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RINGKASAN
Terdapat kemajuan dalam tiga hal penting:
[i] Indonesia membuat kemajuan terkait korupsi, kemudahan melakukan usaha, dan
aspek daya saing lainnya. Hasilnya, Indonesia telah meningkatkan posisi kompetitifnya
dalam hal faktor-faktor kelembagaan yang diukur dengan Indeks Daya Saing Dunia, yaitu
dari peringkat ke-50 menjadi ke-34 dalam 2 tahun.
[ii] Penghapusan semu subsidi Bahan Bakar Minyak:
• Membebaskan sumber daya substansial agar dapat digunakan untuk investasi di
sektor infrastruktur;
• Mengurangi impor bahan bakar dan berkontribusi terhadap surplus kecil
perdagangan.
[iii] Penurunan nilai tukar rupiah:
• meningkatkan biaya barang impor dan oleh karena itu melindungi produsen
domestik dari persaingan melalui impor. Ini sangat penting seiring berlakunya pasar
ASEAN dan impor dari negara anggota ASEAN lainnya masuk dengan bebas bea.
• menurunkan biaya ekspor dan membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif.
Seiring terus naiknya upah, nilai tukar rupiah semakin menurun agar menjaga buruh
Indonesia tetap kompetitif. Devaluasi menjadi penyeimbang sebagian peningkatan
dalam upah minimum. Vietnam menaikkan upah minimumnya. Akibat dari kedua faktor
tersebut, upah minimum di Indonesia dalam nilai tukar hanya sedikit diatas Vietnam,
sehingga Indonesia sedikit lebih bisa bersaing dibandingkan Vietnam.
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Tapi kemajuan sejauh ini tidaklah cukup untuk mencapai pertumbuhan 10% dan 3 – 4 juta
lapangan kerja hingga 2009, dimana hal ini dibutuhkan Indonesia untuk dapat
mempekerjakan buruh surplusnya. Berikut adalah sejumlah alasan utamanya:
[i] sumber daya tambahan untuk infrastruktur belum secara efektif digunakan dan
sebagian hanyalah sebatas dijanjikan. Sumber daya yang dibebaskan oleh penurunan
tajam subsidi BBM telah dialokasikan untuk perusahaan publik yang sejauh ini belum
mampu menggunakannya secara efektif. Sumber daya dari Bank Dunia, Tiongkok, dan ADB
hanyalah sebatas dijanjikan. Biaya listrik dan transportasi akan menurun dengan cepat
hanya apabila pemerintah dapat mengatasi permasalahan pembebasan lahan untuk
kemudian membuat sumber daya tersedia untuk lembaga atau badan yang dapat
menggunakannya secara efektif.
[ii] meskipun mengalami kemajuan, peringkat Indonesia dalam hal korupsi (ke-107) dan
kemudahan melakukan usaha (ke-114) tetaplah rendah dan menjadi hambatan untuk
menarik investasi;
[iii] Devaluasi sebesar 43% sejak tahun 2011 tidaklah memadai untuk
mengkompensasikan peningkatan upah minimum rata-rata, yaitu sebesar 72%.
Peningkatan upah minimum di Jawa Tengah sebesar 81% sejak 2011 mengurangi daya
saing wilayah yang termasuk memiliki upah rendah tersebut. Vietnam hanyalah
satu-satunya negara pesaing besar yang menaikkan upah minimumnya di tahun 2015. India
dan Bangladesh tidak. Karena itu, tenaga kerja Indonesia menjadi kurang kompetitif di
tahun 2015 dibandingkan dengan kedua negara tersebut.
Dengan pasokan tenaga kerja yang terus meningkat sebesar 2 juta pekerja per tahun dan
permintaan riil akan tenaga kerja meningkat sebesar 1 juta pekerja, upah buruh tani dan pekerja
lain di sektor informal tetap berada jauh dibawah upah mereka di tahun 2008. Kenaikan
penghasilan hanya dialami oleh pekerja yang upahnya ditentukan oleh perhitungan upah
minimum yang ditentukan oleh pemerintah; dan mereka ini merupakan kelompok minoritas
dari tenaga kerja dan 40% masyarakat termiskin.
Dengan pendapatan ekspor menurun setiap tahun sejak 2011, pendanaan impor terus
bergantung pada peningkatan aliran masuk investasi (portofolio) jangka pendek. Karena itu,
Indonesia sangatlah rentan terhadap penurunan aliran masuk dana jangka pendek, atau
lebih parah, aliran keluarnya. Hal ini dapat menimbulkan panik yang hanya dapat
dikendalikan dengan biaya ekonomi yang tinggi.
Pendapatan ekspor terus menurun dalam 2 bulan pertama di tahun 2015. Hal ini
kemungkinan besar akan terus menurun di masa mendatang, kecuali pemerintah
menerapkan kebijakan yang memampukan Indonesia untuk mencapai potensinya sebagai
eksportir besar barang-barang manufaktur.
Mereka yang benar-benar miskin, mayoritas dari pekerja yang tidak menerima upah minimum,
hanya dapat mengalami kenaikan penghasilan apabila Indonesia dapat memperoleh kembali
daya saingnya dalam menghasilkan barang manufaktur untuk ekspor. Hal ini bergantung pada
seberapa cepat Indonesia dapat:
• mengurangi korupsi, meningkatkan kemudahan melakukan usaha dan aspek daya saing
lainnya;
• menggunakan sumber dayanya sendiri dan sumber daya dari Bank Dunia, Tiongkok,
dan pihak lain untuk mengurangi biaya listrik dan transportasi;
• mengurangi intensitas peningkatan upah minimum dengan memberikan subsidi tidak
langsung kepada buruh/pekerja, menerapkan devaluasi rupiah dan metode-metode
lainnya.
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A. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penghasilan 40% penduduk termiskin.
Indikator terbaik untuk penghasilan mereka adalah tingkat upah dari pekerja yang tidak
menerima manfaat dari upah minimum, terutama buruh tani.
Income riil, yaitu daya beli, buruh tani, pekerja konstruksi, dan asisten rumah tangga tidak
lagi turun di empat bulan pertama di tahun 2015. Tapi berita baik ini mungkin hanyalah
sementara, dikarenakan terjadinya penurunan harga makanan dan energi dunia.
Upah riil, yaitu daya beli, pekerja yang tidak menerima manfaat dari upah minimum, jatuh pada
bulan Desember 2014. Upah riil mereka meningkat rata-rata sebesar 1,6% dalam empat bulan
pertama di tahun 2015. Tapi kabar baik ini mungkin hanyalah sementara, karena hal tersebut
disebabkan oleh penurunan Indeks Harga Konsumen baik di wilayah perdesaan maupun
perkotaan. Penurunan IHK di Indonesia dan peningkatan upah riil yang timbul karenanya dipicu
oleh penurunan harga makanan dunia sebesar 13% dan harga energi dunia sebesar hampir 50%
dari kuartal pertama tahun 2014 hingga kuartal pertama tahun 2015.
Tapi peningkatan upah dalam 4 bulan pertama di tahun 2015 ini tidaklah memadai untuk
menutupi penurunan yang telah terjadi sejak tahun 2008. Upah buruh tani masih berada 13%
di bawah upah 7 tahun lalu. Dan upah riil kemungkinan akan kembali turun ketika harga-harga
makanan dan energi meningkat.
Pekerja industri yang memperoleh manfaat dari peraturan upah minimum dari pemerintah
memiliki hampir 50% daya beli yang lebih tinggi di tahun 2015 dibandingkan di tahun
2008; asisten rumah tangga yang tidak memperoleh manfaat tersebut memiliki upah riil
yang stagnan dan upah riil buruh tani malah berkurang. Asisten rumah tangga tidak
memperoleh upah minimum, dan hanya ada sebagian kecil pekerja konstruksi yang
mendapatkannya. Namun demikian, kedua golongan tersebut sepertinya mendapatkan
keuntungan dari ledakan komoditas, yang meningkatkan permintaan untuk kedua pekerjaan
tersebut. Akibatnya upah riil mereka meningkat hingga pertengahan tahun 2013 dan menurun
setelah itu. Dalam hal daya beli, upah asisten rumah tangga di awal 2015 hanya berada sedikit di
atas daya beli mereka di tahun 2008. Kini daya beli mereka berada lebih dari 6% dibawah masa
terbaiknya: di awal 2009. Rata-rata daya beli pekerja konstruksi di pertengahan 2013 adalah
18% lebih tinggi, tapi angka tersebut mungkin menutupi fakta bahwa mereka yang tidak
menerima upah minimum memiliki daya beli yang lebih buruk, dan mereka yang menerima
upah minimum bernasib lebih baik.
Pekerja di sektor manufaktur mencakup sebagian besar dari mereka yang menerima upah
minimum. Akibatnya, kelompok pekerja tersebut mengalami peningkatan upah rata-rata lebih
dari 40% dari tahun 2008 hingga kuartal pertama tahun 2015. Sementara penghasilan mereka
meningkat lebih dari 40%, penghasilan buruh tani berkurang lebih dari 10%, sehingga
berkontribusi terhadap distribusi penghasilan yang lebih buruk.
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Indeks Upah Rill Kuartal untuk Buruh Tani, Pekerja Konstruksi,
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B. Penghasilan pekerja sektor informal – mereka yang tidak memperoleh upah minimum
– sangat tergantung dari permintaan tenaga kerja dari perusahaan yang menghasilkan
barang manufaktur untuk ekspor2 , tapi hanya ada sedikit peningkatan dalam hal
ekspor manufaktur sejak tahun 1997.
Surplus neraca perdagangan dapat dilihat sebagai tanda-tanda kemajuan. Namun, surpus
perdagangan bukanlah kabar baik, karena dicapai sebagai akibat dari penurunan harga
minyak, dengan mengurangi impor, dan dengan memperlambat pertumbuhan. Neraca
perdagangan telah menunjukkan surplus setiap bulan hingga April 2015; ekspor selalu melebihi
impor. Apabila merupakan hasil dari peningkatan ekspor, hal ini menjadi bermanfaat bagi
ekonomi, karena ini berarti lebih banyak lapangan kerja dan penghasilan yang dihasilkan dari
ekspor. Namun, faktanya ekspor terus mengalami penurunan, yang dimulai pada tahun 2012.
Ekspor di empat bulan pertama tahun 2015 kembali turun sebesar 11% dibandingkan dengan
tahun lalu. Ekspor di tahun 2014 berada 13% dibawah 2011, sehingga mencapai total penurunan
hampir 25% dari tahun 2011 hingga sepertiga awal 2015.
Pada tahun 2011, ekspor melampaui impor lebih dari 10%. Seiring menyusutnya ekspor dan
meningkatnya impor, surplus tersebut telah berubah menjadi defisit kecil sejak tahun 2012.
Peningkatan impor adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari bertambahnya
penghasilan. Untuk setiap peningkatan penghasilan sebesar Rp. 10 miliar, Indonesia
mengimpor barang senilai Rp. 2 miliar. Sebagian besar impor ini tidak dapat dihindari karena
beberapa barang konsumsi tidak tumbuh atau diproduksi di Indonesia (misalnya gandum dan
2
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kapas) dan barang lainnya belum dapat dihasilkan di Indonesia dalam jumlah atau kualitas
yang diinginkan (misalnya mesin mobil). Karena itu, ekonomi tidak dapat tumbuh tanpa
peningkatan impor.
Penurunan ekspor terjadi terutama karena jatuhnya harga komoditas (batu bara, kelapa sawit,
tembaga, karet, dll.) yang diekspor Indonesia. Berkurangnya remitansi keuntungan dari
Indonesia ke negara lain mengkompensasi sebagian kecil dari berkurangnya penghasilan dari
ekspor komoditas. Seiring menurunnya penghasilan dari ekspor komoditas, terjadi penurunan
pula dalam remitansi keuntungan dari Indonesia ke negara lain. Ini menyerap sebagian kerugian
penghasilan Indonesia karena berkurangnya ekspor komoditas. Namun, berkurangnya
remitansi keuntungan tersebut tidak memadai untuk menyeimbangkan neraca setelah terjadi
penurunan dalam hal penghasilan ekspor.
Lebih banyak lapangan kerja dan penghasilan dapat diciptakan apabila penurunan ekspor
menghasilkan lebih banyak barang substitusi impor – yaitu produksi domestik yang meningkat
untuk menggantikan impor. Seiring berkurangnya ekspor, nilai rupiah juga melemah untuk
dapat menyeimbangkan rekening asing. Seiring melemahnya rupiah dari Rp. 11.700/dollar AS
pada bulan Agustus 2014 menjadi Rp. 13,000/dollar AS di bulan April 2015, impor menjadi 10%
lebih mahal. Hal ini seharusnya dapat memberikan insentif untuk memproduksi barang-barang
di dalam negeri dan tidak mengimpornya.
Tapi efek devaluasi berkurang oleh peningkatan upah minimum. Devaluasi memberikan
insentif untuk substitusi impor – atau peningkatan ekspor – hanya jika hal tersebut
menyebabkan berkurangnya biaya, terutama untuk buruh, untuk jenis biaya yang
menghabiskan uang yang paling besar. Tapi, devaluasi ini ternyata tidak efektif dalam
menurunkan ongkos buruh. Rupiah terdepresiasi sebesar 10%, tapi upah minimum di Jawa
Tengah meningkat sebesar 12% dari tahun 2014 hingga 2015. Jadi, ongkos buruh dalam dollar
AS justru meningkat, walaupun terjadi devaluasi.
Akibatnya, tidak ada bukti yang jelas bahwa produksi dalam negeri meningkat secara signifikan
untuk menggantikan impor. Faktanya, produksi industri oleh perusahaan menengah dan besar,
yang memproduksi sebagian besar barang manufaktur, meningkat lebih sedikit di tahun 2014
dibandingkan dengan 20133 dan sebenarnya berkurang sebesar satu persen pada kuartal
pertama 2015.
Industri yang berkembang pesat adalah mereka yang memproduksi untuk pasar domestik dan
memperoleh keuntungan dari perlindungan terhadap persaingan. Industri juga cenderung
bertumbuh apabila sebagian besar tenaga kerja mereka memiliki upah diatas upah minimum.
Juga, merupakan sebuah keuntungan apabila total upah mereka hanyalah sebagian kecil dari
total biaya keseluruhan, sehingga peningkatan ongkos buruh tidak terlalu berpengaruh bagi
mereka. Industri mobil contohnya. Industri tersebut tumbuh lebih dari 15% per tahun dari 2000
hingga 2012.4 Setelah industri mobil Indonesia diikutsertakan ke dalam rantai produksi
perusahaan mobil, yang sebagian besar merupakan perusahaan Jepang, mereka berkembang
pesat dan dapat memenuhi permintaan domestik yang bertumbuh dengan sangat cepat dan
juga mengekspor beberapa kendaraan. Tapi yang paling mengejutkan adalah setelah 12 tahun
berkembang pesat, hingga 2012, industri tersebut, termasuk perusahaan perakitan dan suku

BPS “Indeks Produksi Bulanan Perusahaan Manufaktur Besar dan Menengah, 2010 – 2015”. Dari 2010 hingga 2014,
pertumbuhan rata-rata adalah 5,6%. Di tahun 2014, pertumbuhan hanyalah sebesar 4,6% dan di dua bulan pertama 2015,
rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,9%.
4
Natsuda, Kaoru, Kozo Otsuka dan John Thoburn (2015) “Dawn of Industrialization? The Indonesian Automotive Industry,”
Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 51, no. 1.
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cadang mobil, hanya mempekerjakan 115.000 pekerja5, atau paling banyak 10.000 orang per
tahun. Industri Thailand, yang merupakan eksportir besar, mempekerjakan 400.000 pekerja.
Dibutuhkan perkembangan yang sangat besar terhadap ekspor mobil dan suku cadangnya
agar industri ini dapat berkontribusi signifikan terhadap solusi dari permasalahan
ketenagakerjaan.
Devaluasi rupiah dan hampir dihapuskannya subsidi BBM membantu mengurangi biaya bahan
bakar impor. Kedua langkah tersebut menaikkan biaya produk petroleum impor. Akhir semu
subsidi sangat mengurangi penyelundupan bahan bakar dan juga mengurangi konsumsinya.
Tanpa adanya devaluasi dan akhir semu subsidi BBM, berkurangnya harga bahan bakar dunia
sebesar 50% akan menimbulkan peningkatan konsumsi besar-besaran. Penurunan biaya
bahan bakar impor sangat menguntungkan Indonesia, karena harga-harga yang lebih rendah
[i] membuat Indonesia lebih mudah mengurangi subsidi; [ii] dan rupiah dapat dibiarkan
mengalami depresiasi. [iii] mengakibatkan penurunan bersih dalam impor produk petroleum
sebesar $3 miliar. Pengurangan subsidi dengan cepat telah membuahkan hasil.
Dari total penurunan impor sebesar $10 miliar, lebih dari setengahnya, atau $6 miliar,
disebabkan oleh pengurangan impor minyak, gas, dan produk-produknya6. Hampir seluruh
penurunan ini diakibatkan berkurangnya harga-harga dunia sebesar hampir 50%. Saat
harga-harga minyak/gas kembali naik, dan hal itu pasti terjadi, keuntungan ini sebagian atau
hampir seluruhnya akan menghilang.
Impor barang modal – sebagian besar berupa mesin-mesin – juga berkurang lebih dari 20%
dari tahun 2012 hingga 2014 dan ditambah 14% lagi dalam 4 bulan pertama di tahun 2015.
Akibatnya akan ada lebih sedikit mesin yang tersedia untuk meningkatkan produksi di
tahun-tahun mendatang. Ini seperti keluarga petani yang terpaksa memakan padinya sebelum
tumbuh menjadi beras. Mencapai surplus perdagangan dengan mengurangi impor barang
yang dibutuhkan untuk investasi bukanlah suatu keberhasilan, tapi mewakili sebuah
kegagalan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di tahun-tahun mendatang.
Intinya, surplus kecil sebesar $4 miliar dalam neraca perdagangan terjadi karena penurunan
impor sebesar $10 miliar. $6 miliar diantaranya disebabkan oleh berkurangnya impor
minyak/gas dan produk-produknya, yang merupakan akibat dari penurunan harga minyak
dunia, sesuatu yang tidak akan bertahan lama. $1,5 miliar diantaranya disebabkan oleh
berkurangnya impor barang modal, suatu perkembangan yang tidak diinginkan.
Karena surplus tersebut terjadi bukan karena peningkatan ekspor atau peningkatan pengganti
impor, hal tersebut tidak menghasilkan penciptaan pekerjaan tambahan. Karena itu, hal ini
tidak berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan untuk 40% masyarakat termiskin.

Ibid.
Ekspor menurun sebesar $3 miliar, sehingga keuntungan bersihnya adalah $3 miliar (Jan-April 2014 ke Jan-April 2015).
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C. Karena ekspor yang menurun, Indonesia hanya dapat membiayai impornya dengan
aliran modal yang masuk. Karena itu, Indonesia tetap sangat rentan terhadap aliran
modal yang keluar, yang dapat terjadi setiap saat.
Meskipun impor berkurang, Indonesia tetap bergantung pada aliran modal jangka pendek.
Karena itu, Indonesia tetap rentan terhadap aliran modal yang keluar, yang dapat terjadi setiap
saat. Transaksi sektor jasa selalu mengalami defisit paling sedikit $8 miliar, seiring biaya
pengiriman dan bunga atas utang pribadi yang melebihi remitansi dari orang Indonesia yang
bekerja di luar negeri. “Investasi lain” – terutama pembayaran pinjaman – juga sebagian besar
negatif. Di tahun 2015, kategori ini mencatat aliran modal keluar tahunan sebesar $20 miliar di
kuartal pertama. Selama ledakan komoditas, defisit sektor jasa diseimbangkan oleh surplus
perdagangan yang besar, tapi sejak 2013, transaksi sektor perdagangan juga sebagian besar
mengalami defisit.
Keseimbangan transaksi selama ini bergantung pada investasi langsung luar negeri dan
investasi portofolio luar negeri, yaitu pembelian saham dan obligasi oleh pihak asing. Investasi
langsung luar negeri mencapai titik yang tinggi di tahun 2014. Hasilnya, Indonesia saat ini
bahkan lebih tergantung lagi pada pembelian saham dan obligasi oleh pihak asing dengan
angka $36 miliar per tahun.
Meningkatkan Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) akan mengurangi kerentanan, tapi beberapa
kebijakan justru melemahkan FDI. Karena FDI dimasukkan ke dalam bangunan dan mesin-mesin,
sulit untuk mundur dari Indonesia dalam waktu yang singkat. Karena itu, FDI lebih stabil
dibandingkan investasi portofolio. Tapi Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait FDI
yang ambigu dalam beberapa tahun terakhir. Presiden berulang kali dalam berbagai pidatonya
menyambut investasi asing ke dalam komunitas bisnis, tapi beberapa tindakan pemerintah
telah membatasi cakupan atau mengurangi profitabilitasnya. Hasilnya jelas: FDI di kuartal
pertama 2015, bukannya meningkat secara substansial, malah turun 22% dibandingkan periode
pertama 2014.
Karenanya Indonesia sangatlah tergantung pada investasi portofolio luar negeri yang tidak stabil.
Pihak asing terus menginvestasikan jumlah besar di Indonesia karena tingkat bunga di AS,
Eropa, Jepang, dan di negara lain sudah berada di angka hampir nol, sementara di Indonesia,
tingkat bunga masih berkisar antara 7-8%. Tapi, depresiasi rupiah yang terjadi tahun lalu
benar-benar menghilangkan keuntungan tersebut, dan pada waktu tertentu, modal jangka
pendek ini bukan masuk ke Indonesia, tapi malah mengalir keluar dari Indonesia. Sejak akhir
2013, BI telah mengumpulkan cadangan dana tambahan sebesar hampir $20 miliar. Namun,
dalam satu bulan, dari Februari hingga Maret 2015, BI menggunakan $5 miliar dari cadangan
dana tersebut untuk mempertahankan nilai tukar rupiah.
Ketika tingkat bunga kembali naik di AS dan negara-negara maju lainnya, dan hal ini pasti akan
terjadi, Indonesia akan menjadi rentan terhadap pelambatan atau pembalikan aliran modal.
Investasi portofolio dapat dengan cepat mengalir keluar dari Indonesia. Dalam hal ini, yang
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perlu terjadi hanyalah terdapat lebih sedikit modal yang mengalir masuk daripada yang
dibutuhkan untuk membayar impor. Rupiah akan dengan cepat melemah dan dapat
menciptakan kepanikan. Seiring takutnya sebagian pemilik usaha akan depresiasi yang lebih
parah, mereka akan cepat-cepat menukarkan rupiah mereka dengan mata uang asing, yang
dapat berujung pada depresiasi yang lebih buruk; hal ini kemudian dapat memicu kepanikan
yang lebih besar dan penurunan nilai rupiah yang cepat dan besar.
Bank Indonesia dapat mencoba meredakan kepanikan dengan menggunakan cadangan dana
mereka untuk membeli rupiah, tapi pengurangan cadangan dana ini hanyalah solusi sementara
untuk meredakan kepanikan. Intervensi seperti ini biasanya mempunyai dampak yang terbatas.
Setelah itu, BI harus menggunakan strategi lain: menaikkan suku bunga untuk meningkatkan
daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia, dan di saat yang sama memperlambat pertumbuhan
ekonomi dan karena itu mengurangi permintaan akan impor. Tapi pengetatan oleh BI ini berarti
akan sulit untuk mencapai pertumbuhan 7%, apalagi 10%. Indonesia akan tidak terlalu rentan
terhadap aliran modal jangka pendek yang mengalir keluar apabila pendapatan ekspornya lebih
besar dan terus meningkat.
D. Penghasilan ekspor terus menurun dalam 2 bulan pertama tahun 2015, dan akan terus
menurun di masa mendatang kecuali pemerintah menerapkan kebijakan yang
membuat Indonesia mampu mencapai potensinya sebagai eksportir besar
barang-barang manufaktur.
Jika Pemerintah tidak membuat perubahan besar dalam hal kebijakan, penghasilan ekspor
mungkin akan terus menurun. Hingga 2014, jumlah ekspor sebagian besar komoditas – termasuk
batu bara, kelapa sawit, udang, dan hasil hutan – terus meningkat meskipun harga dunia
mengalami penurunan besar sejak 2011. Investasi ini lalu mulai membuahkan hasil dan
peningkatan output dapat dimanfaatkan selama pendapatan melebihi biaya yang dikeluarkan.
Namun, dengan turunnya harga, investasi baru telah menjadi kurang menguntungkan dan
melambat. Batu bara adalah contoh yang paling ekstrim: dari tahun 2007 hingga 2011, saat
jumlah yang diekspor dan harga meningkat, pendapatan ekspor dapat mencapai $20 miliar.
Tapi dari tahun 2011 hingga 2 bulan pertama tahun 2015, nilai ekspor batu bara adalah $10
miliar lebih rendah, saat jumlah dan harga turun.
Bahkan untuk komoditas seperti kelapa sawit yang cukup menguntungkan sehingga jumlah
yang diekspor terus meningkat, total pendapatannya turun karena penurunan harga melebihi
peningkatan kuantitas. Hasilnya, ekspor berbasis komoditas turun sebesar $30 miliar atau 20%
dari tahun 2011 hingga 2014 dan 20% lagi pada 2 bulan pertama tahun 2015. Seiring semakin
kurang menariknya investasi, jumlah ekspor beberapa komoditas kemungkinan akan terus
menurun. Pertumbuhan yang lebih lambat di Tiongkok dan pertumbuhan yang terus melambat
di Jepang dan Eropa berarti harga-harga tidak akan naik dengan besar. Dengan harga-harga
terkini yang rendah untuk sebagian besar komoditas, hanya akan ada sedikit investasi baru.
Persyaratan bahwa sebagian besar mineral harus diproses sebelum dapat diekspor berarti biaya
telah meningkat. Hal ini semakin melemahkan investasi. Karena itu, pendapatan dari ekspor
komoditas kemungkinan akan terus menurun karena tambang yang sudah lama, hutan, dan
sumur minyak/gas memproduksi pada tingkat yang lebih rendah dan hanya ada sedikit investasi
baru yang berlangsung. Ekspor pertanian akan terus meningkat, tapi tidak dapat menutupi
penurunan pada komoditas lain.7
7

Dalam 2 bulan pertama tahun 2015, ekspor komoditas turun sebesar $2 miliar atau pada tingkat $12 miliar pada
tahun tersebut. Tapi $1 miliar dari angka tersebut adalah karena nikel. Ekspornya akan meningkat setelah pabrik
peleburan nikel selesai dibangun. Jadi, penurunannya adalah $5 miliar per tahun.
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Penurunan nilai ekspor komoditas tidak akan menjadi
masalah serius apabila diiringi dengan peningkatan ekspor
barang manufaktur. Tapi dari tahun 1997 hingga 2014, tidak
ada tren yang jelas dalam jumlah barang manufaktur yang
di ekspor: jumlah ini meningkat dan berkurang dari satu
tahun ke tahun berikutnya, tapi sebenarnya jumlahnya
lebih rendah di tahun terakhir dibandingkan tahun
pertama periode tersebut. Sementara jumlah yang
diekspor stagnan, nilai barang manufaktur meningkat
hampir tiga kali lipat dari $24 miliar di tahun 1997 menjadi
$69 miliar di tahun 2014 seiring naiknya harga-harga.
Namun hal tersebut hanya merupakan cerminan dari
inflasi yang terjadi di seluruh dunia.
Dengan kuantitas ekspor manufaktur stagnan, hanya ada
sedikit kebutuhan akan pekerja tambahan. Namun, jumlah
ekspor manufaktur padat karya meningkat dua kali lipat,
dan hal tersebut meningkatkan permintaan tenaga kerja
dalam cakupan tertentu.
Dengan kemungkinan terus menurunnya pendapatan
ekspor dari komoditas dan kuantitas ekspor barang
manufaktur tetap stagnan, sepertinya gambaran
pertumbuhan ekspor saat ini cukup pesimis, kecuali
perubahan kebijakan dapat membuat Indonesia mencapai
potensinya menjadi eksportir besar.
E. Depresiasi substansial rupiah tahun lalu tidak mengakibatkan peningkatan
besar-besaran dalam hal ekspor manufaktur atau substitusi impor karena hal tersebut
dibuat tidak efektif dengan peningkatan upah industri pada saat yang bersamaan.
Indonesia tidak akan terlalu rentan terhadap perubahan tingkat bunga di AS jika ekspor terus
meningkat untuk mengejar permintaan peningkatan impor tanpa membutuhkan aliran modal
jangka pendek yang besar. Baik presiden maupun wakil presiden telah menyebutkan bahwa
depresiasi rupiah akan merangsang ekspor (dan produksi barang-barang yang sebelumnya
diimpor). Tapi, meski rupiah terus mengalami devaluasi, pendapatan ekspor malah menurun,
bukannya meningkat. Apakah ini berarti devaluasi bukanlah alat yang efektif untuk merangsang
ekspor di Indonesia?
Pertama, kita harus membedakan antara ekspor komoditas dan ekspor manufaktur. Nilai tukar
rupiah memiliki pengaruh terbatas terhadap ekspor minyak/gas, kayu, dan mineral seperti
batubara, tembaga, dan nikel. Kesemuanya itu dijual untuk mata uang asing dan sebagian besar
biayanya menggunakan biaya mata uang asing. Profitabilitas mereka tergantung pada dua hal,
pertama pada harga internasional, dan kedua pada biayanya. Secara substansial, biaya
ditentukan oleh pajak dan ongkos lain yang dibayarkan serta ongkos produksi, yang terutama
ditentukan oleh lokasi tambang atau faktor tetap lainnya. Dengan berakhirnya ledakan
komoditas, harga-harga jatuh 20-50% dan begitu pula dengan penghasilan pemiliknya. Nilai
tukar hanya memainkan peran kecil. Nilai tukar lebih penting bagi komoditas pertanian, yang
membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, seperti karet, kelapa sawit, the, dan cokelat. Tapi,
untuk yang paling tumbuh pesat diantara komoditas tersebut, yaitu kelapa sawit, tenaga kerja
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seringkali dikompensasikan dengan bagian dari output atau penggunaan lahan, bukan dengan
uang tunai. Dalam hal itu, nilai tukar juga tidak terlalu penting.
Namun, nilai tukar penting untuk ekspor manufaktur padat karya. Sebagian besar ongkos
produksi garmen misalnya, adalah ongkos buruh. Kemudian, ongkos buruh untuk eksportir dan
mereka yang berkompetisi dengan impor bergantung pada upah rupiah dan nilai tukar.
Devaluasi menurunkan ongkos buruh dan input lokal lainnya, karena ini berarti lebih sedikit
dolar atau euro atau yen yang dibutuhkan untuk membayar upah dalam rupiah dengan jumlah
yang sama. Tapi, devaluasi tidak berhasil karena upah rupiah meningkat lebih pesat
dibandingkan dengan nilai tukar.
Perbandingan Devaluasi dan Upah Minimum, 2011 - April 2015
2011 - April 2015

Des 2014 -April 2015

43%

4%

Jawa Tengah

81%

12%

Indonesia

72%

7%

Devaluasi
Upah Minimum

Penggunaan upah di Jawa Tengah, serta upah rata-rata untuk seluruh Indonesia, sudah tepat
karena Jawa Tengah adalah provinsi terbesar dengan upah minimum paling rendah. Provinsi
tersebut telah menarik investasi baru dalam industri padat karya. Upah minimum di provinsi
tersebut meningkat hampir dua kali lipat dalam persentase dibandingkan dengan devaluasi dari
tahun 2011 hingga data yang paling terbaru untuk April 2015. Ini artinya upah dalam dolar meningkat hampir 30%. Dari Desember 2014 hingga April 2015, upah dolar kembali meningkat 8%.
Tentu saja, nilai rupiah kemungkinan akan terus menurun antara April dan Desember 2015, tapi
upah minimum akan tetap selama satu tahun. Dengan devaluasi yang terus terjadi namun upah
rupiah yang tetap, ongkos buruh dalam mata uang asing akan berkurang bagi eksportir dan mereka yang berkompetisi dengan impor. Namun, kesimpulan utama dari Tabel 3 sudah jelas:
ongkos buruh bagi eksportir tidak berkurang karena devaluasi karena upah rupiah meningkat
lebih pesat dibandingkan nilai dolar terhadap rupiah. Buruh menjadi lebih mahal meski terjadi
devaluasi karena devaluasi tersebut tidak benar-benar mengkompensasi peningkatan upah
minimum.
F. Hanya Vietnam yang menaikkan upah minimumnya di tahun 2015; India dan
Bangladesh tidak. Karena itu, buruh Indonesia menjadi kurang kompetitif
dibandingkan dengan 2 pesaing utamanya.
Hal yang penting bukanlah ongkos buruh di Indonesia, tapi bagaimana ongkos buruh tersebut
diperbandingkan dengan para pesaing. Indonesia menjadi lebih kompetitif dengan Vietnam
tetapi kurang kompetitif dengan Bangladesh dan India. Vietnam juga menaikkan upah
minimumnya dengan rata-rata lebih besar dari Indonesia. Karena itu buruh Indonesia dapat
lebih bersaing dengan Vietnam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi sejauh ini, baik
India maupun Bangladesh tidak menaikkan upah minimum mereka di tahun 2015. Oleh sebab
itu peningkatan 12% di Jawa Tengah, dan peningkatan yang lebih kecil di Indonesia secara
keseluruhan berarti perusahaan Indonesia kurang mampu bersaing dalam hal biaya upah
dengan kedua negara tersebut, dan kemungkinan dengan negara lainnya.
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Mengukur Kemajuan terhadap Sasaran Pertumbuhan 10% dan
4 Juta Pekerjaan Layak per Tahun
2011

2012

2013

2014

Indeks upah riil buruh tani
(2008 = 100)

94

92

89

89

Pendapatan riil per orang dari 40%
masyarakat termiskin (dalam Juta Rupiah)*

7.5

7.8

8.1

8.2

Pendapatan riil per orang dari 40% masyarakat termiskin
sebagai % dari pendapatan 20% masyarakat terkaya*

17.4%

17.5%

17.5%

16.9%

Kuantitas ekpor manufaktur padat karya
pada harga konstan (dalam miliar dolar AS)

14

14

15

16

2011

2012

2013

2014

Ekspor padat karya pada harga berlaku
(miliar dolar AS)

19

18

19

19

3

3

30

Ekspor manufaktur pada harga berlaku
(miliar dolar AS)

65

64

65

68

9

9

76

Rata-rata upah industri bulanan (dollar AS)*

152

163

163

168

Investasi swasta langsung luar negeri
(miliar dollar AS)

19

19

19

22

3.2

2.3

30

Upah minimum di Jawa Tengah (dollar AS)*

74

78

82

84

84

94

116%

24%

24%

38%

$44

$16

$16

$26

18%

18%

8%

$19

$19

$10

INDIKATOR PRIMER

INDIKATOR SEKUNDER

Ketimpangan antara upah manufaktur di
Jawa Tengah dan pesaing terendah
(Bangladesh) dalam % & $*
Ketimpangan antara upah minimum ratarata di Indonesia dan upah minimum
rata-rata di Vietnam dalam % & $
Jumlah orang yang bekerja di sektor
manufaktur – formal (juta)*

2014

2015

Sasaran
2015

89

87

94

2

3

24

Tahun/sebagian tahun

Part/full-year Sasaran
2015
2014
2015

9.1

10.6

10.6

10.8

12.2

Tambahan pekerja dengan
pendidikan terbatas di
sektor manufaktur (juta)

0.6

0.1

-0.6

0

0.4

Peringkat daya saing*

46

50

38

34

Peringkat infrastruktur*

76

78

61

56

Peringkat korupsi*

100

118

114

107

Peringkat kemudahan melakukan usaha*

121

129

128

120

120

114

CATATAN: *Mengindikasikan bahwa data TIDAK tersedia setiap bulan. Angka berwarna hitam mengindikasikan tidak ada
perubahan atau hanya peningkatan kecil. Angka berwarna merah dan dicetak miring mengindikasikan pergerakan negatif.
Angka berwarna biru dan dicetak tebal mengindikasikan peningkatan signifikan. Kuantitas yang diekspor adalah nilai pada
harga konstan. Hanya inilah cara mengagregasi kuantitas. Upah minimum di Jawa Tengah adalah rata-rata upah minimum
di Provinsi, bukan upah di Semarang.
Cakupan periode pada sebagian tahun:
Indeks upah riil buruh tani
: Januari – April
Semua data ekspor
: Januari - Februari
Investasi swasta langsung luar negeri
: Januari – Maret

Laporan Kemajuan - Juni 2015

G. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah ongkos buruh, tapi biaya totalnya. Indonesia
sudah lebih baik dalam hal korupsi, kemudahan melakukan usaha, dan unsur daya
saing lainnya, tapi tidak cukup memadai untuk mengatasi kekurangannya dalam hal
ongkos buruh yang tinggi. Selain itu, hanya ada sedikit kemajuan dalam infrastruktur,
yang merupakan biaya besar lain.
Kemajuan yang telah dibuat Indonesia alam aspek daya saing secara keseluruhan pantas
diacungi jempol: dari peringkat 50 ke peringkat 34 dalam 2 tahun.8 Peringkat Indonesia juga
membaik dalam kaitannya dengan korupsi, kemudahan melakukan usaha, dan penyediaan
infrastruktur. Tapi peringkat dalam 3 aspek tersebut masih rendah, jadi kemajuan ini bukanlah
faktor utama dalam kemampuan Indonesia untuk bersaing.
Biaya infrastruktur dan ongkos buruh seringkali merupakan unsur yang paling penting dalam
biaya total dari banyak industri. Pemerintahan yang baru mengalokasikan peningkatan sumber
daya yang besar untuk pengembangan infrastruktur. Sebagian besar penghematan dari subsidi
BBM rencananya digunakan untuk berinvestasi pada infrastruktur. Sebagian besar dana
tersebut dialokasikan ke perusahaan publik, yang tidak dikenal dengan tindakan cepatnya.
Hanya 2% dari dana pemerintah yang telah dihabiskan dalam 4 bulan pertama dari tahun
tersebut.9 Dana tambahan akan tersedia dari Bank Dunia, 2 program Tiongkok, dan ADB. Jika
pemerintah menambahkan dana tersebut di dalam mengembangkan infrastruktur, biaya listrik
dan transportasi dapat berkurang secara substansial. Jika dana tersebut hanya ditambahkan ke
jumlah yang belum digunakan di berbagai perusahaan publik, dana tersebut tidak akan
berkontribusi terhadap pengurangan biaya infrastruktur.
Jika Indonesia dapat dengan cepat memanfaatkan sumber daya yang dibebaskan melalui
penurunan tajam subsidi BBM, Indonesia dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Baik
Indonesia maupun Bangladesh terhambat kurangnya infrastruktur, dan keduanya mengalami
masalah dalam upaya untuk memperbaiki kekurangan mereka. Tapi, semua pesaing menyadari
pentingnya infrastruktur yang lebih baik dan murah, dan Indonesia hanya memiliki empat bulan
untuk melangkah maju dalam aspek ini.
Perbandingan dibuat dengan 2012. Sebelumnya, terdapat lebih sedikit negara di dalam daftar, sehingga angkanya tidak dapat
diperbandingkan secara utuh.
9
Reuters, 20 Mei 2015.
8
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