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I

ndonesia merupakan salah satu negara eksportir komoditas terbesar di dunia. Dengan potensi
mineral yang dimilikinya dan kecenderungan harga komoditas dunia, Indonesia bisa dan perlu
mengembangkan posisinya yang terdepan. Nilai komoditas mencapai seperempat PDB Indonesia
dan lebih dari seperlima total pendapatan pemerintah pada tahun 2007. Potensi pertumbuhan
produksi komoditas lebih lanjut cukup besar saat ini. Indonesia merupakan produsen terbesar minyak
sawit di dunia (pendapatan ekspor berjumlah hampir US$9 milyar pada tahun 2007 dengan 3,8 juta
pekerja purna waktu) dengan prospek pertumbuhan yang baik. Indonesia juga menjadi salah satu
negara yang memiliki potensi pertambangan terbesar dengan cadangan tembaga terbesar kedua
serta cadangan batubara dan nikel terbesar ketiga di dunia.

Kenaikan harga komoditas dari tahun 2003 sampai pertengahan 2008 telah memberikan manfaat
yang besar kepada perekonomian Indonesia. Kenaikan harga ini menghasilkan pertumbuhan total
ekspor sekitar 14 persen per tahun selama periode tersebut, yang merupakan ekspansi ekspor
tertinggi dan paling berkelanjutan yang dialami Indonesia sejak krisis Asia Timur. Empat komoditas
saja, yaitu minyak sawit, nikel, tembaga dan batubara, sudah mencapai hampir separuh dari total
pertumbuhan ekspor non-migas pada tahun 2007. Rejeki (windfalls) dari pendapatan ekspor ini
menambah surplus neraca perdagangan dan turut meningkatkan cadangan devisa Indonesia
hampir dua kali lipat dari tahun 2002 sampai 2007. Harga komoditas yang tinggi meningkatkan
total pendapatan Indonesia rata-rata sebesar 1,2 persen dari PDB pada tahun 2004-07. Saham
dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang komoditas memimpin kinerja
bursa efek Indonesia, yang meningkat hampir dua setengah kali dan menjadi salah satu bursa efek
dengan kinerja terbaik di dunia antara tahun 2005 dan 2007. Peningkatan nilai produksi komoditas
mencapai 40 persen dari pertumbuhan nominal PDB pada tahun 2005-07. Pendapatan propinsipropinsi yang kaya dengan sumber daya alam, terutama kawasan perkebunan dan pertambangan
Sumatra dan Kalimantan, meningkat tajam yang mendorong ekspansi luar biasa pada penjualan
mobil dan sepeda motor – penjualan sepeda motor di provinsi-provinsi ini meningkat 60-80 persen
pada pertengahan pertama tahun 2008 dibandingkan dengan pertengahan pertama tahun 2007 –
maupun pembentukan pasar-pasar swalayan baru. Kenaikan harga komoditas juga meningkatkan
pendapatan pemerintah dan menyumbang kepada penurunan angka kemiskinan dari tahun 2005
sampai 2008, sebagian berkat kenaikan pendapatan di sektor pertanian
Namun, Indonesia tidak sepenuhnya memanfaatkan rejeki dari pendapatan sumber daya alam
dansecara produktif, sehingga kehilangan kesempatan untuk membuatnya menikmati pertumbuhan
yang tinggi secara berkelanjutan. Pertama, pertumbuhan komoditas sebagian besar bersifat
nominal dan bukan riil. Tanggapan pasokan dari sektor pertambangan dan migas yang mencapai
11 persen dari PDB mengecewakan. Sebaliknya, ditengah kenaikan harga komoditas internasional
sejak awal tahun 2000, volume produksi minyak malah turun separuhnya selama dasawarsa terakhir
dan investasi pertambangan pada kapasitas produksi baru hampir tidak ada. Empat per lima
pertumbuhan nilai total ekspor komoditas dari tahun 2005 sampai 2007 berasal dari kenaikan harga,
bukan dari kenaikan produksi. Kedua, dibanding dengan para pesaingnya Indonesia menerima lebih
sedikit pendapatan dari sumber daya alam karena produk ekspornya mempunyai nilai tambah yang
rendah. Yang terakhir, sebagian besar pendapatan komoditas dibelanjakan untuk subsidi, bukan
untuk investasi yang produktif, tidak seperti pada tahun 1970an ketika Indonesia memanfaatkan
rejeki dari komoditasnya untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan sektor pertanian.
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Meskipun harga komoditas mengalami penurunan akibat krisis keuangan global, sebagian besar
proyeksi saat ini memperkirakan bahwa harga komoditas tidak akan kembali ke tingkat semula
dan akan masih relatif tinggi untuk jangka menengah sampai jangka lebih panjang. “Jeda struktur”
(structural break) ini terutama disebabkan oleh semakin kuatnya hubungan antara harga komoditas
dan pertumbuhan global karena negara-negara berkembang lebih terintegrasi dengan ekonomi
global, dan oleh semakin kuatnya hubungan antara harga komoditas pertanian dan harga energi
karena adanya bahan bakar nabati (biofuels). Bank Dunia meramalkan bahwa harga produk
pertambangan dan pangan pada tahun 2020 akan menjadi 50 persen lebih tinggi dibandingkan
dengan awal tahun 2000 sehubungan dengan usaha manufaktur.
Kemungkinan kenaikan harga komoditas memberi Indonesia kesempatan untuk mengembangkan
strategi pertumbuhan yang tinggi, menyeluruh dan berkelanjutan untuk jangka panjang
berdasarkan kekayaan sumber daya alamnya. Literatur ekonomi terbaru yang didasarkan pada
pengalaman banyak negara menyimpulkan bahwa bila dikelola dengan baik, sumber daya alam bisa
jadi vital bagi pembangunan (De Ferranti dkk. 2002, Lederman dkk., 2007). Bukti empiris dengan kuat
memperlihatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat menghasilkan pertumbuhan untuk
jangka waktu yang lama tanpa menghambat pengembangan kegiatan manufaktur atau kegiatankegiatan lainnya. Yang penting adalah bukan apa yang dihasilkan melainkan bagaimana dihasilkan.
Anugerah sumber daya alam yang melimpah, disertai dengan pengejaran dan penerapan yang
agresif terhadap keunggulan komparatif baru dengan berinvestasi pada keterampilan, inovasi
dan lembaga-lembaga yang baru merupakan resep pertumbuhan yang telah terbukti. Bukti yang
paling meyakinkan diberikan oleh sejarah: Australia, Kanada, Finlandia, Swedia, dan Amerika Serikat
mendasarkan kemajuan teknologi pembangunan mereka pada sumber daya alam.
Jadi, ketimbang mengecilkan peran sumber daya mineral dan migasnya, secara ekonomi lebih
masuk akal bagi Indonesia untuk mengandalkan sektor sumber daya alamnya guna menghasilkan
pendapatan yang diperlukan untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya. Potensi manfaat
dari sumber daya alam dengan sepatutnya terlalu besar untuk diabaikan. Perubahan utama yang
diperlukan untuk mendorong peningkatan sektor migas dan pertambangan adalah memperbaiki
ingkungan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang yang baru tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara yang disahkan pada bulan Januari 2009 tampaknya belum memperbaiki iklim
usaha, karena undang-undang ini dianggap masih kurang jelas oleh para investor . Oleh karena
itu, pengembangan peraturan-peraturan terkait memberikan kesempatan untuk meningkatkan
kepastian dan memicu respon yang luas dari investor-investor pertambangan domestik maupun
internasional terhadap harga yang menguntungkan. Rejeki pendapatan dari lonjakan di sektor-sektor
ini dan pengembangan minyak sawit yang berkelanjutan memungkinkan Pemerintah melaksanakan
program yang ambisius untuk mempercepat pembangunan yang menyeluruh dan inklusif.
Kecuali jika dikelola secara hati-hati, lonjakan produksi pertambangan, migas dan minyak sawit
dapat menimbulkan “penyakit Belanda” (Dutch disease). Jika tidak ditangani, maka windfalls
dari sumber daya alam akan mendorong kenaikan inflasi, harga modal dan nilai tukar yang
menyebabkan sektor-sektor yang dapat diperdagangkan (tradable) di bidang non-sumber daya
alam kehilangan daya saingnya dan sektor-sektor yang tidak dapat diperdagangkan (Non-tradables)
semakin bertambah. Hal ini akan sangat memperburuk konsentrasi ekspor Indonesia pada sektorsektor komoditas yang sedang meningkat sejak krisis Asia Timur, yang tidak diinginkan karena dua
alasan. Pertama, perekonomian yang terkonsentrasi tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang
memadai bagi dua juta pendatang baru di pasar tenaga kerja setiap tahun karena sektor-sektor
sumber daya alam tidak menjadi padat karya (job intensive). Pengalaman pertumbuhan Indonesia
sendiri di masa lalu memperlihatkan bahwa pertumbuhan di sektor manufaktur juga perlu untuk
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menyerap tenaga kerja yang terus bertambah. Kedua, konsentrasi ekonomi yang berlebihan akan
meningkatkan kemungkinan Indonesia mengalami siklus naik-turun (boom-and-bust cycles) yang
mahal sehubungan dengan komoditas, dan hal ini menyebabkan pertumbuhan tidak stabil. Struktur
ekspor yang berimbang merupakan kunci bagi perekonomian yang sehat.
Pemerintah Indonesia dapat mencegah terjadinya “penyakit Belanda” akibat lonjakan sumber daya
alam. Caranya dengan meningkatkan daya saing dari sektor-sektor yang dapat diperdagangkan dan/
atau mengurangi apresiasi nilai tukar. Daya saing adalah suatu bidang di mana ada banyak ruang
lingkup untuk diperbaiki mengingat rendahnya kecanggihan teknologi dan rendahnya dinamisme
ekonomi produk-produk Indonesia. Penyakit Belanda juga dapat dicegah dengan memitigasi
apresiasi nilai tukar melalui penciptaan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) untuk
mensterilkan pendapatan dari lonjakan atau dengan meningkatkan tabungan.
Untuk meningkatkan daya saing, kecanggihan teknologi dan dinamisme sektor-sektor yang dapat
diperdagangkan di Indonesia, maka Pemerintah perlu mengembangkan suatu strategi yang
komprehensif. Strategi ini hendaknya berfokus pada peningkatan kualitas logistik, mendorong arus
investasi asing langsung (FDI) untuk menarik keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, dan
mempromosikan pengembangan industri pengetahuan, terutama dalam kegiatan-kegiatan berbasis
sumber daya alam di mana Indonesia mempunyai keunggulan komparatif. Hal ini membutuhkan
pengembangan baru di bidang modal manusia dan pengetahuan, dan pengembangan lembaga
dan pelayanan yang lebih baik untuk memfasilitasi diversifikasi menjadi produk-produk yang bernilai
tambah lebih tinggi dan mendorong dinamisme.
Pemerintah juga berperan mitigasi dampak negatif dari ketidakstabilan harga komoditas terhadap
rumah tangga rentan dan meningkatkan kestabilan sosial dan politik. Untuk menghindari
penyalahgunaan dana, Pemerintah perlu mengembangkan prosedur operasional untuk memitigasi
dampak ketidakstabilan harga terhadap konsumen pangan netto yang miskin. Kerangka seperti
ini idealnya terdiri dari lima langkah sebagai berikut: a) sistem pemantauan harga yang efektif;
b) penilaian dampak perubahan harga terhadap perekonomian dan penduduk; c) penilaian opsiopsi kebijakan yang paling efisien dan durasi yang diinginkan berdasarkan analisa biaya-manfaat;
d) proses stabilisasi harga yang terukur, transparan dan konsultatif; dan e) sistem evaluasi untuk
memantau pelaksanaan tanggapan kebijakan dan menilai dampaknya sehingga penyesuaian dapat
dibuat bila dibutuhkan. Selanjutnya, kecuali jika telah diretribusikan secara tepat, pendapatan
yang diperoleh dari komoditas dapat menyebabkan ketegangan, seperti konflik antar daerah atas
penggunaan pendapatan, ketegangan sosial akibat meningkatnya ketidakmerataan pendapatan
dan masalah-masalah tata kelola pemerintahan seperti risiko korupsi.
Ringkasan dari isi dan temuan-temuan utama setiap bab dalam laporan ini dapat dilihat pada bagian
berikut.
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aporan ini terdiri dari tujuh bab. Enam bab pertama mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang
mendorong kenaikan harga komoditas, ramalan harga, dampak ekonomi dari kenaikan harga
komoditas, kebijakan stabilisasi harga yang efektif serta pelajaran dari pengalaman pertumbuhan
Indonesia di masa lalu. Bab yang terakhir menyampaikan temuan-temuan dari bab-bab sebelumnya
dan memperlihatkan strategi pembangunan untuk Indonesia dalam konteks harga komoditas yang
tinggi. Bagian ini meringkaskan isi dari seluruh bab beserta temuan-temuan utamanya.
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Bab 1
Kenaikan Harga Pangan: Dampak dari Kenaikan
Produksi Bahan Bakar Nabati (
)
Harga dari komoditas pangan yang diperdagangkan secara internasional telah meningkat tajam
sejak tahun 2002, dan kenaikan yang paling dramatis terjadi selama periode dari Januari 2006
sampai Juni 2008. Akibatnya, harga pangan di tingkat konsumen juga telah meningkat di seluruh
dunia. Kenaikan harga pangan ini telah menjadi beban bagi masyarakat miskin di negara-negara
berkembang, yang membelanjakan rata-rata separuh dari pendapatan rumah tangga mereka untuk
makanan. Bab 1 mengkaji bagaimana pola harga untuk komoditas pangan yang diperdagangkan
secara internasional telah berubah dan menganalisis penyebab kenaikan harga tersebut. Penyebab
kenaikan harga ini mencakup faktor-faktor seperti meningkatnya volume produksi bahan bakar
nabati dari padi-padian dan biji minyak (oilseeds); dolar Amerika yang lemah; dan kenaikan harga
energi.
Bab 1 dimulai dengan menguraikan kecenderungan harga komoditas pangan. Indeks harga
komoditas pangan yang diperdagangkan secara internasional dari Dana Moneter Internasional (IMF)
menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas ini mencapai 130 persen selama periode dari Januari
2002 sampai Juni 2008. Sebelum periode ini, harga komoditas pangan relatif stabil setelah anjlok ke
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titik terendah pada tahun 2000 dan 2001 akibat krisis keuangan Asia. Dari semua komoditas pangan,
harga padi-padian adalah yang pertama naik secara dramatis pada periode bersangkutan. Hal ini
memperlihatkan bahwa permintaan terhadap bahan bakar nabati yang diproduksi dari padi-padian
sebagai bahan mentah utama dan yang bersaing dengan padi-padian lain dalam penggunaan lahan,
dapat turut menyebabkan kenaikan harga padi-padian dan pangan.
Bab ini kemudian meninjau sejumlah studi tentang dampak dari meningkatnya permintaan bahan
bakar nabati terhadap harga komoditas pangan. Meskipun adanya perbedaan pendekatan yang
digunakan dalam studi-studi ini, sebagian besar studi mengakui bahwa peningkatan volume
produksi bahan bakar nabati merupakan penyebab utama kenaikan harga pangan.
Bab ini kemudian meninjau sejumlah faktor lain yang mungkin telah menyebabkan kenaikan harga
komoditas pangan secara dramatis, termasuk kenaikan biaya bahan bakar dan energi, penurunan
produksi, merosotnya nilai mata uang dolar AS, serta spekulasi dan meningkatnya keterlibatan
investor di bidang komoditas.
Analisis yang dilakukan dalam bab ini memperlihatkan bahwa kenaikan harga pangan yang
diperdagangkan secara internasional selama periode dari Januari 2002 sampai Juni 2008 disebabkan
oleh gabungan beberapa faktor. Namun, analisis tersebut menegaskan bahwa faktor terpenting yang
menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan adalah peningkatan signifikan volume produksi
bahan bakar nabati dari padi-padian dan biji minyak di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jika kenaikan
ini tidak terjadi, stok gandum dan jagung dunia mungkin tidak akan jauh menurun dan kenaikan
harga akibat faktor-faktor lain mungkin tidak akan terlalu tinggi. Kenaikan harga biji minyak terutama
disebabkan oleh permintaan bahan mentah untuk memproduksi biosolar (biodiesel), yang akhirnya
didorong oleh insentif yang dibentuk oleh kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa pada tahun 2001
dan di Amerika Serikat pada tahun 2004.
Perubahan tata guna lahan di negara-negara eksportir gandum akibat semakin luasnya lahan yang
diperuntukkan bagi biji minyak untuk memproduksi biosolar mempersulit perluasan produksi
gandum. Hal ini menyebabkan penurunan yang besar pada stok gandum dunia dan, dengan
demikian, menyebabkan kenaikan harga gandum. Lonjakan harga beras terutama disebabkan
oleh kenaikan harga gandum, bukan oleh perubahan produksi atau stok beras. Mengingat hal-hal
ini, kenaikan harga beras secara tidak langsung dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan
bahan bakar nabati – jadi bukan secara langsung – karena beras umumnya tidak digunakan sebagai
bahan mentah untuk memproduksi bahan bakar nabati.
Larangan ekspor padi-padian dan aksi spekulatif mungkin tidak akan terjadi seandainya tidak ada
lonjakan harga padi-padian akibat meningkatnya permintaan bahan bakar nabati. Meskipun larangan
ekspor dan kegiatan spekulatif pasti memperburuk kenaikan harga, hal-hal ini barangkali lebih
cocok dipandang bukan sebagai penyebab utama, melainkan sebagai respons tanpa perhitungan
terhadap kenaikan harga yang justru memberikan dampak yang tidak diinginkan..
Harga energi dan pupuk yang lebih tinggi akan menyebabkan kenaikan biaya produksi tanaman
pangan antara 15 sampai 20 persen di Amerika Serikat dan lebih rendah lagi di negara-negara
dengan praktek produksi yang kurang intensif. Kekeringan yang terjadi secara berurutan di Australia
tidak mempunyai dampak yang besar terhadap harga karena hanya menyebabkan penurunan
tingkat ekspor padi-padian dunia sekitar 4 persen. Di bawah keadaan normal, negara eksportir lain
mampu menutupi kekurangan ini. Penurunan nilai mata uang dolar Amerika telah menyebabkan
kenaikan sekitar 20 persen pada harga-harga makanan yang ditetapkan dalam dolar Amerika.
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Gambar 1: Pemicu kenaikan harga pangan
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Source: World Bank staff calculations based on findings of Chapter 1.

Kombinasi kenaikan harga energi dan
kenaikan terkait pada harga pupuk dan
biaya transportasi serta penurunan nilai
mata uang dolar Amerika telah
menyebabkan kenaikan harga pangan
dunia sekitar 35-40 persen selama periode
dari Januari 2002 sampai Juni 2008. Faktorfaktor ini menyumbang sekitar 25-30
persen total kenaikan harga pangan.
Sedangkan kenaikan 70-75 persen lagi
terutama disebabkan oleh meningkatnya
permintaan bahan bakar nabati serta stok
padi-padian yang rendah, perubahan
besar pada tata guna lahan, kegiatan
spekulatif dan larangan ekspor (Gambar
1).

Kenaikan yang paling signifikan pada volume produksi bahan bakar nabati terjadi di Amerika
Serikat dan Uni Eropa. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh subsidi, keputusan pemerintah, dan
bea masuk. Andaikan kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilaksanakan, volume produksi bahan
bakar nabati mungkin akan lebih rendah dan harga komoditas pangan mungkin tidak akan naik
setinggi itu. Produksi bahan bakar nabati dari tebu di Brasil jauh lebih murah daripada biaya produksi
bahan bakar nabati di Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Di Brasil, produksi etanol dari tebu tidak
menyebabkan kenaikan yang signifikan pada harga gula karena produksi tebu telah berkembang
secara memadai dan cepat untuk memenuhi kebutuhan produksi gula maupun bahan bakar nabati.
Pencabutan bea masuk atas etanol di Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memungkinkan negaranegara produsen yang lebih efisien, seperti Brasil dan negara-negara berkembang lainnya, termasuk
banyak negara Afrika, memproduksi etanol secara menguntungkan untuk diekspor dalam rangka
memenuhi tingkat penggunaan bahan bakar terbarukan yang diwajibkan di Amerika Serikat dan
Uni Eropa.
Kontribusi bahan bakar nabati terhadap kenaikan harga pangan menimbulkan masalah kebijakan
yang penting karena kenaikan itu terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah di negara-negara
Uni Eropa dan Amerika yang memberikan insentif untuk produksi bahan bakar nabati. Mengingat
dampaknya atas harga pangan maka kebijakan-kebijakan yang mendorong pemberian subsidi
untuk memproduks bahan bakar nabati perlu dipertimbangkan kembali secara serius.
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Bab 2
Memecahkan Gelembung Harga untuk Mencegah
Krisis Beras Dunia
Selama periode sebelum penulisan bab ini, harga beras di pasar dunia telah meningkat secara
dramatis. Selama periode dari Desember 2007 sampai April 2008, harga patokan beras putih Thai
100B naik dari US$368/ton menjadi lebih dari US$1.200/ton. Lonjakan harga ini jelas memperlihatkan
suatu jeda pada kecenderungan historis, dimana harga beras internasional , yang telah disesuaikan
dengan laju inflasi turun hingga ke titik terendah pada tahun 2001. Sejak itu, harga beras mengalami
kenaikan secara moderat sampai Desember 2008 ketika harga-harga bergerak naik dengan cara
yang sama seperti kenaikan harga pada tahun 1974.
Sejumlah besar penduduk di kawasan Asia Timur membelanjakan sebagian besar penghasilan
bersihnya untuk komoditas ini saja: sepertiga asupan kalori harian rata-rata rumah tangga di Asia
Timur berasal dari konsumsi beras. Maka kenaikan harga beras mengancam akan menimbulkan
krisis kemiskinan yang luas.
Mengingat adanya potensi dampak negatif dari kenaikan harga komoditas yang sangat penting
ini terhadap tingkat konsumsi rumah tangga maka sangat penting bagi para pembuat kebijakan
untuk memahami faktor-faktor yang memicu kenaikan harga dan merumuskan kebijakan-kebijakan
yang dapat memfasilitasi upaya untuk memecahkan gelembung harga. Bab ini bertujuan untuk
membantu memahami faktor-faktor tersebut maupun menyampaikan serangkaian rekomendasi
untuk mencapai tujuan tersebut.
Bab ini dimulai dengan meninjau sifat spesifik dari pasar beras, khususnya dengan memperhatikan
aspek-aspek yang dapat memperkuat sensitivitas pasar terhadap guncangan harga. Ini termasuk
fakta bahwa pasar beras adalah pasar yang sensitif secara politik dan pasar yang “tipis” dengan
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sejumlah kecil eksportir yang mengadakan perdagangan komoditas ini dalam volume yang relatif
rendah. Akibatnya, perubahan yang sangat kecil pada penawaran dan/atau permintaan dapat
mempunyai dampak dramatis terhadap harga beras.
Bab ini kemudian menelaah sejumlah faktor yang diajukan untuk menjelaskan pergerakan naik harga
beras secara dramatis. Faktor-faktor itu adalah faktor-faktor yang diakui telah memicu kenaikan harga
sejumlah komoditas lain, seperti gandum. Secara khusus, lonjakan harga beras berkaitan dengan
lemahnya dolar, kenaikan harga energi dan peningkatan permintaan bahan bakar nabati (biofuels).
Bab ini menyimpulkan bahwa kenaikan harga tersebut terutama bukan disebabkan oleh faktorfaktor yang menyebabkan kenaikan harga komoditas lain, termasuk padi-padian. Sebaliknya, bab
ini menyatakan bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan oleh perubahan secara tiba-tiba pada
kebijakan perdagangan negara-negara eksportir beras untuk menjamin pasokan dengan harga
berapa pun sehingga menimbulkan penimbunan dan spekulasi. Pasar beras dunia yang ‘tipis’ ini
menyebabkan harga beras sangat rentan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpandangan
jauh ke depan. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah terhentinya perdagangan beras
dan terciptanya gelembung harga yang berpotensi memperparah kemiskinan di daerah-daerah di
mana beras menjadi makanan pokok yang utama.
Sejumlah skenario yang disajikan memperlihatkan arah yang mungkin telah ditempuh pasar beras
pada bulan Mei 2008. Pada saat ditulis, bab ini memperlihatkan bahwa negara-negara eksportir dan
importir beras serta masyarakat internasional dapat membantu memecahkan gelembung harga
dengan bekerja sama untuk mengurangi ketatnya perdagangan. Solusi cepat yang paling praktis
yang ditunjukkan dalam bab ini adalah pelepasan stok oleh Jepang, Thailand dan Cina; pencabutan
larangan ekspor; dan penangguhan tender umum berskala besar untuk mendukung negosiasi
langsung.
Bab ini diakhiri dengan keterangan tambahan yang menguraikan apa yang telah terjadi setelah
dokumen kebijakan awal disampaikan kepada para pembuat kebijakan di kawasan regional. Pada
tanggal 2 Mei 2008, Filipina secara terbuka mengumumkan bahwa Filipina sedang bernegosiasi
dengan Jepang untuk membeli 60.000 ton beras domestik dari Jepang. Amerika Serikat menyatakan
secara terbuka bahwa Amerika Serikat tidak akan menentak re-ekspor beras Jepang. Dalam
pertemuan tingkat tinggi FAO tentang krisis pangan pada tanggal 2 Juni 2008, Jepang berkomitmen
akan melepaskan 300.000 ton beras impor ke pasar dunia dalam waktu dekat. Komitmen publik
ini, meskipun lebih berhati-hati daripada yang diharapkan, memainkan peranan penting dalam
menenangkan pasar. Pada bulan Juni, ketika volume ekspor dan produksi meningkat dan permintaan
impor menurun, fundamental pasar mulai membaik. Setelah perundingan penjualan antarpemerintah dengan Filipina selesai dilakukan, Vietnam mencabut larangan ekspornya atas penjualan
baru. Akibat meningkatnya penawaran dari para petani di Asia sebagai tanggapan terhadap hargaharga yang tinggi tersebut, permintaan impor pun menjadi sangat lemah.
Penting agar kita menarik pelajaran dari pengalaman ini dan pemerintah mengambil tindakan untuk
mencegah terjadinya gelembung-gelembung harga di masa mendatang. Secara khusus, sangat
penting untuk menyadari bahwa kenaikan harga beras bukan disebabkan oleh faktor-faktor alam,
seperti cuaca atau gagal panen, atau oleh faktor-faktor seperti menguatnya dolar atau meningkatnya
permintaan bahan bakar nabati. Sebaliknya, kenaikan harga beras disebabkan oleh pembatasan
perdagangan yang merusak, yang bahkan tidak melayani kepentingan jangka pendek dari negaranegara yang menerapkan pembatasan tersebut. Penting agar pemerintah-pemerintah menghindari
perilaku seperti ini di masa mendatang dan agar mereka membuat kesepakatan untuk membantu
mencegah terulangnya gelembung harga di kemudian hari.
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Bab 3
Guncangan Harga Komoditas dan Integrasi Pasar
di Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, harga komoditas telah berfluktuasi secara dramatis. Dengan hargaharga yang cenderung naik, semakin penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami integrasi
pasar spasial: sejauh mana guncangan harga komoditas internasional mempengaruhi pasar
domestik, dan seberapa cepat pengaruh guncangan harga itu mulai dirasakan, serta pemicu utama
dan pola geografis yang mendefinisikan guncangan tersebut. Ini adalah bidang yang sangat sedikit
mendapatkan perhatian sampai sekarang.
Oleh karena itu, bab ini memeriksa sejauh mana pasar-pasar Indonesia untuk beras, gula, minyak
goreng, kedelai dan jagung terintegrasi dengan pasar dunia. Kelima pasar komoditas ini didapati
terintegrasi dengan pasar dunia sampai pada taraf yang signifikan. Selama jangka waktu sekitar
satu tahun, kenaikan harga dunia rata-rata sebesar 1,0 persen menyebabkan kenaikan harga
domestik sebesar 1,0 persen. Meskipun kelima pasar komoditas ini terintegrasi dengan pasar dunia,
komoditas-komoditas yang berbeda tersebut didapati merespons guncangan harga dunia dengan
kecepatan yang berbeda. Secara umum, pasar komoditas yang paling cepat menyesuaikan diri
dengan guncangan harga dunia adalah gula dan minyak goreng sedangkan yang paling lambat
adalah kedelai dan jagung.
Kecepatan guncangan harga internasional mempengaruhi perekonomian domestik juga berbedabeda dari propinsi ke propinsi. Misalnya, dalam hal beras, beberapa simulasi memperlihatkan bahwa
penyesuaian tercepat dengan guncangan harga beras internasional terjadi di Jakarta. Di Jakarta,
separuh dari divergensi antara harga beras dalam negeri dengan harga internasional dapat dikoreksi
hanya dalam waktu sekitar 5 bulan sedangkan di Kalimantan Barat sekitar 25 bulan (simulasi ini
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mengasumsikan bahwa pemerintah tidak melarang ekspor untuk melindungi perekonomian
domestik dari guncangan).
Di Indonesia, faktor-faktor utama yang menentukan tingkat integrasi pasar antara berbagai
propinsi adalah letaknya yang terpencil dan kualitas infrastruktur transportasi di propinsi tersebut.
Secara umum, propinsi terpencil didapati kurang terintegrasi. Namun, dampak ini dikurangi oleh
infrastruktur yang baik.
Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa komoditas dengan tingkat integrasi pasar antar propinsi
yang tinggi cenderung mempunyai selisih harga antar propinsi yang lebih kecil : pada pasar gula dan
beras, selisih harga rata-rata antar daerah adalah 5 dan 12 persen, sedangkan pada pasar jagung,
kedelai dan minyak goreng, selisih harganya masing-masing mencapai 16 persen dan 22 persen.
Demikian pula, selisih harga maksimum dan harga minimum di Indonesia lebih rendah untuk
komoditas-komoditas yang memiliki integrasi antar propinsi yang kuat. Harga beras di propinsi
termahal (Jakarta) bisa mencapai 64 persen lebih tinggi daripada harga beras di propinsi termurah
(Nusa Tenggara Barat), sedangkan untuk jagung, selisih harganya bisa mencapai 117 persen.
Selisih harga yang mencapai 70 persen di antara propinsi-propinsi dapat disebabkan oleh
perbedaan tingkat keterpencilan, infrastruktur transportasi, output komoditas, produktivitas lahan
dan pendapatan per kapita. Di propinsi-propinsi terpencil, harga-harga lebih tinggi kecuali propinsipropinsi tersebut mempunyai infrastruktur transportasi yang baik. Misalnya, di Kalimantan Barat,
karena letaknya yang terpencil, maka selisih harga beras mencapai sekitar Rp 133/kg lebih mahal
daripada di propinsi-propinsi lain.
Data di atas memperlihatkan bahwa ketidakstabilan harga pasar dunia tidak sepenuhnya
berpengaruh terhadap pasar domestik. Perbedaan nilai tukar lebih penting daripada perbedaan
harga dunia sebagai faktor penentu ketidakstabilan harga domestik. Selain mengawasi nilai tukar
dan harga dunia, propinsi-propinsi terpencil tampaknya mempunyai tingkat ketidakstabilan harga
yang lebih tinggi dibandingkan propinsi-propinsi sentral.
Hasil studi ini memperlihatkan bahwa guncangan harga komoditas internasional akan sepenuhnya
mempengaruhi harga domestik. Jadi, dampaknya terhadap perekonomian tidak hanya melalui
perubahan harga serta volume ekspor dan impor, melainkan juga melalui perubahan produksi
domestik yang disebabkan oleh perubahan harga domestik. Hasil studi juga memperlihatkan bahwa
dampak ekonomi tidak homogen di seluruh negeri karena adanya perbedaan tingkat integrasi
antara provinsi-provinsi. Kecepatan dan kekuatan perubahan harga di propinsi-propinsi terpencil
umumnya akan lebih lambat dan kurang signifikan daripada di propinsi-propinsi lain.
Analisis ini mempunyai beberapa implikasi yang penting terhadap kebijakan. Analisis ini menandaskan
pentingnya investasi pada infrastruktur. Secara khusus, analisis ini menunjukkan bahwa hambatan
akibat letak geografis yang terpencil untuk mengirimkan tanda-tanda perubahan harga dapat diatasi
dengan meningkatkan kualitas infrastruktur. Hal ini mempunyai implikasi yang penting terhadap
ketahanan pangan. Kebijakan-kebijakan yang bertujuan menekan biaya transportasi dengan
meningkatkan infrastruktur atau menghapuskan rintangan birokrasi di sektor transportasi akan
meningkatkan integrasi di Indonesia dan turut menurunkan selisih harga antar provinsi. Studi ini
menandaskan pentingnya tindakan-tindakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam
rangka menurunkan harga konsumen dan pada saat yang sama meningkatkan pendapatan petani.
Akhirnya, studi ini memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah mungkin bukan cara yang paling
efektif untuk mengurangi ketidakstabilan harga.
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Bab 4
Dampak Harga Komoditas Terhadap
Perekonomian Indonesia
Bab 4 memperkirakan dampak dari perubahan harga internasional untuk makanan, minyak bumi,
pertambangan dan komoditas lain terhadap struktur perekonomian indonesia, kesejahteraan
ekonomi secara keseluruhan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Studi ini menggabungkan
model ekuilibrium umum (general equilibrium) perekonomian Indonesia dengan perubahan harga
komoditas yang diamati selama periode dari tahun 2005 sampai 2008 dan kenaikan harga komoditas
yang diproyeksikan untuk jangka panjang selama periode dari tahun 2005 sampai 2020 untuk
memeriksa dampak-dampaknya yang berbeda.
Seringkali diasumsikan bahwa penduduk miskin di negara-negara berkembang telah dirugikan
dengan kenaikan harga komoditas di pasar internasional pada tahun-tahun belakangan ini. Namun,
bab ini memperlihatkan kesimpulan sebaliknya untuk Indonesia. Kenaikan harga komoditas yang
terjadi antara tahun 2005 dan 2008 pada umumnya mempunyai dampak positif jangka pendek
terhadap penduduk miskin di Indonesia. Dampak ini berasal dari kenaikan upah nyata sektor
pertanian, upah nyata operator dan peningkatan hasil nyata dari bentuk modal yang dimiliki oleh
penduduk miskin. Memang, harga dari komoditas yang dikonsumsi masyarakat miskin meningkat,
tetapi dampak negatif ini lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang mereka terima dari sisi
pendapatan.
Diperkirakan kenaikan harga komoditas pertanian yang terjadi antara tahun 2005 dan 2008 telah
mengurangi angka kemiskinan pedesaan dalam jangka pendek sebesar 2,2 persen, namun angka
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kemiskinan perkotaan hampir tidak berubah. Bila digabungkan, ini menunjukkan penurunan angka
kemiskinan nasional secara keseluruhan sebesar 1,7 persen.
Angka kemiskinan perkotaan tetap sama karena dampak positif dan negatif dari kenaikan harga
terhadap penduduk perkotaan berimbang. Kenaikan harga komoditas pertanian menyebabkan
kenaikan harga konsumen untuk makanan yang dibeli oleh penduduk perkotaan. Di pihak lain,
kenaikan ini mempengaruhi struktur produksi pertanian sehingga mempengarhui harga faktor
produksi, khususnya dengan menaikkan hasil dari komponen-komponen tenaga kerja tidak terampil
dan modal yang dimiliki oleh penduduk miskin. Meskipun kenaikan harga komoditas menekan
pengeluaran penduduk perkotaan, dampak ini bukan terjadi melalui harga beras, makanan pokok
utama di Indonesia, karena hasil simulasi mengakui bahwa harga beras domestik tidak dipengaruhi
oleh harga internasional dengan adanya larangan impor beras Indonesia. Namun, dampak ini
memang terjadi melalui harga konsumen untuk jenis makanan pendukung lainnya. Sebagai kontras,
dampak terhadap harga faktor produksi menyebabkan kenaikan pendapatan masyarakat miskin
pedesaan dan mengurangi dampak terhadap tingkat kemiskinan perkotaan. Dalam simulasi, kedua
dampak yang saling bertentangan ini hampir saling menutupi satu sama lain.
Memang, larangan impor beras oleh Indonesia berpengaruh dalam melindungi konsumen dan
produsen beras domestik terhadap lonjakan harga dunia selama 9 bulan mulai dari Maret sampai
Desember 2008. Namun, larangan ini dilakukan dengan biaya yang tinggi. Larangan impor beras
menyebabkan harga beras domestik jauh lebih tinggi daripada harga internasional sejak tahun 2004.
Jadi, tindakan yang bertujuan melindungi konsumen domestik ini justru merupakan biaya besar
yang dibebankan atas mereka.
Dampak jangka pendek gabungan dari semua kenaikan harga komoditas (komoditas energi,
pertanian dan pertambangan) adalah berkurangnya angka kemiskinan pedesaan sebesar 4,7 persen
dan berkurangnya angka kemiskinan perkotaan sebesar 2,7 persen. Jika digabungkan, angka-angka
ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional secara keseluruhan sebesar 4,1 persen.
Bantuan langsung tunai yang diterapkan oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada
konsumen miskin atas pengaruh sebagian dari kenaikan harga minyak bumi dunia terhadap harga
domestik semakin memperkecil angka insiden kemiskinan.
Kecuali perekonomian DKI Jakarta dan Banten, pengaruh jangka pendek dari semua kenaikan
harga komoditas terhadap perekonomian daerah-daerah di Indonesia cukup positif sebagaimana
tercermin dari kenaikan signifikan pada output domestik bruto daerah. Hasil ini konsisten dengan
laporan media tentang kenaikan yang mengesankan pada konsumsi barang-barang, seperti sepeda
motor dan mobil di daerah-daerah di luar Jawa, berkat adanya keuntungan yang diperoleh dari
harga komoditas yang tinggi, terutama di bidang pertambangan dan perkebunan. Sebaliknya,
sektor manufaktur dan jasa di DKI Jakarta mengalami kerugian akibat kenaikan harga komoditas
(energi, pertanian dan pertambangan).
Proyeksi kenaikan harga jangka panjang tahun 2005-20 di sektor energi, pertanian dan
pertambangan lebih rendah daripada perubahan yang diamati tahun 2005-08. Akibatnya, pengaruh
yang disimulasikan dari perubahan harga komoditas ini kurang menguntungkan. Dampak jangka
panjang yang disimulasikan dari peningkatan iklim investasi di sektor pertambangan adalah
peningkatan besar pada konsumsi nyata agregat dan berkurangnya insiden kemiskinan di daerah
pedesaan maupun perkotaan.
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Bab 5
Mengelola Guncangan Harga Komoditas di
Indonesia

Meskipun harga komoditas yang tinggi secara umum merupakan kabar baik bagi negara-negara
produsen dan eksportir netto komoditas seperti Indonesia, lonjakan harga BBM dan pangan
mempunyai dampak yang serius terhadap konsumen, terutama rumah tangga miskin, dan terhadap
produsen, terutama produsen yang menggunakan input komoditas secara intensif untuk proses
produksi mereka.
Untuk mengurangi dampak fluktuasi harga terhadap konsumen, khususnya konsumen miskin, dan
mendukung produsen, maka sejak tahun 1960an, Indonesia telah melaksanakan berbagai program
dan kebijakan untuk menstabilkan harga-harga dari komoditas yang sebagian besar termasuk dalam
“keranjang konsumsi” (consumption basket) dan komoditas yang sangat penting bagi perekonomian
Indonesia. Program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini mempunyai tingkat
keberhasilan yang beragam. Beberapa di antaranya menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak
diharapkan. Secara khusus, subsidi BBM yang berkepanjangan telah dinikmati oleh konsumen
mampu dengan mengorbankan kesanggupan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik
lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pengalaman di Indonesia maupun di luar
negeri juga memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan lain tertentu seringkali tidak efektif atau tidak
efisien dari segi biaya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup pengendalian terhadap ekspor dan
pengendalian artifisial terhadap harga-harga yang diatur dengan tindakan-tindakan administratif.
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Bab ini bertujuan membantu para pembuat kebijakan merancang instrumen-instrumen yang lebih
efisien untuk mengatasi perubahan-perubahan harga komoditas. Bab ini dimulai dengan memeriksa
dampak dari harga komoditas yang tinggi dan ketidakstabilan harga terhadap eksportir, konsumen,
produsen dan Pemerintah. Kemudian, bab ini meninjau pengalaman Indonesia dalam menghadapi
guncangan harga komoditas dan diakhiri dengan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada
para pembuat kebijakan di Indonesia.
Bab ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu menetapkan suatu pendekatan yang lebih dapat
diprediksi, lebih tepat sasaran, lebih murah dan lebih efektif untuk memitigasi dampak dari
guncangan harga. Krisis harga pangan baru-baru ini telah memperlihatkan betapa pentingnya
pemerintah mempunyai sebuah kerangka aksi. Kerangka yang ditetapkan secara tepat akan
memberikan aturan dasar kepada pemerintah untuk memantau perkembangan harga secara
sistematis, menilai dampaknya terhadap perekonomian, menilai pilihan-pilihan kebijakan yang
ada melalui analisis biaya-manfaat, serta melaksanakan dan memantau tindakan-tindakan yang
diambil secara tepat. Kerangka tersebut hendaknya meliputi empat komponen utama. Pertama
adalah sistem pemantauan harga yang efektif untuk berbagi informasi antara berbagai pemangku
kepentingan publik dan swasta.
Kedua adalah pelaksanaan suatu sistem untuk menilai kemungkinan dampak perubahan harga
komoditas terhadap perekonomian dan penduduk. Pembuat kebijakan harus mampu menetapkan
dampak kenaikan harga, apakah positif atau negatif, terhadap berbagai segmen penduduk. Di
daerah pedesaan di Indonesia, mayoritas rumah tangga adalah pembeli pangan netto dan hanya
sebagian kecil dari rumah tangga yang lebih kaya menjadi penjual pangan netto. Lebih penting lagi,
sebagian besar rumah tangga miskin adalah pembeli pangan netto sehingga menyebabkan mereka
lebih menderita akibat kenaikan harga pangan. Di kalangan produsen, dampak dari harga pangan
yang rendah setidaknya sebagian ditutupi oleh harga dan output yang tidak berhubungan.
Komponen ketiga dari kerangka ini mencakup penilaian instrumen kebijakan yang tepat berdasarkan
analisis biaya-manfaat. Instrumen-instrumen kebijakan hendaknya dirancang secara cermat dengan
mengingat tiga tujuan: melindungi konsumen yang rentan, mempertahankan dan menciptakan
insentif bagi produsen, dan berkelanjutan secara fiskal. Subsidi BBM tidak memenuhi ketiga
kriteria ini: subsidi BBM tidak berpihak kepada rakyat miskin, maka lebih baik menggantikannya
dengan instrumen yang lebih efektif. Beberapa tindakan stabilisasi harga mungkin masuk akal
untuk dilakukan jika kenaikan harga disebabkan oleh guncangan sementara. Namun, jika kenaikan
harga disebabkan oleh faktor-faktor struktural, Pemerintah akan merasa terpaksa melaksanakan
tindakan stabilisasi untuk waktu yang belum ditentukan sehingga membutuhkan biaya yang sangat
besar dan dapat mendistorsi perekonomian. Namun, prakteknya, seringkali sulit membedakan
kapan perubahan harga disebabkan oleh guncangan jangka pendek dan kapan perubahan harga
disebabkan oleh perubahan struktural dalam jangka yang lebih panjang. Seringkali, perbedaannya
menjadi jelas hanya setelah hal-hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, jika Pemerintah memutuskan
akan melakukan tindakan stabilisasi harga maka cara terbaik adalah mempunyai harga target atau
pemicu yang secara otomatis disesuaikan dengan harga pasar internasional pada waktu tertentu,
dan bukan suatu target yang ditetapkan secara permanen.
Pilihan-pilihan terbaik untuk memitigasi dampak guncangan harga kemungkinan adalah melibatkan
program-program jaring pengaman sosial yang lebih baik, seperti bantuan langsung tunai kepada
rumah tangga miskin dan penerapan kebijakan perdagangan dan peraturan impor secara cerdas,
seperti penurunan bea masuk dan pengenduran peraturan impor, dan pengelolaan fiskal secara
hati-hati. Selain itu, pilihan-pilihan ini juga dapat melibatkan tindakan-tindakan yang membantu
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meningkatkan stabilisasi pasar. Tindakan-tindakan tersebut meliputi, antara lain, memperbaiki
infrastruktur; lebih mengandalkan pengadaan stok sektor swasta; memperbaiki sistem hukum,
jaringan informasi dan standar-standar; dan mengembangkan mekanisme stabilisasi harga demi
kepentingan petani kecil (misalnya, asuransi cuaca berbasis indeks).
Komponen keempat dari kerangka ini adalah sistem pemantauan untuk memantau pelaksanaan
tanggapan kebijakan dan menilai dampaknya sehingga dapat dibuat penyesuaian-penyesuaian
yang tepat. Yang dibutuhkan bukan hanya mengadakan analisis secara saksama terhadap pilihanpilihan serta biaya dan manfaat yang diharapkan sebelum pelaksanaan program melainkan juga
sangat penting untuk melaksanakan suatu sistem yang dapat memantau dampaknya setelah
program tersebut dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan hendaknya dilaksanakan sedemikian rupa
sehingga pelaksanaannya dapat ditinjau dan diubah atau direvisi jika kebijakan-kebijakan tersebut
ternyata tidak memberikan dampak yang diinginkan.
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Bab 6
Kecenderungan Pertumbuhan Ekonomi dan
Ekspor Indonesia: Perspektif Makro dan Sektoral
Bab ini meninjau kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia untuk menentukan
komposisi sektoral yang memungkinkan Indonesia mencapai angka pertumbuhan menyeluruh
yang tinggi dalam konteks harga komoditas global yang tinggi.
Bab ini dimulai dengan kecenderungan ekonomi makro jangka panjang Indonesia untuk menentukan
“mesin penggerak” utama pertumbuhan. Bab ini kemudian meninjau kecenderungan pertumbuhan
di daerah dengan mengidentifikasi ketimpangan pertumbuhan antara berbagai daerah pada tahun
2000an. Bab ini juga memeriksa kecenderungan jangka panjang yang mempengaruhi ekspor
Indonesia serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Bab ini kemudian berfokus pada
kinerja sektor-sektor yang berorientasi pada ekspor selama dasawarsa yang lalu dan meninjau
penyebab utama kinerja Indonesia yang relatif buruk dalam mewujudkan diversifikasi ekspor.
Empat pelajaran utama dari analisis ini adalah sebagai berikut:
a.
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Segi yang paling menonjol dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam empat dasawarsa
terakhir adalah bahwa pertumbuhan ekonominya tidak bersifat padat karya. Oleh karena itu,
meskipun mesin penggerak pertumbuhan output di masa datang mungkin adalah sektor
manufaktur dan jasa, perkembangan sektor pertanian, yang sampai saat ini masih menyerap
tenaga kerja dari sebagian besar penduduk, tetap penting dalam jangka pendek. Dalam
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jangka panjang, penyiapan tenaga kerja untuk beralih ke dan berpartisipasi di sektor-sektor
yang modern perlu diprioritaskan.
b. Pola pertumbuhan ekonomi daerah memperlihatkan bahwa mobilitas tenaga kerja dan modal
masih perlu ditingkatkan guna memperluas partisipasi tenaga kerja di sektor manufaktur dan
jasa yang dinamis, terutama di luar Jawa. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur
publik dan melaksanakan kebijakan-kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas di daerah-daerah tersebut.
c.

Ekspor produk manufaktur di masa lalu telah menjadi mesin penggerak pertumbuhan dan
diversifikasi. Namun, sejak akhir tahun 1990an, pola ini beralih ke sektor jasa. Kinerja ekspor
produk manufaktur sejak krisis Asia Timur telah mengecewakan karena terus mengalami
penurunan sebagai bagian dari PDB sejak tahun 2000.

d. Tampaknya ada serangkaian penyebab yang saling berkaitan dan kompleks atas penurunan
kinerja sektor manufaktur ini. Penyebab eksternal utama adalah munculnya Cina sebagai
produsen produk manufaktur perakitan yang bersifat padat karya (labor intensive). Penyebab
internal utama adalah kurang berhasilnya Indonesia dalam mendorong pengembangan
keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan “jenjang nilai/kualitas”.
Penyebabnya ada dua: (i) iklim investasi yang buruk yang buruk menghambat investasi
asing langsung (FDI) dan pengetahuan dari luar negeri dan (ii) investasi domestik untuk
mengembangkan sebuah “sistem inovasi nasional” masih sangat kurang jika dibandingkan
dengan negara-negara pesaing langsung di Asia Timur, khususnya Thailand dan Malaysia.
Pada saat yang sama, karena memiliki anugerah sumber daya alam yang melimpah, Indonesia
merasa jauh lebih mudah untuk mengalihkan spesialisasi relatifnya kepada sumber daya alam
dan komoditas serta berpaling dari barang-barang manufaktur.
Implikasi kebijakan utama terhadap Indonesia adalah kebutuhan untuk mengembangkan sebuah
strategi ganda yang terdiri dari komponen jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka
pendek, Indonesia perlu mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerjanya untuk
mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi yang padat karya. Pemanfaatan potensi sektor
pertambangan pada saat harga komoditas tinggi dapat menghasilkan sumber daya yang diperlukan
untuk memperkuat sektor pertanian dan membantunya membuat kemajuan dalam memproduksi
hasil pertanian dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu
mendorong akumulasi keterampilan dan modal manusia agar tidak terlalu bergantung pada sedikit
komoditas dan barang-barang yang bernilai tambah rendah/berkualitas rendah.
Strategi ganda ini mungkin membutuhkan pengembangan iklim usaha yang lebih kondusif
untuk mendorong investasi domestik dan asing, investasi di bidang “infrastruktur pengetahuan
dan keterampilan” (sistem inovasi nasional), mobilitas tenaga kerja dan jasa promosi ekspor yang
ditujukan untuk mendorong diversifikasi dan peningkatan kualitas (upgrading).
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Bab 7
Memanfaatkan Sebaik-baiknya Harga Komoditas
yang Tinggi untuk Pembangunan Indonesia
Setelah terjadi lonjakan harga komoditas dan karena harga komoditas mungkin akan tetap tinggi
dalam jangka menengah, penting untuk memikirkan kembali peran komoditas dalam pembangunan
di negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Bab penutup ini
memperlihatkan perlunya pemikiran kembali dengan menggunakan temuan-temuan dari babbab sebelumnya dalam rangka menilai tantangan maupun peluang pembangunan, termasuk
lebih menekankan produksi komoditas. Secara khusus, bab ini mencoba menjawab pertanyaanpertanyaan: seberapa besar ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas? Apa saja tantangan
dan peluang utama yang ditimbulkan oleh spesialisasi yang lebih tinggi di bidang komoditas?
Bagaimana lonjakan harga komoditas dunia telah berdampak terhadap perekonomian Indonesia?
Apa prospek harga komoditas? Bagaimana Indonesia dapat mengelola sebaik-baiknya pendapatan
yang diperoleh dari sektor komoditas untuk pembangunannya? Apakah Indonesia sebaiknya tetap
berfokus pada pengembangan sektor manufakturnya atau perlu mendorong peningkatan produksi
komoditasnya?
Komoditas pasti sangat penting bagi perekonomian Indonesia, sebagaimana didukung oleh fakta
bahwa pendapatan dari komoditas mencapai seperempat PDB Indonesia dan lebih dari seperlima
pendapatan total pemerintah pada tahun 2007. Indonesia juga merupakan salah satu negara
eksportir komoditas terbesar di dunia dan, dengan cadangan mineralnya yang belum dieksploitasi
dan belum ditemukan, Indonesia dapat terus mengembangkan posisinya yang terdepan sebagai
eksportir komoditas. Sebagai gambaran pentingnya Indonesia: Indonesia mempunyai cadangan
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tembaga terbesar kedua dan cadangan batubara dan nikel terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga
menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan pendapatan ekspor yang mencapai
hampir US$9 milyar pada tahun 2007 dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 3,8 juta
orang.
Prospek pengembangan berbasis masyarakat telah lama dibicarakan dan menjadi sumber
perdebatan yang panjang antara ekonom dan perencana pembangunan. Ketergantungan yang
berlebihan pada komoditas dapat mempunyai konsekuensi yang merugikan, seperti ketidakstabilan
harga, masalah-masalah pemerintahan yang terkait dengan korupsi, dampak ‘penyakit Belanda’
(Dutch Disease) dan rendahnya tingkat penciptaan lapangan kerja. Beberapa ekonom berpendapat
bahwa Indonesia perlu merancang kebijakan yang mendorong pengembangan sektor manufaktur
yang bersifat padat karya jika ingin menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan
kerjanya yang berkembang dengan pesat. Di pihak lain, ada juga argumen yang kuat bahwa masuk
akal menggunakan sektor komoditas untuk menciptakan peluang pembangunan, terutama ketika
harga-harga komoditas tinggi dan mungkin akan tetap tinggi untuk jangka menengah. Selain itu,
daerah-daerah produsen komoditas utama di pulau-pulau terluar di Indonesia mempunyai potensi
yang besar untuk menghasilkan pendapatan yang dapat disalurkan untuk investasi produktif
dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kandungan teknologi produksi di sektor komoditas,
manufaktur dan jasa.
Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, perekonomian Indonesia secara umum telah
mendapatkan manfaat yang besar dari kenaikan harga komoditas selama dasawarsa yang lalu.
Namun, Pemerintah telah kehilangan “jendela kesempatan” yang penting untuk memanfaatkan
sepenuhnya harga komoditas yang tinggi untuk kepentingan pembangunan karena menggunakan
sebagian besar rejeki dari lonjakan harga komoditas untuk belanja publik yang tidak produktif.
Selain itu, pasokan potensial untuk merespons harga komoditas yang tinggi telah dihambat oleh
iklim usaha yang tidak kondusif.
Meskipun harga komoditas telah melemah sejak permulaan krisis keuangan global setelah tahun
2008, banyak yang berharap bahwa harga komoditas yang tinggi akan tetap menjadi faktor konstan
dalam jangka menengah sampai jangka panjang, meskipun ketidakstabilan harga mungkin juga
sangat besar. Karena perekonomian dunia berangsur-angsur pulih dari krisis dan permintaan
meningkat, maka permintaan energi dan logam di negara-negara berkembang akan terus meningkat
sehingga mendukung penguatan harga komoditas lebih lanjut. Ada juga yang berharap bahwa
harga komoditas pertanian akan mengikuti harga energi karena adanya hubungan antara harga
bahan bakar nabati, pupuk dan energi.
Prospek harga komoditas yang tinggi membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan
strategi pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan dan menyeluruh dalam jangka panjang. Hasil
kajian (literatur) ekonomi yang terbaru berdasarkan pengalaman internasional menyimpulkan
bahwa, jika dikelola dengan baik, sumber daya alam dapat menjadi kunci pembangunan (De Ferranti,
dkk 2002, Lederman dkk., 2007). Bukti empiris dengan kuat memperlihatkan bahwa eksploitasi
sumber daya alam dapat mendukung pembangunan untuk periode yang lama tanpa menghalangi
pengembangan kegiatan manufaktur atau kegiatan lainnya. Memang, pengalaman internasional
dari Australia, Kanada, Finlandia, Swedia dan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa anugerah
sumber daya alam yang melimpah serta pengejaran dan penggunaan keunggulan komparatif yang
baru melalui investasi pada keterampilan, inovasi dan lembaga-lembaga yang baik merupakan resep
untuk pertumbuhan ekonomi.
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Oleh karena itu, secara ekonomi masuk akal bagi Indonesia untuk mengandalkan sektor sumber
daya mineral dan migas guna menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mengembangkan
sektor-sektor lainnya. Namun, lingkungan peraturan perundang-undangan saat ini tidak kondusif
untuk mendukung peningkatan sektor pertambangan dan migas. Misalnya, Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara bulan Januari 2009 tampaknya belum memperbaiki undangundang sebelumnya karena investor menganggap bahwa undang-undang ini masih belum
memberikan kejelasan mengenai isu-isu penting. Oleh karena itu, dalam hal ini, penyusunan
peraturan pelaksanaan merupakan kesempatan untuk meningkatkan kepastian dan menciptakan
lingkungan yang lebih kondusif. Peningkatan kejelasan peraturan perundang-undangan dapat
membantu mendorong respons yang lebih kuat dari investor pertambangan domestik dan
internasional terhadap harga komoditas yang tinggi. Akhirnya, Pemerintah akan dapat melaksanakan
program yang ambisius untuk mempercepat pembangunan yang menyeluruh dan inklusif dengan
memanfaatkan rejeki pendapatan dari peningkatan di sektor-sektor ini.
Namun, bahaya penyakit Belanda tidak bisa diabaikan sehingga peningkatan di sektor pertambangan,
migas dan minyak sawit perlu dikelola secara hati-hati. Jika tidak maka hal itu bisa menyebabkan
sektor-sektor yang dapat diperdagangkan di bidang non-sumber daya alam kehilangan daya
saingnya dan sektor-sektor yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradables) semakin bertambah
sehingga memperburuk konsentrasi ekspor komoditas Indonesia yang sedang meningkat. Hal
ini tidak diinginkan karena dua alasan. Pertama, sektor-sektor sumber daya alam tidak bersifat
padat karya sehingga perekonomian yang dikonsentrasikan pada sektor-sektor ini tidak dapat
menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi lebih dari dua juta pendatang baru di pasar tenaga
kerja setiap tahun. Pengalaman pertumbuhan Indonesia sendiri di masa lalu memperlihatkan bahwa
pertumbuhan di sektor manufaktur juga masih dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja yang
terus bertambah. Kedua, konsentrasi ekonomi yang berlebihan akan meningkatkan kemungkinan
Indonesia mengalami siklus naik-turun (boom-and-bust cycles) yang menyebabkan pertumbuhan
tidak stabil. Oleh karena itu, struktur ekspor yang berimbang merupakan kunci bagi perekonomian
yang sehat.
Lonjakan sumber daya alam di Indonesia dapat dikelola untuk mencegah bahaya penyakit Belanda
dengan meningkatkan daya saing sektor-sektor yang dapat diperdagangkan dan/atau mengurangi
apresiasi nilai tukar. Penyakit Belanda dapat dicegah dengan meningkatkan daya saing dari sektorsektor yang dapat diperdagangkan untuk menutupi hilangnya daya saing akibat apresiasi nilai
tukar. Mengingat rendahnya kecanggihan teknologi dan dinamisme di sektor manufaktur, maka
masih banyak ruang lingkup yang perlu diperbaiki. Penyakit Belanda juga dapat dicegah dengan
mengendalikan ketidakstabilan nilai tukar melalui penciptaan dana kekayaan negara (sovereign
wealth fund) untuk mensterilkan pendapatan dari lonjakan meskipun bermanfaat untuk tetap
meningkatkan tabungan di sektor publik dan swasta.
Untuk itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan sebuah strategi yang
komprehensif dengan tujuan meningkatkan daya saing, kecanggihan teknologi dan dinamisme
sektor-sektor yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Strategi ini hendaknya berfokus pada
peningkatan kualitas logistik, mendorong arus investasi asing langsung (FDI) untuk menguasai
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dan mempromosikan pengembangan industri
pengetahuan, terutama dalam kegiatan-kegiatan berbasis sumber daya alam di mana Indonesia
mempunyai keunggulan komparatif. Hal ini membutuhkan pengembangan kemampuan baru di
bidang modal manusia dan pengetahuan. Hal ini juga membutuhkan pengembangan lembaga dan
pelayanan yang lebih baik untuk memfasilitasi diversifikasi menjadi produk-produk yang bernilai
tambah lebih tinggi dan mendorong dinamisme.
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Dampak negatif dari ketidakstabilan harga komoditas terhadap perekonomian dan, khususnya,
terhadap masyarakat miskin, juga dapat dimitigasi oleh Pemerintah. Sehubungan dengan ekspor,
penting untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor dan produk untuk mengurangi ketidakstabilan
ekspor. Pemberian bantuan langsung tunai yang tepat sasaran dapat membatasi dampak lonjakan
harga barang-barang kebutuhan pokok, dengan mengurangi dampak ketidakstabilan harga
komoditas terhadap masyarakat miskin. Pembuat kebijakan juga dapat memanfaatkan instrumeninstrumen untuk menekan biaya transaksi, mendorong penawaran dan mengurangi ketidakstabilan
harga, termasuk mengurangi hambatan birokrasi yang membatasi pengangkutan barang dan
mengurangi kuota dan bea masuk.
Dalam jangka menengah, pembuat kebijakan dapat mendorong pengembangan instrumen berbasis
pasar yang berfungsi sebagai stabilisator harga, misalnya dengan mempromosikan investasi dari
sektor swasta pada sistem penyimpanan dan resi gudang; mengembangkan pasar domestik untuk
kontrak-kontrak penyerahan kemudian (forward contracts); dan mengembangkan pasar berjangka
dan asuransi cuaca berbasis indeks. Pemerintah dapat mendukung pengembangan instrumeninstrumen ini dengan menciptakan lingkungan peraturan perundang-undangan yang tepat dan
memberikan dukungan langsung untuk mengatasi kegagalan pasar di tahap awal.
Masalah ketidakmerataan dan tata pemerintahan yang biasanya terkait dengan produksi komoditas
dalam jumlah lebih besar juga dapat dimitigasi oleh Pemerintah dengan mendistribusikan kembali
rejeki pendapatan dari sumber daya alam melalui cara-cara yang dapat meningkatkan kestabilan
sosial dan politik. Lonjakan sumber daya alam dapat memperluas ketidakmerataan antara daerahdaerah di Indonesia sehingga menimbulkan ketegangan di antara mereka akibat melebarnya
disparitas pendapatan. Lonjakan seperti ini juga dapat melemahkan tata kelola dengan meningkatnya
peluang untuk korupsi. Pemerataan kembali dana bagi hasil antar daerah dan penetapan sistem
kesejahteraan sosial untuk mendukung msyarakat miskin dapat membuat pertumbuhan ekonomi
lebih inklusif dan membantu mengurangi potensi meluasnya ketidakstabilan politik.
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