waktu. Yaitu, kami memperkenalkan
dalam persamaan.
Data
Definisi SE yang digunakan pada
stiudi ini adalah : “produksi barang
dan jasa, baik legal atau ilegal, yang
lolos deteksi dalam perkiraan resmi
dari PDB “ . Perhitungan SE dilakukan
dengan model Multiple Indicators

Multiple Causes (MIMIC) . Konsep
model MIMIC adalah untuk menguji
hubungan antara variabel laten dengan
sejumlah variabel yang dapat diamati
dengan
menggunakan
informasi
kovarian mereka. Variabel yang dapat
diamati dikelompokkan menjadi
penyebab dan indikator dari variabel
laten. Detail model MIMIC dijelaskan
secara menyeluruh dalam [ 11 ].
Sehubungan dengan variabel eGov,
studi ini menggunakan data yang
dikeluarkan oleh UNDESA. UNDESA
E – Government Development Index
(EGDI) [2] . Indeks ini dihitung sebagai
ukuran gabungan dari tiga dimensi
penting dari e Gov , yaitu: penyediaan
layanan
online,
konektivitas
telekomunikasi dan kapasitas kualitas
dumber daya manusia. Indeks akhir
yang digunakan adalah rata-rata
tertimbang dari tiga skor normalisasi
pada tiga dimensi , yaitu: (1) ruang
lingkup dan kualitas layanan online
(Indeks Layanan Online, OSI), (2)
status pengembangan infrastruktur
telekomunikasi
(Infrastruktur
Telekomunikasi Indeks, TII), dan (3)
modal manusia yang melekat (Human
Capital Index, HCI). Oleh karena
itu indeks tertimbang dirumuskan
sebagai:
EGDI = 1/3 (OSI dinormalkan + TII
dinormalkan + HCI dinormalkan)
Variabel kontrol lainnya termasuk
faktor ekonomi , yaitu GDP per
kapita, pertumbuhan PDB, tingkat
keterbukaan ekonomi (diukur dengan
berat impor dan ekspor pada PDB),
tingkat inflasi dan beban pajak.
Variabel-variabel ini dikumpulkan
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dari database Bank Dunia.
Hasil
Hasi perhitungan ekonometrika
panel data dinamik dapat dilihat
dalam Tabel 3 sebagai berikut . Kami
memodelkan analisis kami dalam lima
spesifikasi berikut dua skenario utama:
SE bukan variabel persisten (model
1) dan SE adalah variabel persisten
(sehingga kami menempatkan lag
pertama SE dalam estimasi, model
2 hingga 5 ). Berdasarkan studi yang
dilakukan [5] yang menyebutkan
aspek persistensi: bahwa setelah SE
menjamur, sulit untuk menghapusnya.
Dengan kata lain, tingkat SE saat ini
sangat dipengaruhi oleh data historis
dari pada jagka panjang. Ada empat
kelompok variabel penjelas: 1) variabel
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utama (indeks eGov) diukur dalam hal
indeks global dan tiga sub-indeksnya
(indeks
pembangunan
manusia,
indeks infrastruktur telekomunikasi
dan indeks jasa layanan pemerintahan
online); 2) variabel yang menangkap
siklus bisnis (yaitu inflasi, dan
pertumbuhan PDB riil); 3) variabel
kebijakan fiskal ( yaitu beban pajak);
dan, 4) variabel makroekonomi
lainnya (PDB per kapita dan tingkat
keterbukaan ekonomi). Sebagaimana
latar belakang studi ini, Kami juga
tertarik untuk menguji tingkat
persistensi dalam SE, dan dengan
demikian kami menyertakan lag SE
dalam estimasi. Variabel-variabel
penjelas dipilih berdasarkan penelitian
sebelumnya, terutama [5], [36] dan
[37].

Tabel 2 Hasil Estimasi Ekonometrik
Model
1
1
L.se

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Telecom
Human
Online

0.936*** 0.935*** 0.951*** 0.946***
-0.014
-0.027* 0.0284**
-0.0002
0.015
0.009
0.042
0.040
0.002
0.0008
0.002
0.002
-0.027*
-0.023
-0.004
-0.008
-0.145**
-0.099
-0.108
-0.125
-0.052**
0.047***
-0.038**
-0.028

m1

-4,91***

-4.86***

-4.94***

-4.97***

m2

-1,48

-1,46

-1,53

-1.46

0.262
1,212
128

0.194
1,212
128

0.292
1,212
128

0.414
1,212
128

gdpcap
tax
open
infla_cpi
gdp_g
egov

Hansen
Observations
Countries

-0.575**
0.490***
-0.034
-0.060
-0.502*
-0.121**

941
122

3 The robustness tests show that the model has been well specified. Kleibergen-Paap rk LM statistic = 9.854 (The null hypothesis is a
full column rank matrix. We reject Ho thus the model is identified), Hansen J-statistic = 4.573 (The null hypothesis is the instruments
are valid. We accept Ho), χ^2of endogeneity test = 9.84 (The null hypothesis states that some of endogenous regressors can actually
be treated as exogenous. We reject Ho which means that all assumptions of endogeneity in this model hold. )
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Hasilnya menunjukkan bahwa:
• Variabel eGov bertanda negatif
dan secara statistik signifikan
dalam semua estimasi. Selain
itu, koefisien estimasi untuk
indeks eGov berkisar antara
-0,12 dalam model yang tidak
termasuk lag variabel dependen
(Model 1), dan -0,05 ketika lag
disertakan (Model 2). Dapat
diartikan bahwa peran eGov
lebih penting ketika semua
negara berada pada tingkat
kondisi awal yang sama.
• Koefisien yang mengecil ketika
lag dimasukkan menunjukkan
bahwa dampaknya diserap
oleh tingkat keparahan SE di
masing-masing negara.
• Hasil
di
atas
dapat
diinterpretasikan
bahwa
peningkatan
satu
poin
persentase dalam indeks eGov
mengarah pada pengurangan
ukuran SE 0,05 hingga 0,12
poin persentase dari PDB. Oleh
karena itu, misalkan suatu
negara dapat menaikkan indeks
eGov-nya dari 0,51 menjadi 0,52,
dapat diharapkan pengurangan
SE sebanyak 0,05 hingga 0,12
poin persentase. Sekali lagi,
perhitungan
dampak ini
tergantung pada apakah kita
mengasumsikan
persistensi
dalam fenomena SE.
• Hasil lain menunjukkan bahwa
PDB per kapita secara statistik
signifikan dan negatif (dalam

Model 1, 3 dan 4). Hasil ini
konsisten dengan [7] yang
menemukan hubungan negatif
antara GDP dan SE. Studi
lain
menyebutkan
kondisi
ini sebagai histeresis dalam
muncul dan hilangnya SE.
Masyarakat yang lebih kaya
(seperti yang ditunjukkan oleh
PDB per kapita yang lebih
tinggi) cenderung menghindari
kegiatan
informal
dalam
kegiatan ekonomi mereka [7].
• Di antara variabel yang terkait
dengan siklus bisnis (terutama
pertumbuhan PDB dan inflasi),
pertumbuhan
PDB
secara
statistik signifikan dan negatif
masuk model 1 dan 2 . Namun,
kami
tidak
menemukan
hubungan yang kuat antara
inflasi dan SE. Pertumbuhan
PDB menunjukkan keseluruhan
kinerja
ekonomi
dan
mencerminkan aspek siklikal
dari
kemajuan
ekonomi.
Semakin tinggi pertumbuhan,
semakin kecil insentif untuk
menyembunyikan
kegiatan
ekonomi
dari
otoritas
pemerintah.
Studi ini juga mengurai indeks eGov
menjadi tiga sub komponen dan
menemukan bahwa infrastruktur
telekomunikasi dan sumber daya
manusia positif dan secara statistic
menguransi aktifitas SE, sementara
pada online indeks tidak ditemukan
hal yang sama.

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Dampaknya
Terhadap Shadow Economy : Implikasi di Indonesia

Catatan:
•

Signifikansi statistik penolakan
Ho : *, **, *** ditetapkan pada
1%, ** 5%

•

m1 dan m2 adalah uji untuk
orde pertama dan orde
kedua korelasi serial dalam
residual differenced pertama,
terdistribusi asimtotik sebagai
N (0, 1) dengan Ho: no serial
correlation.

Relevansi Dengan Indonesia
Aktifitas SE atau ekonomi bawah
tanah Indonesia sebenarnya masih
lebih kecil dari negara berkembang
lainnya di wilayah Asia Tenggara
seperti Malaysia (35% dari PDB),
Filipina (37%), dan Thailand (57%).
Singapura di 13% dan Vietnam di 18%
adalah negara-negara di ASEAN yang
memiliki rasio ekonomi bawah tanah
lebih kecil dari Indonesia. Namun
demikian karena nilai PDB Indonesia
jauh lebih besar dibandingkan dengan
negara-negara lain di ASEAN, secara
absolut nilai SE Indonesia menjadi
sangat besar. Ekonomi bawah tanah
Indonesia antara 2003 dan 2013
rata-rata sebesar 19% dari PDB,
menurut laporan Schneider untuk
Bank Dunia. Sehingga dengan PDB
sebesar AS$861,9 miliar di 2015
bernilai sekitar AS$164 miliar. Dengan
demikian terdapat potensi hilangnya
penerimaan pajak sebesar AS$18 miliar
dihitung dengan memperhitungkan
rasio pajak-ke-PDB sebesar 11%.
Dari banyak hal, biaya tinggi untuk
memulai usaha berhubungan erat
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dengan ukuran ekonomi yang tak
resmi. Di Indonesia, biaya untuk
prosedur membuka usaha) di 2016
sekitar 20,3% of pendapatan nasional
kotor (PNB) per kapita. Itu termasuk
tertinggi di wilayah Asia Tenggara;
bandingkan dengan Malaysia (6,2%),
Thailand (6,6%) dan Vietnam (4,6%).
Ini mengindikasikan bahwa seseorang
yang hendak menjadi wirausahawan
perlu menyiapkan sekitar 20,3%
dari pendapatan tahunan mereka
hanya untuk memperoleh izin
atau mendaftarkan usaha baru
mereka, ditambah dengan modal
untuk menjalankan usaha. Di 2014,
pemerintah mengeluarkan Rencana
Pitalebar Indonesia yang memiliki
visi e-government yang lebih baik.
Rencana ini bertujuan meningkatkan
akses warga ke pendidikan dan
kesehatan
serta
memudahkan
usaha dalam kegiatan logistik dan
penyediaan barang dan jasa. Rencana
ini melibatkan beberapa pemangku
kepentingan (seperti Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Dalam
Negeri, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, dan Bank Indonesia).
Namun, tak jelas dalam rencana
ini institusi mana yang memimpin
koordinasi antar lembaga. Melihat
pentingnya strategi e-government
yang baik, penting bagi pemerintah
untuk menyiapkan sebuah unit
khusus untuk mengarahkan strategi
dan memastikan semua lembaga
yang
terlibat
melaksanakannya.
Apakah unit tersebut sebuah satuan
baru setingkat kementerian atau
ditempatkan di bawah kementerian
yang sudah ada, sangat penting bagi
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unit ini memiliki mandat yang jelas,
kuat, dan diakui.
Diskusi
Sebagaimana dinyatakan dalam
[ 44 ], tatanan pemerintahan yang
lebih baik dengan solusi digital untuk
kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik
warga negara akan berperan penting
terhadap transformasi suatu negara.
Studi ini menemukan bahwa: bahwa
perbaikan e-government memimiliki
peran penting dalam mengurangi
aktifitas SE, yang menghambat banyak
negara,
terutama
negara-negara
berkembang; (2) memerangi ekonomi
bayangan
dapat
menghasilkan
beberapa efek sampingan positif, yang
berkisar dari aspek moneter [3, 4, 5]
hingga aspek non-moneter [ 45 ].
Makalah ini menekankan perlunya
menerapkan peta jalan eGovernment
yang lebih konkret , terutama di
negara-negara berkembang, untuk
mengurangi beban biaya administrasi
sebagai masalah utama informalitas
[7, 32, 33, 34, dan 35]. Di Indonesia
perbaikan aktifitas yang sebelumnya
tidak tercatat memiliki peranan
penting dalam meningkatkan basis
pajak dan penerimaan pajak negara.

Dari studi ini dapat pula
disimpulkan bahwa tata kelola
pemerintahan
yang
baik
akan
berkontribusi sebagai salah satu tool
untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional sebagaimana tertuang dalam
misi Pokok-pokok Haluan Negara.
Dengan kata lain, salah satu cara yang
bisa dilakukan pemerintah dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas berbasis stabilitas dan
pemerataan yang diorientasikan bagi
sebesar-besarnya peningkatan taraf
hidup seluruh masyarakat Indonesia
adalah dengan menciptakan iklim
usaha yang mudah dan mendukung.
Dalam revolusi teknologi dan informasi
(TI) saat ini dari e-government akan
sangat krusial dalam mengurangi
cost of doing business. Penerepan
e-government
diharapkan
akan
meningkatkan kepatuhan dunia usaha
dan mengirangi level informalitas.
Dengan
demikian
sebagaimana
studi-studi pendukung, peningkatan
formalitas usaha akan meningkatkan
pertumbuhan, penciptaan lapangan
kerja,
dan
pada
gilirannya
meningkatkan kesejahteraan bangsa
dan negara.
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PEMBIAYAAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NASABAH: STUDI
EMPIRIS DARI NASABAH BMT DAN BPRS

Shabrina Khairunnisa1, Irfani Fithria Ummul Muzayanah2, Kenny Devita
Indraswari3
Abstrak
Lembaga keuangan mikro hadir sebagai salah satu solusi dalam rangka
merangkul masyarakat berpendapatan rendah yang belum bankable. Namun, sistem
bunga pinjaman konvensional menyebabkan permasalahan gagal bayar yang justru
menyulitkan nasabah untuk dapat keluar dari jeratan hutang. Oleh karena itu, lembaga
keuangan mikro syariah menawarkan mekanisme bagi hasil yang dipercaya lebih
berkeadilan bagi para nasabah. Dengan menggunakan data primer dari nasabah BMT
dan BPRS di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kualitas
hidup nasabah baik dari sisi subjective well-being maupun kekayaan. Hasil regresi
logistic biner menunjukkan bahwa jumlah rata-rata pembiayaan menjadi faktor yang
signifikan dalam peningkatan kualitas hidup nasabah. Secara umum, hasil penelitian
ini mendukung argumen bahwa keuangan mikro syariah memberikan kontribusi yang
positif terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaatnya.
Kata Kunci : keuangan mikro syariah; BMT; BPRS; subjective well-being.
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Abstract
Microfinance institutions exist as a solution to reach low-income
individuals who are not bankable yet. However, the conventional system on
loan interest induces the problem of default which actually makes it difficult for
customers to get out of debt trap. Therefore, Islamic microfinance institutions
offer a trusted profit sharing mechanism that is more equitable for customers.
By employing primary data from BMT and BPRS customers in the areas of
Jakarta, Bogor, Depok and Tangerang, this study aims to determine the effect
of Islamic micro financing on improving the quality of life of customers both
from the subjective well-being and wealth. The binary logistic regression results
indicate that the average amount of financing is significant factor in improving
the quality of life of customers. In general, the results of this study support the
argument that Islamic microfinance contributes positively on improving the
welfare of their beneficiaries.
Keywords: Islamic microfinance; BMT, BPRS, subjective well-being.

Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah Dan Peningkatan Kualitas Hidup Nasabah :
Studi Empiris Dari Nasabah BMT Dan BPRS

LATAR BELAKANG
Inklusi
keuangan
merupakan
salah satu instrumen kebijakan
yang penting sebagai sarana dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
hidup masyarakat. Menurut Cámara
& Tuesta (2014), inklusi keuangan
diartikan sebagai proses dalam rangka
memaksimalkan penggunaan layanan
keuangan formal dengan meminimkan
hambatan yang dihadapi oleh pihakpihak yang tidak mampu mengakses
layanan keuangan formal tersebut.
Ketersediaan layanan keuangan
yang terjangkau dan mudah diakses
oleh masyarakat akan memberikan
dampak yang positif terhadap
terciptanya pertumbuhan ekonomi
yang inklusif, memunculkan inovasi
serta mendorong perbaikan kualitas
hidup masyarakat (Sharma, 2016;
Sehrawat & Giri, 2015). Lebih lanjut,
Klapper, El-zoghbi, & Hess (2016)
juga menyatakan pentingnya peran
inklusi keuangan dalam memperbaiki
kualitas hidup masyarakat melalui
perbaikan akses pendidikan dan
kesehatan, peningkatan mutu sanitasi,
dan membantu program pengentasan
kemiskinan. Hasil studi empiris yang
dilakukan oleh Park & Mercado
(2015)”http://www.mendeley.com/
documents/?uuid=908d409f-fd4c4253-a901-bcad51ce1cfa”,”http://
w w w . m e n d e l e y . c o m /
documents/?uuid=9bf93b76-504043bb-b84a-6e2eb2879bb5”]}],”mend
eley”:{“formattedCitation”:”(Park &

105

Mercado, 2015 dengan menggunakan
studi kasus beberapa negara di Asia
menunjukkan bahwa inklusi keuangan
memiliki dampak signifikan terhadap
pengurangan angka kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan.
Dalam
konteks
Indonesia,
inklusi keuangan beriringan dengan
misi yang terdapat Pokok Haluan
Negara dimana salah satu upaya
yang ditempuh untuk mewujudkan
amanat UUD 1945 adalah dengan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas berbasis stabilitas
dan pemerataan yang diorientasikan
bagi sebesar-besarnya peningkatan
taraf hidup seluruh masyarakat
4
Indonesia . Akan tetapi, di sisi lain
masih terdapat beberapa tantangan
dan persoalan dalam mewujudkan
inklusi keuangan tersebut. Salah satu
masalah yang krusial adalah masih
minimnya akses masyarakat terhadap
layanan keuangan baik yang bersifat
formal maupun semi-formal. Bahkan
hasil survey yang dilakukan oleh
McKinsey (2010) menunjukkan bahwa
secara global, hampir separuh dari
populasi dunia masih masuk dalam
kategori unbanked. Penyebab utama
minimnya akses layanan keuangan
tersebut adalah masih rendahnya
tingkat
literasi
keuangan
dan
minimnya tingkat pendapatan (Allan,
Massu, & Svarer, 2014). Sedangkan di
Indonesia, berdasarkan hasil survey
nasional yang dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016,
data menunjukkan bahwa besarnya

4 Visi Indonesia 2045 yang tercantum pada Pokok Haluan Negara adalah Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Pancasila yang
Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur, Maju, Sejahtera dan Bermartabat

106

Edisi 06 / Juni 2018

indeks literasi keuangan masyarakat
Indonesia masih berada di angka
21,84% meskipun indeks inklusi
keuangan sudah mencapai angka
lebih dari dari 50% atau tepatnya
59,74% (OJK, 2016).
Fenomena
unbankable
yang
dihadapi oleh masyarakat dengan
pendapatan rendah menjadi latar
belakang
munculnya
instrumen
keuangan mikro sebagai salah satu
alternatif yang dapat menjadi solusi
dalam
mewujudkan
terciptanya
inklusi
keuangan.
Menurut
Obaidullah & Khan (2008), keuangan
mikro merupakan instrumen yang
efektif dalam mendorong terciptanya
inklusi keuangan karena instrumen
tersebut dapat menyediakan akses
bagi golongan masyarakat yang
tidak terjangkau oleh bank umum.
Namun, keuangan mikro ternyata
tidak selamanya juga memberikan
kontribusi yang positif. Salah satu
isu utama dalam keuangan mikro
terkait dengan tingginya bunga yang
dikenakan oleh institusi keuangan
mikro (Obaidullah, 2008). Tingkat
bunga yang dibebankan oleh institusi
keuangan mikro tercatat lebih tinggi
dibanding tingkat bunga yang
diberikan bank komersial. UNDP
(2012) juga mengemukakan bahwa
keuangan mikro juga berpotensi
menimbulkan masalah lain seperti
nasabah yang semakin terlilit hutang
dan mengalami gagal bayar sehingga
justru semakin terseret ke dalam
pusaran kemiskinan. Di negaranegara mayoritas muslim, keuangan
mikro konvensional yang masih
menggunakan sistem bunga dianggap

tidak sesuai dengan nilai yang
dianut dalam ajaran Islam sehingga
mereka
menolak
menggunakan
keuangan mikro tersebut dengan
alasan
keagamaan
(CGAP,2008).
Ketidakadilan yang dihasilkan dari
sistem berbasis hutang dan bunga
memunculkan urgensi akan lahir
lembaga keuangan mikro yang
sesuai dengan nilai dan prinsip
Islam. Lembaga keuangan mikro
syariah hadir dengan menawarkan
mekanisme yang lebih berkeadilan
terhadap kedua belah pihak yaitu
melalui sistem bagi hasil dimana
pembiayaan yang diterima oleh
nasabah didasarkan pada kontrak jual
beli ataupun sewa. Indonesia, sebagai
negara dengan mayoritas penduduk
muslim terbesar di dunia, agama
Islam juga cukup signifikan dalam
mempengaruhi perilaku dan aktivitas
ekonomi
masyarakat
Indonesia
termasuk sektor usaha dan keuangan
mikro (Bank Indonesia, 2016). Rhule
(2016)
mengemukakan
argumen
bahwa keuangan mikro syariah dapat
menjadi alternatif keuangan mikro
konvensional yang potensial untuk
terus
dikembangkan
khususnya
dalam rangka mendorong terciptanya
inklusi keuangan di negara – negara
muslim.
Pasca
krisis
yang
melanda
Indonesia tahun 1997, keuangan
mikro syariah muncul sebagai salah
satu alternatif pembiayaan mikro.
Hal ini dimulai dengan pesatnya
kemunculan lembaga koperasi jasa
keuangan syariah yang dikenal
dengan nama Baitul Maal wa Tamwil
(BMT) pada periode tersebut (Seibel,

Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah Dan Peningkatan Kualitas Hidup Nasabah :
Studi Empiris Dari Nasabah BMT Dan BPRS

2007). Di Indonesia, terdapat tiga jenis
institusi keuangan mikro syariah yaitu
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan
Syariah (KSPPS), Badan Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal
wa Tamwil (BMT). Data yang dimiliki
oleh Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah menunjukkan
bahwa pada tahun 2015 tercatat ada
sebanyak 2.253 unit KSPPS dan 4500
unit BMT. Sedangkan menurut data
yang dirilis oleh OJK dalam Statistik
Perbankan Syariah tahun 2018, ada
sebanyak 297 unit BPRS yang tersebar
di seluruh Indonesia. Berdasarkan
hasil survey yang dilakukan oleh
The Consultative Group to Assist the
Poor (CGAP)5 pada tahun 2008, secara
global, Indonesia termasuk sebagai
salah satu negara yang industri
keuangan mikronya memiliki tingkat
outreach yang cukup tinggi. Selain itu,
jumlah total nasabah keuangan mikro
juga menduduki peringkat kedua
setelah negara Bangladesh. Hal ini
dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Beberapa hasil studi empiris
juga telah membuktikan kontribusi
keuangan mikro syariah terhadap
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. Sebuah penelitian yang
dilakukan oleh Taha (2012) mencoba
menganalisa dampak pembiayaan
mikro syariah terhadap pengentasan
kemiskinan
dan
pemberdayaan
kaum wanita dengan menggunakan
kasus negara Mesir. Hasil empiris
yang diperoleh menunjukkan bahwa
nasabah wanita yang memperoleh
kredit pembiayaan mikro tersebut
merasakan dampak yang positif
terhadaap
perbaikan
kualitas
pangan, pendidikan anak, menjadi
lebih mandiri dan juga mendorong
perkembangan
usaha.
Penelitian
yang dilakukan oleh Ali et al. (2015)
berhasil membuktikan bahwa faktor
keuangan mikro dan sosial demografi
nasabah memberikan pengaruh yang
signifikan
terhadap
peningkatan
kualitas hidup nasabah.

Tabel 1. Perbandingan Outreach Keuangan Mikro Islam Beberapa Negara

Negara
Afganistan
Arab saudi
Bangladesh
Indonesia
Lebanon
Pakistan
Syria

Jumlah Institusi
Keuangan
Mikro Islam
4
1
2
105
1
1
1

Persentase
Nasabah
Wanita (%)
22
86
90
60
50
40
45

Total
Nasabah
53.011
7.000
111.837
74.698
26.000
6.096
2.298

Total Outstanding
Financing Portfolio
(US$)
10.347
586.667
34.490.490
122.480.000
22.500.000
746.904
1.838.047

Sumber:CGAP survey,2008
5 CGAP adalah sebuah kemitraan global yang terdiri dari lebih 30 organisasi terkemuka yang berusaha untuk mewujudkan inklusi
keuangan. Untuk lebih lengkap lihat di http://www.cgap.org/
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Selanjutnya, Alam, Hassan, dan
Said (2015) menganalisa dampak
keuangan mikro syariah di Malaysia
terhadap aspek sosial menggunakan
konsep Maqasid Al-Shariah dengan
membandingkan kondisi sebelum dan
sesudah mendapatkan pembiayaan
mikro syariah. Hasil yang diperoleh
menunjukkan adanya perubahan
yang positif di semua dimensi
(religiusitas, jiwa, kehormatan, garis
keturunan dan kekayaan) kecuali
dimensi intelektual dari responden
yang menggunakan keuangan mikro
syariah.Dalam konteks Indonesia,
hasil penelitian Quraisy et al., (2017)
dengan menggunakan data 750
responden yang tersebar di lima
provinsi di pulau Jawa, menunjukkan
bahwa responden yang bergabung
dengan BMT menunjukkan tingkat
kepuasan (subjective well-being) yang
lebih baik. Selain itu, mereka juga
mengalami perbaikan dalam indikator
objective well-being yang diukur melalui
kecukupan nutrisi dan pakaian,
kondisi
kesehatan,
pendapatan,
status pendidikan, harmoni dalam
masyarakat, aspek spiritual dan
relijius serta kondisi rumah tinggal.
Berdasarkan diksusi di atas,
penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji
dampak
pembiayaan
mikro syariah terhadap peningkatan
subjective well-being maupun kekayaan
nasabah
penerima
pembiayaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
penelitian ini melakukan survey dan
menggunakan data primer nasabah
BMT mauapun BPRS yang menerima
pembiayaan di wilayah Jakarta, Bogor,
Tangerang, dan Depok. Data yang

diperoleh kemudian akan dianalisis
menggunakan analisis inferensial.
Metode Penelitian
Penelitian
ini
menggunakan
analisa kuantitatif. Data primer yang
telah dikumpulkan melalui kuesioner
akan dikuantifikasi. Data primer
didapatkan dari 154 nasabah Baitul
Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
yang tersebar di wilayah Bogor,
Depok, Jakarta, dan Tangerang.
Seluruh responden penelitian adalah
nasabah yang memiliki usaha dan
pembiayaan produktif untuk modal.
Selain itu, penelitian ini mengambil
data dari nasabah yang domisilinya
berada di dekat kantor Baitul Maal
Wat Tamwil dan BPRS yang menjadi
sampel.
Penelitian ini akan menganalisa
dampak
program
pembiayaan
produktif yang diberikan oleh
lembaga keuangan mikro syariah
yaitu BMT dan BPRS, terhadap
kualitas hidup nasabah. Variabel
bebas
yang
digunakan
untuk
mengukur perbaikan kualitas hidup
nasabah
adalah
menggunakan
dimensi kepuasan hidup yang
mengukur subjective well-being dan
kekayaan. Dimensi subjective well-being
mewakili dimensi kehidupan manusia
yang tidak dapat terlihat wujudnya,
seperti kondisi mental; spiritual;
dan kebahagiaan, tetapi tetap harus
diperhatikan
dalam
kehidupan
seorang individu (Chapra, 2008;
Cummins, 2003; Diener, 1984; Kerce,
1992) when life satisfaction is measured
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over a range from 0 to 100 the mean scores
of Western populations average 75 ± 2.5.
The consistency of these data has given
rise to the idea that life satisfaction may
be held under homeostatic control. This
paper further invest-igates this hypothesis
by examining the distribution of data
within populations. It also examines these
data with a view to elucidating various
methodological issues regarding life
satisfaction measurement. In terms of the
methodological issues it is concluded that
measurement is best achieved using bidirectional Likert scales with at least 11
choice points. It is also determined that
the life satisfaction of Western populations
did not change over the decade 1980–
1990, and that data derived from college
students cannot be validly employed as
proxy general population data. In terms
of data distribution, it is calculated that
the normal range of life satisfaction
within Western populations lies within
the range 40 to 100. The consistency of
this non-normal distribution is argued to
be further evidence that life satisfaction
is held under homestatic control, and
a descriptive model is proposed. Two

109

previous
publications,
(Cummins,
1995, 1998. Sedangkan dimensi
kekayaan sudah sering digunakan
dalam mengevaluasi standar hidup
(living standards) seseorang (Stiglitz
et al., 2009; Rice et al., 1992). Secara
empiris kedua dimensi tersebut juga
digunakan oleh Hassan & Saleem,
(2017); Fayyaz et al., (2016); Ali et al.,
(2015); Mamun et al., (2012); Taha,
(2012) dalam penelitiannya mengenai
hubungan keuangan mikro syariah
terhadap kesejahteraan dan kualitas
hidup nasabah. Sedangkan variabel
usia dan tingkat pendidikan nasabah
akan menjadi variabel kontrol dalam
penelitian ini. Untuk menggambarkan
pembiayaan keuangan mikro syariah,
penelitian ini menggunakan variabel
durasi pembiayaan dan rata-rata
pembiayaan yang diberikan oleh BMT
atau BPRS kepada nasabah. Variabel
durasi pembiayaan dan rata-rata
pembiayaan diadaptasi dari model
yang digunakan dalam penelitian
Fayyaz et al., (2016). Persamaan akan
yang diestimasi dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Kepuasan Hidup (SW)

  0 +  1 AGE +  2 EDU +  3 INC +  4 FD +  5 FS + 

Kekayaan (W)

  0 +  1 AGE +  2 EDU +  4 INC +  5 FD +  6 FS + 

Dimana:
AGE

= Usia Nasabah

EDU

= Tingkat pendidikan nasabah

INC

= Tingkat pendapatan nasabah

FD

= Durasi pembiayaan

FS

= Rata-rata pembiayaan
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Karena dependen variabel dalam
penelitian ini tergolong dalam variabel
bersifat kategorikal, maka penelitian ini
menggunakan metode regresi logistic
biner untuk menganalisa dampak
pembiayaan keuangan mikro syariah
terhadap kualitas hidup nasabah.
Software yang digunakan dalam
penelitian ini adalah STATA15. Kedua
dimensi kualitas hidup akan dibagi
menjadi dua kategori: meningkat dan
tidak meningkat. Kategori meningkat
diberi notasi “1” sedangkan apabila
tidak terjadi peningkatan diberi notasi
“0”. Sedangkan untuk variabel usia,
pendidikan, pendapatan, rata-rata
pembiayaan, dan durasi pembiayaan
dinotasikan dalam nilai numerik.
PEMBAHASAN
Sejumlah
154
responden
merupakan nasabah dari empat
lembaga keuangan mikro syariah yang
menjadi objek dalam penelitian ini
dimana responden berjenis kelamin
laki-laki berjumlah 95 orang (62%),
sedangkan nasabah perempuan terdiri
dari 59 orang (38%). Usia nasabah
yang menjadi responden berada pada
kisaran usia produktif, yakni 2065 tahun. Usia terendah responden
adalah 21 tahun dan tertinggi 65
tahun, dengan kelompok usia nasabah
mayoritas berada pada rentang usia
31-40 tahun sebanyak 62 nasabah
atau setara dengan 40%. Rata-rata
pendapatan perbulan dari masingmasing responden adalah sebesar Rp
12.000.000 dengan umlah pendapatan
terendah Rp 500.000 dan tertinggi Rp
75.000.000. Adapun rata-rata jumlah
pembiayaan yang diberikan oleh BMT

mapun BPRS kepada nasabah adalah
Rp 41.000.000 dengan jumlah terendah
sebesar Rp 1.000.000 dan tertinggi Rp
350.000.000. Sedangkan untuk durasi
pembiayaan menunjukkan angka yang
cukup bervariasi. Angka terendah
adalah 3 bulan dan tertinggi adalah 60
bulan dengan rata-rata durasi sebesar
18,52 bulan. Frekuensi pembiayaan
yang diberikan kepada nasabah ratarata adalah 3,46 kali, dengan nilai
terendah sebanyak 1 kali dan tertinggi
30 kali.
Dimensi Kepuasan Hidup
Hasil estimasi pada model yang
pertama yaitu untuk mengukur
bagaimana pembiayaan mikro syariah
mempengaruhi
kepuasan
hidup
nasabah dapat dilihat dalam tabel 3.
Berdasarkan data yang didapatkan
melalui kuesioner di lapangan,
sejumlah 143 orang atau setara 93%
dari seluruh nasabah yang menjadi
responden
menyatakan
bahwa
mereka merasakan peningkatan pada
subjective well-being.
Berdasarkan
analsia
regresi
logistik,
nilai
probabilitas LR menunjukkan angka
yang lebih kecil dari nilai α sehingga
dapat dikatakan bahwa secara
statistik,
variabel-variabel
bebas
secara bersama-sama signifikan dalam
menjelaskan peningkatan kualitas
hidup dimensi subjective wellbeing
pada tingkat keyakinan 90%. Selain
itu, rata-rata jumlah pembiayaan
(FS) secara signifikan memengaruhi
peningkatan
subjective
well-being
nasabah. Dimana nasabah yang
mendapatkan pembiayaan lebih tinggi
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Tabel 3. Hasil Regresi Dimensi Kepuasan Hidup
Variabel Bebas
Usia (AGE)
Tingkat Pendidikan (EDU)
Pendapatan (INC)
Durasi Pembiayaan (FD)
Rata-rata pembiayaan (FS)
Konstanta
Jumlah Observasi

Odds ratio
1,011
1,186
1,535
0,983
2,025*
7.25e-08
154

Standar
Error
0,038
0,424
0,697
0,049
0,813
6.16e-07
154

Efek
Marginal
0,005
0,007
0,018
-0,007
0,031*

Standar Error

154

154

0,001
0,016
0,020
0,002
0,016

LR Chi2 (5): 10,04; Prob> chi2: 0,0742; Pseudo R2: 0,1266
Catatan: *** Siginifikan pada tingkat keyakinan 99%, ** Signifikan pada tingkat keyakinan 95%,
* Signifikan pada tingkat keyakinan 90%

akan
mengalami
kecenderungan
peningkatan
subjective
well-being
sebesar 2,025 kali pada tingkat
keyakinan 90%. Berdasarkan analisa
efek marjinal, apabila rata-rata jumlah
pembiayaan naik akan meningkatkan
probabilitas peningkatan subjective
well-being nasabah sebesar 3,10%.
Menurut Roslan dan Karim (2009),
semakin tinggi nilai pembiayaan
yang diberikan kepada nasabah
keuangan mikro, dampak yang
diberikan akan lebih signifikan
terhadap bisnis nasabah. Apabila
nilai pembiayaan yang diberikan
terlalu kecil pembiayaan tidak akan
terlalu memberikan efek pada bisnis
nasabah dan kemungkinan hanya
menambah beban nasabah dalam
pelunasannya. Jumlah pembiayaan
yang lebih besar akan memungkinkan
nasabah untuk mengembangkan
kapasitas bisnisnya sehingga mampu
meningkatkan pendapatan dan akan
berpengaruh terhadap kualitas hidup
serta pengeluaran rumah tangga
(Yasmeen, 2014). Namun demikian,

hubungan positif antara rata-rata
pembiayaan dengan subjective wellbeing nasabah hanya dapat terwujud
sampai dengan tingkat rata-rata
pembiayaan
tertentu.
Apabila
melebihi titik tersebut, subjective wellbeing nasabah justru akan berkurang
secara berlahan (Brudeseth, 2015). Hal
ini kemungkinan dapat disebabkan
karena pembiayaan yang terlalu tinggi
pada akhirnya akan menjadi beban
bagi nasabah karena untuk proses
pelunasannya. Tentunya hal tersebut
akan berdampak pada subjective wellbeing nasabah.
Dimensi Kekayaan
Hasil estimasi pada model yang
kedua dimaksudkan untuk mengukur
bagaimana
pembiayaan
mikro
syariah
mempengaruhi
dimensi
kekayaan nasabah. Hasil dari regresi
tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.
Berdasarkan data yang didapatkan
melalui kuesioner di lapangan,
sejumlah 95% dari keseluruhan
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Tabel 4. Hasil Regresi Dimensi Kekayaan
Variabel Bebas
Usia (AGE)
Tingkat Pendidikan (EDU)
Pendapatan (INC)
Durasi Pembiayaan (FD)
Rata-rata Pembiayaan (FS)
Konstanta
Jumlah Observasi

Odds ratio
1,034
0,947
2,531
0,953
3,876**
2.59e-15
154

Standar
Error
0,050
0,389
1,488
0,066
2,234
3,43e-14
154

Efek
Marjinal
0,004
-0,007
0,012
-0,006
0,018*

Standard
Error
0,006
0,005
0,010
0,001
0,011

154

154

LR Chi2 (5): 16,43; Prob> chi2: 0,0057; Pseudo R2: 0,2612
Catatan: *** Siginifikan pada tingkat keyakinan 99%, ** Signifikan pada tingkat keyakinan 95%,
* Signifikan pada tingkat keyakinan 90%

responden, setara dengan 146 nasabah
menyatakan bahwa mereka merasakan
peningkatan kualitas hidup dimensi
kekayaan. Secara statistik juga dapat
dilihat bawah variabel-variabel bebas
secara
bersama-sama
signifikan
dalam
menjelaskan
peningkatan
kualitas hidup dimensi kekayaan
pada
tingkat
keyakinan
99%.
Berdasarkan hasil individual test, ratarata jumlah pembiayaan (SIZE) secara
signifikan memengaruhi peningkatan
kekayaan
nasabah.
Nasabah
dengan pembiayaan lebih tinggi
akan
mengalami
kecenderungan
peningkatan pada kekayaan sebesar
3,876 kali pada tingkat keyakinan 95%.
Berdasarkan analisa efek marjinal,
apabila rata-rata jumlah pembiayaan
naik akan meningkatkan probabilitas
peningkatan
kekayaan
nasabah
sebesar 1,8%.
Hasil ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Fayyaz et al. (2016)
dan Yasmeen (2014). Pembiayaan

keuangan mikro yang diberikan dapat
mengembangkan
bisnis
nasabah
sehingga mendatangkan kenaikan
penjualan dan pendapatan (Yasmeen,
2014). Hal tersebut membuat nasabah
dapat memenuhi kebutuhan dasar
keluarga. Meskipun mendatangkan
dampak positif terhadap kekayaan
nasabah, disisi lain, terdapat pula
kekhawatiran
yang
didatangkan
dari pembiayaan keuangan mikro
terhadap kondisi kekayaan nasabah.
Pembiayaan keuangan mikro yang
diberikan kepada nasabah dapat
menjadi bumerang bagi nasabah
apabila tidak dikelola dengan baik
(Mokhtar, 2011).
Hal tersebut dapat terjadi akibat
ketidakmahiran
nasabah
dalam
berbisnis sehingga bisnis menjadi tidak
efisien dan timbul tingkah laku yang
mengarah pada perilaku moral hazard.
Perilaku moral hazard yang dimaksud
adalah penggunaan dana pembiayaan
diluar keperluan bisnis baik secara
sengaja maupun tidak sengaja.
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Menurut Obaidullah & Khan (2008),
diperlukan
program
pembinaan
dan pelatihan kepada nasabah
untuk mengurangi risiko tersebut.
Berdasarkan penuturan nasabah di
lapangan, hanya 13% atau sebanyak
28 nasabah yang merasa mendapatkan
layanan konsultasi bisnis dari lembaga
keuangan mikro syariah. Sedangkan
sisanya, yaitu sebanyak 126 nasabah,
tidak mendapatkan konsultasi atau
pembinaan terkait operasional bisnis.
Hal ini tentunya menjadi catatan
penting bagi lembaga pengelola
keuangan mikro syariah agar para
nasabah
penerima
pembiayaan
secara perlahan dapat mandiri secara
finansial. Kemandirian finansial inilah
yang nantinya akan secara langsung
berkontribusi terhadap peningkatan
subjective well-being dari para penerima
manfaat.
SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk
melihat
pengaruh
pembiayaan
mikro syariah terhadap kualitas
hidup para penerima pembiayaan
tersebut. Sebagai lembaga keuangan
yang menerapkan sistem bagi
hasil, keuangan mikro syariah
diyakini dapat berkontribusi positif
terhadap peningkatan kualitas hidup
nasabahnya karena menawarkan
sistem yang lebih adil. Keadilan
dalam pertumbuhan ekonomi juga
menjadi salah satu misi dalam
Pokok Haluan Negara di Indonesia.
Sehingga apa yang menjadi tujuan
dari lembaga keuangan mikro syariah
menjadi sejalan dengan arah dan
tujuan
pembangunan
Indonesia.
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Untuk mencapai tujuan penelitian,
survei dan pengumpulan data primer
dilakukan kepada 154 nasabah BMT
dan BPRS yang tersebar di wilayah
Bogor, Depok, Jakarta, dan Tangerang.
Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode regresi logistic
biner. Hasil penelitian ini secara umum
menunjukkan bahwa pembiayaan
yang disalurkan oleh lembaga
keuangan mikro syariah secara
signifikan mampu meningkatkan
kualitas hidup nasabahnya. Kualitas
hidup dalam hal ini direpresentasikan
dengan variabel subjective well-being
dan variabel kekayaan. Walaupun
pembiayaan mikro syariah ditemukan
mampu
meningkatkan
tingkat
pendapatan dari para nasabahnya,
visi dari lembaga ini harus lah lebih
dari itu.
Kemandirian
finansial
harus
menjadi salah satu sasaran akhir
dari lembaga ini. Untuk membantu
nasabah dalam mencapai kemandirian
finansial, kontribusi yang dapat
dilakukan oleh lembaga keuangan
mikro syariah adalah melalui layanan
konsultasi atau pembinaan terkait
operasional bisnis. Hal ini menjadi PR
bagai pengelola lembaga keuangan
mikro syariah karena berdasarkan
temuan lapangan penelitian ini,
baru sebanyak 13% nasabah yang
telah menerima layanan tersebut.
Berdasarkan temuan empiris tersebut,
penelitian ini merekomendasikan
agar pemerintah dapat melakukan
kolaborasi dengan lembaga keuangan
mikro syariah dalam menjalankan
program pemberdayaan bagi para
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penerima
pembiayaan
produktif
sehingga nantinya mereka bisa
menjalakan bisnis secara lebih
profesional
dan
berkelanjutan.
Selain itu, pengawasan dari otoritas
terkait juga perlu dilakukan untuk
memastikan bahwa lembaga keuangan
mikro syariah telah menjalankan
fungsinya dalam memberikan layanan
konsultasi dan pembinaan kepada
para nasabahnya. Dengan demikian,
diharapkan masyarakat yang lebih
berdaulat dalam bidang ekonomi
dapat meningkat.
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PERANAN STRUKTUR SISTEM KEUANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

1

Muhammad Budi Prasetyo

Abstrak
Sektor keuangan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang perekonomiannya maju biasanya
memiliki sektor keuangan yang berkembang. Artikel ini bertujuan untuk membahas
beberapa isu penting yang patut diprioritaskan untuk mengembangkan sektor keuangan
yang stabil dan kuat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Terdapat 4 isu utama yang dianggap paling relevan dengan kondisi terkini di
Indonesia, yaitu membangun struktur sistem keuangan ideal, peran lembaga keuangan
mikro, perkembangan financial technology, dan memperkuat peran regulator.
Kata kunci: sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi

Abstract
The financial sector plays a very important role in supporting a
country’s economic growth. Countries with advanced economies usually have
a growing financial sector. This article aims to discuss several important issues
that should be prioritized to develop a stable and strong financial sector so that
it can accelerate the pace of economic growth in Indonesia. There are 4 main
1 Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Indonesia E-mail: m.budi.prasetyo@gmail.com
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issues that are considered most relevant to the current conditions in Indonesia,
namely building the ideal financial system structure, the role of microfinance
institutions, the development of financial technology, and strengthening the role
of regulators.
Keywords: financial sector, financial system stability, economic growth

PENDAHULUAN
Dalam sistem perekonomian suatu
negara, sektor keuangan memiliki
peran yang sangat penting. Jika
diibaratkan tubuh manusia, sektor
keuangan memiliki fungsi yang
mirip dengan sistem peredaran
darah manusia. Fungsi utama sektor
keuangan
dalam
perekonomian
adalah memastikan aliran dana
dalam sistem perekonomian dapat
berjalan secara lancar dan efisien.
Oleh karena itu, baik buruknya sektor
keuangan akan berimplikasi pada
sistem perekonomian secara langsung.
Beberapa
penelitian
sebelumnya
mendukung hal tersebut.
Rajan
dan
Zingales
(1998)
menemukan fakta empiris yang
menyatakan bahwa negara yang
sektor keuangannya lebih maju
biasanya
tumbuh
lebih
cepat
dibandingkan
dengan
negara
yang sektor keuangannya masih
berkembang. Sementara DemirgucKunt
dan
Maksimovic
(1998)
menyatakan bahwa negara dengan
pasar saham yang aktif dan ukuran
sektor perbankan yang besar tumbuh
lebih cepat dibandingkan dengan
negara lainnya. Krisis ekonomi yang
terjadi di beberapa negara maupun

global
menunjukkan
tingginya
peran sektor keuangan terhadap
perekonomian suatu negara. Pada
krisis ekonomi dan moneter yang
terjadi pada tahun 1997 – 1998, masalah
yang terjadi pada sektor perbankan
mengakibatkan
pertumbuhan
perekonomian Indonesia mengalami
penurunan signifikan. Kepercayaan
terhadap sektor perbankan sangat
rendah
sehingga
berimplikasi
langsung terhadap kemampuan bank
dalam mengucurkan kredit kepada
sektor riil. Kejadian yang hampir
mirip terjadi kembali pada krisis
keuangan global 2008 yang dipicu
oleh kejatuhan sistem keuangan di
Amerika Serikat. Excessive risk taking
yang terjadi pada sektor keuangan
di Amerika Serikat berakibat pada
jatuhnya sistem keuangan di negara
tersebut yang langsung berdampak
pada sistem perekonomiannya. Tidak
hanya itu, krisis keuangan yang terjadi
di Amerika Serikat bahkan menjalar
ke banyak negara di kawasan lain.
Sebagai
negara
kepulauan
yang
masuk
dalam
kategori
negara
berkembang,
strategi
mengembangkan sektor keuangan
di Indonesia memiliki tantangan dan
hambatannya tersendiri. Salah satu
tantangan terbesar adalah memperluas
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jangkauan layanan keuangan kepada
masyarakat Indonesia. Ukuran yang
sering digunakan untuk mengukur
akses masyarakat terhadap layanan
jasa keuangan adalah tingkat inklusi
keuangan. Survey yang dilakukan
oleh Bank Dunia pada tahun 2014
menunjukkan
tingkat
inklusi
keuangan di Indonesia hanya 36%.
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dana untuk berjaga-jaga di masa
depan. Kedua, eksklusivitas keuangan
dapat menutup peluang masyarakat
untuk memupuk aset, sehingga tidak
dapat meningkatkan kesejahteraan,
serta menyebabkan inefisiensi dalam
melakukan transaksi pembayaran.
Dan terakhir, eksklusivitas keuangan
dapat menghambat pertumbuhan

Grafik 1. Pangsa Aset Lembaga Keuangan

Artinya, dari 100 penduduk dewasa
Indonesia, hanya 36 orang yang
memiliki rekening pada lembaga
keuangan formal seperti bank
dan lembaga keuangan non bank.
Menurut Bank Indonesia, rendahnya
inklusi keuangan dapat memiliki
beberapa dampak negatif. Pertama,
eksklusivitas keuangan berdampak
pada tidak adanya budaya menabung
sehingga masyarakat tidak memiliki

Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga
mengakibatkan fungsi intermediasi
menjadi kurang optimal. Selain
inklusi
keuangan,
tantangan
terbesar berikutnya bagi Indonesia
sebagai negara berkembang adalah
membangun sektor keuangan yang
kuat dan stabil dimana seluruh
lembaga maupun pasar keuangan
dapat berkembang dan memberikan
kontribusi kepada perekonomian
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Indonesia
secara
signifikan.
Berdasarkan data yang disampaikan
oleh OJK, sektor keuangan di
Indonesia sangat didominasi oleh
sistem perbankan (gambar 1). Dari
total aset lembaga maupun pasar
keuangan keuangan yang ada di
Indonesia, sektor perbankan memiliki
pangsa pasar sebesar 69.75%, jauh
di atas lembaga keuangan non-bank
lainnya seperti perbankan Syariah,
BPR, asuransi, dana pensiun, dan lain
sebagainya. Dalam kajian mengenai
struktur sistem keuangan, kondisi
tersebut membuat Indonesia disebut
sebagai bank based economy. Beberapa
negara maju di Eropa maupun Asia
seperti Jerman dan Jepang juga
termasuk dalam bank based economy,
namun lembaga keuangan non bank
maupun pasar keuangan memiliki
kontribusi yang tidak kalah besar
dibandingkan sektor perbankannya.
Apabila peran dari salah satu institusi
keuangan terlampau kecil perannya
dalam perekonomian, stabilitas sistem
keuangan menjadi sangat rentan
terhadap goncangan.
Oleh karena itu, diskusi dan kajian
terkait
pengembangan
sektor
keuangan merupakan topik yang
selalu menarik untuk dibahas.
Artikel ini akan membahas beberapa
isu
terkini
mengenai
strategi
pengembangan sektor keuangan di
Indonesia, terutama dalam kaitannya
mendukung pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Selain itu, pengembangan
sektor keuangan yang kuat dan stabil
merupakan salah satu bagian penting
yang terkandung dalam PokokPokok Haluan Negara sehingga

harus mendapatkan prioritas dalam
strategi pembangunan nasional jangka
panjang.
PEMBAHASAN
Dari sekian banyak isu terkait sektor
pengembangan sektor keuangan di
Indonesia, artikel ini secara khusus
membahas 4 isu yang dianggap
paling relevan dengan kondisi sektor
keuangan Indonesia saat ini, yaitu (1)
membangun struktur sistem keuangan
ideal, (2) peran lembaga keuangan
mikro, (3) perkembangan financial
technology, dan (4) memperkuat
peran regulator.
Struktur Sistem Keuangan yang Ideal
Dalam sistem keuangan, aliran
dana antar pihak surplus maupun
defisit dapat terjadi secara langsung
maupun tidak langsung. Aliran dana
secara langsung dapat terjadi melalui
instrument yang ada di pasar uang
(jangka pendek) maupun pasar
modal (jangka panjang). Pihak yang
memiliki kelebihan dana (surplus)
memberikan dananya secara langsung
kepada pihak yang membutuhkan
dana (defisit) dalam beragam bentuk
instrument seperti ekuitas (saham)
maupun utang (obligasi). Sementara
aliran dana secara tidak langsung
terjadi melalui lembaga keuangan
yang berfungsi sebagai lembaga
intermediasi keuangan seperti bank,
asuransi, dana pensiun, modal ventura,
pegadaian, dan lain sebagainya. Pihak
yang memiliki dana lebih (surplus)
mempercayakan dananya kepada
lembaga keuangan untuk dikelola
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dan disalurkan kepada pihak yang
membutuhkan dana (defisit). Pada
prakteknya, negara-negara di dunia
terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu
negara yang sistem keuangannya
didominasi oleh pasar modal (market
based economy) dan negara yang sistem
keuangannya didominasi oleh bank
dan lembaga keuangan (bank based
economy).
Dalam konteks hubungan antara
struktur keuangan dan perkembangan
ekonomi,
beberapa
penelitian
sebelumnya menunjukkan adanya
tiga teori yang berbeda, yaitu bankbased, market-based, dan financial services
theory. Bank-based theory menekankan
pentingnya peran perbankan dalam
pertumbuhan
ekonomi.
Bank
dianggap lebih penting dibandingkan
pasar modal karena dianggap dapat
menjalankan fungsi intermediasi
keuangan secara lebih efektif dan
efisien. Selain itu, menurut Stiglitz
(1985) dan Singh (1997), bank dianggap
lebih mampu mengatasi masalah
keagenan
dalam
perekonomian
dibandingkan pasar modal. Berbeda
dengan bank-based theory, market-based
theory berpandangan sebaliknya.
Sistem direct finance yang terjadi
melalui pasar uang dan pasar modal
dianggap lebih berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi dibandingkan
sistem perbankan. Selain itu, marketbased theory menganggap mismatch
yang terjadi pada sistem perbankan
dapat diperbaiki dengan berbagai
instrument yang ada di pasar modal.
Pasar modal yang besar, aktif, likuid,
dan berfungsi baik akan mendorong
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penerapan corporate governance dan
manajemen risiko yang baik sehingga
mampu
meminimalisir
masalah
keagenan (Levine, 2002; Beck, dan
Levine, 2004). Berbeda dengan
market-based dan bank-based theory,
financial-services theory menekankan
pada jenis jasa keuangan yang bisa
ditawarkan sistem keuangan kepada
masyarakat (Merton dan Bodie, 1995;
Levine, 1997). Jasa keuangan dalam
berbagai bentuknya sangat penting
dalam
perekonomian,
terutama
bagi perusahaan baru yang sangat
membutuhkan akses terhadap modal.
Menurut teori ini, bank, lembaga
keuangan, maupun pasar modal sama
pentingnya dalam perekonomian.
Keduanya memiliki peran yang
berbeda
dalam
menyokong
pertumbuhan ekonomi. Financialservices theory mendorong bank
maupun pasar keuangan berfungsi
dengan baik sehingga ragam jasa
keuangan yang dapat dinikmati oleh
masyarakat menjadi bervariasi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut financial services theory,
bank, lembaga keuangan non bank,
dan pasar modal memiliki karakteristik
yang berbeda sehingga satu dan yang
lainnya dapat saling melengkapi.
Misalnya terkait permintaan kredit.
Seluruh permintaan kredit yang ada
dalam perekonomian tidak harus
seluruhnya diserap oleh sistem
perbankan, sebagian dapat diserap
oleh pasar modal melalui instrument
obligasi atau sukuk (obligasi Syariah).
Kredit jangka pendek yang memiliki
risiko relatif rendah dapat diserap oleh
perbankan sementara kredit jangka
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panjang dengan risiko yang relatif
tinggi dapat diserap oleh pasar modal
melalui penerbitan obligasi.
Dalam
contoh
yang
lain,
masyarakat
dapat
menyimpan
kelebihan dananya dalam bentuk
simpanan di bank (tabungan atau
deposito) atau menyimpan dananya
dalam bentuk saham atau reksadana.
Kondisi tersebut membuat sistem
keuangan menjadi seimbang dan
stabil karena risiko yang ada dalam
perekonomian tersebar di seluruh
komponen sistem keuangan dan tidak
terkonsentrasi di salah satu komponen
saja. Negara-negara maju seperti
Amerika Serikat dan Jepang meskipun
memiliki
karakteristik
sistem
keuangan yang berbeda, bank dan

pasar modal di kedua negara tersebut
memiliki kontribusi yang signifikan
terhadap perekonomian. Menurut data
yang dipublikasikan oleh Bank Dunia,
Jepang yang cenderung bank-based
economy memiliki rasio kapitalisasi
pasar saham terhadap GDP (stock
market cap to GDP) yang tinggi, yaitu
sebesar 99.79% dengan rasio kredit
bank terhadap GDP (bank credit to
GDP) 102.63%. Jika dibandingkan
dengan beberapa negara ASEAN,
sistem keuangan di Indonesia masih
relatif tertinggal, terutama jika dilihat
berdasarkan indikator credit to GDP
ratio yang dapat dilihat pada grafik 2.
Hingga akhir tahun 2017, credit to
GDP ratio Indonesia hanya sebesar
38.74%. Paling rendah dibandingkan

Grafik 2. Credit to GDP Ratio Indonesia dan Beberapa Negara di Asia

Sumber: Bank Dunia, diolah lebih lanjut
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beberapa negara ASEAN + Korea
Selatan. Bahkan dibandingkan dengan
Vietnam dan Filipina, credit to GDP
ratio masih lebih rendah. Pada akhir
2017, credit to GDP ratio Vietnam
adalah sebesar 130.67%. Selain itu,
grafik 2 juga menunjukkan bahwa
sejak 5 tahun terakhir, pertumbuhan
credit to GDP ratio Indonesia relatif
landau yang berarti pengembangan
sektor keuangan di Indonesia tidak
banyak mengalami pertumbuhan
berarti dalam 5 tahun terakhir. Dengan
kondisi tersebut, maka tidak heran jika
pertumbuhan ekonomi di Indonesia
masih lebih rendah dibandingkan
dengan beberapa negara ASEAN,
seperti yang ditunjukkan oleh grafik 3.
Vietnam yang memiliki credit to GDP
ratio lebih tinggi dibandingkan dengan
Indonesia mencatat pertumbuhan
ekonomi sebesar 6.81% di tahun 2017,
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lebih tinggi dibandingkan Indonesia
yang hanya sebesar 5.07% pada
tahun yang sama. Demikian halnya
dengan Malaysia dan Filipina yang
memiliki pertumbuhan ekonomi lebih
tinggi dibandingkan Indonesia. Bagi
negara seperti Vietnam, pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak dapat lepas
dari penetrasi kredit yang tinggi sebagai
akibatnya
membaiknya
struktur
sistem keuangan di negara tersebut.
Di sisi lain, pertumbuhan hutang
pemerintah terhadap PDB Indonesia
mengalami
peningkatan
yang
signifikan. Sejak tahun 2014 hingga
tahun 2017, rasio hutang pemerintah
terhadap PDB terus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2017, rasio
hutang pemerintah terhadap PDB
mencapai 28.7%. Peningkatan hutang
tersebut diantaranya diperoleh dari
surat utang yang ditujukan kepada

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara Asia

Sumber: Bank Dunia, diolah lebih lanjut
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individu masyarakat Indonesia. Jika
dibandingkan dengan pertumbuhan
credit to GDP ratio Indonesia yang
relative
stagnan,
dikhawatirkan
peningkatan rasio hutang pemerintah
terhadap PDB memicu terjadi crowding
out effect sehingga menghambat
pertumbuhan ekonomi di sektor riil.
Terlebih lagi, hutang pemerintah
digunakan untuk mendanai berbagai
proyek infrastruktur yang dampaknya
baru akan terasa dalam jangka panjang
sementara kredit yang disalurkan oleh
sistem keuangan kepada masyarakat
dapat digunakan untuk mendukung
pengembangan usaha.
Dari paparan data di atas, jelaslah
bahwa struktur keuangan yang
ideal akan berdampak pada kinerja
perekonomian yang baik seperti yang
ditunjukkan oleh beberapa negara
tetangga di ASEAN.
Peran Lembaga Keuangan Mikro
Upaya
Indonesia
untuk
membangun sistem keuangan yang
ideal dan kuat seperti yang ada di
beberapa negara maju tidak semudah
membalik telapak tangan.Sebagai
negara kepulauan dengan bentang
geografis yang luas, Indonesia
menghadapi tantangan yang jauh lebih
berat dibandingkan dengan negara
lain. Luasnya wilayah NKRI dan
pembangunan yang belum merata di
banyak wilayah pelosok menyulitkan
bank dan lembaga keuangan non
bank untuk memberikan layanan
jasa keuangan di wilayah-wilayah
tersebut.

Selain karena biayanya yang tinggi,
tingkat literasi keuangan masyarakat
di wilayah-wilayah tersebut masih
sangat rendah. Survey nasional literasi
keuangan yang dilakukan oleh OJK
menunjukkan bahwa tingkat literasi
keuangan
masyarakat
Indonesia
hanya sebesar 29,7%. Artinya, hanya
29,7% dari masyarakat Indonesia
yang menggunakan produk keuangan
memahami berbagai karakteristik
yang ada di produk keuangan tersebut.
Angka tersebut jauh lebih rendah
dibandingkan beberapa negara maju.
Menurut survey literasi keuangan
yang dilakukan oleh Standard &
Poors Rating Services pada tahun
2014, tingkat literasi keuangan di
negara maju berkisar antara 55 –
75% dimana negara seperti Kanada,
Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat
merupakan negara dengan tingkat
literasi keuangan tertinggi (di atas
60%). Tingkat literasi keuangan yang
rendah membuat sebagian masyarakat
Indonesia belum pernah mengakses
berbagai layanan jasa keuangan yang
tersedia. Bagian masyarakat tersebut
biasanya memiliki karakteristik seperti
masyarakat
dengan
penghasilan
menengah ke bawah, tinggal di
pedesaan atau pelosok, memiliki latar
belakang pendidikan yang rendah
(sebagian tidak bisa baca tulis), dan
jika memiliki usaha masuk dalam
kategori usaha mikro atau usaha
kecil. Dengan karakteristik tersebut,
lembaga keuangan formal seperti
perbankan seringkali mengalami
kesulitan
untuk
mendekati
masyarakat yang tingkat literasi
keuangannya
rendah.
Penelitian
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yang dilakukan oleh Hermanto
et al., (2013) menyebutkan bahwa
masyarakat pedesaan cenderung
enggan untuk menggunakan jasa
perbankan karena tidak menyukai
proses formal yang harus dilakukan
ketika mengakses layanan perbankan
seperti tabungan maupun kredit. Oleh
karena itulah, lembaga keuangan
mikro
(konvensional
maupun
Syariah) memiliki peran yang sangat
penting. Menurut UU Nomor 1 Tahun
2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro, lembaga keuangan mikro
adalah lembaga keuangan khusus
yang didirikan untuk memberikan
jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan
masyarakat,
baik
melalui pinjaman atau pembiayaan
dalam usaha skala mikro kepada
anggota dan masyarakat, pengelolaan
simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha
yang tidak semata-mata mencari
keuntungan. Lembaga keuangan
mikro memiliki berbagai bentuk
seperti koperasi, Baitul maal wa tamwil
(BMT), maupun beberapa bentuk
lainnya. Dibandingkan perbankan,
lembaga keuangan mikro dianggap
lebih mampu menjangkau kelompok
masyarat dengan tingkat literasi
keuangan rendah yang berada di
wilayah pedesaan. Hal tersebut
disebabkan karena LKM lebih
mampu menyesuaikan diri dengan
karakteristik yang ada di masyarakat.
Jika peran dan pengembangan LKM
dapat dioptimalkan, maka tingkat
literasi keuangan dapat ditingkatkan
dan inklusi keuangan juga dapat
ditingkatkan
karena
masyarakat
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menengah ke bawah yang ada di
pelosok juga dapat terjangkau oleh
beragam layanan jasa keuangan.
Perkembangan Financial Technology
Perkembangan teknologi yang
sangat pesat dalam beberapa tahun
terakhir memiliki dampak signifikan
terhadap sektor keuangan. Dampak
yang
paling
signifikan
adalah
munculnya financial technology yang
merupakan interseksi antara teknologi
digital dengan jasa keuangan. Fintech
menggunakan teknologi terkini untuk
memberikan beragam jasa keuangan
kepada masyarakat. Berbeda dengan
perbankan
yang
menyediakan
berbagai layanan jasa keuangan
seperti kredit, simpanan, dan jasa
pembayaran, Sebagian besar Fintech
yang ada hanya fokus pada satu
layanan jasa keuangan tertentu seperti
payment service, peer to peer lending,
crowdfunding, dan beberapa layanan
jasa lainnya. Menurut OJK, mayoritas
Fintech yang ada di Indonesia
menawarkan
jasa
pembayaran
(43% dari total Fintech) dan 17%
menawarkan jasa peer to peer lending
(17% dari total Fintech).
Hadirnya Fintech dalam sistem
keuangan Indonesia memberikan
banyak manfaat bagi masyarakat.
Manfaat yang paling besar adalah
jasa keuangan yang diberikan kepada
masyarakat menjadi semakin cepat dan
efisien. Namun di sisi lain, kehadiran
Fintech juga membawa risiko bagi
sistem
keuangan,
terlebih
lagi
dengan minimnya aturan yang sudah
dikeluarkan OJK untuk mengatur
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Fintech. Setiap lembaga keuangan
yang memberikan jasa keuangan
kepada masyarakat pasti memiliki
risiko dan oleh karena itu selalu diatur
dengan ketat oleh regulator. Pada
Fintech, pengaturan Fintech memiliki
tantangan tersendiri karena Fintech
memiliki fleksibilitas yang jauh lebih
tinggi dibandingkan perbankan. Pada
layanan peer to peer lending melekat
risiko kredit yang besar pada debitur
yang dibiayai. Sementara pada
layanan crowdfunding dan payment
service melekat risiko operasional
terkait perlindungan dana nasabah.
Berbagai risiko tersebut jika tidak
diatur dan dikelola dengan baik akan
meningkatkan tingkat kerentanan
pada sistem keuangan di Indonesia.
Namun jika dapat diatur dan dikelola
dengan baik, kehadiran Fintech dapat
memperkuat sektor keuangan di
Indonesia dan bersama-sama dengan
lembaga keuangan lainnya dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia di masa depan.
Memperkuat Peran Regulator
Sejak akhir tahun 2012, pengawasan
seluruh lembaga keuangan dan pasar
modal menjadi tugas dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya,
pengawasan dan pengaturan lembaga
keuangan dan pasar modal dilakukan
oleh Bank Indonesia (perbankan) dan
BAPEPAM – LK (lembaga keuangan
non-bank dan pasar modal). Kehadiran
OJK
sebagai
regulator
sektor
keuangan di Indonesia menimbulkan
harapan besar di masyarakat. Industri
bank dan lembaga keuangan non

bank merupakan industri yang
highly regulated sehingga peran
regulator menjadi sangat sentral. OJK
dituntut untuk membuat berbagai
peraturan yang tidak saja mampu
bersifat prudent, namun juga dapat
mengakselerasi pertumbuhan dan
perkembangan sektor keuangan.
Peraturan yang terlalu longgar
berpotensi meningkatkan tingkat
risiko
pada
sektor
keuangan
sehingga membuat sistem keuangan
menjadi fragile ketika terjadi shock
dalam
perekonomian.
Indonesia
pernah memiliki pengalaman buruk
terkait hal tersebut, yaitu deregulasi
perbankan yang terjadi sebelum tahun
1997 membuat proses pendirian bank
menjadi sangat mudah sehingga
memicu moral hazard yang besar di
sektor perbankan. Namun, peraturan
yang terlampau ketat membuat
pertumbuhan dan perkembangan di
sektor keuangan menjadi melambat.
Selain
itu,
dalam
beberapa
tahun terakhir, perkembangan yang
terjadi di sektor keuangan semakin
dinamis seiring dengan semakin
pesatnya perkembangan teknologi.
Untuk itu, regulator harus mampu
mengikuti perkembangan dinamis
yang terjadi di sektor keuangan
sehingga mampu menjalankan peran
pengawasannya dengan baik. Dalam
Basel 2 misalnya, supervisory review
ditetapkan menjadi satu dari tiga pilar
utama terciptanya sistem perbankan
yang kuat. Kemampuan regulator
dalam melakukan pengawasan akan
berpengaruh besar terhadap stabilitas
sistem keuangan.
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KESIMPULAN
Pengembangan sektor keuangan
di Indonesia menghadapi banyak
tantangan dan hambatan. Dari sekian
banyak isu yang ada, terdapat 4 isu
utama yang patut menjadi prioritas,
yaitu (1) membangun sistem keuangan
yang ideal, (2) mengoptimalkan
peran lembaga keuangan mikro, (3)
merespon perkembangan financial
technology, dan (4) memperkuat peran
regulator. Dalam konteks Indonesia,
financial services theory merupakan
konsep yang cocok untuk diterapkan
di Indonesia karena sesuai dengan
karakteristik Indonesia sebagai negara
kepulauan.
Untuk mengoptimalkan akses
terhadap jasa keuangan, peran
lembaga keuangan mikro harus terus
dioptimalkan karena dianggap lebih
cocok dengan karakteristik masyarakat
pedesaan. Selain itu, perkembangan
financial
technology
harus
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mendapatkan serius oleh regulator
agar kehadirannya membawa manfaat
bagi perekonomian Indonesia. Oleh
karena itu, peran regulator sangat
penting dalam pengembangan sektor
keuangan di Indonesia.
Keempat
hal
tersebut,
jika
dijalankan dengan baik akan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan
kesejahteraan
masyarakat
Indonesia dalam jangka panjang.
Selain itu, pengembangan keempat
hal tersebut sesuai dengan Visi-Misi
Indonesia 2045 dalam Pokok-Pokok
Haluan Negara dimana salah satu Misi
Indonesia 2045 adalah membangun
perekonomian
nasional
yang
kukuh, tangguh, dan berbasis ilmu
pengetahuan dalam pengembangan
inovasi serta mampu meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas berbasis stabilitas dan
pemerataan dengan berorientasi pada
peningkatan taraf hidup masyarakat
Indonesia.
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SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI INDONESIA PASCA
PENGESAHAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK
HALAL BERDASARKAN TEORI STAKEHOLDER

Oleh : Sri Rahayu Hijrah Hati1

Abstrak
Sejak diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ( UU JPH) No
33 Tahun 2014, dan didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
pada tahun 2017, sebagian besar amanat UU JPH terutama dalam pelaksanaan sertifikasi
halal belum dilaksanakan. Selain itu, peraturan pelaksana UU JPH hingga saat ini belum
disahkan, sehingga muncul kebingungan dari berbagai stakeholder mengenai proses
dan regulasi sertifikasi halal secara teknis. Studi ini bertujuan menganalisis pencapaian
tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan teori
stakeholder. Studi dilakukan dengan menggunakan teknik desk research analysis dengan
mengumpulkan data sekunder dari portal berita online. Hasil studi menunjunjukkan
bahwa UU JPH dan BPJPH secara umum sangat menguntungkan bagi masyarakat
Muslim dan para pelaku usaha. Akan tetapi keberadaan UU JPH dan BPJPH sedikit
kurang menguntungkan bagi beberapa stakeholder lainya seperti para produsen asing.
Secara kebijakan, studi ini melihat perlunya dilakukan amandemen terhadap UU JPH
karena terdapatnya pasal yang tegolong kadaluarsa.
Kata kunci: UU JPH; BPJPH; Teori Stakeholder

1 Ketua Program Studi Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia E-mail : sri.rahayu72@ui.ac.id
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Abstract
Since the promulgation of the Halal Product Law No. 33 of 2014, and
the establishment of the Halal Product Assurance Implementing Board (BPJPH)
in 2017, most of the mandates of the JPH Law, especially in the implementation
of halal certification have not been implemented. In addition, the implementing
regulations for the Halal Product Law have not yet been ratified, so there is
confusion among various stakeholders regarding the technical process and
regulation of halal certification. This study aims to analyze the achievement of
the Halal Product Assurance Implementing Board (BPJPH) objectives based
on stakeholder theory. The study was carried out using desk research analysis
techniques by collecting secondary data from online news portals. The results of
the study show that the existence of Halal Product Law and the establishment
of Halal Product Assurance Implementing Board are generally very beneficial
for the Muslim community and business people. However, the existence of the
Halal Product Law and Halal Product Assurance Implementing Board is less
favorable for some other stakeholders such as foreign producers.
Keywords: Halal Product Law; Halal Product Assurance Implementing Board;
Stakeholder theory.

PENDAHULUAN
Saat ini, industri halal yang meliputi
sektor keuangan Islam, makanan,
pakaian, pariwisata, media, farmasi,
konsmetik, pendidikan dan filantropi
sedang mengalami pertumbuhan
dengan konvergensi antar sektor yang
sangat pesat (Shikoh, 2016). Industri
halal di dunia diperkirakan tumbuh
dengan nilai mencapai 3.7 trilyun
dolar pada tahun 2019 mendatang
(Thomson Reuters, 2016) . Salah satu
pilar utama penopang pertumbuhan
industri halal yang penting untuk
diperhatikan adalah sertifikasi halal.
Adapun tiga sektor utama yang secara
historis sangat berkaitan erat dengan
proses sertifikasi halal adalah sektor

makanan, farmasi dan juga kosmetik.
Adapun perkembangan terkini dalam
industri halal menunjukkan bahwa
para pelaku usaha di sektor pariwisata
seperti pada industri hotel dan
penerbangan pun mulai menekankan
pentingnya proses sertifikasi halal bagi
perkembangan industrinya. Sertifikasi
halal sendiri di Indonesia berdasarkan
sejarahnya mulai dilakukan semenjak
merebaknya kasus lemak babi di
Indonesia pada tahun 1988 (LPPOM
MUI, n.d.). Untuk itu, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) melalui salah satu
lembaga otonomnya yakni Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
atau
disingkat
(LPPOM
MUI)
diberikan mandat oleh pemerintah
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Indonesia
untuk
melakukan
pemeriksaan/audit,
penetapan
fatwa, dan menerbitkan sertifikat
halal. sejak tanggal 6 Januari 1989
(LPPOM MUI, n.d.). Perubahan yang
cukup monumental terkait kegiatan
sertifikasi produk halal di Indonesia
terjadi pada tahun 2014, dimana
pemerintah akhirnya mengesahkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Berdasarkan
Undang-Undang
tersebut, peran LPPOM MUI akan
digeser oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Untuk mengimplementasikan UU
tersebut, dalam jangka waktu lima
tahun
pemerintah bertanggung
jawab menerbitkan delapan peraturan
pemerintah dan dua peraturan
menteri untuk melengkapi UU JPH
(Ichsan, 2014).
Berdasarkan
Undang-Undang
tersebut, terhitung tanggal 17 Oktober
2019, atau lima tahun semenjak
diundangkannya UU JPH, maka
produk yang beredar di Indonesia
harus masuk ke salah satu kategori
produk halal atau produk tidak halal.
Akan tetapi implementasi dari UU
No 33 tahun 2014 terutama peraturan
pelaksana dari UU tersebut tersebut
hingga saat ini masih terkendala
berbagai.
Hingga tahun 2018 ini
Rancangan Peraturan Pemerintah
seperti yang diamanatkan UU JPH
belum juga disahkan. Tertundanya
pengesahan peraturan pelaksanaan
UU JPH tentunya menimbulkan
berbagai
pertanyaan.
Pertama,
mengapa pembentukan peraturan
pelaksaanaan UU JPH mengalami
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banyak kendala? Kedua bagaimanakah
perspektif, sikap dan tindakan para
stakeholder selama periode peralihan
sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke
BPJPH? Ketiga? Permasalahan apa
sajakah yang muncul selama periode
peralihan tersebut?
Untuk menjawab permasalahan
tersebut diatas, studi ini bertujuan
untuk
menganalisis
BPJPH
berdasarkan teori stakeholder. Teori
stakeholder
dianggap tepat karena
teori tersebut menggambarkan bahwa
suatu organisasi pada dasarnya
terdiri dari berbagai kelompok
individu yang memiliki kepentingan
yang berbeda (Investopedia, 2018).
Teori ini menyatakan bahwa secara
struktural, pengambilan keputusan
haruslah
mempertimbangkan
kepentingan berbagai kelompok dan
mampu mendorong terjalinnya kerja
sama yang lebih baik antar berbagai
kelompok berbeda agar tujuan
organisasi dapat segera tercapai.
Munculnya
permasalahan
atau bahkan konflik pada sebuah
organisasi dengan multiple stakeholder
dasarnya merepresentasikan adanya
pengikisan atas kepentingan berbagai
pihak terkait. Oleh karena itu, studi
ini diharapkan dapat membantu
menjawab berbagai permasalahan
tersebut diatas. Secara praktis, studi
ini diharapkan dapat membawa
kelompok-kelompok yang berbeda
peran dalam implementasi BPJPH
untuk bekerja sama untuk mencapai
tujuan bersama, Melalui studi ini
pula diharapkan bahwa keputusan
Pemerintah
terkait implementasi
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BPJPH dapat mempertimbangkan
berbagai setiap sudut pandang para
stakeholder.

3.

TINJAUAN PUSTAKA
Stakeholder Theory

a. Stakeholder

adalah individu
atau kelompok yang memiliki
kepentingan
(interest)
yang sah (legitimate) atau
diakui pihak lainnya dalam
suatu kegiatan korporasi
atau organisasi baik secara
proseduran maupun substantif
(Donaldson
&
Preston,
1995). Stakeholder
dapat
diidentifikasi
berdasarkan
pada kepentingannya pada
organisasi
terlepas
dari
apakah
organisasi
yang
dimaksud
juga
memiliki
kepentingan yang bersifat
reciprocal pada stakeholdernya.

Stakeholder
theory
merupakan
teori dalam bidang manajemen
organisasi dan etika bisnis yang
mempertimbangkan aspek moral
dan nilai (values) dalam pengelolaan
organisasi. Secara teoretis, stakeholder
theory memiliki tesis utama sebagai
berikut:
1.

2.

Stakeholder theory bersifat
normatif. Artinya, teori ini
menggambarkan
kondisi
perusahaan atau organisasi
saat ini. Teori ini melihat
bahwa
suatu
organisasi
pada dasarnya merupakan
konstelasi
antara
aksi
kerjasama dan kompetisi
kepentingan
berbagai
pihak
atau
stakeholder
organisasi. Tesis ini juga
mempertanyakan
apakah
pengamat (observer) dan
partisipan atau para stakeholder
memiliki pandangan yang
sama mengenai organisasi.
Stakeholder theory
bersifat
instrumental. Dengan kata
lain, teori ini melihat hubungan
antar berbagai stakeholder dan
melihat bagaimana praktik
pengelolaan
stakeholder
menunjang pencapaian tujuan
organisasi.

Untuk
mengaplikasikan
stakehodler
theory,
maka
gagasan-gagasan
dari
stakeholder theory berikuk ini
juga harus dijadikan acuan:

b. Kepentingan masing-masing

pihak bersifat dan bernilai
intrinsik. Pada dasarnya,
seseorang atau sekelompok
orang berperilaku untuk
kepentingannya
sendiri.
Agak jarang seseorang atau
sekelompok orang berperilaku
demi tercapainya kepentingan
pihak lain.

4.

Stakeholder theory bersifat
manajerial dalam cakupan
yang lebih luas. Dengan kata
lain, teori ini tidak hanya
menggambarkan
situasi
saat ini, atau pun hubungan
sebab akibat. Teori ini juga
memperhatikan aspek sikap,
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struktur dan juga praktikpraktik yang secara integral
merefleksikan
manajemen
stakeholder.
Pengelolaan
stakeholder
berdasarkan
teori ini juga mendorong
pihak
manajemen
untuk
memperhatikan kepentingan
semua stakeholder baik dalam
mengembangkan
struktur
organisasi, kebijakan umum
maupun
pengambilan
keputusan harian.
Sejarah Undang-Undang
Jaminan Produk Halal
Secara historis, gerakan untuk
memperoleh jaminan halal bagi suatu
produk di Indonesia dimulai pada
tahun 1976 pada saat Departemen
Kesehatan mengeluarkan kebijakan
melalui Surat Keputusan Menteri
Kesehatan No 280 tanggal 10
November 1976 tentang Ketentuan
Peredaran dan Penandaan Pada
Makanan Yang Mengandung Bahan
Berasal Dari Babi. Surat Keputusan
yang ditanda-tangani oleh Menteri
Kesehatan yang menjabat saat itu yakni
Prof. Dr. G.A. Siwabessy mewajibkan
semua makanan dan minuman yang
mengandung unsur babi untuk diberi
label tulisan “mengandung babi”
dengan disertai gambar seekor babi
utuh berwarna merah di atas dasar
putih (Nasar, 2017). Sekitar tahun
1988, masyarakat Indonesia dikejutkan
dengan
dipublikasikannya
hasil
penelitian tentang beberapa jenis atau
merek makanan yang berdasarkan
hasil pengecekan di laboratorium.
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Pada tanggal 1 Desember 1988,
Majelis Ulama Indonesia, Kementrian
Kesehatan dan Kementrian Agama
mengeluarkan imbauan pada berbagai
manufaktur dan penyedia jasa publik
seperti hotel dan restoran agar mereka
memproduksi, menggunakan dan
menyediakan produk serta layanan
yang bebas dari bahan-bahan haram.
Pada tanggal 6 Januari 1989, MUI
akhirnya
mendirikan
Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
atau
disingkat
(LPPOM
MUI)
diberikan tugas oleh pemerintah
Indonesia
untuk
melakukan
pemeriksaan/audit, penetapan fatwa,
dan menerbitkan sertifikat halal. sejak
tanggal 6 Januari 1989 (LPPOM MUI,
n.d.).
Pada tahun 2014, pemerintah
akhirnya mengesahkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal. Menurut UU
JPH tersebut, maka segala jenis barang
dan/atau jasa yang terkait dengan
makanan, minuman, obat, kosmetik,
produkkimiawi,
produk
biologi,
produk rekayasa genetik, serta barang
gunaan yang dipakai, digunakan,
atau dimanfaatkan oleh masyarakat
wajib memperoleh sertifikasi halal.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut
pula, peran LPPOM MUI akan digeser
oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH). BPJPH sendiri
resmi dibentuk pada tanggal 1
Oktober 2017. Secara struktur, BPJPH
berkedudukan
dan
bertanggung
jawab kepada Menteri dalam hal ini
adalah Menteri Agama.
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METODE PENELITIAN
Studi
ini
menganalisis
implementasi dari UU JPH selama
masa peralihan sertifikasi halal dari
LPPOM MUI kepada BPJPH. Data
dikumpulkan melalui desk research
data sekunder dari publikasi portal
berita online dalam kurun waktu
2014 hingga akhir Agustus 2018. Data
dianalisis dengan pendekatan teori
stakeholder.
ANALISIS
Masyarakat Muslim
Masyarakat Muslim pada dasarnya
menjadi stakeholder
yang paling
diuntungkan dengan adanya UU JPH.
Beberapa keuntungan utama dari
proses penjaminan halal oleh BPJPH
kepada
masyarakat
diantaranya
adalah (Putra, 2017):
Pertama, masyarakat Muslim yang
notabene mencapai 88.8% dari total
populasi di Indonesia pada dasarnya
sangat diuntungkan dengan adanya
UU JPH ini karena produk-produk
yang
dulunya
tidak
memiliki
kewajiban (mandatory) untuk diberi
label halal kini harus secara jelas
menyatakan
apakah
produknya
tersebut merupakan produk halal atau
tidak halal. Kedua, penjaminan yang
diberikan oleh pemerintah sangat
maksimal dengan adanya sangsi bagi
pelaku usaha yang tidak memberikan
informasi yang benar mengenai
produknya. Ketiga, Berbagai produk
dari luar negeri yang masuk ke
Indonesia wajib disertai label halal. Hal

ini tentunya semakin menguntungkan
stakeholder Muslim di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Harus diakui bahwa pendapatan
MUI dari sertifikasi halal produk
terbilang cukup besar karena selama
ini sertifikasi halal masih menjadi
monopoli MUI meskipun pemberian
label halal tersebut masih bersifat
sukarela (Fenwick, 2017). Pendapatan
MUI dari proses sertifikasi halal
selama ini pastilah sangat besar. Maka
dari sisi kedudukan MUI sebagai
stakeholder
BPJPH,
keberadaan
BPJPH pada dasarnya sedikit tidak
menguntungkan secara ekonomi
karena itu berarti pendapatan yang
diperoleh dari sertifikasi halal
tidak lagi dikelola oleh MUI secara
independen. Melalui UU JPH peran
MUI pun mengalami pergeseran,
yang mana berdasarkan UU JPH, MUI
harus bekerja sama dengan BPJPH
dalam melaksanakan proses sertifikasi
Auditor Halal, penetapan fatwa
kehalalan Produk, dan akreditasi
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
UU JPH juga membolehkan
berbagai pihak baik pemerintah
maupun
masyarakat
untuk
mendirikan
Lembaga
Pemeriksa
Halal (LPH). Oleh karena itu, pada
masa mendatang, persaingan MUI
dalam peranannya sebagai LPH akan
memperoleh banyak kompetisi dari
LPH yang didirikan oleh kelompok
masyarakat lainnya. Namun jika kita
menelaah kembali tujuan pendirian
MUI yang salah satunya adalah untuk
memberikan bimbingan dan tuntunan
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kepada umat Islam Indonesia dalam
mewujudkan kehidupan beragama
dan bermasyarakat yang diridhoi
Allah Subhanahu wa Ta’ala (Majelis
Ulama Indonesia, 2018), maka
keberadaan UU JPH dan BPJPH ini
tentunya juga memberikan manfaat
positif untuk MUI. Seperti kita
ketahui, fatwa bukanlah hukum
positif di Indonesia. Sifat fatwa tidak
mengikat dan hanya mengikat dan
ditaati oleh umat Islam yang merasa
mempunyai ikatan terhadap MUI itu
sendiri (Hukumonline.com, 2016).
Keberadaan UU JPH yang tetap
memberikan peran terhadap MUI
untuk menetapkan fatwa terkait
kehalalan produk, secara tidak
langsung menunjukkan pengakuan
negara atas pentingnya kedudukan
fatwa bagi masyarakat Muslism di
Indoensia.
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
Secara definisi, Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH) mengacu pada lembaga
yang melakukan kegiatan pemeriksaan
dan/atau
pengujian
terhadap
kehalalan Produk..
Berdasarkan
UU JPH, LPH dapat berasal dari
pihak pemerintah dan masyarakat.
Sektor pemerintah bisa kementerian
dan lembaga, Badan Usaha Milik
Negara, serta perguruan tinggi negeri
maupun swasta. Keberadaan UU JPH
sangat menguntungkan pemerintah
dan masyarakat karena UU tersebut
memberikan
kesempatan
pihak
manapun yang memiliki kompetensi
yang dibutuhkan untuk mendirikan
LPH. Namun hingga bulan Januari
2018, baru 40 LPH yang terdaftar
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di BPJPH. LPH tersebut sebagian
besar merupakan perguruan tinggi
baik negeri maupun swasta. Namun
menurut Indonesian Halal Watch,
dari seluruh LPH terdaftar, hanya
LPH MUI yang dinilai paling siap
dalam melaksanakan melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian
terhadap kehalalan Produk (Tamba,
2018).
Auditor Halal
Auditor Halal mengacu pada
orang yang memiliki kemampuan
melakukan pemeriksaan kehalalan
Produk. Syarat auditor halal adalah
WNI, beragama Islam, berpendidikan
minimal S1 dari bidang ilmu tertentu,
memiliki wawasan luas mengenai
kehalalan produk, serta memiliki
sertifikat dari MUI. UU JPH memiliki
pengaruh besar kepada peran dan
kinerja auditor halal. Sebelum adanya
UU JPH, maka auditor halal yang
tidak menjalankan perannya dengan
baik tidak akan dikenai sanksi
apapun. Namun pasca disahkannya
UU JPH, maka auditor halal yang
tidak menjalankan perannya dengan
baik dapat dikenai sanksi. Sanksi
tersebut dapat berupa sanksi pidana
maupun sanksi perdata. Sebagaimana
tertera dalam pasal 57 UU JPH,
auditor halal dapat dikenai hukuman
penjara selama dua tahun atau denda
maksimal 2 milyar rupiah (Kliklegal.
com, 2017). Dengan kata lain, UU
JPH memaksa para auditor halal,
sebagai salah satu stakeholder BPJPH,
agar lebih atas bertanggungjawab
proses pemerikasaan halal yang
dilakukannya.
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Pelaku Usaha
Harus diakui, masyarakat memiliki
kebingungan mengenai perbedaan
sertifikasi halal BPJPH dengan
sertifikasi MUI. Akan tetapi menurut
beberapa referensi, adanya UU JPH
ini seharusnya lebih menguntungkan
bagi pelaku usaha. Adapun perbedaan
antara sertifikasi BPJPH dan MUI
adalah sebagai berikut:
Berdasarkan tabel diatas, terlihat
bahwa UU JPH lebih menguntungkan
bagi pelaku usaha karena kurun waktu
berlakunya sertifikat tergolong jauh
lebih lama yakni 4 tahun dibandingkan

Deskripsi

pertanyaan yang muncul dari negara
luar terkait UU JPH adalah: Pertama,
apakah definisi produk pada UU
tersebut melingkupi barang-barang
yang tidak dikonsumsi seperti alat
kesehatan Kedua, apakah toko atau
tempat suatu produk didistribusikan
juga wajib memperoleh sertifikasi
halal. Hingga saat ini pihak BPJPH
belum mampu menjawab hal tesebut.
Ketiga, pihak asing masih memiliki
kebingungan mengenai standar waktu
yang diperlukan untuk memperoleh
sertifikat halal. Keempat, para
importir juga memiliki kebingungan
atas klausul yang menyatakan bahwa
sertifikat halal yang diberikan oleh

Sertifikasi Halal BPJPH

Kelembagaan

Pemerintah

Sifat
Masa Berlaku

Mandatory (Wajib)
4 tahun

Sertifikasi Halal LPPOM
MUI
Non-Governmental
Organization
Sukarela (Voluntary)
2 tahun

Sumber: (Bisnisukm.com, 2017)

dengan sertifikasi LPPOM MUI yang
hanya berlaku selama 2 tahun.
Negara Importir
Pemberlakuan UU JPH sedikit
menimbulkan kekhawatiran dan
kebingungan dari para negara
importir sebagai salah satu stakeholder
BPJPH. Beberapa negara pengimpor
produk ke Indonesia masih memiliki
kebingungan atas definisi produk
yang
harus
melewati
proses
pemeriksaan
halal
sebagaimana
tercantum dalam UU JPH. Beberapa

pihak yang belum diakui atau belum
memiliki kerja sama dengan BPJPH
akan ditinjau kembali dan diatur
melalui peraturan pemerintah. Hal ini
pun masih dianggap membingungkan
oleh para importir. Kelima, para
importir juga memiliki kebingungan
mengenai pemberian logo halal yang
baru. Pihak BPJPH membolehkah
para produsen untuk meletakkn logo
halal tebaru dalam bentuk sticker
untuk menekan biaya. Namun para
produsen makanan, obat-obatan dan
kosmetika juga harus memperhatikan
peraturan yang dibuat oleh Badan
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Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) dimana produsen hanya
boleh meletakkan sticker pada kondisi
tertentu saja (Hadiputranto Hadinoto
& Partners, 2017).
Isu terkait Implementasi UU JPH No
33 Tahun 2014
Selain beberapa isu yang telah
dibahas pada setiap bagian stakeholder
sebelumnya, hingga saat ini, berbagai
permasalahan
lainnya
terkait
pelaksanaan amanat UU JPH tersebut
masih bermunculan. Permasalahan
tesebut jika kita sarikan terdiri dari
beberapa hal berikut ini:
Pertama,
adanya
dua
poin
kritis dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP), yakni pada pasal
2 yang menegaskan agar setiap
produk wajib bersertifikat halal
apakah akan dilaksanakan secara
bertahap atau tidak. Poin kritis
lainnya terdapat dalam Pasal 71
yang berkaitan dengan Kementerian
Kesehatan. Yaitu, tentang obat yang
jika tidak dikonsumsi akan berakibat
pada keselamatan jiwa pasien.
Pasal ini menimbulkan perdebatan
mengenai apakah obat tersebut harus
dikecualikan dari sertifikasi halal
atau tidak. Kedua pasal kritis tersebut
menjadi salah satu menjadi penyebab
belum selesainya tahap finalisasi RPP
JPH (Hukumonline.com, 2018).
Kedua belum disahkanya peraturan
pelaksana UU JPH No 33 sehingga
belum ada kejelasan tentang peran dari
BPJPH dan MUI terkait pendaftaran
dan perpanjangan sertifikasi halal bagi
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para pelaku usaha. Dengan belum
disahkannya peraturan pelaksana UU
JPH, maka seharusnya LPPOM MUI
masih memiliki hak dan kewenangan
yang sama dalam penetapan sertifikasi
halal di Indonesia (Amri, Jamil, &
Ardiansyah, 2017). Ketiga, Kewajiban
semua produsen produk yang
tercantum dalam UU JPH No 33 tahun
2014 untuk memperoleh sertifikasi
halal tentunya meningkatkan jumlah
permintaan akan jasa LPH. Sedangkan
pada tahun 2018 ini, hanya MUI yang
teridentifikasi paling siap untuk
melakukan tugasnya sebagai LPH.
Keempat, banyak pelaku usaha
dan masyarakat mempertanyakan
tarif sertifikasi halal melalui BPJPH.
Mengingat BPJPH berada di bawah
Kementrian Agama dan bukan
merupakan Badan Layanan Umum
(BLU), maka penentuan tarif harus
dilakukan oleh Kementrian Keuangan.
Hingga awal tahun 2018, diskusi
mengenai penentuan tarif tersebut
belum dilakukan (Yozami, 2018).
Keempat,
belum
disahkanya
peraturan pelaksana UU JPH No 33
Tahun 2014, belum mencukupinya
jumlah LPH serta adanya pasal
yang melarang produk tanpa label
halal untuk beredar di Indonesia
akan mengakibatkan potensi akan
banyaknya produk yang mengalami
kesulitan untuk dipasarkan di
Indonesia karena pada dasarnya UU
JPH melarang produk tanpa label
halal untuk beredar setelah Oktober
2019 (Yozami, 2018).
Kelima, potensi dari UU JPH
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untuk
menimbulkan
banyak
sengketa dagang antara Indonesia
dengan negara anggota World
Trade Organization (WTO) lainnya.
Indonesia mendapatkan tuntutan
WTO dari Brasil karena Indonesia
dianggap memberikan non tariff barrier
of trade dalam penetapan JPH dalam
impor daging ayam dari Spanyol (Ika,
2016).
KESIMPULAN, DISKUSI DAN
SARAN
Jika kita membahas mengenai
implementasi UU JPH dan BPJPH
secara spesifik sebagai lembaga yang
diberi amanat untuk melaksanakan
Jaminan Produk Halal di Indonesia
melalui stakeholder theory, maka kita
harus memahami bahwa stakeholder
theory
bersifat normatif dimana
organisasi pada dasarnya merupakan
konstelasi antara aksi kerjasama dan
kompetisi kepentingan berbagai pihak
atau stakeholder organisasi. Oleh
karena itu, untuk mencapai tujuan
dari BPJPH, sebaiknya dilakukan
analisis secara mendalam terhadap
kepentingan para stakeholder BPJPH.
Berdasarkan analisis diatas, terlihat
bahwa pihak yang paling diuntungkan
dengan keberadaan UU JPH No
33 Tahun 2014, adalah masyarakat
Muslim, LPH, dan para pelaku usaha
di Indonesia.
Melalui UU JPH dan pendirian
BPJPH, maka hak masyarakat Muslim
akan semakin terlindungi karena
mereka akan semakin memperoleh
kemudahan dalam mengindentifikasi
kehalalan suatu produk. UU JPH juga

memberikan keleluasaan bagi berbagai
pihak baik pemerintah maupun
masyarakat untuk mendirikan LPH
selama mereka dapat memenuhi
kriteria LPH sesuai yang terdapat
dalam UU JPH. Bagi pelaku usaha
terutama produsen lokal, sertifikasi
dari BPJPH lebih menguntungkan
karena masa berlaku sertifikat halal
BPJPH jauh lebih lama, yakni 4 tahun,
dibandingkan dengan masa berlaku
sertifikat halal MUI yang hanya
berlaku selama 2 tahun. Akan tetapi,
BPJPH juga harus menyadari bahwa
keberadaan UU JPH dan BPJPH
bagi beberapa pihak mengurangi
privilege dari beberapa stakeholder.
Terkait dengan MUI misalnya,
BPJPH seharusnya menyadari bahwa
peralihan peran terkait pelaksanaan
sertifikasi halal dari LPPOM MUI
kepada BPJPH secara ekonomis sedikit
merugikan pihak MUI karena hal
ini mengakibatkan pendapatan MUI
dari sertifikasi halal agak berkurang
meskipun MUI tetap terlibat dalam
pemberian fatwa dalam proses
sertifikasi halal.
Oleh karena itu, komunikasi
yang intensif dan baik dengan pihak
MUI harus dilakukan agar proses
peralihan sertifikasi halal dari LPPOM
MUI ke BPJPH dapat berlangsung
dengan lancar. Bagi para auditor
halal, keberadaaan UU JPH juga akan
memaksa mereka untuk lebih berhatihati dalam menjalankan profesinya,
karena dalam UU JPH terdapat sangsi
pidana bagi auditor halal yang tidak
melaksanakan
tugasnya
dengan
baik. Bagi stakeholder yang tediri
dari produsen asing atau importir,
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keberadaan UU JPH tentunya kurang
menguntungkan. Karena UU JPH ini
memaksa mereka untuk secara jelas
menyebutkan apakah produk mereka
halal atau haram. Sertifikasi halal
yang bersifat mandatory juga dapat
menimbulkan permasalahan baru,
misal berupa tuntutan dari negara
asing karena Indonesia dianggap
memberikan hambatan dagang yang
bersifat non-tarif. Hal tersebut tentunya
harus diantisipasi oleh pemerintah
dan BPJPH pada umumnya dengan
melakukan sosialisasi dan komunikasi
agar terdapat kesepahaman mengenai
kebijakan ini untuk menghindari
persengketaan dagang dalam lingkup
yang lebih tinggi. Sifat kedua dari
stakeholder theory adalah bahwa ia
bersifat instrumental. Oleh karena
itu, perlu diperhatikan aspek praktis
dari UU JPH dan BPJPH tersebut.
Dilihat dari berbagai kebingungan
yang muncul dari berbagai stakeholder,
terlihat bahwa hingga saat ini para
stakeholder belum memiliki pandangan
yang sama mengenai BPJPH. Padahal
menurut
pandangan
stakeholder
theory,
suatu organisasi haruslah
menilai apakah partisipan atau para
stakeholder memiliki pandangan yang
sama mengenai organisasi karena
hal tersebut sangat penting bagi
pencapaian tujuan organisasi.
Kebingungan para pelaku usaha dan
juga para importir atas implementasi
dari UU JPH seharusnya mendorong
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BPJPH untuk melaksanakan berbagai
aktivitas sosialisasi kepada semua
stakeholder untuk menjawab berbagai
pertanyaan yang hingga saat ini masih
belum terjawab, misal terkait waktu
pengajuan sertifikasi halal, penyertaan
logo halal baru pada produk yang
telah diberi logo halal MUI pada
periode setelah Oktober 2019 dsb.
Selain itu, peraturan pemerintah
untuk pelaksaaan UU JPH harus
segera disahkan karena tanpa adanya
peraturan pemerintah tersebut, maka
BPJPH belum dapat melaksanakan
perannya secara maksimal sesuai
UU JPH yang pada akhirnya dapat
merugikan
masyarakat,
pelaku
usaha, dan berbagai pihak terkait.
Panjanganya pengesahan Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) untuk
mengimplementasikan UU JPH sendiri
sebenarnya telah mengakibatkan
kadaluarsanya salah satu pasal
dalam UU JPH yakni pasal 65 yang
menyebutkan bahwa pemerintah
harus menerbitkan PP sebagai
peraturan pelaksana maksimal dua
tahun sejak UU JPH resmi disahkan.
UU tersebut resmi disahkan
pada tanggal 17 Oktober 2014,
berarti seharusnya PP selesai pada
tanggal 17 Oktober 2017. Mengingat
permasalahan tersebut, seharusnya
Amandemen terhadap UU JPH
menjadi salah satu prioritas kebijakan
yang dilakukan pemerintah.
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PERAN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH
DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Tika Arundina1 & Ristiyanti Hayu Pertiwi2
Abstrak
Penerbitan sukuk atau obligasi syariah telah menjadi sarana mobilisasi dana yang
umum dalam industri keuangan. Selain dimanfaatkan sebagai pembiayaan operasional
perusahaan, sukuk di berbagai negara maju dan berkembang secara spesifik juga telah
digunakan sebagai instrumen alternatif untuk membiayai investasi dalam berbagai
kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, sukuk untuk
pembiayaan proyek infrastruktur selama ini diterbitkan melalui Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN). Namun, penerbitan ini belum diimbangi dengan akselerasi yang sama
pada sektor swasta melalui sukuk korporasi. Oleh karenanya, studi ini dilakukan untuk
melihat kerangka konseptual sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur, proyek
pembangunan berkelanjutan, serta mengetahui perkembangan sukuk dalam mendorong
percepatan pembangunan infrastruktur di mancanegara dan di Indonesia. Analisis juga
mencakup peran sukuk dalam meningkatkan pemerataan dan pembangunan berorientasi
berkelanjutan sesuai dengan amanat dalam Garis Besar Haluan Negara. Lebih lanjut,
penelitian ini berusaha untuk menganalisis hambatan pengembangan sukuk yang
terjadi di Indonesia melalui penyebaran kuesioner kepada pemangku kepentingan dalam
penerbitan sukuk. Hasil dari kajian konseptual menunjukkan bahwa sukuk memiliki
potensi besar dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sedangkan
hasil dari pengumpulan data kuesioner menunjukkan bahwa pemerintah perlu
menegaskan kerangka regulasi sukuk korporasi.
Kata kunci: Sukuk; Pembangunan Infrastruktur; Pembangunan Berkelanjutan
1 Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
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Abstract
Sukuk or Islamic bonds issuance has become common in the financial
industry as a means of fund mobilization. In addition to that, sukuk in
various developed and developing countries specifically have also been used
as alternative instruments to finance their investments in various economic
activities and infrastructure development projects. In Indonesia, sukuk for
financing infrastructure projects has been issued through Sovereign Sukuk
(SBSN). However, this issuance has not been followed by the same acceleration in
the private sector through corporate sukuk. Therefore, this study was conducted
to elaborate sukuk conceptual framework as an instrument of infrastructure
financing and to elucidate the development of sukuk in encouraging
infrastructure development both in foreign countries and Indonesia. The
analysis also includes the role of sukuk in increasing equity and sustainable
development in accordance with the mandate in Indonesia’s Guideline of State
Policy. This study also sought to analyze the obstacles of sukuk development in
Indonesia through questionnaire distribution to corporate sukuk stakeholders.
The results shows that sukuk has great potential in supporting the acceleration
of infrastructure development, while the results of questionnaire data indicate
that the government needs to enhance the specific regulatory framework for
corporate sukuk.
Keywords: Sukuk, Infrastructure, sukuk korporasi
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PENDAHULUAN
Dewasa ini penerbitan sukuk
atau obligasi syariah telah menjadi
sarana mobilisasi dana yang umum
dalam industri keuangan. Pencapaian
tersebut dapat dilihat dari beberapa
indikator seperti nilai penerbitan
dan cakupan geografi penerbitan.
Laporan dari IIFM3 pada tahun
3 IIFM adalah singkatan dari International Islamic Financial Market

2018 menyebutkan bahwa total
penerbitan sukuk di seluruh dunia
telah mencapai USD 116,7 miliar
hingga akhir tahun 2017 (lihat Grafik
1). Penerbitan tersebut meningkat
sekitar 32% dari USD 87,9 miliar pada
tahun 2016 menjadi USD 116,7 miliar
pada tahun berikutnya. Di samping
nilai penerbitan, jangkauan geografis
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pasar sukuk juga telah meluas
dengan domisili lebih dari 20 negara
serta basis investor yang tersebar
dari Asia, Timur Tengah, dan Eropa.
Persebaran ini juga diakomodasi
dengan penerbitan sukuk dalam
berbagai mata uang seperti Dolar
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infrastruktur
telekomunikasi.
Di
Indonesia, sukuk untuk pembiayaan
proyek infrastruktur pertama kali
dikenalkan
oleh
Kementerian
Keuangan melalui penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) seri
Project-based Sukuk (PBS) pada tahun

Sumber: IIFM Report, 2018

Amerika Serikat, Pound Inggris, Euro,
dan baru-baru ini terdapat penerbitan
sukuk dengan denominasi Renmimbi
di Malaysia.
Selain
dimanfaatkan
sebagai
pembiayaan operasional perusahaan,
sukuk di berbagai negara maju dan
berkembang secara spesifik juga
telah digunakan sebagai instrumen
alternatif untuk membiayai investasi
dalam berbagai kegiatan ekonomi dan
proyek pembangunan infrastruktur.
Beberapa negara seperti Malaysia,
Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab
telah menerbitkan sukuk dengan
basis proyek pemerintah maupun
proyek swasta seperti pembangunan

2011. SBSN atau Sukuk Negara ini
seri PBS ini merupakan sukuk yang
diterbitkan dengan basis proyek
pemerintah dalam APBN. Dewasa
ini sukuk telah berkembang dalam
skema berorientasi pembangunan
berkelanjutan
seperti
waqf-linked
sukuk dan green sukuk. Penerbitan
sukuk berbasis infrastruktur tersebut
sejalan dengan misi dalam Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) Indonesia.
Dalam rangka melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia
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yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan
sosial, pemerintah memiliki misi
diantaranya untuk (1) meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas berbasis stabilitas dan
pemerataan yang diorientasikan bagi
sebesar-besarnya peningkatan taraf
hidup seluruh masyarakat Indonesia
dan (2) meningkatkan pembangunan
berkelanjutan melalui pendekatan
yang
terpadu
dan
terintegrasi
antara ekonomi biru (blue economy)
dan ekonomi hijau (green economy)
untuk mendukung pertumbuhan
berkualitas.
Meskipun demikian, dibandingkan
dengan negara lain, penerbitan sukuk
bagi pembiayaan proyek infrastruktur
di Indonesia masih tergolong kecil.
Oleh karenanya, penelitian ini disusun
melalui kajian konseptual untuk
mengetahui potensi sukuk sebagai
instrumen pembiayaan infrastruktur
sekaligus hambatan yang terjadi
dalam penerbitannya di Indonesia.
Sejarah Penerbitan, Konsep, dan
Definisi Sukuk
Sukuk adalah nomenklatur modern
dalam pasar modal Islam yang setara
dengan obligasi dan telah dikenal
sejak abad pertengahan. Pada awal
kemunculannya, sukuk (sakk) sering
disebut sebagai obligasi syariah karena
memiliki karakteristik yang mirip.
Namun, istilah tersebut kurang tepat
karena sukuk diterbitkan dengan basis
aset, sedangkan obligasi menggunakan
basis hutang. Sukuk pada dasarnya
bukan merupakan istilah yang baru

dalam industri keuangan klasik. Sejak
abad pertengahan, konsep sekuritisasi
melalui sukuk telah dikenal di
masyarakat. Dalam kitab Al-Muwatta’
karya Imam Malik, sukuk disebutkan
telah menjadi instrumen keuangan
pada masa pemerintahan Khalifah
Al-Marwan ibn Al-Hakam di zaman
dinasti Bani Umayyah. Pada masa
itu, sukuk umum digunakan sebagai
bukti atas transaksi perdagangan dan
kegiatan komersial lainnya seperti
pembayaran negara kepada sebagian
tentara dan pegawai pemerintah.
Atas karakteristiknya tersebut, sakk
menjadi sering diperdagangkan/
dipertukarkan antar pemegangnya
(Rizvi et al., 2016). Seiring dengan
naiknya
intensitas
perdagangan
dengan orang-orang non-Muslim
pada abad ke-18 M, popularitas sukuk
mulai naik dan digunakan luas di
negara-negara Barat. Dampak dari
perdagangan ini adalah terjadinya
penyerapan kata sakk dalam Bahasa
Latin. Abraham Udovitch dan Walter
Fischel sebagai pakar sejarah Barat
lebih lanjut menuturkan bahwa sukuk
merupakan cikal bakal dari kata
cheque atau cek (Adam & Thomas,
2005). Secara umum, perusahaan
atau lembaga keuangan syariah yang
akan melakukan ekspansi usaha
atau membangun sebuah proyek
baru
membutuhkan
konsorsium
bank atau lembaga keuangan untuk
menyediakan dana dalam jumlah
besar. Salah satu metode alternatif
untuk membiayai proyek tersebut
adalah melalui penerbitan surat
berharga perusahaan yang langsung
dijual kepada investor. Penerbitan
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surat berharga dapat dilakukan
melalui proses sekuritisasi hutang
seperti penerbitan obligasi. Obligasi
adalah surat utang jangka panjang
yang dikeluarkan oleh emiten
(dapat berupa badan hukum atau
perusahaan atau pemerintahan) untuk
kebutuhan operasi maupun ekspansi
mereka (Kasmir, 2012). Namun,
obligasi merupakan bentuk dari jual

dalam pasar modal. Oleh karenanya,
kepemilikan atas instrumen assetbacked securities merupakan bukti
kepemilikan juga atas suatu aset,
manfaat,
atau jasa tertentu dan
bukan semata-mata berfungsi sebagai
bukti kepemilikan piutang (lihat
Gambar 2). Konsep asset-backed
securities merupakan konsep yang
sesuai dengan syariat Islam sehingga

Gambar 1. Konsep Sekuritisasi dengan

Gambar 2. Konsep Sekuritisasi Umum

Asset-Backed

beli hutang sehingga praktiknya
dilarang dalam Islam (lihat Gambar
1). Untuk mengakomodasi kebutuhan
pendanaan perusahaan tanpa melalui
instrumen obligasi, sekuritisasi dapat
dilakukan melalui metode assetbacked
securitization.
Asset-backed
securitization adalah metode untuk
mendanai piutang seperti pembiayaan
hipotek, sewa, dan pinjaman dengan
cara menerbitkan sebuah instrumen
sekuritas
yang
didukung
aset
(underlying asset) tertentu. Instrumen
ini juga dapat diperdagangkan
layaknya instrumen sekuritas lain

kemudian diadopsi sebagai instrumen
pengganti obligasi dalam pasar modal
syariah. Instrumen sekuritas yang
diterbitkan diberi nama sukuk.
Definisi sukuk sendiri dapat
dibedakan menjadi dua jenis yakni
definisi secara bahsa dan istilah. Secara
bahasa sukuk berasal dari bahasa Arab
“sakk” (tunggal) dan “sukuk” (jamak)
yang memiliki arti mirip dengan
sertifikat (note). Sedangkan definisi
sukuk secara istilah berbeda-beda
berdasarkan sumber literatur. Menurut
Accounting and Audition Organization
for Islamic Finance Institution (AAOFI),

148

Edisi 06 / Juni 2018

sukuk adalah sertifikat dengan nilai
yang sama yang mewakili bagian
kepemilikan
yang
sepenuhnya
terhadap aset yang tangible, manfaat
dan jasa, kepemilikan aset atas suatu
proyek, atau kepemilikan dalam
aktivitas investasi khusus. Definisi
lain sukuk terdapat dalam fatwa
DSN MUI3 No. 32/DSN-MUI/
IX/2002 yaitu Sukuk (obligasi syariah)
adalah surat berharga jangka panjang
berdasarkan prinsip syariah yang
diterbitkan emiten kepada pemegang
obligasi syariah yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan
kepada pemegang obigasi syariah
berupa bagi hasil atau margin atau fee
serta membayar kembali dana obligasi
pada saat jatuh tempo. Sementara
itu menurut undang-undang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)
definisi dari sukuk sendiri adalah
surat berharga yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai
bukti atas bagian penyertaan terhadap
aset SBSN, baik dalam mata uang
rupiah maupun valuta asing.
Perbedaan Sukuk dan Obligasi
Dalam perkembangannya, sukuk
juga seringkali disamakan dengan
obligasi meskipun pada dasarnya
sukuk memiliki karakteristik yang
berbeda dengan obligasi. Ahmad dan
Radzi (2011) menyebutkan bahwa
perbedaan antara sukuk dan obligasi
adalah bahwa sukuk wajib memiliki
dasar penerbitan (underlying asset)
berupa aset, proyek, maupun hak
manfaat (usufruct) yang dapat diklaim

sebagai kepemilikan bersama para
investor. Kewajiban untuk mendasari
penerbitan sukuk pada aset riil ini
membuat sukuk dianggap memiliki
risiko yang lebih rendah daripada
obligasi (DJPPR, 2015). Selain itu,
Ayub (2007) menyatakan bahwa
pengembalian sukuk berasal dari
arus kas yang dihasilkan oleh aset
dan bukan dari bunga. Di sisi lain,
DSN-MUI
memiliki
simplifikasi
perbedaan konsep antara obligasi
dan obligasi syariah atau sukuk.
Obligasi yang tidak diperkenankan
menurut syariah adalah obligasi yang
bersifat utang dengan kewajiban
membayar
berdasarkan
bunga.
Sedangkan obligasi yang dibenarkan
dalam syariah adalah obligasi yang
diterbitkan
berdasarkan
prinsipprinsip syariah, mulai dari struktur
akad, jenis usaha emiten, hingga
pendapatan investasi yang dibagikan
kepada investor. Ketentuan ini diatur
dalam Fatwa nomor 32/DSN-MUI/
IX/2002 tentang Obligasi Syari’ah.
Rangkuman mengenai perbedaan
sukuk dan obligasi dapat dilihat pada
Tabel 1.
Jenis Sukuk
Berdasarkan
aset
yang
melatarbelakangi
penerbitannya,
sukuk dibagi menjadi dua yaitu
asset-based dan asset-backed. Menurut
Securities
Commission
Malaysia,
klasifikasi sukuk menjadi asset-based
dan asset-backed dibuat berdasarkan
fitur-fitur teknis dan komersial sukuk
tersebut. Pada asset-based sukuk,

3 DSN-MUI adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
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aset yang digunakan pada struktur
penerbitan tetap berada di dalam
balance sheet milik emiten setelah
penerbitan. Hal ini berarti emiten
hanya
memberikan
kepemilikan
manfaat dari aset tersebut kepada
pemegang
sukuk
sementara
kepemilikan aset secara legalnya
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tetap pada emiten. Dengan begitu,
sumber pembayaran imbal hasil dan
pokok sukuk dijamin oleh originator
dan tidak terkait langsung dengan
arus pendapatan dari underlying asset
sehingga asset-based sukuk memiliki
karakteristik
yang
menyerupai
obligasi konvensional (DJPPR, 2015).

Tabel 1. Rangkuman Perbedaan Sukuk dan Obligasi

Sukuk
Pemerintah, Korporasi, SPV
Penerbit
(Special Purpose Vehicle)
Bukan surat utang, melainkan
Prinsip dasar
kepemilikan bersama atas
aset/proyek/hak manfaat
Harus diterbitkan hanya untuk
Tujuan
tujuan-tujuan yang
diperbolehkan oleh Islam (halal)
Minimal 51% tangible assets
(atau kontrak yang diperlukan
Underlying Asset
sebagai dasar penerbitan sukuk
Ijarah)
Dijamin dengan hak
Penjaminan
kepemilikan terhadap
underlying asset atau proyek
Nilai pokok
Tidak dijamin oleh penerbit
Tidak dijamin oleh penerbit,
Return
return bisa jadi tetap atau
bervariasi
Perdagangan
Penjualan kepemilikan sebuah
sekuritas
aset/proyek/hak manfaat spesifik
Tanggung jawab Tanggung jawab atas kewajiban
terkait underlying asset secara
pemegang
terbatas
Penggunaan
Harus sesuai syariah
hasil penerbitan
Sharia
Perlu
endorsement

Obligasi
Pemerintah, Korporasi
Surat pernyataan utang dari
penerbit
Dapat diterbitkan untuk
tujuan apa saja
Pada umumnya tidak
diperlukan
Pada umumnya tidak
dijamin
Dijamin oleh penerbit
Dijamin oleh penerbit,
return bisa jadi tetap atau
bervariasi
Penjualan instrumen utang
Tidak ada tanggung jawab
terkait keadaan penerbit
Bebas
Tidak perlu

Sumber: Ariyana & Arundina (2017)
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Pada asset-backed sukuk, termasuk
di dalam transaksinya penjualan
dan transfer kepemilikan aset secara
legal dari originator kepada pihak
ketiga yang pada umumnya disebut
Special Purpose Vehicle (SPV). Melalui
kepemilikan tersebut, aset menjadi
sumber utama pembayaran imbal
hasil sukuk dari arus pendapatannya
secara langsung. Dengan begitu,
bisa dikatakan bahwa sukuk jenis

ini lebih menyerupai karakteristik
sekuritisasi aset yang menjadikan aset
riil sebagai jaminan dalam penerbitan
sukuk (Dusuki dan Mokhtar, 2010).
Perbandingan antara asset-based dan
asset-backed sukuk dirangkum dalam
Tabel 2.
Selain kedua jenis tersebut,
Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Constitution

Tabel 2. Perbedaan Asset Based Sukuk dan Asset Backed Sukuk
Sifat instrumen
Kepemilikan
underlying asset

Pencatatan aset
Peringkat (rating)
sukuk
Pembayaran pokok
Pembayaran
kupon/imbalan
Dalam kasus pailit

Perspektif syariah

Asset-Based Sukuk
Menyerupai karakteristik
obligasi konvensional
Proses transfer aset kepada
investor didasarkan pada
konsep kepemilikan hak
manfaat (beneficial
ownership) sehingga
kepemilikan aset secara legal
tetap berada pada emiten.
Investor tidak memiliki hak
untuk melepas aset
Aset tetap di balance sheet
milik emiten
Didasarkan pada peringkat
perusahaan penerbit sukuk,
bukan berdasarkan aset
Dijamin oleh emiten melalui
janji pembelian aset
(purchase undertaking)
Dijamin dan didasarkan
sepenuhnya pada arus
pendapatan dari emiten
Instrumen menjadi tidak
aman saat terjadi pailit karena
investor tidak memiliki hak
langsung atas aset
Less preferrable
Sumber: Ariyana (2017)

Asset-Backed Sukuk
Menyerupai konsep
sekuritisasi aset
Proses transfer aset kepada
investor didasarkan pada
konsep jual putus (true sale)
sehingga investor sepenuhnya
memiliki aset termasuk
kepemilikan legalnya.
Investor memiliki hak untuk
melepas aset
Aset terpisah dari balance
sheet milik emiten
Didasarkan sepenuhnya pada
nilai dan performa aset
Didasarkan pada harga jual
aset sesuai harga pasar tanpa
janji pembelian aset
Didasarkan sepenuhnya pada
arus pendapatan dari emiten
Instrumen menjadi aman saat
terjadi pailit karena investor
memiliki hak secara langsung
atas aset
More preferrable
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(AAOIFI)
melakukan
klasifikasi
sukuk ke dalam tiga kelompok besar
yaitu sukuk berbasis akad sewa
(ijarah based sukuk), sukuk berbasis
jual-beli/utang-piutang
(sale/debt
based sukuk), dan sukuk berbasis
partisipasi atau kerjasama (partnership
based sukuk). Kelompok tersebut
dibagi berdasarkan struktur akad
yang digunakan emiten pada saat
penerbitan sukuknya. Sukuk berbasis
akad sewa atau umum disebut ijarah
sukuk yang memiliki basis transaksi
sewa dan tingkat pengembalian
yang diberikan pada pemegang
sukuk berasal dari biaya sewa yang
dibayarkan oleh penerbit sukuk. (Aziz
et al., 2014). Sukuk berbasis jual-beli/
utang-piutang dibagi ke dalam tiga
struktur akad. Akad-akad tersebut
antara lain sukuk murabahah, sukuk
istisna, dan sukuk salam. Sedangkan
sukuk berbasis kerjasama dibagi ke
dalam enam struktur akad yaitu Sukuk
Musyarakah, Sukuk Mudharabah,
Sukuk Wakalah Investasi, Sukuk
Muzara’ah, Sukuk Musaqah, dan
Sukuk Mughasarah.
Pengembangan Infrastruktur
melalui Sukuk di Mancanegara
Dewasa ini, institusi pemerintahan
dan swasta di dunia terus mengikuti
perkembangan
global
untuk
mendukung pertumbuhan industri
yang berkelanjutan. Saat ini, negara
berkembang menghabiskan sekitar
USD 1 triliun per tahun untuk
infrastruktur dan tambahan USD 1-1,5
triliun untuk pembangunan di bidang
lain seperti perairan, listrik, dan
proyek transportasi. Menurut Bank
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Dunia, proyek infrastruktur ini akan
terus berlangsung hingga minimal
tahun 2020. Kebutuhan anggaran
tersebut perlu difasilitasi dengan
model pembiayaan alternatif supaya
negara tidak hanya bergantung
pada hutang saja, melainkan juga
melibatkan instrumen lain yang lebih
sesuai. Di sisi lain, sektor keuangan
Islam memiliki potensi kuat dalam
mempromosikan stabilitas keuangan,
inklusi
keuangan,
kesejahteraan
masyarakat,
dan
pembangunan
insfrastruktur (Ahmed et al., 2015).
Dari beberapa instrumen dalam sistem
keuangan Islam, sukuk merupakan
salah satu instrumen yang secara
spesifik dapat berkontribusi dalam
pembangunan infrastruktur. Beberapa
negara yang telah menggunakan
sukuk sebagai instrumen alternatif
untuk membiayai proyek infrastruktur
mereka adalah Arab Saudi, Uni Emirat
Arab, dan Pakistan.
Malaysia
Malaysia sebagai negara dengan
pasar keuangan syariah terbesar di
dunia memiliki beberapa penerbitan
sukuk yang digunakan secara spesifik
untuk pembangunan infrastruktur.
Emiten sukuk tersebut berasal baik
dari perusahaan milik negara maupun
perusahaan swasta, meskipun belum
ditemukan sukuk infrastruktur yang
diterbitkan oleh pemerintah melalui
Kementerian Keuangannya. Salah satu
instrumen sukuk infrastruktur yang
besar di Malaysia adalah penerbitan
oleh DanaInfra Nasional Berhad
untuk pembangunan Mass Rapid
Transit (MRT). Penerbitan sukuk ini
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dilakukan dalam berbagai seri sejak
tahun 2012 dan telah dijual dengan
berbagai metode penjualan termasuk
ritel4. Salah satu penerbitannya pada
tahun 2014 mencapai nilai penerbitan
RM 2,5 miliar (US$ 789.14 juta) dalam
tiga seri yang berbeda. Ketiga seri
tersebut masing-masing terdiri dari
RM 1.6 miliar, RM 300 miliar, dan RM
400 miliar dengan tenor mulai dari
7 hingga 20 tahun5. Perusahaan lain
yang melakukan penerbitan sukuk
infrastruktur adalah perusahaan listrik
negara Malaysia, Tenaga Nasional
Berhad (TNB) dan perusahaan
Permodalan
Nasional
Berhad
(PNB). Salah satu penerbitan sukuk
infrastruktur oleh TNB mendapatkan
rating AAA dari Malaysian Rating
Corporation pada bulan Mei 2014
dengan fokus pada pembiayaan untuk
pengembangan pembangkit listrik
turbin gas siklus gabungan 1,071.43
megawat. Di sisi lain, PNB juga telah
menerbitkan sukuk untuk membiayai
proyek menara perkantoran 83 lantai
dan diterbitkan dengan menggunakan
struktur
yang
sesuai
dengan
Sustainable Responsible Investment
(SRI).
Arab Saudi
Salah satu penerbitan sukuk untuk
pembiayaan proyek infrastruktur
dilakukan oleh perusahaan Saudi
Electrical Company (SEC). Perusahaan
ini menerbitkan Sukuk Ijarah pada
bulan April 2012 dengan total nilai
penerbitan sebesar USD 1,75 miliar

(Musa, 2015). Sukuk Ijarah SEC
diterbitkan untuk mengamankan
pendanaan jangka panjang dari
basis investor yang terdiversifikasi.
Pendanaan jangka panjang ini secara
spesifik digunakan untuk mendanai
program belanja modal untuk
peningkatan kapasitas pelayanan
perusahaan
yang
ditargetkan
mencapa 80.000 MW pada tahun 2020.
Oleh karenanya, SEC perlu membeli
beberapa aset pembangkit listrik
tambahan yang relevan. Perusahaan
juga memiliki posisi dominan di
Arab Saudi sebagai penyedia listrik
terintegrasi dan eksklusif sehingga
memiliki profil risiko yang rendah.
Sukuk Ijarah SEC memiliki
beberapa
karakteristik
khusus.
Pada saat penerbitan, sukuk ini
terdiri dari dua tranche dengan masa
jatuh tempo yang berbeda. Tranche
pertama memiliki jangka waktu lima
tahun dengan nilai USD 1,25 miliar
dan sisanya memiliki jangka waktu
sepuluh tahun dengan nilai USD 500
juta. Sukuk ijarah SEC diterima dengan
sangat baik secara global hingga
perusahaan
menerima
kelebihan
permintaan yang mencapai 10 kali
dari nilai penerbitannya. Jangkauan
geografis investor juga meliputi pasarpasar di Asia, Timur Tengah, dan
Eropa. Kepercayaan investor ini juga
dilandasi pemberian peringkat A1 dari
Moody selaku lembaga pemeringkat
kredit internasional.

4 The Sun Daily, “DanaInfra to issue RM 100 M Retail Sukuk.” http://www.thesundaily.my/news/86041
5 Reuters, “Malaysia’s DanaInfra Sells $789 Mln in Sukuk for Rail Project” https://uk.reuters.com/article/danainfra-sukuk/refilemalaysias-danainfra-sells-789-mln-in-sukuk-for-rail-project-ifr-idUKL4N0PZ18620140724
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Uni Emirat Arab
Salah satu penerbitan sukuk
korporasi
untuk
infrastruktur
dilakukan
oleh
perusahaan
maskapai besar di dunia yaitu
Emirates.
Perusahaan
maskapai
Emirates tersebut sedang berusaha
meningkatkan modal melalui struktur
yang inovatif dan berasal dari beragam
sumber likuiditas sebagai bagian dari
strategi pendanaan perusahaannya6.
Oleh
karenanya,
Emirates
menerbitkan sukuk pada tanggal 22
Maret 2018 dengan jumlah pokok
USD 600 juta7. Dana yang diperoleh
dari penerbitan sukuk ini digunakan
untuk keperluan umum perusahaan
termasuk pembelian pesawat Airbus
A380-800 dan modal kerja. Penerbitan
ini dijamin oleh otoritas pembiayaan
ekspor di Inggris serta dicatat dan
dapat diperdagangkan di Irish Stock
Exchange dan NASDAQ Dubai.
Pakistan
Perusahaan telekomunikasi di
Pakistan,
Mobilink,
menerbitkan
sukuk infrastruktur pada tahun
20158. Penerbitan ini dilatarbelakangi
fakta bahwa pasar telekomunikasi
Pakistan merupakan salah satu yang
terbesar di dunia, namun masih
memiliki akses terbatas utamanya
di pedesaan dan daerah terpecil.
Pada tahun 2014, Mobilink sebagai
penyedia jasa telekomunikasi seluler
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terbesar di Pakistan memulai inisiasi
untuk perluasan jaringan ke daerahdaerah terpencil. Namun, program
tersebut terkendala oleh terbatasnya
ukuran pasar modal berbasis hutang
di Pakistan, yang berarti pemberi
pinjaman dan investor secara regulasi
telah mencapai batas maksimum
pemberian dana mereka. Oleh
karenanya, Mobilink dan industri
telekomunikasi di Pakistan mengalami
kesulitan dalam meningkatkan modal
usahanya. Penerbitan sukuk untuk
pembangunan infrastruktur di ketiga
negara tersebut hanyalah sebagian
kecil dari seluruh penerbitan sukuk
di dunia. Namun, dari studi kasus
tersebut dapat dilihat bahwa sukuk
memiliki peran yang besar dalam
membantu peningkatan infrastruktur
yang
tidak
hanya
menunjang
operasional perusahaan melainkan
juga berperan bagi kesejahteraan
masyarakat umum.
Pengembangan Infrastruktur
melalui Sukuk di Indonesia
Penerbitan
sukuk
untuk
pengembangan
infrastruktur
di
Indonesia diinisiasi oleh pemerintah
melalui penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN). Hingga
saat ini, pangsa pasar sukuk negara
mencakup sekitar 18% dari total
Surat Berharga Negara di Indonesia.
Penerbitannya juga telah dilakukan
melalui lelang reguler setiap 2 minggu

6 Narayanan, Archana. “Emirates to Seek $1 Billion Sukuk to Diversify Funding,” https://www.bloomberg.com/news

articles/2018-01-10/emirates-is-said-to-seek-1-billion-sukuk-to-diversify-funding, diakses 1 September 2018
7 Emirates Media Centre, “Emirates set to close US$600 million sukuk”, https://www.emirates.com/media-centre/emirates-set-toclose-us600-million-sukuk, diakses pada tanggal 1 September 2018
8 Reuters, “Pakistan’s Mobilink test credit guarantee for sukuk”, https://www.reuters.com/article/pakistan-mobile-sukukidUSL6N0US0AQ20150113, diakses pada tanggal 1 September 2018
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sekali. Penerbitan SBSN pertama
kali dilakukan melalui seri Islamic
Fixed Rate (IFR) dengan nilai emisi
sebesar IDR 15 triliun. Saat ini SBSN
telah diterbitkan dalam berbagai
seri diantaranya Sukuk Ritel (SR),
Sukuk Negara Indonesia (SNI), Sukuk
Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat
Perbendaharaan
Negara
Syariah
(SPN-S), Project Based Sukuk (PBS),
dan yang baru diterbitkan di tahun
2016 adalah Sukuk Tabungan (ST). Per
Oktober 2018, akumulasi penerbitan
SBSN telah mencapai IDR 950,26
triliun dengan total sukuk beredar
di pasar (outstanding) sebesar IDR
655,29 triliun9. Selain itu, pemerintah
Indonesia
menduduki
peringkat
teratas dalam penerbitan sukuk
negara terbesar di dunia dengan
memegang porsi 25,67% sukuk
negara di dunia (ISEO, 2017). Faktafakta ini mencerminkan komitmen
kuat pemerintah Indonesia untuk
menerbitkan sukuk secara teratur di
pasar domestik dan global.
Sukuk
sebagai
salah
satu
instrumen kebijakan fiskal yang sesuai
dengan prinsip syariah memainkan
peran penting sebagai instrumen
pembiayaan
publik
khususnya
di Indonesia. Penerbitan sukuk
dapat disusun dengan struktur
yang berbeda-beda sesuai dengan
ketersediaan underlying asset dan
kebutuhan pemerintah. Sejak tahun
2011, pemerintah memiliki misi untuk
menerbitkan sukuk sebagai instrumen
pembiayaan proyek. Misi tersebut

diatur dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2008 yang menyatakan
bahwa pembiayaan proyek dalam
rangka
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN)
dapat bersumber dari penerbitan
Sukuk Negara. Pembiayaan proyek
yang dimaksud adalah pembiayaan
yang telah mendapatkan alokasi dalam
APBN. Oleh sebab itu, pemerintah
menerbitkan sukuk negara berbasis
proyek dengan seri Project Based Sukuk
(PBS) pada tanggal 11 Oktober 2011.
Berbeda dengan seri sukuk yang lain,
PBS memiliki keterkaitan langsung
dengan sektor riil (Kementerian
Keuangan, 2015).Sukuk seri PBS terdiri
dari dua jenis, yaitu project undelying
sukuk dan project financing. Sukuk jenis
pertama melibatkan proyek-proyek
yang telah dicantumkan dalam APBN.
Dana yang didapatkan dari penerbitan
sukuk akan digunakan sebagai dana
pengganti yang telah dikeluarkan
sebelumnya. Sedangkan sukuk jenis
kedua melibatkan proyek infrastruktur
baru. Proyek ini diusulkan oleh
Kementerian/Lembaga kepada Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) dan kemudian diajukan
ke Kementerian Keuangan untuk
dianggarkan dalam UU APBN tahun
bersangkutan (Hariyanto, 2017). Sejak
penerbitannya hingga tahun 2018 ini,
terdapat beberapa proyek infrastruktur
yang telah di danai oleh Sukuk Negara
seri PBS. Pada tahun 2013, Sukuk
Negara mendanai pembangunan rel
jalur ganda Cirebon-Kroya di bawah

9 Pemaparan Luki Alfirman dalam “1 Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemaslahatan Bangsa.” Gedung Dhanapala Kementerian
Keuangan, 1 November 2018
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Gambar 3. Data Penerbitan Sukuk Negara
(2008- 26 Oktober 2017)
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Kementerian Perhubungan dengan
total proyek sebesar Rp 800 milyar.
Setahun
kemudian,
pemerintah
juga mendanai pembangunan rel
jalur ganda Manggarai-Jatinegara di
bawah Kementerian Perhubungan
dan asrama haji di beberapa
provinsi dengan pengawasan dari
Kementerian Agama. Sejak tahun 2015
hingga 2016, terdapat juga proyek
pembangunan Kantor Urusan Agama
(KUA) dan pembelian infrastruktur
untuk Pendidikan Tinggi di bawah
Kementerian Agama, pembangunan
rel kereta api di Jabodetabek, Jawa
Tengah, dan Sumatra di bawah
Kementerian Perhubungan, serta
pembangunan jalan dan jembatan di
bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Total proyek pada tahun 2015 hingga
2016 tersebut bernilai lebih dari Rp
20 trilliun. Selanjutnya di tahun 2018,

beberapa kementerian baru seperti
Kementerian LH dan Kehutanan;
Kementerian
Riset,
Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi; Badan
Standarisasi Nasional; dan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Seiring dengan kebijakan pemerintah
untuk menggenjot pembangunan
infrastruktur di seluruh Indonesia,
peran sukuk negara utamanya seri
PBS ke depan diperkirakan masih
akan terus meningkat juga.
Green Sukuk & Waqf-Linked Sukuk
Green Sukuk
Pada bulan Maret 2018, pemerintah
Indonesia
melalui
Kementerian
Keuangan menerbitkan green sukuk
pertama di dunia. Penerbitan ini
mencapai jumlah penerbitan sebesar
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Gambar 4. Daftar Proyek Infrastruktur yang didanai Sukuk Negara
$1,25 miliar dengan masa jatuh tempo
selama lima tahun. Debut penerbitan
green
sukuk
oleh
pemerintah
Indonesia tersebut juga tercatat
mengalami kelebihan permintaan
(oversubscribed), dimana hal tersebut
menandakan adanya permintaan
pasar yang besar untuk investasi yang
sifatnya berkelanjutan di Indonesia.
Pun demikian, penerbitan green
sukuk berhasil mencakup berbagai
karakteristik
investor
termasuk
investor konvensional, syariah, dan
green investor. Green sukuk adalah
salah satu contoh yang sangat baik
dari optimalisasi peran pemerintah
dalam memanfaatkan pembiayaan
dari luar untuk pembangunan yang
berorientasi hijau dan berkelanjutan.
Dengan penerbitan ini, pemerintah
Indonesia telah membuat keputusan
tepat untuk menempatkan orientasi
pembangunan ekonomi Indonesia yang
rendah karbon dan memperhatikan
ketahanan iklim. Dengan mengacu

pada prinsip-prinsip pada Green Bond,
hasil dari setiap penerbitan green
sukuk akan digunakan secara eksklusif
untuk pembiayaan atau pembiayaan
ulang (re-financing) pengeluaran yang
secara langsung berkaitan dengan
“Proyek Hijau yang Layak” atau
“Eligible Green Projects.” Kriteria
Proyek Hijau sendiri mengacu pada
proyek-proyek yang mempromosikan
transisi ke pertumbuhan ekonomi dan
ketahanan iklim yang rendah emisi,
termasuk mitigasi iklim, adaptasi,
dan keanekaragaman hayati. Dalam
pelaksanaan seleksi dan evaluasi
proyek, pada tahun 2015 pemerintah
memperkenalkan suatu sistem untuk
“menandai” anggaran pelayanan
(Budget Tagging Process) untuk
mengidentifikasi pengeluaran pada
proyek-proyek yang memberikan
manfaat bagi antisipasi hingga
mitigasi perubahaan iklim. Proses
Budget Tagging dikembangkan dengan
dukungan United Nations Development
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Programme (UNDP) dan merupakan
proses terpadu yang melibatkan
Kementerian-kementerian
yang
bertanggung jawab untuk proyek
terkait serta Kementerian Keuangan.
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yaitu Tadau Energy dan Quantum
Solar Park menerbitkan masingmasing RM250 juta (US $ 64 juta)
dan RM1 miliar (US $ 236 juta) green
sukuk untuk mendanai inisiatif energi
matahari.

Gambar 5. Skema Budget Tagging untuk Penerbitan Green Sukuk
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Dampak terhadap lingkungan
dari setiap proyek dianalisis oleh
masing-masing kementerian bersama
dengan Sekretariat Perubahan Iklim
dari
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik
Indonesia (BAPPENAS) dan divalidasi
oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan agar konsisten dengan
Nationally Determined Contribution
(NDC) Indonesia dan disahkan
oleh Kementerian Keuangan untuk
alokasi anggaran. Keberhasilan green
sukuk dari pemerintah Indonesia
menunjukkan bagaimana keuangan
Islam dapat memperkuat pembiayaan
yang sesuai dengan Sustainable
Development Goals. Tahun 2017 lalu
di Malaysia, dua perusahaan swasta

Waqf-Linked Sukuk
Skema
waqf-linked
sukuk
merupakan
skema
kombinasi
pemanfaatan instrumen sukuk dan
dana wakaf. Dalam skema waqflinked sukuk terdapat beberapa
institusi pemerintah yang terlibat di
dalamnya. Institusi yang pertama
adalah Badan Wakaf Indonesia
(BWI) selaku koordinator pengelola
dana wakaf menghimpun dana
dari
lembaga-lembaga
filantropi
yang secara teknis melakukan
penghimpunan dana wakaf temporer
(Mitra Nazhir). Dana tersebut harus
dikumpulkan minimal sejumlah Rp
250 miliar sehingga dapat dilakukan
investasi dalam bentuk Sukuk Negara
melalui penerbitan private placement.
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Selanjutnya, imbal hasil dari Sukuk
Negara diberikan kepada BWI
untuk kemudian disalurkan kepada
lembaga filantropi selaku Mitra
nazhir dari dana wakaf. Mitra nazhir
mendistribusikan dana tersebut untuk
pembiayaan sosial atau pembangunan
proyek sarana dan prasarana sosial
yang akan menjadi aset wakaf. Pada
saat jatuh tempo, sesuai dengan
karakteristik wakaf temporer, dana
tunai akan dikembalikan BWI kepada
pewakaf
seluruhnya.
Komitmen
Pemerintah untuk mengembangkan
Waqf-Linked Sukuk ditandai dengan
dilakukannya
penandatanganan
MoU antara Kementerian Keuangan,
Bank Indonesia, Kementerian Agama,
dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
pada tanggal 1 November 2018.
Waqf-Linked Sukuk ditujukan untuk

memfasilitasi BWI dan para pewakaf
uang agar dapat menginvestasikan
uang wakaf pada instrumen investasi
yang aman dan bebas risiko pailit.
Selain mengembangkan sektor riil,
waqf-linked sukuk juga berperan
dalam
mewujudkan
Sustainable
Development
Goals
sebagaimana
digambarkan pada Gambar 7. Secara
spesifik penyaluran imbal hasil dari
waqf-linked sukuk kepada maukuf
alaih membantu SDGs poin pertama
yaitu pengentasan kemiskinan (No
Poverty) dan poin ke sepuluh yaitu
penurunan ketimpangan (Reduced
Inequality).
Permasalahan Pengembangan Sukuk
sebagai Instrumen Pembangunan
Infrastruktur di Indonesia

Gambar 6. Skema Penerbitan Waqf-Linked Sukuk
Sumber: BWI, 2018
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Pencapaian
yang
baik
dari
penerbitan dan optimalisasi dana
sukuk negara di Indonesia ternyata
tidak diimbangi dengan pencapaian
pada sektor swastanya. Data yang
dirilis Otoritas Jasa Keuangan (2018)
menunjukkan bahwa sukuk korporasi
per Agustus 2018 mencapai penerbitan
sebanyak IDR 30 triliun. Jumlah ini
hanya menyumbang sekitar 3% dari
total pasar obligasi di Indonesia. Hal
ini menunjukkan bahwa sektor swasta
masih enggan menggunakan obligasi
syariah sebagai alternatif pendanaan
perusahaan. Atas dasar permasalahan
tersebut, tim peneliti melakukan survei
terbatas pada awal tahun 2018. Survei
ini meliputi pemangku kepentingan
sukuk yang terdiri dari emiten,
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investor, dan penjamin emisi. Metode
yang digunakan adalah penyebaran
kuesioner digital dengan fokus
pertanyaan pada faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan emiten
untuk menerbitkan sukuk. Selain itu,
survei digital juga melibatkan investor
dengan menggali informasi mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi
mereka untuk berinvestasi pada
sukuk. Tabel 3 menunjukkan hasil
survei yang telah diolah menggunakan
metode pembobotan. Melalui survei
ini perusahaan-perusahaan mengakui
bahwa sukuk merupakan instrumen
yang dapat digunakan sebagai
diversifikasi pembiayaan korporasi.
Lebih lanjut terdapat beberapa
perbedaan persepsi terkait biaya

Gambar 7. Hubungan Waqf-Linked Sukuk dan Sustainable Development
Goals
Sumber: Bank Indonesia, 2018
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penerbitan antara emiten yang pernah
menerbitkan sukuk dan emiten
yang belum pernah menerbitkan
sukuk. Emiten sukuk merasa bahwa
penerbitan sukuk (poin 2 s.d. 5)
tidak memerlukan biaya yang besar.
Namun emiten yang belum pernah
menerbitkan sukuk setuju bahwa
penerbitan sukuk membutuhkan
biaya yang besar. Melalui survei ini
ditemukan juga bahwa aspek regulasi
dianggap penting bagi seluruh

dengan karakteristik obligasi umum
dimana sukuk menggunakan transfer
hak manfaat aset dalam transaksinya.
Karakteristik
ini
kemudian
menimbulkan perbedaan persepsi
apakah regulasi obligasi sama dengan
regulasi sukuk (netral) atau ternyata
berbeda
sehingga
menimbulkan
potensi tambahan pembayaran pajak
dalam penerbitan sukuk. Di sisi lain,
pentingnya permasalahan mengenai
penerbitan sukuk korporasi dan

Grafik 1. Penerbitan Sukuk Korporasi di Indonesia.

emiten, baik emiten sukuk maupun
emiten obligasi. Keduanya juga setuju
bahwa Indonesia belum memiliki
kerangka regulasi yang mengatur
tentang pajak sukuk korporasi secara
baku. Regulasi ini penting karena
karakteristik sukuk yang berbeda

kerangka regulasi telah dibahas di
beberapa negara muslim dan nonmuslim, khususnya dalam konteks
netralitas pajak untuk mendorong
pengembangan
sukuk
korporasi
mereka.
Beberapa negara yang memiliki
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Tabel 3. Survei terkait Motivasi Perusahaan untuk Menerbitkan Sukuk
Korporasi
(Obs = 27 perusahaan. Survei menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 dan diolah menggunakan metode
pembobotan. Angka 1 menunjukkan bahwa emiten sangat tidak setuju, sedangkan angka 5 menunjukkan
bahwa emiten sangat setuju)

No
1

2
3
4
5
6
7

Emiten
(Obs)

Poin Diskusi
Sukuk korporasi dapat digunakan sebagai
diversifikasi sumber pembiayaan selain
obligasi dan perbankan
Biaya yang diperlukan untuk menerbitkan
sukuk lebih besar dibandingkan biaya
penerbitan obligasi atau pengajuan
pembiayaan ke perbankan
Proses mendapatkan opini kesesuaian syariah
memerlukan biaya yang besar
Proses pemilihan dan valuasi underlying
asset memerlukan biaya yang besar
Kebutuhan dokumen hukum untuk
underlying asset sukuk korporasi
memerlukan biaya yang besar
Aspek perpajakan merupakan pertimbangan
penting dalam menerbitkan sukuk korporasi
Regulasi perpajakan pada sukuk korporasi
belum memiliki ketentuan baku yang khusus

Undang-undang khusus mengenai
netralitas pajak sukuk korporasi
adalah
Malaysia,
Singapura,
Pakistan, dan Bahrain. Di Malaysia,
pemerintah mengesahkan beberapa
kebijakan berbasis insentif seperti
pemotongan pajak untuk penerbitan
Sukuk Ijarah dan Wakalah, netralitas
pajak dengan obligasi korporasi, dan
pembebasan pajak penghasilan dari
pelepasan aset pokok yang mungkin
dibebankan dalam proses penerbitan
sukuk. Singapura dan Pakistan juga
memberlakukan
netralitas
pajak

Emiten Emiten
Sukuk Obligasi

3.96

4.29

3.62

2.85

2.29

3.46

2.70

2.21

3.23

2.85

2.36

3.38

2.85

2.36

3.38

3.56

3.57

3.54

3.26

3.14

3.38

tertentu untuk sukuk sehingga
setara dengan transaksi obligasi
konvensional. Peraturan ini berfungsi
untuk menghilangkan beban pajak
yang terjadi selama pengalihan aset
antara penerbit dan investor yang
diwajibkan dalam skema sukuk tetapi
tidak dalam obligasi konvensional.
Selain
ketiga
negara
tersebut,
dukungan
pemerintah
melalui
regulasi tentang netralitas pajak pada
sukuk korporasi juga diberlakukan di
Bahrain. Regulasi ini menjadi salah
satu faktor keberhasilan Bahrain
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menjadi negara terbaik kedua dalam
Global Islamic Finance Development
Indicator 2014 (Hidayat, 2014).
Di
Indonesia,
pemerintah
belum memiliki peraturan khusus
yang mengatur tentang ketentuan
perpajakan
sukuk
korporasi.
Dampaknya, saat ini tidak ada
perbedaan perlakuan hukum antara
sukuk dengan obligasi korporasi.
Salah satu contohnya adalah kasus
pengenaan
pajak
pertambahan
nilai (PPN) pada transaksi sukuk.
Berbeda dengan penerbitan obligasi
biasa, sukuk memiliki persyaratan
khusus tentang perpindahan aset dari
perusahaan penerbit kepada investor
apabila penerbitannya menggunakan
akad ijarah (berbasis sewa). Mekanisme
transfer yang sama juga terjadi setelah
sukuk jatuh tempo karena aset pokok
akan diberikan kembali kepada
penerbit sukuk. Menurut UU No.
42/2009, transaksi perpindahan aset
ini masing-masing dikenai tarif PPN
sebesar 10%. Obligasi korporasi, di
sisi lain, tidak menggunakan skema
transfer aset selama proses penerbitan
dan jatuh tempo sehingga perusahaan
penerbit tidak memiliki kewajiban
untuk membayar PPN. Perbedaan
dalam perlakuan pajak ini berpotensi
untuk
menimbulkan
disinsentif
bagi perusahaan untuk memilih
sukuk sebagai instrumen pendanaan
mereka, yang kemudian berakibat
pada
lambatnya
pertumbuhan
penerbitan
sukuk
korporasi
Indonesia saat ini. Oleh karenanya,
permasalahan mengenai regulasi
pajak ini harus segera diselesaikan
dengan membentuk Undang-undang

yang secara eksplisit membahas
tentang aturan perpajakan pada sukuk
sehingga tidak memicu ambiguitas
pada regulasi yang sudah ada.
Regulasi yang baku dapat juga memicu
perusahaan untuk menerbitkan sukuk
sehingga dapat memenuhi misi
ekonomi dalam Garis Besar Haluan
Negara Republik Indonesia.
KESIMPULAN
Perkembangan industri keuangan
syariah turut mendorong lahirnya
inovasi-inovasi pada sektor pasar
modal
syariah,
dimana
salah
satu instrumennya adalah sukuk.
Sukuk merupakan instrumen yang
mirip dengan obligasi, meskipun
keduanya
memiliki
konsekuensi
hukum syariah yang berbeda.
Obligasi yang tidak diperkenankan
menurut syariah adalah obligasi yang
bersifat utang dengan kewajiban
membayar
berdasarkan
bunga.
Sedangkan obligasi yang dibenarkan
dalam syariah adalah obligasi yang
diterbitkan
berdasarkan
prinsipprinsip syariah, mulai dari struktur
akad, jenis usaha emiten, hingga
pendapatan investasi yang dibagikan
kepada investor. Lebih lanjut, sukuk
adalah salah satu instrumen dalam
industri keuangan syariah memiliki
potensi kuat dalam mempromosikan
kesejahteraan
masyarakat
dan
pembangunan insfrastruktur. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa contoh
penerbitan sukuk di mancanegara
yang secara khusus digunakan sebagai
pembiayaan proyek infrastruktur.
Di Indonesia, sukuk telah dianggap
sebagai salah satu instrumen kebijakan
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fiskal dengan prinsip syariah yang
memainkan peran penting sebagai
instrumen
pembiayaan
publik.
Namun, pencapaian yang baik
dari sukuk negara ternyata tidak
diimbangi dengan pencapaian pada
sektor swastanya. Fakta tersebut
menunjukkan bahwa sektor swasta
masih enggan menggunakan obligasi
syariah sebagai alternatif pendanaan
perusahaan.
Berdasarkan
survei
yang dilakukan dalam penelitian
ini, ditemukan bahwa belum adanya
kerangka regulasi yang khusus
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mengatur tentang kerangka regulasi
sukuk korporasi menjadi salah satu
hambatan bagi pasar. Oleh karenanya,
pemerintah diharapkan untuk segera
membentuk kerangka regulasi yang
secara eksplisit membahas tentang
aturan sukuk korporasi, khususnya
mengenai perpajakan. Regulasi ini
dapat juga memicu perusahaan untuk
menerbitkan sukuk sehingga dapat
memenuhi misi ekonomi dalam
Garis Besar Haluan Negara Republik
Indonesia.
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