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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku representasi 

dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa 

Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945) yang salah satunya adalah memajukan 

kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum UUD NRI Tahun 

1945 disebutkan pula bahwa salah satu pokok pikiran dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hendak 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Secara harfiah, terwujudnya kesejahteraan merujuk pada 

terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur.1 

Untuk dapat melaksanakan amanat rakyat serta 

mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah 

untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan 

sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan 

kemakmuran perorangan. Oleh karena itu, perekonomian 

diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

                                                           
1 Pengertian terminologi “sejahtera” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 
daring www.kbbi.web.id terakhir diakses pada 19 Mei 2016. 

http://www.kbbi.web.id/


2 
 

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut 

harus didukung dengan kemampuan fiskal yang memadai agar 

dapat melaksanakan pembangunan demi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta partisipasi aktif Indonesia dalam 

kancah perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

tidak dapat diraih apabila tidak didukung dengan kemampuan 

atau daya saing dari sebuah negara. 

Menurut Global Competitiveness Report (GCR) yang dirilis 

oleh World Economic Forum (WEF), definisi daya saing atau 

competitiveness adalah seperangkat lembaga (institutions), 

kebijakan (policies), dan unsur (factors) yang menentukan tingkat 

produktivitas suatu perekonomian, yang pada gilirannya 

menentukan tingkat kemakmuran yang dapat dicapai oleh suatu 

negara. Secara periodik, WEF merilis Global Competitiveness Index 

(GCI) yang menggambarkan tingkat produktivitas perekonomian 

suatu negara. Dalam menentukan GCI tersebut, WEF memiliki 

framework yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu 

persyaratan dasar (factor driven), penunjang efisiensi (efficiency 

driven), serta inovasi dan kecanggihan bisnis (innovation driven). 

Kelompok tersebut kemudian dielaborasi menjadi 12 (dua belas) 

pilar penentu produktivitas yaitu lembaga, infrastruktur, 

lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, 

pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi 

pasar tenaga kerja, perkembangan pasar finansial, kesiapan 

teknologi, ukuranpasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.  



3 
 

Apabila diamati dari sisi development staging, GCI tahun 

2014-2015,2 Indonesia berada pada stage penunjang efisiensi 

(efficiency driven) bersama 30 negara lainnya. Sementara itu, dari 

sisi peringkat secara keseluruhan, Indonesia berada pada 

peringkat ke-34 dengan skor 4,57. Posisi ini jauh di bawah negara 

ASEAN lainnya seperti Singapura di peringkat ke-2 dan Malaysia 

di peringkat ke-20. 

Dengan melihat posisi Indonesia tersebut, bangsa Indonesia 

harus berusaha cukup serius agar dapat mewujudkan misi 

bangsa yang berdaya saing. Salah satu tantangan besar yang 

akan dihadapi adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, berkelanjutan, dan inklusif serta tetap 

memperhatikan kestabilan ekonomi. Guna memenuhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik dimaksud, 

diperlukan adanya optimalisasi seluruh potensi ekonomi yang ada 

melalui pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Salah 

satu tujuan pelaksanaan pembangunan adalah terciptanya 

economic outcomes. Beberapa indikator untuk mengukur capaian 

economic outcomes antara lain tingkat pertumbuhan Gross 

Domestic Product (GDP), tingkat volatilitas pertumbuhan GDP, 

tingkat stabilitas keuangan, dan tingkat pemerataan pendapatan. 

Pada periode 2005 - 2014, GDP Indonesia tumbuh secara 

compounded sebesar 5,80% yang menunjukkan peningkatan nilai 

barang dan jasa yang diproduksi serta memperlihatkan 

peningkatan kesehatan perekonomian negara. Namun demikian, 

apabila diamati secara lebih detail, pertumbuhan GDP setiap 

                                                           
2Insight Report The Global Competitiveness Report 2014-2015 Full Data Edition 



4 
 

tahunnya tercatat cukup fluktuatif dengan tren penurunan pada 

periode 2011-2014 sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut: 

Gambar 1.1 

Year on Year Growth of GDP3 

 

Sementara itu, dari aspek pemerataan kesejahteraan yang 

ditunjukkan oleh Gini Ratio, tercatat peningkatan Gini Ratio 

Indonesia pada periode 2009-2014,4 dari sebesar 0,37 menjadi 

0,41 yang mengindikasikan semakin timpangnya kesejahteraan 

serta belum meratanya distribusi pendapatan. 

Selain tantangan tersebut, perwujudan bangsa yang 

berdaya saing juga menghadapi permasalahan terbatasnya 

ketersediaan infrastrukturyang dapat mendukung peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, lambatnya pertumbuhan sektor industri 

pengolahan yang seharusnya menjadi sektor penggerak, kendala 

regulasi yang saling kontradiksi, terbatasnya penguasaan 

teknologi, dan terbatasnya kemampuan untuk membiayai 

pembangunan. 

Permasalahan terkait ketersediaan infrastruktur 

ditunjukkan oleh posisi Indonesia dalam peringkat pilar 

infrastruktur pada GCI yang menunjukkan peringkat ke-56 dari 

                                                           
3 Diolah dari data GDP periode 2005-2014 menurut www.bps.go.id 
4 Berdasarkan data www.bps.go.id 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
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144 negara, berada di bawah Malaysia yang berada pada 

peringkat ke-25, Singapura di peringkat ke-2 dan Thailand di 

peringkat ke-48. 

Secara detail, peringkat beberapa sub-pilar di bawah pilar 

infrastruktur menunjukkan peringkat yang cukup rendah dari 

144 negara. 

Tabel 1.1 

Pillar Detail Score Rank 

Quality of Overall Infrastructure  4,2 77 

Quality of Roads 3,9 72 

Quality of Railroad Infrastructure 3,7 41 

Quality of Port Infrastructure 4,0 77 

Quality of Air Transport Infrastrucutre 4,5 64 

Quality of Electricity Supply 4,3 84 

 

Dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut, salah 

satu aspek utama yang perlu mendapat perhatian adalah aspek 

pembiayaan. Secara umum, terdapat 3 (tiga) isu utama terkait 

aspek pembiayaan pembangunan yaitu karakteristik 

kegiatan/proyek pembangunan, sumber pembiayaan, dan 

pelaksana kegiatan/proyek pembangunan. 

Karakteristik kegiatan/proyek pembangunan dapat dibagi 

menjadi kegiatan/proyek dengan risiko tinggi (high risk project) 

dan risiko yang dapat diterima (acceptablerisk project). Variabel 

yang menjadi pembeda antara keduanya antara lain beban proyek 

(project cost), periode pengembalian investasi (payback period), 

dan imbal hasil yang diharapkan (return). High risk project 

umumnya memiliki karakteristik project cost yang tinggi, payback 

period yang panjang, atau imbal hasil yang rendah (low return). 
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Sementara itu, acceptable risk project umumnya memiliki risiko 

sebaliknya. 

Kegiatan/proyek pembangunan yang dikategorikan sebagai 

high risk project adalah kegiatan/proyek pada sektor infrastruktur 

yang di-proxy-kan oleh sektor konstruksi. Salah satu 

indikatornya adalah rendahnya realisasi kredit bank umum pada 

sektor konstruksi yaitu sebesar 4,30% dari total kredit yang 

disalurkan.5 Rendahnya pembiayaan sektor konstruksi 

disebabkan oleh keperluan dana dalam jumlah besar serta jangka 

waktu pengembalian (payback period) yang relatif panjang. Selain 

payback period yang relatif panjang, karakteristik proyek pada 

sektor konstruksi yang membutuhkan biaya tinggi yang 

merupakan ekses dari berbagai faktor antara lain sifat project 

yang padat teknologi serta padat modal. Di samping itu, beberapa 

proyek konstruksi juga memerlukan adanya pembebasan lahan 

yang merupakan permasalahan multi-dimensional di Indonesia 

sehingga meningkatkan risiko kegagalan proyek. Contoh proyek 

yang dapat dikategorikan high risk project adalah proyek Jalan Tol 

Trans Sumatera (JTTS). Secara umum, proyek ini kurang diminati 

oleh sektor privat mengingat kompleksnya permasalahan 

pembebasan lahan, ketidakpastian arus kas masa depan sebagai 

ekses kemungkinan sedikitnya pengguna jalan tol, serta tarif 

layanan yang ditentukan oleh pemerintah. Salah satu bukti 

kurang diminatinya proyek ini adalah bidding konsesi salah satu 

ruas JTTS yakni ruas Medan-Binjai yang minim penawaran, 

bahkan setelah dilakukan 3 (tiga) kali proses bidding. 

                                                           
5Berdasarkan data pada “Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran 

Kredit Perbankan kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah” oleh Departemen 
Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK; 2015.  
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Dengan kondisi proyek yang tidak diminati tersebut, maka 

pelaksanaan pembangunan JTTS memerlukan campur tangan 

Pemerintah yang diwujudkan melalui beberapa hal yaitu, (1) 

pengusahaan JTTS yang dilakukan melalui penugasan kepada PT 

Hutama Karya (Persero) dalam Peraturan Presiden (Perpres); (2) 

pendanaan proyek berupa equity financing mayoritas berasal dari 

Penyertaan Modal Negara (PMN); serta (3) pembiayaan yang 

bersumber dari utang (debt financing) berasal dari pinjaman oleh 

BUMN pembiayaan infrastruktur yang merupakan fiscal tool 

Pemerintah yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) 

dengan tenor yang sangat panjang serta melibatkan adanya masa 

tenggang (grace period) pembayaran pokok pinjaman. Pinjaman 

lunak oleh PT SMI tersebut ditunjang juga oleh penjaminan dari 

pemerintah. Pemberian penjaminan ini dapat dipahami mengingat 

nature PT SMI sebagai badan usaha yang berorientasi laba. 

Dominannya peran pemerintah pada high risk project, 

utamanya yang terkait dengan pengeluaran dana APBN seperti 

PMN dan pemberian penjaminan dengan melalui pengalokasian 

dana kontinjensi dapat ditekan apabila tool yang dimiliki 

pemerintah untuk memberikan pembiayaan dapat mencari 

sumber pendanaan yang murah (low cost fund) serta dapat 

melakukan leveraging secara optimal. 

Sesuai dengan karakteristiknya, kegiatan/proyek dengan 

profil acceptable risk selalu menarik minat lembaga pembiayaan 

privat seperti bank komersial untuk berinvestasi di dalamnya, 

sehingga relatif tidak terdapat kebutuhan atas sumber 

pembiayaan dari APBN untuk kegiatan/proyek dengan profil 

risiko tersebut.  
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Sementara itu, kegiatan/proyek yang memiliki high risk 

profil relatif tidak menarik bagi lembaga pembiayaan privat untuk 

berpartisipasi di dalamnya, sehingga kebutuhan pembiayaan atas 

kegiatan/proyek dengan profil risiko dimaksud diupayakan untuk 

dipenuhi dari sumber APBN. 

Permasalahan selanjutnya yang timbul adalah keterbatasan 

kapasitas fiskal pemerintah akibat pengalokasian anggaran yang 

bersifat mandatory seperti anggaran pendidikan, kesehatan, serta 

pengembalian utang. Sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 

anggaran pendidikan dan kesehatan mengambil porsi cukup 

besar yaitu sebesar 23,20% secara rata-rata pada periode 2011-

2015. Keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah mengakibatkan 

dana APBN tidak dapat mencakup keseluruhan proyek 

pembangunan yang memiliki profil high risk, sehingga timbul 

financing gap. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah 

bagaimana dana APBN yang terbatas dapat secara optimal 

digunakan sehingga menjadi solusi atas financing gap, serta 

bagaimana cara menstimulasi minat lembaga pembiayaan privat 

untuk berinvestasi pada kegiatan/proyek pembangunan dengan 

high risk profil. 
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Tabel 1.2 
Perkembangan Anggaran Mandatory Periode 2011-20156 

Anggaran 

Mandatory 
 2011   2012   2013   2014   2015  

Pendidikan  266,90   310,80   345,30   375,50   408,50  

as % of total 20,21% 20,07% 20,00% 20,01% 20,59% 

Kesehatan 36,50  41,00  46,50  61,20     74,20  

as % of total 2,76% 2,65% 2,69% 3,26% 3,74% 

Total Belanja Negara 

 

1.320,80  1.548,30  1.726,20  1.876,90  1.984,10  

Persentase ke 

total 22,97% 22,72% 22,70% 23,27% 24,33% 

 

 

Permasalahan sumber pembiayaan terkait pula dengan 

aspek pelaksana kegiatan/proyek pembangunan. Apabila 

dilakukan klasterisasi atas pelaksana kegiatan/proyek 

pembangunan maka akan didapatkan 2 (dua) klaster yaitu: (1) 

pelaksana kegiatan/proyek pembangunan yang sumber dananya 

berasal dari APBN yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Badan 

Layanan Umum, dan Badan Usaha Milik Negara, dan (2), 

pelaksana kegiatan/proyek pembangunan yang sumber dananya 

berasal dari lembaga pembiayaan privat yang terdiri dari BUMN 

dan swasta. 

 
 
 
 
 

                                                           
6 Diolah dari data “Seputar APBN” pada laman Direktorat Jenderal Anggaran 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-infografis.asp diakses terakhir tanggal 
12 Mei 2016. 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-infografis.asp
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Tabel 1.3 
Rata-Rata Suku Bunga Kredit Investasi Perbankan 2009-20157 

Tahun 
BI 

Rate 

Bank 

Persero 
BPD 

Bank Swasta 

Nasional 
Bank Asing Bank Umum 

Rate BPS Rate BPS Rate BPS Rate BPS Rate BPS 

2014 7,54 11,24 370  12,28 474  12,95 541  10,94 340  12,21 467  

2013 6,48 10,39 391  12,23 575  11,99 551  9,87 339  11,39 491  

2012 5,77 10,02 425  12,21 644  12,23 646  9,48 371  11,45 568  

2011 6,58 10,58 399  12,50 592  12,95 636  10,88 429  12,12 553  

2010 6,50 11,52 502  12,62 612  13,55 705  11,96 546  12,63 613  

2009 7,15 13,18 604  13,05 590  14,18 704  13,36 621  13,65 650  

 

 

Untuk klaster pertama, tidak terdapat permasalahan 

karena sumber dana APBN merupakan sumber dana yang 

memiliki biaya dana (cost of fund) rendah hingga nol. Tingkat cost 

of fund yang lebih dari nol adalah biaya dividen yang perlu 

dibayarkan oleh BUMN yang menerima penyertaan modal yang 

bersumber dari APBN. Sedangkan untuk klaster kedua terdapat 

permasalahan terkait adanya cost of fund dalam hal ini biaya 

bunga yang berbanding lurus dengan tingkat risiko 

kegiatan/proyek pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana 

kegiatan. Cost of fund akan semakin tinggi apabila profil risiko 

semakin mendekati ambang batas acceptable risk bagi lembaga 

pembiayaan privat. 

Salah satu variabel cost of fund adalah tingkat bunga kredit 

investasi. Secara umum pada periode 2009-2014 sebagaimana 

dapat diamati pada tabel 1.3 tercatat adanya tren penurunan 

Basis Point Spread (BPS) untuk tingkat bunga kredit investasi 

                                                           
7 Diolah dari data “BI Rate dan Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok 
Bank” www.bps.go.id diakses terakhir tanggal 12 Mei 2016 

http://www.bps.go.id/
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bank nasional maupun bank asing. Namun demikian, dengan 

Base Lending Rate (BLR) yang terus meningkat, pertumbuhan 

tingkat bunga kepada end user kredit investasi terus mengalami 

peningkatan. Kondisi tersebut akan mengakibatkan rendahnya 

minat BUMN dan swasta untuk melaksanakan kegiatan/proyek 

pembangunan dengan profil risiko melebihi tingkat risiko yang 

bisa diterima (acceptable risk) oleh kreditur. 

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana 

menciptakan sumber-sumber pembiayaan dengan biaya untuk 

mendapatkan dana (cost of fund) yang rendah sehingga BUMN 

dan swasta berminat untuk berinvestasi pada kegiatan/proyek 

dengan karakteristik berisiko tinggi. 

Keterbatasan dana APBN dengan adanya anggaran 

mandatory yaitu anggaran yang diwajibkan dalam ketentuan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menyebabkan 

Pemerintah perlu menyusun skala prioritas serta memilih skema 

penggunaan dana APBN (belanja atau pengeluaran pembiayaan). 

Karakteristik pos belanja pada APBN yang bersifat habis 

pakai tentu harus diprioritaskan pada kegiatan/proyek yang 

memang sangat bersifat pionir/perintis. Sementara itu, untuk 

kegiatan/proyek pembangunan yang telah dapat memberikan 

imbal hasil walaupun pada tingkat yang rendah,maka skema 

yang dapat dipilih adalah pengeluaran pembiayaandalam hal 

investasi oleh pemerintah melalui penyertaan modal kepada 

badan usaha atau lembaga yang mampu melakukan leveraging 

sehingga dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan 

pembangunan dapat meningkat. 
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Sementara itu dari sisi imbal hasil, secara umum tingginya 

tingkat imbal hasil yang diinginkan lembaga pembiayaan privat 

atas pinjaman yang diberikan kepada pelaksana kegiatan/proyek 

pembangunan disebabkan oleh tingginya biaya dana (cost of fund) 

yang diperoleh lembaga pembiayaan privat/bank komersial 

tersebut. Umumnya, dengan status bank komersial yang 

berbentuk perseroan terbatas/korporasi, terdapat margin yang 

diinginkan oleh pemilik dana yang direfleksikan dalam bentuk 

premi risiko (risk premium). Tingkat risk premium sangat 

bergantung pada rating yang dipengaruhi oleh profil risiko 

lembaga pembiayaan yang akan melakukan penghimpunan dana. 

Dapat diperhatikan pada tabel 1.3, BPS bank persero lebih kecil 

dari bank swasta nasional ataupun bank pembangunan daerah. 

Hal ini menunjukkan bahwa profil risiko bank persero lebih kecil 

berpengaruh pada rating yang berdampak pada cost of fund yang 

lebih rendah dan tingkat bunga ke end user menjadi lebih rendah 

pula. 

Salah satu cara untuk meningkatkan rating yang 

berimplikasi pada penurunan cost of fund adalah penyematan 

atribut sovereign pada badan usaha atau lembaga yang 

menyetarakannya dengan rating sebuah negara yang berdaulat 

serta fasilitas bankruptcy remote yang menghindarkan badan 

usaha atau lembaga tersebut dari kemungkinan dipailitkan. 

Dalam rangka memberikan status sovereign dan bankruptcy 

remote, maka pembentukan badan usaha atau lembaga tersebut 

perlu dilakukan dengan undang-undang. 

Selain itu, masuknya badan usaha/lembaga dengan atribut 

sovereign dan bankruptcy remote ke dalam pembiayaan 
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kegiatan/proyek pembangunan yang memiliki profil berisiko 

tinggi (highrisk), akan dapat menstimulasi dan meyakinkan 

lembaga pembiayaan privat untuk melakukan penyesuaian pada 

tingkat acceptablerisk-nya serta berinvestasi pada 

kegiatan/proyek pembangunan dengan profil risiko dimaksud. 

Dari aspek yuridis pengaturan mengenai pembiayaan 

pembangunan diamanatkan dalam Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta Pasal 83 dan 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Akan tetapi amanat 

untuk membentuk lembaga pembiayaan tersebut hanya terbatas 

pada bidang perindustrian dan bidang pertanian saja, disisi lain 

kebutuhan atas pembiayaan pembangunan juga diperlukan 

untuk bidang lainnya seperti infrastruktur, kemaritiman, dan 

lain-lain. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum 

perlu adanya pengaturan yang komprehensif dan tidak sektoral 

mengenai pembiayaan pembangunan di Indonesia. 

Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan pembentukan 

suatu lembaga pembiayaan yang memiliki atribut-atribut 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka bentuk 

kelembangaan yang dapat menjadi solusi adalah lembaga sui 

generis8 yang dibentuk dengan undang-undang, yang 100% 

(seratus persen) kepemilikannya berada pada pemerintah 

sehingga fungsi, tugas, dan kegiatan usahanya dapat diarahkan 

untuk mendukung program-program pemerintah dalam 

pelaksanaan pembangunan. Menimbang berbagai uraian di atas, 

                                                           
8 Berdasarkan data pada “Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran 

Kredit Perbankan kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah” oleh Departemen 
Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK; 2015. 
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maka disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU 

LPPI). 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dibidang pembiayaan 

pembangunan di Indonesia dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan 

tersebut dapat diatasi? 

2. Mengapa perlu penyusunan RUU LPPI sebagai dasar 

pemecahan masalah? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU LPPI? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan, 

dan arah pengaturan dari RUU LPPI? 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang 

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia, dirumuskan sebagai berikut: 

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dibidang 

pembiayaan pembangunan di Indonesia dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana 

permasalahan tersebut dapat diatasi. 

2. merumuskan alasan atau urgensi penyusunan RUU LPPI 

sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi terhadap 

permasalahan yang ada. 
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3. merumuskan pertimbangan atau landasaan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis dari pembentukan RUU LPPI. 

4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, 

jangkauan, dan arah pengaturan RUU LPPI. 

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik 

RUU LPPI adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan 

pembahasan RUU LPPI. 

 

D. METODE 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah 

Akademik RUU LPPI ini adalah metode yuridis normatif dengan 

menggunakan data sekunder dan data primer.Metode yuridis 

normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah 

(terutama) data sekunder, yang berupa peraturan perundang-

undangan ataupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan 

referensi lainnya, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh 

melalui pengamatan (observasi), diskusi (focus group discussion), 

wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli.  

Metode penyusunan naskah akademik yang digunakan 

pada penelitian ini bersifat deskriptis analitis yaitu dengan 

menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa 

data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai 

masalah yang berkaitan dengan aspek pembiayaan 

pembangunan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. KAJIAN TEORETIS 

1. Negara Kesejahteraan 

Sebelum menguraikan apa itu kesejahteraan negara 

(welfare state), terlebih dahulu dibahas mengenai dikonsep 

kesejahteraan (welfare) yang sering diartikan berbeda oleh 

berbagai pihak. Merujuk pada Spicker9, Midgley, Tracy dan 

Livermore10, Thompson11, dan Suharto12, pengertian 

kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 (empat) makna: 

a. Sebagai kondisi sejahtera (well-being).  

Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah 

kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi 

sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan 

bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, 

pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi 

serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari 

risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. 

 

 

                                                           
9 Paul Spicker, Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice Hall, 1995. 
hlm. 18-20. 
10 Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore, “Introduction: Social 
Policy and Social Welfare” dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle 

Livermore (ed), The Handbook of Social Policy, London: Sage, 2000, hlm. xi-xv 
11 Thomson, Neil, Understanding Social Work: Preparing for Practice, New York: 

Palgrave, 2005. Chapter 1. 
12 Edi Suharto,Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika 
Aditama, 2005.hlm. 1-3.15 
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b. Sebagai pelayanan sosial.  

Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial 

umumnya mencakup 5 (lima) bentuk, yakni jaminan sosial 

(social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, 

perumahan, dan pelayanan sosial personal (personal social 

services). 

c. Sebagai tunjangan sosial  

Khususnya di Amerika Serikat (AS) diberikan kepada orang 

miskin, karena sebagian besar penerima welfare adalah 

orang-orang miskin, cacat, pengangguran. Keadaan ini 

kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah 

kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, atau 

ketergantungan istilah yang lebih sering disebut. 

d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan baik 

oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat 

maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian 

pelayanan sosial (pengertian kedua), dan tunjangan sosial 

(pengertian ketiga). 

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat 

dilepaskan dari 4 (empat) definisi kesejahteraan di atas. Secara 

substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian 

kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin 

menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Secara 

garis besar, kesejahteraan negara menunjuk sebuah model 

ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting 
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kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara 

universal dan komprehensif kepada warganya. 

Di Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai 

alternatif terhadap the Poor Law13 yang kerap menimbulkan 

stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi 

orang-orang miskin.14 Berbeda dengan sistem dalam the Poor 

Law, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan 

sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang 

sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of 

citizenship) di satu pihak, dan kewajiban negara (state 

obligation) di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk 

menyediakan pelayanan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

seluruh penduduk (orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, 

kaya dan miskin). Negara berupaya untuk mengintegrasikan 

sistem dan penyelenggaraan jaringan pelayanan yang dapat 

memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) 

warga negara secara adil dan berkelanjutan. 

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan 

kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara 

mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui 

perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial (baik 

                                                           
13 Poor Law Act merupakan salah satu undang-undang yang lahir dari peristiwa 

revolusi industri di Inggris dimana substansi Poor Law (1834) berisi pendirian 

rumah-rumah bagi pengemis dan penganggur agar tidak berkeliaran. Bantuan bagi 

yang berusia lanjut serta perawatan bagi penganggur dan pengemis yang cacat 

atau sakit.  
14 Spicker, Paul, Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths, London: 
Catalyst, 2002. hlm 27. 
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berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring 

pengaman sosial (social safety nets). 

Kesejahteraan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat 

secara nyata jika pembangunan yang berkelanjutan 

terselenggara dengan baik. Dalam sebuah negara yang beasar 

dengan kondisi geografis yang berbeda antar daerah sangat 

dibutuhkan adanya infrastruktur yang memadai yang mampu 

menjangkau seluruh pelosok negeri. Kebutuhan membangun 

infrastruktur sudah sangat mendesak tetapi tidak semuanya 

dapat diwujudkan dengan segera karena keterbatasan 

anggaran. Oleh karena itu perlu ada pembiayaan yang khusus 

dibentuk untuk pembangunan infrastruktur , atau invesatasi 

jangka panjang.  

 

2. Pembiayaan 

Teori pembiayaan perlu digunakan dalam penyusunan 

Naskah Akademik karena inti dari permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam suatu undang-undang ini adalah mengenai 

pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tidak mencukupi 

atau investasi jangka panjang yang penuh dengan 

risiko.Kebutuhan modal untuk membiayai investasi di bidang 

barang dan jasa merupakan masalah yang paling fundamental 

dan mendapat perhatian mendalam dalam literatur keuangan. 

Salah satu teori penting dalam literatur terkait dengan 

pembiayaan investasi telah dikemukakan oleh Modigliani dan 

Miller (MM) tahun 1950-an.15 Kedua peneliti ini 

                                                           
15 Modigliani, F. and Miller, M.H. The cost of capital, corporation finance and the 

theory of investment. American Economic Review. 47(3), 1958, hlm. 261-297. 
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mengembangkan teori yang dikenal dengan capital-structure 

irrelevant proposition. Teori ini pada intinya menyatakan untuk 

membuat keputusan investasi suatu perusahaan 

membutuhkan modal. Pandangan tradisional menyatakan 

bahwa investasi perusahaan dapat dibiayai dari sisa hasil 

usahanya. Kemudian dengan berkembangnya pasar finansial, 

bank dan pasar modal, perusahaan memiliki alternatif sumber 

pembiayaan untuk membiayai investasinya. Sumber 

pembiayaan yang berasal dari dalam perusahaan dikenal 

dengan pembiayaan internal. Sedangkan sumber pembiayaan 

yang berasal dari luar perusahaan dikenal dengan sumber 

pembiyaan eksternal. 

Sumber pembiayaan internal memiliki kelebihan tetapi 

juga memiliki kekurangan. Kelebihan dari penggunaan dana 

internal perusahaan adalah relatif mudah diperoleh karena 

merupakan bagian dari keuntungan perusahaan (laba) yang 

tidak dibagikan kepada pemilik sahamnya. Hal ini lazimnya 

dilakukan oleh perusahaan dengan menentukan besarnya 

modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi tetap 

melalui rapat para pemegang saham. Ketika para pemegang 

saham (investor) setuju dengan proposal investasi yang 

diusulkan, maka secara prinsip solusi masalah pembiayaan 

investasi yaitu jumlah modal yang dibutuhkan telah 

didapatkan.  

Masalah yang sering muncul terkait dengan pembiayaan 

internal adalah apabila jumlah modal yang dapat disediakan 

oleh dana internal untuk membiayai investasi tidak cukup 

menutup kebutuhan modal secara keseluruhan. Jika alternatif 
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modal dari luar perusahaan tidak dapat dilakukan, 

konsekuensi yang timbul dari penggunaan internal adalah 

target output tertentu yang ditetapkan tidak tercapai atau 

dengan kata lain proses produksi tidak berada pada kondisi 

yang optimal. Masalah menjadi semakin kompleks apabila 

sektor-sektor yang sedang dikerjakan memiliki ciri misalnya 

optimal apabila telah mencapai skala ekonomi tertentu. 

Di pihak lain, apabila pasar finansial telah berkembang 

sempurna, maka perusahaan tidak lagi tergantung pada 

ketersediaan dana internal (terbatas). Perusahaan dapat 

memperoleh dana dari luar perusahaan untuk membiayai 

investasinya. Sumber-sumber dana dari luar perusahaan dapat 

berasal dari bank atau pasar modal atau pasar finansial yang 

lain. Bila perusahaan memutuskan untuk menggunakan modal 

dari luar perusahaan atau sebagian modal untuk membiayai 

investasi diperoleh dari luar perusahaan, maka dana dari luar 

perusahaan dinamakan dana eksternal.  

Modigliani dan Miller mengembangkan hipotesis yang 

sangat terkenal.16 Kedua peneliti ini menegaskan bahwa jika 

pasar finansial telah berkembang secara sempurna, struktur 

kapital untuk membiayai investasi suatu perusahaan 

(komposisi antara modal dari internal dan eksternal) bukanlah 

merupakan masalah yang penting dalam pembiayaan investasi. 

Berdasarkan teori yang dikembangkan dijelaskan bahwa nilai 

suatu perusahaan ditentukan oleh kekuatan untuk 

mendapatkan pendapatan (earning power) dan risiko dari aset 

yang dimiliki. Nilai perusahaan tidak ada kaitannya dengan 

                                                           
16 Ibid  
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bagaimana atau cara perusahaan tersebut membiayai investasi 

atau membagi dividen-dividennya. 

Implikasi dari teori pembiayaan perusahaan menyatakan 

bahwa suatu proyek investasi untuk menghasilkan target 

output dan atau keuntungan yang optimal tidak selalu dapat 

didanai dari sumber pembiayaan internal. Agar optimal, maka 

perlu dikembangkan alternatif kebijakan yang dapat 

mendorong berkembangnya pasar finansial yang sempurna, 

agar perusahaan dapat mencapai tingkat output yang optimal. 

Teori yang dikemukakan oleh Modgliani dan Miller 

mengenai struktur kapital di tingkat agregat dapat dijelaskan 

dengan menggunakan teori Harrod Domar.17 Teori ini dalam 

praktik dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan perkiraan modal yang dibutuhkan oleh suatu 

negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

menjadi targetnya. Dengan mengetahui ICOR (Incremental 

Capital Output Ratio) maka jumlah kebutuhan investasinya 

dapat ditentukan. 

 

3. Hambatan Pembiayaan (Financial Constraint) 

Teori hambatan pembiayaan memberikan penjelasan 

mengapa pertumbuhan ekonomi di banyak negara tidak 

mencapai kondisi yang optimal meskipun kesempatan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat terbuka. Salah 

satu faktor yang dapat menjelaskan mengenai hal ini adalah 

adanya hambatan dalam pembiayaan investasi. Perusahaan 

merupakan salah satu dari pelaku ekonomi memiliki peran 

                                                           
17 Lihat Rao,P.K. Development Finance, Germany: Springer, 2003. hlm. 101. 
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penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian 

nasional. Namun,secara ekonomi, suatu perusahaan di dalam 

memproduksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi 

modal. Untuk membiayai proyek-proyeknya, perusahaan dapat 

didanai dari modal sendiri (dana internal), menggunakan dana 

dari luar perusahaan atau kombinasi dari keduanya. 

Dana internal adalah dana yang bersumber dari internal 

perusahaan, di antaranya modal sendiri, keuntungan yang 

ditahan (retained earnings), dan digunakan untuk membiayai 

proyek-proyek baru yang potensial. Kegiatan ini dikenal dengan 

kegiatan re-investment. 

Dalam literatur, hipotesis Modigliani dan Miller telah 

memberikan inspirasi para ekonom untuk mengklarifikasi ada 

tidaknya hambatan pembiayaan dalam suatu perekonomian 

(negara). Modigliani-Miller18 menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi di negara-negara maju dan berkembang ditentukan 

oleh pertumbuhan investasi di negara tersebut. Namun, 

pertumbuhan investasi seringkali tidak optimal karena adanya 

hambatan pembiayaan yang akan mempengaruhi keputusan 

perusahaan melakukan investasi. 

Hambatan pembiayaan dalam konteks teori Modigliani 

dan Miller menggambarkan ketidakmampuan perusahaan 

dalam suatu perekonomian untuk mendapatkan akses untuk 

memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang digunakan 

untuk menjalankan kegiatan usahanya. Di negara yang 

perekonomiannya sudah maju, bank dan pasar modal 

mempunyai peran yang sangat signifikan sebagai sumber-

                                                           
18 Modigliani, op.cit  
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sumber pembiayaan utama sektor industrinya. Sebaliknya, 

suatu perekonomian yang pasar modal dan pasar keuangannya 

belum berkembang baik, seperti Indonesia, menyebabkan 

banyak perusahaan mengalami hambatan pembiayaan untuk 

dapat merealisasikan proyek-proyek investasi untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan yang optimal.  

Fazari, Hubard, dan Peterson,19 Haris,20 dan Love21 

melakukan studi di sejumlah negara berkembang mendukung 

hipotesis bahwa pendanaan internal berpengaruh positif 

terhadap keputusan investasi perusahaan. Untuk kasus di 

Indonesia, Agung22 menunjukkan kesimpulan yang sama, 

adanya hambatan finansial dapat menjadi penyebab kebijakan 

moneter tidak efektif. 

Penyebab terjadinya hambatan pembiayaan secara umum 

dibedakan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang bersifat 

struktural dan non struktural. Faktor yang bersifat struktural 

misalnya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

tidak mendukung pertumbuhan investasi. Di sektor perbankan, 

peraturan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan kredit 

                                                           
19Steven M. Fazzari, Hubbard, R. Glenn, dan Bruce C. Petersen, "Financing 
Constraints and Corporate Investment," Brookings Papers on Economic Activity, 

Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 19(1), 1988, hlm 141-

206. 
20John R. Harris, Fabio Schiantarelli, Miranda G. Siregar, How financial 
liberalization in Indonesia affected firms' capital structure and investment decisions. 

Policy, Research working papers ; no. WPS 997. Financial policy and systems. 

Washington, DC: World Bank, 1992. hlm 32-33. 
21 I Love, Financial development and financing constraints: international evidence 
from the structural investment model. Review of Financial Studies, 16 (3), 2003, hlm 

765–791. 
22Juda Agung, “Financial Constraint, Firms' Investment and the Channels of 
Monetary Policy in Indonesia”, Apllied Economics, 32: pp. 2000, hlm 1637-1646. 
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untuk membiayai proyek investasi memberlakukan adanya 

jaminan berupa prospek usaha dan kolateral dengan jumlah 

tertentu sehingga tidak mampu dipenuhi oleh semua 

perusahaan. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk 

melindungi kepentingan kreditur. Penetapan premi risiko 

dalam bentuk ketentuan-ketentuan tersebut dapat 

meningkatkan biaya investasi menjadi relatif mahal 

dibandingkan dengan menggunakan sumber pendanaan 

internal. 

Di pasar modal, sejumlah persyaratan telah ditetapkan 

bagi perusahaan yang ingin memperoleh akses pembiayaan 

melalui pasar modal. Salah satu dari peraturan tersebut adalah 

peraturan terkait dengan keterbukaan informasi yang 

ditetapkan oleh Bursa Efek dan otoritas Pasar Modal. Salah 

satu persyaratan utamanya adalah kondisi keuangan 

perusahaan harus sehat dan laporan keuangan harus 

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam tiga 

tahun berturut-turut.  

Ketika perusahaan mampu memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh pasar modal, maka tidak serta merta 

perusahaan akan memperoleh dana yang dibutuhkan. Faktor 

kondisi fundamental perusahaan juga akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan. Bila 

investor menilai perusahaan memiliki prospek yang baik, maka 

permintaan terhadap saham akan meningkat dan dana yang 

dibutuhkan akan dapat digunakan perusahan untuk 

merealisasikan proyek-proyek yang dijanjikan kepada para 

pemegang saham dari perusahaan tersebut.  
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Dengan demikian tidak ada jaminan bagi perusahaan 

yang telah melakukan go public23 akan berhasil mendapatkan 

dana eksternal seperti yang diharapkan. Sebab jika perusahaan 

tidak memiliki prospek bisnis yang baik serta kondisi keuangan 

yang tidak menarik bagi investor, maka perusahaan akan sulit 

mendapatkan dana sesuai dengan target yang diharapkan dari 

investor.  

Faktor-faktor non struktural juga berpengaruh terhadap 

munculnya hambatan pembiayaan perusahaan. Salah satunya 

karena faktor informasi yang tidak simetris terhadap kondisi 

perusahaan. Disinilah perlunya lembaga pemeringkat kredit 

(credit rating agency) yang akan sangat membantu para investor 

untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap kondisi 

perusahan sehingga dapat mengurangi informasi yang tidak 

simetris. Selain itu, faktor pengetahuan dan pemahaman 

terhadap ilmu keuangan, tingkat pendidikan, dan preferensi 

risiko juga akan mempengaruhi investor yang pada 

implikasinya berdampak pada pertumbuhan investasi secara 

keseluruhan. 

Implikasi dari adanya hambatan pembiayaan investasi 

menyebabkan investasi perusahaan tidak optimal. Agar 

investasi dapat dilakukan secara optimal, maka hambatan 

pembiayaan tersebut harus dikurangi atau dihilangkan. 

Hambatan pembiayaan timbul akibat struktur pasar keuangan 

yang tidak sempurna. Upaya mengurangi atau menghilangkan 

hambatan pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan 

                                                           
23 Go Public : suatu perusahaan yang telah memutuskan untuk menjual sahamnya 
kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. 
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penyempurnaan atau perbaikan terhadap struktur pasar 

keuangan. Upaya-upaya untuk memperbaiki struktur pasar 

keuangan dilakukan melalui reformasi atau pembangunan 

sektor keuangan.  

Pembangunan sektor keuangan akan memberikan 

dampak positif, di antaranya adalah turunnya biaya transaksi, 

berkurangnya informasi yang tidak simetris, dan 

mempengaruhi tingkat pembiayaan pada keputusan investasi.24 

 

4. Daya Saing Industri 

Daya saing dalam publikasi The Global Competitiveness 

Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) 

didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-

faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu 

negara. Definisi ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan 

definisi menurut Porter (1980)25, yang mengatakan bahwa daya 

saing diidentikkan dengan produktivitas dimana tingkat output 

yang dihasilkan dikaitkan dengan setiap unit input yang 

digunakan. Pendekatan yang sering digunakan untuk 

mengukur daya saing suatu komoditi dilihat dari dua indikator 

yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. OECD 

memperkenalkan daya saing suatu negara sebagai suatu 

kondisi sejauh mana suatu negara dalam kondisi pasar yang 

                                                           
24 Kalatziz et al, The Impact of Corporate Governance On Financial Constraint: 
Evidence From Brazilian Firms, International Conference On Applied Economics – 

ICOAE, 2010. hlm 1. 
25 Khoiyah dan Norma Sagita Pratiwi, Penguatan Daya Saing Daerah Transmigrasi 

Untuk Mendukung Pengembangan Komoditas Karet Melalui Penguatan 

Kelembagaan (Studi Kasus Kawasan Transmigrasi Rambutan 1 Sumatera Selatan 

Dengan Gapoktan Bina Makmur). Surakarta : Universitas Negeri Sebelas Maret, 
2014, hlm 8. 
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bebas dan adil dapat memproduksi barang dan jasa yang 

memenuhi standar pasar internasional, sekaligus 

mempertahankan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

dalam jangka panjang. 

Meskipun definisi daya saing masih beragam, namun 

satu hal yang menarik dan konsisten mengenai pengertian daya 

saing selalu dikaitkan dengan produktivitas, yaitu hubungan 

antara input dengan output. Produktivitas yang tinggi 

mencerminkan daya saing yang tinggi, dan daya saing yang 

tinggi berpotensi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Produktivitas merupakan penentu utama tingkat kesejahteraan 

(standard of living) suatu negara dalam jangka panjang. Dengan 

demikian peningkatan produktivitas merupakan kunci utama 

untuk meningkatkan daya saing sebuah negara.  

Ada banyak determinan pendorong produktivitas, yang 

oleh WEF dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok atau pilar, 

yaitu: kelompok persyaratan dasar, kelompok penopang 

efisiensi, serta kelompok inovasi dan kecanggihan bisnis. Ketiga 

kelompok tersebut dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) 

kelompok daya saing, yaitu: institusi, infrastruktur, 

makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan 

tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, 

pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, 

kecanggihan bisnis, dan inovasi.  

Berdasarkan literatur ekonomi, tingkat produktivitas 

suatu negara (yang mencerminkan daya saing nasional) paling 

tidak dipengaruhi oleh 4 (empat) kondisi, yaitu 1) faktor 
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penentu tingkat nasional, 2) faktor penentu tingkat Industri, 3) 

faktor penentu tingkat perusahaan, dan 4) faktor penentu 

tingkat individu atau warga negara. 

 

Gambar 2.1  

Faktor-Faktor Penentu Daya Saing Nasional 

 

Faktor penentu tingkat nasional adalah indikator-

indikator makroekonomi di berbagai bidang seperti pendidikan, 

keuangan, ekonomi (sehat atau tidaknya perekonomian 

nasional), dan perdagangan internasional (neraca pembayaran, 

ekspor dan impor). Faktor penentu perusahaan adalah 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengorganisasi 

perusahaan untuk melakukan inovasi dan penemuan-

penemuan baru. Faktor penentu di tingkat individu adalah 

bagaimana perilaku dan sikap dari para pekerja, manajer, 

pengusaha, peneliti, politisi dan tenaga pendidik dalam 

mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia. 
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Faktor penentu di tingkat industri berdasarkan 

pandangan Porter,26 dapat dibagi menjadi 4 (empat) faktor, 

yaitu kondisi sumber daya (factor endowments), kondisi 

permintaan, kondisi industri penunjang dan terkait (supporting 

and related industries), dan kondisi persaingan (rivalry), serta 

kebijakan bisnis (strategies). 

Gambar 2.2  
Faktor-Faktor Penentu Daya Saing Nasional  

di Tingkat Industri 

 

Berdasarkan Gambar 2.2, pemerintah dapat berperan 

aktif di garis melingkar yang menghubungkan antar faktor, 

misalkan pemerintah dapat mendorong peningkatan daya saing 

melalui pengaturan atau pemberian insentif di industri 

penunjang yang dikaitkan dengan keunggulan sumber daya 

atau faktor produksi yang kita miliki. Oleh karena itu, upaya 

apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk 

                                                           
26 Ibid, hlm. 8. 
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meningkatkan daya saing Indonesia dapat dimulai dari 

peningkatan daya saing tingkat industri. 

 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Kemajuan ekonomi suatu negara menunjukkan 

keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan 

satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Ada 3 (tiga) 

macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan 

pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output 

digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi 

yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan 

modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga 

kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan 

daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan 

produktivitas), sedangkan pertumbuhan output per kapita 

digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan 

ekonomi. Salah satu model yang cukup dikenal luas adalah 

model Solow dan Harrod-Domar.  

a. Model Solow27  

Menggunakan model ini dapat dijelaskan tingkat 

tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi dan 

kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output 

perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu. 

Perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang 

                                                           
27 Hugget, Mark. Macroeconomics: A Growth Theory Perspective, 2015, hlm 23-30. 
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eksogen. Hubungan antara output, modal dan tenaga kerja 

dapat ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut: 

y = f (k) .........(1) 

Dari persamaan 1 terlihat bahwa output per pekerja (y) 

adalah fungsi dari penambahan kapital (capital stock) per 

pekerja (k). Sesuai dengan fungsi produksi yang berlaku 

hukum “the law of deminishing return”, dimana pada titik 

produksi awal, capital stock per pekerja akan menambah 

output per pekerja menjadi lebih banyak, tetapi pada titik 

tertentu penambahan capital stock per pekerja tidak akan 

menambah output per pekerja dan bahkan akan dapat 

mengurangi output per pekerja. Sedangkan fungsi investasi 

dituliskan sebagai berikut: 

i = s f(k) .........(2) 

Dalam persamaan tersebut, tingkat investasi per pekerja 

(i) merupakan fungsi capital stock per pekerja (k). Capital 

stock sendiri dipengaruhi oleh besarnya investasi dan 

penyusutan yang mana investasi akan menambah capital 

stock dan penyusutan akan menguranginya.  

Δk = i - γ kt ...............(3), 

γ adalah porsi penyusutan terhadap capital stock. 

Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap peningkatan capital stock dan akan meningkatkan 

pendapatan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi 

yang cepat. Namun dalam kurun waktu tertentu 

pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan jika 

telah mencapai apa yang disebut steady-state level of 

capital. Kondisi ini terjadi jika investasi sama dengan 
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penyusutan akumulasi modal. Selain tingkat tabungan, 

pertumbuhan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. 

Pertumbuhan populasi lebih bisa menjelaskan 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Populasi 

meningkatkan jumlah pekerja dan dengan sendirinya akan 

mengurangi capital stock per pekerja. Tingkat pertumbuhan 

populasi dan tingkat penyusutan secara bersama-sama 

akan mengurangi capital stock. Pengaruh pertumbuhan 

populasi secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

Δk = sf(k) - (γ + n) kt, .......................(4) 

n adalah tingkat pertumbuhan populasi. 

Dengan menggunakan rumus tersebut diprediksi bahwa 

negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi 

akan memiliki GDP perkapita yang rendah. Kemajuan 

teknologi dalam model Solow dianggap sebagai faktor 

eksogen.  

Dalam perumusan selanjutnya fungsi produksi adalah Y 

=f (K,L,E), yang mana E adalah efisiensi tenaga kerja. 

Selanjutnya y adalah Y/LE yang mana LE menunjukkan 

jumlah tenaga kerja efektif. Pengaruh dari kemajuan 

teknologi terhadap perubahan modal dapat dirumuskan 

sebagai:  

Δk = sf(k) - (γ + n + g) kt, .......................(5) 

g menggambarkan kemajuan teknologi melalui efisiensi 
tenaga kerja. 

 
Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat 

memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan 

karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus 
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tumbuh. Menurut Solow ada beberapa hal yang dilakukan 

untuk memacu pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

- Meningkatkan porsi tabungan yang akan meningkatkan 

akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi yang sesuai 

dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun 

non fisik.  

- Mendorong kemajuan teknologi yang dapat 

meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga 

pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor 

swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan 

ekonomi.  

b. Model Harrod-Domar28 

Salah satu teori pembangunan yang sampai saat ini 

masih dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih 

canggih, adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. 

Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerja secara terpisah, 

mencapai kesimpulan yang sama yakni bahwa 

pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan 

dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, 

pertumbuhan ekonomi masyarakat negara tersebut juga 

akan rendah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, 

tabungan dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam 

rumus Harrod-Domar yang sangat terkenal di kalangan 

para ahli ekonomi pembangunan. Teori ini merupakan 

salah satu bagian dari teori modernisasi. 

                                                           
28 Ezeala-Harrison, Fidelis, Economic Development: Theory and Policy Application, 

1996, hlm 86. 
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Sebagaimana disebutkan di atas, teori ini sudah banyak 

mengalami modifikasi, sehingga menjadi lebih canggih, 

namun, rumus pembangunan Harrod-Domar ini masih 

dipertahankan. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa 

masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah 

menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan 

adalah masalah kekuranangan modal. Jika ada modal, dan 

modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan 

ekonomi 

Oleh karena itu, berdasarkan pada model ini, resep para 

ahli ekonomi pembangunan di negara-negara dunia ketiga 

untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah 

dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri 

(dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam 

negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal 

dan utang luar negeri). 

Model Harrod-Domar itu merupakan perluasan dari 

analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional 

dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang 

lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah 

ekonomi jangka panjang, sedangkan Harrod-Domar 

menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar 

perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka 

panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan 

syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh 

dan berkembang dengan mantap (steady growth). 

Harrod dan Domar menekankan tentang pentingnya 

investasi (jangka panjang) di dalam proses pertumbuhan 
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ekonomi karena aspek investasi mempunyai peran ganda, 

yaitu investasi menciptakan pendapatan dan memperbesar 

kapasitas produksi perekonomian dengan cara 

meningkatkan stok modal. Menurut Harrod-Domar, setiap 

penambahan stok modal akan meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk menghasilkan output (Y). 

Hubungan antara stok modal dengan output secara 

sederhana dapat dituliskan: 

Y = kK ......................................(1) 

k menunjukkan output yang bisa dihasilkan dari setiap 
unit modal atau Output Capital Ratio (OCR) dan 
sebaliknya (I/k) atau Capital Output Ratio (COR). 

 
 

Hubungan K dengan Y bersifat proporsional, karena itu : 

K /Y = K / Q = 1/ k …………(2) 

dK/dY adalah incremental capital output ratio (ICOR). 

 
Dengan demikian, apabila dalam satu tahun ada 

investasi sebesar I, maka persediaan modal pada akhir 

tahun akan bertambah sebesar ΔK = I. Penambahan 

kapasitas ini akan meningkatkan keluaran potensial 

sebesar : 

k. K = kI ..................................(3) 

semakin besar I, maka semakin besar tambahan 

keluaran potensial. 
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6. Manajemen Risiko 

a. Gambaran Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dari manajemen proses. Manajemen risiko adalah bagian 

dari proses kegiatan di dalam organisasi dan pelaksananya 

terdiri dari multidisiplin keilmuan dan latar belakang, 

manajemen risiko adalah proses yang berjalan terus 

menerus. 

Elemen utama dari proses manajemen risiko, meliputi: 

1) Penetapan tujuan 

Menetapkan strategi, kebijakan organisasi dan ruang 

lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan.  

2) Identifikasi risiko 

Mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko 

untuk analisis lebih lanjut. 

3) Analisis risiko 

Dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas 

dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian 

ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan 

mengalikan kedua variabel tersebut (probabilitas X 

konsekuensi). 

4) Evaluasi risiko 

Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan 

kriteria standar. Setelah itu tingkatan risiko yang ada 

untuk beberapa hazards dibuat tingkatan prioritas 

manajemennya. Jika tingkat risiko ditetapkan rendah, 

maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang 
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dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan 

pemantauan saja tanpa harus melakukan 

pengendalian. 

5) Pengendalian risiko 

Melakukan penurunan derajat probabilitas dan 

konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai 

alternatif metode, bisa dengan transfer risiko, dan 

lain-lain. 

6) Monitor dan Reviu 

Monitor dan reviu terhadap hasil sistem manajemen 

risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi 

perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. 

7) Komunikasi dan konsultasi 

Komunikasi dan konsultasi dengan pengambil 

keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut 

dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. 

Manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level di 

organisasi. Manajemen risiko dapat diterapkan di level 

strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat 

diterapkan pada proyek yang spesifik, untuk membantu 

proses pengambilan keputusan ataupun untuk pengelolaan 

daerah dengan risiko yang spesifik. 

Isi dan ruang lingkup dari aplikasi proses manajemen 

risiko, meliputi : 

1) identifikasi tujuan dari proyek yang akan dilakukan 

(sejalan dengan manajemen perusahaan); 

2) penentuan waktu dan tempat pelaksanaan proyek; 
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3) identifikasi studi yang diperlukan lengkap dengan ruang 

lingkupnya, prasyarat, dan objektifitasnya;dan 

4) menentukan cakupan dan ruang lingkup dari aktifitas 

manajemen risiko. Kegiatan yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a) penentuan wilayah tanggung jawab setiap unit (siapa 

yang berwenang);dan  

b) hubungan antara proyek yang satu dengan yang 

lainnya dalam organisasi tersebut (koordinasinya). 

b. Analisis Risiko 

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk membedakan 

risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor, dan 

untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan 

penanganan risiko. Analisis risiko termasuk pertimbangan 

dari sumber risiko, dan konsekuensinya. Faktor yang 

mempengaruhi konsekuensi dapat teridentifikasi. Risiko 

dianalisis dengan mempertimbangkan estimasi konsekuensi 

dan perhitungan terhadap program pengendalian yang 

selama ini sudah dijalankan. 

Analisis pendahuluan dapat dibuat untuk mendapatkan 

gambaran seluruh risiko yang ada kemudian disusun 

urutan risiko. Risiko-risiko yang kecil untuk sementara 

diabaikan, prioritas diberikan kepada risiko-risiko yang 

cukup signifikan dapat menimbulkan kerugian.  

1) Menetapkan/ determinasi pengendalian yang sudah ada. 

Identifikasi manajemen, sistem teknis dan prosedur-

prosedur yang sudah ada untuk pengendalian risiko, 

kemudian dinilai kelebihan dan kekurangannya. Alat-alat 
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yang digunakan dinilai kesesuaiannya. Pendekatan yang 

dapat dilakukan misalnya, seperti inspeksi dan teknik 

pengendalian dengan penilaian sendiri/professional 

judgement (Control Self-Assessment Techniques/ CST). 

2) Konsekuensi dan Probabilitas 

Konsekuensi dan probabilitas adalah kombinasi/ 

gabungan untuk memperlihatkan level risiko. Berbagai 

metode bisa digunakan untuk menghitung konsekuensi 

dan probabilitas, di antaranya dengan menggunakan 

metode statistik.  

Metode lain yang juga bisa digunakan jika data terdahulu 

tidak tersedia, dengan melakukan ekstrapolasi data-data 

sekunder secara umum dari lembaga-lembaga 

internasional maupun industri sejenis. Kemudian dibuat 

estimasi/ perkiraan secara subyektif. Metode ini disebut 

metode penentuan dengan professional judgement. 

Hasilnya dapat memberikan gambaran secara umum 

mengenai level risiko yang ada. 

Sumber informasi yang dapat digunakan untuk 

menghitung konsekuensi antara lain : 

1) catatan-catatan terdahulu; 

2) pengalaman kejadian yang relevan; 

3) kebiasaan-kebiasaan yang ada di industri dan 

pengalaman-pengalaman pengendaliannya; 

4) literatur-literatur yang beredar dan relevan; 

5) uji pasar dan penelitian pasar; 

6) percobaan-percobaan dan prototipe; 

7) model ekonomi, teknik, maupun model yang lain; dan 
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8) spesialis dan pendapat-pendapat para pakar. 

c. Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko adalah membandingkan tingkat risiko 

yang telah dihitung pada tahapan analisis risiko dengan 

kriteria standar yang digunakan. 

Hasil evaluasi risiko diantaranya adalah: 

1) gambaran tentang seberapa penting risiko yang ada; 

2) gambaran tentang prioritas risiko yang perlu 

ditanggulangi; 

3) gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi 

baik dalam parameter biaya ataupun parameter 

lainnya;dan 

4) masukan informasi untuk pertimbangan tahapan 

pengendalian. 

d. Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko meliputi identifikasi alternatif-

alternatif pengendalian risiko, analisis pilihan-pilihan yang 

ada, rencana pengendalian dan pelaksanaan pengendalian. 

  Jenis-jenis risiko korporasi di industri keuangan :  

1) Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat 

kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah 

disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari 

berbagai aktivitas fungsional seperti pembiayaan, 

investasi, dan treasuri. 
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2) Risiko Pasar dan Likuiditas 

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan 

nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, 

termasuk dalam hal ini perubahan nilai harga saham 

yang dapat merugikan (adverse movement). 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat 

ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan 

arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi 

yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas 

dan kondisi keuangan Perusahaan.  

3) Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh 

ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses 

internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau 

adanya permasalahan eksternal yang mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.  

Risiko operasional juga mencakup : 

a) Risiko Hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh 

adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain 

karena ketiadaan peraturan perundang-

undangan;dan 

b) Risiko Kepatuhan, yaitu risiko ketidakpatuhan 

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 

4) Risiko Lainnya 

a) Risiko Reputasi 
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Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya 

publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan 

usaha Perusahaan atau persepsi negatif terhadap 

Perusahaan.  

b) Risiko Strategis 

Risiko yang antara lain disebabkan adanya 

penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan 

yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis 

yang tidak tepat, atau kurang responsifnya 

Perusahaan terhadap perubahan eksternal. 

 

B. ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA 

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia yang akan 

dibentuk, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus 

berlandaskan pada beberapa asas berikut ini: 

1. Asas "kepastian hukum" adalah asas yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat 

digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang,sedangkan 

kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari 

hukum. 

Menurut Sudikno Mertuokusumo29, kepastian hukum 

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum 

                                                           
29 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta, 
Liberty, 2003, hlm. 145 – 147. 
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menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian 

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus 

ditaati. 

Gustav Radbruch30 mengemukakan 4 (empat) hal 

mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, 

yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum 

positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum 

itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. 

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas 

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di 

samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak 

boleh mudah diubah. 

Nurhasan Ismail31 berpendapat bahwa penciptaan 

kepasian hukum dalam peraturan perundang-undangan 

memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur 

internal dari norma hukum itu sendiri. 

Dari uraian mengenai pengertian kepastian hukum di 

atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni 

adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak 

menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum 

harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung 

                                                           
30

Fence M. Wuntu, Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum 

Keadilandan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Disertasi FH UGM, 

Yogyakarta2011, hlm. 58. 
31dikutip dalam Jajuli, M. Sulaiman, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, 
Yogyakarta : Deepublish, 2015.hlm. 53. 
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keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas 

suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain 

tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber 

keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu 

negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan 

multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat 

dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban 

setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang 

ada. 

Dengan diaturnya Lembaga Pembiayaan Pembangunan 

Indonesia secara tegas dalam undang-undang,akan 

memberikan kepastian bagi lembaga ini untuk menjalankan 

kegiatannya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian asas ini memberikan jaminan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakeholder) bahwa pelaksanaan kegiatan 

dan kebijakan yang dijalankan oleh Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia dilandaskan pada ketentuan yang 

berlaku. Selain itu, asas ini memberikan kepastian bahwa 

hukum dijalankan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan 

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia dan tidak 

bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. 

 

2. Asas “Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan kepada 

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi suatu 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Istilah akuntabilitas berasal dari 

bahasa Inggris,accountability yang berarti pertanggungjawab 

atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan 

untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu 

berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan 

perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.  

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk 

kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada 

pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan 

kepada masyarakat. Menurut Dubnick,32 akuntabilitas publik 

secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk 

mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan 

cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban 

(answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal. Sedangkan 

menurut Romzek dan Ingraham,33 akuntabilitas publik dalam 

arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan 

menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang 

diharapkan. 

Berdasarkan definisi tersebut, akuntabilitas merupakan 

perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. 

                                                           
32Dubnick, M. Accountability And Ethics: Reconsidering the Relationships, 
International Journal of Organization Theory and Behavior, 6, no. 3 Fall, 2003, hlm 

405-441 
33Romzek, B. S., & Ingraham, P. W. (2000).Cross Pressures of Accountability: 
Initiative, Command, and Failure in the Ron Brown Plane Crash. Public 
Administration Review, 60 (3), hlm 240-253. 
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Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun 

unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan 

diidentifikasikan secara jelas. 

Mengacu pada penjelasan diatas, Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya organisasinya serta pelaksanaan kebijakan 

pemerintah yang diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan Indonesia yang telah ditetapkan melalui 

pertanggungjawaban secara periodik dan transparan.  

 

3. Asas “Profesional” adalah asas yang mengutamakan keahlian 

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI),34 profesional mengacu pada hal yang 

bersangkutan dengan profesi dan memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya. Berdasarkan definisi tersebut, 

profesional mengacu pada suatu aturan yang menjelaskan 

bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang 

yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. 

Seorang profesional memiliki sikap dan komitmen anggota 

profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan 

kode etik profesinya.  

Seseorang dapat disebut profesional apabila memiliki ciri-

ciri diantaranya mengetahui dengan baik keterampilan dan 

keahliannya, meluangkan sebagian besar waktunya untuk 

                                                           
34Lihat http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/diakses terakhir 26 Februari 
2016. 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/
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pekerjaan atau kegiatan tersebut, memperoleh penghidupan 

dari profesi tersebut, dan memiliki kebanggaan akan 

pekerjaannya.  

Seorang profesional mengacu pada konsep 

profesionalisme. Dalam penelitian Sumardi35 dijelaskan 

setidaknya terdapat 5 (lima) muatan atau prinsip, yaitu:  

1. Pertama, afiliasi komunitas (community affilition) yaitu 

menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di 

dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok 

kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui 

ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran 

profesi. 

2. Kedua, kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) 

merupakan suatu pendangan bahwa seseorang yang 

profesional harus mampu membuat keputusan sendiri 

tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka 

yang bukan anggota profesi). Setiap adacampurtangan 

(intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai 

hambatan terhadap kemandirian secara profesional. 

3. Ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi 

(belief self regulation) dimaksud bahwa yang paling 

berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah 

rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan 

mereka. 

                                                           
35Sumardi, Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Kinerja dan Kepuasan, 
Universitas Diponegoro, Tesis Tidak Dipublikasikan, 2001.hlm 5-9. 
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4. Keempat, dedikasi pada profesi (dedication) dicerminkan 

dari dedikasi profesional dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan 

tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan 

ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini merupakan 

ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap 

pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan.  

5. Kelima, kewajiban sosial (social obligation) merupakan 

pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang 

diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional 

karena adanya pekerjaan tersebut.  

Kelima pengertian di atas merupakan kriteria yang 

digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional 

seseorang. Konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau 

bahkan bisa kelompok/institusi, yang berhasil memenuhi 

unsur-unsur tersebut secara sempurna. 

Demikian halnya dengan Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia yang akan dibentuk dalam 

melaksanakan tugasnya harus profesional dengan didukung 

oleh tenaga ahli dibidangnya, serta menjunjung tinggi kode etik 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia harus memiliki semangat 

untuk selalu berupaya mewujudkan kinerja yang terbaik, 

memelihara profesionalitas, dan selalu melakukan perbaikan 

kualitas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam 

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 
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4. Asas “Efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada 

meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam 

penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang 

terbaik. Asas ini memberikan jaminan penggunaan sumber 

daya yang ada secara optimal dan penyelesaiaannya sesuai 

waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan hasil 

yang terbaik.  

Pengertian terkait makna efisien juga dijelaskan menurut 

para ahli diantaranya H. Emerson36 yang mengungkapkan 

bahwa efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input 

dan output, antara keuntungan dengan biaya, antara hasil 

pelaksanaan dengan sember-sumber yang digunakan dalam 

pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai 

dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain 

hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang 

harus diselesaikan. Menurut Ulbert,37 Pengertian 

“efisiensi”adalah tingkat perbandingan antara masukan (input) 

dengan hasil (output) yang dicerminkan dalam rasio atau 

perbandingan diantara keduanya. Jika output lebih besar dari 

input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input 

lebih besar dari output maka dikatakan tidak efisien. Jadi tinggi 

rendahnya efisien ditentukan oleh besar kecilnya rasio yang 

dihasilkan.  

Dari berbagai pengertian tersebut, terdapat beberapa 

prinsip utama tercapainya suatu kondisi yang efisien yaitu 

penggunaan segala sumber daya yang ada secara maksimal, 

                                                           
36dikutip dalamHandayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 

Manajemen, 1990.hlm 15. 
37Ulbert Silalahi, M.A, Studi Tentang Ilmu Administrasi, 2007.hlm 128 
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adanya output yang ingin dicapai, dan adanya pengukuran 

yang jelas atas penggunaan sumber daya yang digunakan. 

Dengan penerapan prinsip efisiensi ini maka diharapkan output 

dapat tercapai dengan menggunakan segala sumber daya yang 

ada secara maksimal dan menghindari adanya pemborosan 

atau pengeluaran yang tidak berarti. 

Demikian halnya dengan Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya 

harusefisien, yaitu memanfaatkan segala sumber daya dan 

fasilitas yang diberikan secara maksimal untuk digunakan 

dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan 

tepat waktu.  

 

5. Asas “Keterbukaan atau Transparansi” adalah asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara.  

Krina38 mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan 

pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi 

                                                           
38

Krina. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri. 2002. 
hlm 18. 
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adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah 

yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi 

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, 

toleran, dan kebijakan dibuat beradasarkan preferensi publik.  

Menurut Mardiasmo39 transparansi berarti keterbukaan 

(openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang 

terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.  

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi paling 

tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator diantaranya: 

a. adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan 

mudah dipahami dari semua proses-proses 

penyelenggaraan pemerintah. 

b. adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-

pertanyaan publik tentang proses-proses dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

c. adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran 

informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Dari penjelasan diatas, Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia yang akan dibentuk harus dapat 

memberikan jaminan kepada pihak-pihak terkait untuk 

mendapatkan informasi secara terbuka atas segala kebijakan 

dan kegiatan yang dilakukan dengan sistem dan standardisasi 

yang jelas dan mudah dipahami dan adanya mekanisme 

                                                           
39Dalam Himmah Bandariy, Jurnal Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan 

Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas), Universitas 
Diponegoro Semarang.Tesis tidak dipublikasikan. 2011. 
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pelaporan apabila terjadi penyimpangan. Secara garis besar, 

asas ini mencerminkan bahwa setiap keputusan strategis yang 

diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau 

mekanisme yang mengikuti peraturan yang berlaku. Setiap 

informasi yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia tersedia secara mudah dan bebas 

serta bisa diakses oleh pihak-pihak yang terkena dampak 

kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

yang berlaku. 

 

6. Asas “Kelayakan Ekonomi” adalah asas yang menunjukkan 

kepatutan dengan melandaskan pada pengutamaan adanya 

manfaat bagi kesejahteraan untuk masyarakat dan negara 

secara luas dan tidak mementingkan kepatutan pada aspek 

keuangan saja. 

Beberapa jenis investasi pada umumnya berfungsi ganda 

yaitu sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi seperti yang 

akan dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Pembangunan 

Indonesia. Oleh karena itu kelayakan dihitung dalam bentuk: 

a) kelayakan ekonomi:membandingkan semua biaya yang 

dikeluarkan baik tangible maupun intangibledengan 

semua manfaat yang diperoleh. Dalam hal ini semua biaya 

sesuai dengan rencana dijadikan komponen biaya dan 

komponen manfaat diperoleh dari tarif atau harga 

barang/jasa investasi. Kelayakan ekonomi biasanya 

ditunjukkan oleh EIRR (economic internal rate of return) 

atau biasanya disebut juga IRR (internal rate of return). 
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b) kelayakan keuangan (financial): semua biaya yang 

dikeluarkan dibandingkan dengan semua manfaat yang 

diperoleh dalam bentuk aliran uang yang dikeluarkan 

maupun yang diterima. Dalam hal ini semua biaya sesuai 

dengan rencana dijadikan komponen biaya dan komponen 

manfaat diperoleh dari tarif atau harga barang/jasa 

investasi. Kelayakan keuangan biasanya ditunjukkan oleh 

FIRR (financial internal rate of return). 

Semakin besar persentasenya maka semakin baik 

komponen tersebut. Dalam hal ini untuk nilai investasi akan 

dihitung IRR dan FIRR dari komponen biaya yang telah 

diperkirakan dan komponen manfaat yang akan menjadi 

sasaran pencapaian dalam investasi ini. 

Dari penjelasan diatas, Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia memiliki fungsi ganda yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi sosial. Untuk melaksanakan fungsi 

tersebut diperlukan suatu pengukuran baik secara ekonomi 

dan finansial. Dengan demikian kelayakan ekonomi dapat 

tercapai dan tujuan pembangunan dapat tepat sasaran dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada 

akhirnya akan memberi manfaat untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat Indonesia. 

 

7. Asas “Keberlanjutan” adalah asas yang memberikan jaminan 

kegiatan pembiayaan pembangunan Indonesia oleh Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia dapat berlangsung secara 

terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan.  
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,40 definisi 

berkelanjutan adalah berlangsung terus-menerus atau 

berkesinambungan. Kata “berkelanjutan” sendiri berasal dari 

Bahasa Inggris yaitu sustainatau sustainable. Sedangkan 

dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan adalah 

proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) 

yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.41  

Dari pengertian tersebut, Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia dapat dikatakan sustain atau 

berkelanjutan jika telah mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup institusi 

dengan jalan menjaga sumber pendanaan pembiayaan 

pembangunan serta dengan memperhatikan tingkat 

pengembalian yang layak; 

b. memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada; 

c. memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan 

lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap 

daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun 

kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan; 

d. meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan yang 

ada sehingga tujuan pembangunan tidak hanya dapat 

memberi manfaat baik secara ekonomi namun juga 

terhadap keberlangsungan ekosistem di wilayah 

pembangunan; dan 

                                                           
40Lihat http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/diakses terakhir 26 Februari 

2016. 
41

Brundtland Report, PBB, 1987.hlm 51. 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/
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e. menggunakan prosedur dan tata cara yang 

memperhatikan kemampuan pendanaan yang ada untuk 

mendukung pembangunan nasional, baik masa kini 

maupun masa yang akan datang. 

Penekanan dalam asas keberlanjutan ini adalah agar 

pelaksanaan kegiatan di masa sekarang tetap memperhatikan 

kebutuhan pembangunan dimasa yang akan datang dan tidak 

mengorbankan kepentingan generasi masa depan. Segala 

kebijakan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia 

berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana 

mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka 

panjang tanpa menghabiskan sumber daya yang ada. Dengan 

adanya asas ini diharapkan dapat memberi manfaat jangka 

panjang yang lebih baik kepada masyarakat sebagai hasil nyata 

dari pembangunan yang telah dilaksakan dengan tetap 

memperhatikan hukum dan norma-norma yang berlaku 

disamping juga tetap menjaga kelestarian ekosistem di wilayah 

pembangunan. 

 

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI 

YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

MASYARAKAT 

1. Kondisi Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Saat Ini 

Pada tataran ideal, kebutuhan pembiayaan atas 

pembangunan dapat dipenuhi oleh pembiayaan sektor publik 

berupa alokasi pada APBN serta sumber pembiayaan dari 

sektor privat baik subsektor perbankan maupun 
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nonperbankan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, 

terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan dengan 

sumber pembiayaan pembangunan yang mengakibatkan 

terjadinya kegagalan pasar (market failure) dalam membiayai 

pembangunan di Indonesia.  

Pada sektor publik, adanya alokasi anggaran wajib dalam 

APBN untuk bidang-bidang tertentu seperti pendidikan dan 

kesehatan serta pengalokasian wajib dalam rangka 

pembayaran pokok dan bunga utang mengakibatkan 

terjadinya penyempitan ruang fiskal Pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan pada 

bidang-bidang prioritas lain di luar bidang dan alokasi wajib 

tersebut.  

Sementara itu, pada sektor privat, terdapat 

permasalahan yaitu rendahnya minat (appetite) sektor privat 

untuk menyalurkan pembiayaan pada bidang-bidang 

pembangunan yang memiliki karakteristik khusus. 

Karakteristik khusus bidang pembangunan dimaksud, antara 

lain: 

a. memerlukan investasi dalam jumlah yang besar (capital 

intensive), sehingga menyulitkan sektor privat dalam 

menghimpun dana dan menarik investor untuk 

berinvestasi. 

b. memerlukan jangka waktu pengembalian yang panjang 

atas investasi yang telah ditanamkan (long term 

investment), sehingga para investor atau penyedia 

pendanaan (financier) memerlukan pertimbangan yang 

mendalam sebelum berinvestasi. 
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c. memiliki tingkat pengembalian investasi yang tidak 

memadai dari sudut pandang sektor privat yang ditandai 

dengan Internal Rate of Return (IRR) yang rendah sebagai 

akibat tarif layanan kepada masyarakat atau konsumen 

(end user) yang umumnya telah ditentukan oleh 

pemerintah. 

d. memiliki profil risiko investasi yang tinggi (high risk 

investment) yang berada di luar kendali investor, 

contohnya kegagalan konstruksi. 

Permasalahan pada setiap sisi, baik sektor publik dan 

sektor privat, berakibat pada tingginya risiko kegagalan pasar 

(market failure)dalam pembiayaan pembangunan sehingga 

terjadi penundaan pelaksanaan pembangunan pada bidang-

bidang khusus tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan 

pelayanan kepada masyarakat menjadi tertunda. Market 

failure (kegagalan pasar) adalah ketidakmampuan dari suatu 

perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan 

menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan 

ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk 

menjalankan beberapa kegiatan ekonomi.42Selain itu, 

kegagalan pasar dapat diartikan situasi dimana pasar yang 

dibiarkan bebas, gagal mengalokasikan sumber dayanya 

secara efisien.43 Beberapa bidang pembangunan yang terkena 

dampak permasalahan kegagalan pasar tersebut adalah 

bidang infrastruktur, industri, dan pertanian. 

a. Bidang Infrastruktur 

                                                           
42

Sadono, S. 2015. Mikroekonomi: Teori Pengantar. Rajawali Press, Jakarta.hlm 44. 
43

Mankiw, N.G., Euston, Q., Peter, W. 2014. Pengantar Ekonomi Mikro (Barlev 

Nicodemus Hutagalung, Trans). Salemba Empat. Jakarta. hlm 10. 
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Pembangunan pada bidang infrastruktur merupakan 

lokomotif percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. 

Dalam berbagai penelitian ditunjukkan adanya korelasi 

yang erat antara penyediaan infrastruktur dengan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

produktivitas, serta pertumbuhan bidang perdagangan.  

Beberapa penelitian yang menunjukkan korelasi antara 

penyediaan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi 

antara lain: 

1) Roller dan Waverman,44 dengan menggunakan data dari 

21 (dua puluh satu) negara Organisation for Economic Co-

Operation and Development (OECD) selama 20 (dua 

puluh) tahun, menemukan hubungan positif antara 

penyediaan infrastruktur telekomunikasi dengan 

pertumbuhan ekonomi.  

2) Calderon dan Serven,45 menyatakan bahwa 

telekomunikasi, transportasi, dan tenaga listrik 

memberikan kontribusi positif terhadap output/GDP di 

negara-negara Amerika Latin.  

3) Donaldson46 dengan menggunakan data historis dari 

tahun 1870-1930 menemukan pembangunan rel kereta 

api dapat mengurangi biaya perdagangan serta 

meningkatkan perdagangan dan pendapatan riil.  

                                                           
44Roller danWaverman. Telecommunications Infrastructure and Economic 
Development: A Simultaneous Approach. The American Economic Review, Vol. 91, 

No. 4, 2001. hlm. 909. 
45Calderon dan Serven. Jurnal The Effects of Infrastructure Development on Growth 
and Income Distribution. 2004. World Bank Policy Research Working. Paper 3400 
46

Donaldson, Dave. jurnal Railroads of the Raj: Estimating the Impact of 

Transportation Infrastructure. 2014. American Economic Review, forthecoming. 
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4) Mohammad47 membuktikan bahwa perbaikan 

infrastruktur fisik akan meningkatkan output USD 

3.Dengan kata lain investasi infrastruktur dapat 

menimbulkan dampak berganda (multiplier effect) sebesar 

3 kali lipat. Keterkaitan ini sangat efektif ketika investasi 

dibiayai oleh pinjaman (loan) daripada dengan 

mengurangi belanja (cutting expenditure) apapun atau 

dengan menaikkan pajak (raising taxes). 

Upaya penyediaan infrastruktur dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu saja 

menghadapi berbagai tantangan. Pada sejumlah negara 

seperti Brazil, Cina, Chile, Korea, Malaysia, dan India, 

pembiayaan dalam rangka penyediaan infrastruktur 

merupakan tantangan tersendiri (Walsh, Park, dan Yu, 

2011).48 Sebagian besar negara tersebut membiayai 

pembangunan infrastruktur menggunakan sumber 

pendanaan domestik yang dapat mengakibatkan crowding 

out effect. Dalam aliran neoklasik, pinjaman yang dilakuan 

pemerintah terhadap public akan berakibat pada 

berkurangnya investasi swasta. Investasi swasta menjadi 

tertekan dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Hal ini 

yang disebut dengan crowding out effect.49 Sementara itu 

pada sisi yang lain, pembiayaan pembangunan infrastruktur 

                                                           
47

Imran,M.,Javeria N., Jurnal Infrastructure and Growth.Pakistan Institute of 

Development Economics, vol.50(4), 2010.hlm 355-364. 
48Walsh, J., Park and Ch., Yu, J. Financing Infrastructure in India : 

Macroeconomics Lessons and Emerging Market, Case Studies. IMF Working Paper 

WP/11/181 
49

Mahmud, Ikhwan. 2008. Analisis Dampak Penerbitan Obligasi Pemerintah 

Terhadap Tingkat Suku Bunga dan Investasi Swasta : Fenomena Crowding Out, 
Crowding In, atau Ricardian Equivalence. Tesis Tidak Dipublikasikan. hlm 17. 
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menggunakan dana yang berasal dari luar negeri akan 

mengakibatkan kenaikan defisit neraca perdagangan pada 

tahun berjalan (current account deficit) yang akan 

berkontribusi pada penurunan surplus neraca pembayaran. 

Jika dilihat dari sisi kualitas, infrastruktur Indonesia 

masih relatif tertinggal dibandingkan negara Asia lainnya 

seperti Singapura, Jepang, Cina, dan India. Berdasarkan 

data the Global Competitiveness Index (GCI) 2014-2015 yang 

dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF),50 kualitas 

infrastruktur Indonesia secara keseluruhan berada pada 

peringkat 72 dari 144 (seratus empat puluh empat) negara 

yang disurvei. Bandingkan dengan negara ASEAN lainnya 

seperti Singapura yang berada pada peringkat 5 dan 

Malaysia pada peringkat 20. Bahkan Laos memiliki 

peringkat yang lebih baik dari peringkat Indonesia yaitu di 

peringkat 66. 

Masih tertinggalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur 

Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab biaya logistik 

yang tinggi dan tidak kompetitif. Berdasarkan data World 

Bank,51 indeks performa logistik Indonesia hanya berkisar 

3,08 (titik skala terendah=1 dan titik skala tertinggi=5). 

Apabila, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang 

menjadi obyek survei, Indonesia berada di peringkat 5 dan 

masih tertinggal dari Singapura (score 4,00), Malaysia (score 

                                                           
50

World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Index (GCI) 2014-2015. 

hlm. 428 
51

World Bank. Logistic Performance Index: Global Ranking 2014. 

http://lpi.worldbank.org/international/global. Diaksesterakhirpada 30 Mei 2015 
pukul 17.15 

http://lpi.worldbank.org/international/global
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3,59), Thailand (score 3,43), serta Vietnam (score 3,15). 

Indeks performa logistik ini memiliki keterkaitan dan 

korelasi kualitas infrastruktur dengan indikator berupa 

indeks infrastruktur. Pada daftar indeks infrastruktur yang 

disusun oleh World Bank pada tahun 2014,52 Indonesia 

mencatatkan score sebesar 2,92 (dengan titik skala 

terendah=1 dan titik skala tertinggi=5), tertinggal dari 

negara ASEAN lainnya seperti Singapura (score 4,28), 

Malaysia (score 3,56), Thailand (score 3,49), Vietnam (score 

3,11).  

Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur 

Indonesia tidak terlepas dari masalah pendanaan. 

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,53 kebutuhan 

pendanaan infrastruktur Indonesia mencapai Rp5.452 

triliun. Pada realitanya, realisasi dan alokasi anggaran 

kepada bidang infrastruktur dalam APBN tahun 2012-2014 

hanya tercatat rata-rata 1,73% dari GDP. Berturut-turut 

realisasi pada tahun 2012 sebesar 1,77%; tahun 2013 turun 

menjadi 1,65%; dan pada APBN-P TA 2014 terproyeksi 

meningkat tipis ke level 1,77%. Persentase ini tentu 

terbilang sangat rendah apabila dibandingkan dengan 

negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 

tercepat di Asia seperti Cina, Thailand, dan Vietnam yang 

                                                           
52Ibid 
53

Buku I Agenda Pembangunan Nasionan RPJMN 2015-2019 Bappenas. 



63 
 

mengalokasikan anggaran infrastruktur antara 8% hingga 

17% dari GDP tiap tahunnya. 

Melihat jenis pengalokasiannya, pembiayaan APBN yang 

dialokasikan pada pos belanja tidak akan mampu 

menghasilkan leverage terhadap nilai proyek yang dapat 

dilaksanakan. Proyek infrastruktur yang dapat dibiayai 

hanya sebesar belanja yang dapat dialokasikan dalam 

APBN. Sedangkan pembiayaan infrastruktur yang 

dialokasikan pos pembiayaan, seperti pada pos Penyertaan 

Modal Negara (PMN) akan menghasilkan leverage, karena 

BUMN atau entitas yang menerima PMN akan mampu 

meningkatkan leverage atas modal yang diberikan oleh 

Pemerintah, dengan melakukan kombinasi pembiayaan 

dengan pinjaman perbankan. 

Pembiayaan yang bersumber dari APBN untuk 

infrastruktur difokuskan pada infrastruktur sektor dasar, 

misalnya pembangunan jembatan, jalan, gedung sekolah, 

rumah sakit dan penjara. Pada prinsipnya, infrastruktur 

dasar merupakan infrastruktur yang harus disediakan 

Pemerintah kepada masyarakat, sebagai bentuk pelayanan 

dari negara kepada masyarakat. Dari sisi kelayakan, 

infrastruktur dasar dianggap tidak layak secara ekonomi 

dan tidak menjanjikan pengembalian investasi. 

Selain infrastruktur dasar, terdapat proyek-proyek 

infrastruktur yang dibiayai dari APBN, yang dikategorikan 

sebagai infrastruktur ekonomi. Namun demikian, jenis 

infrastruktur ekonomi yang dibiayai ini merupakan 

infrastruktur yang masih belum memenuhi kelayakan 
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ekonomi, baik dari sisi tingkat bunga pengembalian atau 

jangka waktu pengembalian. Dukungan Pemerintah pada 

infrastruktur ekonomi merupakan sebuah bentuk lain dari 

subsidi. Contoh infrastruktur ekonomi yang dibiayai oleh 

APBN adalah pembangunan bandara udara di daerah 

terpencil dan pembangunan pelabuhan laut di daerah-

daerah pelabuhan baru. 

Apabila melihat data historis, pada tahun 2010-2013, 

dana Pemerintah – baik APBN maupun APBD – merupakan 

sumber utama pembiayaan infrastruktur. Secara rata-rata 

pada tahun 2010-2013, dana APBN mengambil porsi 

42,10% dari rata-rata pembiayaan infrastruktur. Sementara 

itu, dana APBD, BUMN, dan swasta secara berturut-turut 

mengambil porsi 25,13%; 18,05%; dan 14,72%. Dari sisi 

pertumbuhan (dengan menggunakan Tingkat Pertumbuhan 

Tahunan Gabungan/Compounded Annual Growth 

Rateselama 4 tahun), pada periode 2010-2013, hanya porsi 

dana APBN yang tumbuh secara positif yaitu 9,77%, 

sementara dana APBD, BUMN, dan swasta tercatat tumbuh 

negatif sebesar minus 9,27%; minus 2,18%; dan minus 

5,89%. 
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Gambar 2.3 
Sumber Pembiayaan Infrastruktur Tahun 2010-2013 

 

Tabel 2.1 

Rincian Pembiayaan Infrastruktur Tahun 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 Average 4y CAGR 

APBN 90 129 175 204 

 

31,36% 

as % of total 35,29% 40,95% 45,45% 46,68% 42,10% 9,77% 

APBD 75 82 89 96 

 

8,58% 

as % of total 29,41% 26,03% 23,12% 21,97% 25,13% -9,27% 

BUMN 48 57 68 77 

 

17,06% 

as % of total 18,82% 18,10% 17,66% 17,62% 18,05% -2,18% 

Swasta 42 47 53 60 

 

12,62% 

as % of total 16,47% 14,92% 13,77% 13,73% 14,72% -5,89% 

Total 255 315 385 437     

 

Pada APBNP Tahun Anggaran 2015, Pemerintah 

melakukan beberapa perubahan kebijakan politik anggaran, 

antara lain dengan mengalihkan belanja subsidi BBM 

kepada alokasi anggaran infrastruktur. Atas perubahan 

kebijakan ini, alokasi anggaran infrastruktur pada APBNP 

Tahun 2015 meningkat menjadi Rp290,3 triliun, atau 
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meningkat 63,08% dibanding alokasi pada APBN tahun 

2014 sebesar Rp177,90 triliun.  

Meskipun Pemerintah telah mengalokasikan kenaikan 

yang cukup besar pada APBNP Tahun 2015, peningkatan 

alokasi anggaran infrastruktur ini masih belum mencukupi 

untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pembangunan 

infrastruktur Indonesia pada 5 (lima) tahun ke depan. 

Dalam RPJMN 2015-2015 diperkirakan kebutuhan 

pembiayaan infrastruktur adalah sebesar Rp5.519 triliun 

dengan rincian sumber pendanaan APBN sebesar Rp2.215 

triliun; pendanaan APBD sebesar Rp545 triliun, pendanaan 

BUMN sebesar Rp1.066 triliun; dan pendanaan swasta 

sebesar Rp1.692 triliun. Apabila dirata-ratakan, kebutuhan 

pembiayaan infrastruktur tiap tahunnya adalah sebesar 

Rp1.090,4 triliun atau lebih dari tiga kali alokasi anggaran 

infrastruktur pada tahun 2015. 

Sumber pendanaan Pemerintah untuk belanja 

infrastruktur berasal dari pajak yang diterima atau berasal 

dari pinjaman dan penerbitan surat utang. Pinjaman yang 

diterima untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur 

dapat berasal dari pinjaman dari negara donor atau dari 

lembaga-lembaga keuangan lainnya. Khusus untuk 

penerbitan surat utang, Pemerintah mempunyai instrumen 

khusus untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu surat utang 

berbasis proyek (project bonds). Pada tahun 2013 lalu, 

Pemerintah menerbitkan instrumen pembiayaan berupa 

proyek Sukuk senilai Rp800 miliar dalam rangka 

pembiayaan proyek jalur ganda kereta api Cirebon-Kroya 
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segmen I, kemudian pada 2014 Pemerintah menerbitkan 

instrumen yang sama senilai Rp1,57 triliun untuk proyek di 

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama. 

Sesuai dengan karakteristik bentuk kelembagaannya, 

pelibatan sektor privat baik BUMN dan swasta pada bisnis 

perbankan maupun nonperbankan dalam pembiayaan 

infrastruktur tidak terlepas dari adanya imbal hasil yang 

memadai. Secara umum, sifat pelibatan sektor privat dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kerjasama Pemerintah dan 

Swasta (KPS) dan Insisiatif Pembiayaan Privat (Private 

Finance Initiative/PFI). 

KPS merupakan bentuk pelibatan sektor privat pada 

proyek infrastruktur, dimana proyek tersebut merupakan 

inisiatif dari Pemerintah, yang selanjutnya dilakukan lelang 

kepada pihak investor untuk melakukan investasi. Investor 

selanjutnya akan menikmati imbal hasil sepanjang masa 

konsesi, dan setelah konsesi selesai, infrastruktur tersebut 

akan diserahkan pengelolaan dan kepemilikannya kepada 

negara.  

Sementara itu, PFI merupakan pelibatan sektor privat 

pada proyek infrastruktur, dimana inisiatif atas proyek 

murni berasal dari investor. Selanjutnya investor akan 

berkontrak kepada Pemerintah, untuk menjual layanan 

yang dimiliki kepada Pemerintah. Imbal hasil yang diperoleh 

investor adalah pendapatan dari jasa layanan sepanjang 

masa perjanjian dengan Pemerintah. Ketika masa 

perjanjian, Pemerintah mempunyai opsi untuk 
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memperpanjang perjanjian atau tidak memperpanjang 

perjanjian layanan. Aset sepenuhnya milik investor. 

Dalam rangka mendorong keterlibatan investor dalam 

proyek-proyek infrastruktur, Pemerintah mengeluarkan 

beberapa instrumen fiskal, yaitu dana dukungan tunai 

infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF)54 dan penjaminan. 

VGF merupakan dukungan dana tunai yang diberikan 

Pemerintah kepada proyek infrastruktur dengan tujuan 

meningkatkan kelayakan finansial proyek guna 

menimbulkan minat dan partisipasi swasta untuk terlibat 

dalam proyek. Selain VGF, Pemerintah juga memiliki skema 

lain terkait penyediaan layanan oleh sektor privat yaitu 

pembayaran ketersediaan layanan (Availability 

Payment/AP).55 Jika VGF diberikan secara penuh pada saat 

masa konstruksi proyek, maka skema AP diberikan secara 

berkala, sepanjang masa layanan atas infrastruktur 

diberikan. Sementara itu, Penjaminan diberikan untuk 

menurunkan tingkat risiko atas proyek infrastruktur yang 

akan dibangun. Dengan menurunnya tingkat risiko, investor 

akan lebihpercaya diri untuk melakukan investasi dan 

tingkat suku bunga pinjaman dapat semakin rendah.  

Dari sisi peran dalam proyek infrastruktur, terdapat 2 

(dua)jenis peran sektor privat, yaitu sebagai pemilik proyek 

(operator) dan penyedia pembiayaan (financier). Dalam hal 

                                                           
54

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian 

Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 

55
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mengenai Kerjasama Pemerintah dan 

Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur. 
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berperan sebagai operator, sektor privat bertindak sebagai 

pelaksana proyek. Sektor privat yang biasanya menjadi 

operator adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

konstruksi. Sementara itu, dalam hal berperan sebagai 

financier, sektor privat menyediakan sumber pendanaan 

untuk digunakan dalam proyek infrastruktur. Peranan 

sebagai financier ini dapat diwujudkan dalam bentuk 

pemberian pembiayaan ekuiti (equity financing) maupun 

pembiayaan utang (debt financing) berupa melalui pembelian 

obligasi maupun pemberian kredit. 

Pembiayaan utang sebagaimana disebutkan di atas 

terdiri 2 (dua) tipe yaitu pembiayaan proyek (project 

financing) dan pembiayaan perusahaan (corporate financing). 

Pembiayaan proyek merupakan pembiayaan yang dilakukan 

perusahaan dengan cara menjadikan proyeksi imbal hasil 

atas proyek itu sendiri sebagai jaminan atas utang. Risiko 

operator terbatas pada proyek infrastruktur itu sendiri dan 

pencatatan atas utang terpisah dari laporan keuangan 

perusahaan operator. Sementara itu, Pembiayaan 

perusahaan merupakan pembiayaan dimana struktur 

keuangan atau aset perusahaan menjadi jaminan atas 

utang yang diperjanjikan. Dalam pembiayaan perusahaan, 

risiko atas pinjaman menjadi tanggungan sepenuhnya 

perusahaan, tidak terbatas pada proyek infrastruktur yang 

dibiayai. Pencatatan atas pembiayaan korporasi 

dikonsolidasikan pada laporan keuangan operator. 

Dari sisi sektor privat yang bergerak pada bisnis 

pembiayaan, dukungan pembiayaan kepada pembangunan 
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infrastruktur dilakukan dalam bentuk penyediaan kredit 

atau pembiayaan kepada proyek infrastruktur. Terdapat 2 

(dua) jenis perusahaan pada kelompok ini, yaitu perbankan 

dan perusahaan jasa pembiayaan. 

Perbankan mempunyai fungsi sebagai perantara antara 

pihak yang mempunyai kelebihan dana (masyarakat) dengan 

pihak yang membutuhkan pendanaan (debitur). Dana pihak 

ketiga yang diperoleh oleh perbankan akan disalurkan 

sebagai bentuk pinjaman kepada debitor yang 

membutuhkan pendanaan. Terdapat berbagai bentuk 

pendanaan yang diberikan oleh perbankan, baik itu bersifat 

jangka panjang maupun jangka pendek. Pinjaman untuk 

proyek infrastruktur yang memiliki karakteristik jangka 

waktu pengembalian pinjamannya panjang, maka 

diupayakan untuk dibiayai dari dana jangka panjang pula.  

Jasa pembiayaan pada prinsipnya mempunyai fungsi 

yang sama dengan perbankan, yaitu memberikan pinjaman 

kepada debitur. Perbedaan antara keduanya terletak pada 

sumber pendanaannya. Jika perbankan menghimpun dana 

dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), maka jasa 

pembiayaan akan menghimpun dana dari modal sendiri 

(internal capital), penerimaan pinjaman dari pihak ketiga, 

atau penerbitan surat utang. 

Terbatasnya keterlibatan sektor perbankan dalam 

pembiayaan infrastruktur sebagian besar diakibatkan oleh 

Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Indonesia yang 

cukup tinggi. LDR merupakan rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 
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dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan.56Ambang batas LDR perbankan diatur sesuai 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 yaitu 

sebesar 92%. Beberapa bank di Indonesia seperti Bank 

Danamon dan Maybank BII telah melampaui ambang batas 

dimaksud. Untuk bank persero, Bank BNI dan Bank 

Mandiri telah mendekati ambang batas sementara Bank 

BTN bahkan telah cukup jauh melampaui ambang batas 

dimaksud. Secara umum, hanya Bank BCA dan Bank BRI 

yang masih memiliki ruang untuk melakukan ekspansi 

kredit tanpa melakukan penggalangan dana (fund raising) 

maupun penguatan DPK. Apabila dirata-ratakan, untuk 10 

(sepuluh) bank dengan aset terbesar, LDR telah mencapai 

90,15%. 

Gambar 2.4 
Loan To Deposit Ratio (LDR) Bank Nasional Tahun 201457 

 

 

 

 

                                                           
56Kasmir. 2011. Manajemen Perbankan. Rajawali Press. Jakarta. Hlm. 290. 
57Disarikan dari Laporan Tahunan masing-masing bank pada tahun 2014 

92% 
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b. Bidang Industri 

Dari perspektif perindustrian, ada pendapat yang menyatakan 

bahwa Indonesia sedang mengalami gejala deindustrialisasi. 

Indikator yang menunjukkan pergerakan perekonomian nasional 

ke arah deindustrialisasi, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) adanya tren penurunan serapan tenaga kerja ke 

sektor industri sebagaimana terlihat pada data historis tahun 

2000-2009. Apabila dibandingkan dengan serapan tenaga kerja 

sektor lain seperti pertanian, pertambangan dan jasa, maka tren 

penurunan sektor industri terlihat sangat nyata.58 

Pada studi yang dilakukan LIPI tersebut, pertumbuhan 

serapan tenaga kerja di sektor industri pada kurun waktu 

1990-1999 mencapai 5%. Tingkat serapan tenaga kerja 

pada periode 2000-2009 tercatat menurun menjadi hanya 

1,1%. Pada sisi lain, tingkat serapan tenaga kerja sektor 

pertanian pada periode 2000-2009 tumbuh menjadi sebesar 

1%, setelah pada dekade sebelumnya mencatatkan 

pertumbuhan negatif sebesar -1%. Studi lain yang 

dilakukan oleh Pryarsono dkk., menunjukkan bahwa 

perekonomian Indonesia saat ini sangat tergantung pada 

ekspor komoditas primer (ekspor nonmanufaktur). Pada 

tahun 2008, ekspor nonmanufaktur tumbuh sebesar 29%. 

Sedangkan ekspor manufaktur hanya tumbuh sebesar 9%. 

Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan yang 

terjadi di negara maju yang lebih menunjukan pesatnya laju 

                                                           
58LIPI: Indonesia Menuju Deindustrialisasi. http://www.bsn.go.id/main/berita 

/berita_det/2566/LIPI--Indonesia-Menuju-Deindustrialisasi. Diakses terakhir pada 

30 Mei 2015 pukul 17.30 
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pertumbuhan serapan tenaga kerja sektor industri 

dibanding sektor primer.59 

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan dalam 

perekonomian Indonesia, merupakan permasalahan serius 

mengingat sektor industri sejatinya merupakan tumpuan 

bagi Indonesia untuk dapat keluar dari fenomena 

perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). 

Fakta menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil 

membangun industrilah yang akan berhasil keluar dari 

fenomena MIT. Mengingat bonus demografi diperkirakan 

akan habis dalam satu dasawarsa lagi, urgensi untuk 

menumbuhkan lagi sektor industri agar tidak terjadi 

deindustrialisasi harus menjadi fokus utama pembangunan 

ekonomi ke depan. 

Apabila diamati pertumbuhan ekonomi sektoral, terlihat 

bahwa sektor-sektor yang mengalami peningkatan 

pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan antara tahun 

2002 dengan tahun 2013 adalah sektor konstruksi, 

perdagangan, restoran, dan hotel; sektor pengangkutan dan 

komunikasi; sektor keuangan, real estate, dan jasa 

perusahaan; dan sektor jasa. Pada periode yang sama, 

sektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan 

yang rendah. Bahkan jika dilihat rata-rata pertumbuhan 

dari 2002-2007 dibandingkan 2008-2013 justru 

pertumbuhan dari sektor industri pengolahan mengalami 

penurunan. Padahal sektor industri termasuk sektor 
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 Priyarsono, D. S., dan Tiara, Y., Dari pertanian ke industri: analisis pembangunan 

dalam perspektif ekonomi regional, IPB Press, Bogor, 2011. hlm. 71 
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tradableyang mampu menghasilkan devisa. Sektor tradable 

merupakan sektor penghasil barang yang terdiri dari sektor 

pertanian, pertambangan dan penggalian, dan sektor 

industri manufaktur.60 

Pembiayaan utama sektor industri di Indonesia berasal 

dari pembiayaan perbankan. Pada periode 2002-2014, porsi 

kredit yang disalurkan kepada sektor industri terhadap 

total kredit yang disalurkan perbankan (Rupiah dan valuta 

asing) mencatatkan tren penurunan. Hal yang sama pula 

terlihat pada porsi Kredit Investasi (KI) ataupun Kredit 

Modal Kerja (KMK) kepada sektor industri terhadap total KI 

dan KMK yang disalurkan perbankan. Jenis kredit kepada 

sektor industri pengolahan lebih dominan berupa KMK 

dibandingkan dengan KI. Hal ini dapat dipahami mengingat 

karakter KI yang biasanya memiliki jangka waktu yang 

panjang. Karakteristik ini kurang menarik bagi sektor 

perbankan terutama dari sisi manajemen aset dan liabilitas 

karena mayoritas sumber dana perbankan di Indonesia 

adalah jangka pendek berupa dana pihak ketiga. Pada 

tahun 2015, persentase KMK terhadap total kredit sektor 

industri pengolahan sebesar 69,58% lebih tinggi dari total 

KI. 

 

 

 

 

                                                           
60

Basri, Faisal. 2013. Kualitas Pertumbuhan dan Kemerosotan 

Rupiah.www.faisalbasri.com/2013/08/25/kualitas-pertumbuhan-dan-
kemerosotan-rupiah/terakhir diakses 22 Mei 2015. 

http://www.faisalbasri.com/2013/08/25/kualitas-pertumbuhan-dan-kemerosotan-rupiah/
http://www.faisalbasri.com/2013/08/25/kualitas-pertumbuhan-dan-kemerosotan-rupiah/
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Gambar 2.5 
Perbandingan Kredit Sektor Industri Pengolahan61 

 

 

Tingkat penyaluran KI yang cenderung lebih rendah 

dibandingkan KMK disebabkan oleh jangka waktu/tenor KI 

yang relatif panjang dan seringkali memiliki nominal yang 

cukup tinggi (capital intensive). Karakteristik tenor panjang 

identik dengan payback period yang lebih lama 

menimbulkan adanya mismatch dengan mayoritas sumber 

dana yang disalurkan oleh perbankan.  
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Posisi Kredit Investasi Perbankan BPS dan Kredit Modal Kerja Perbankan BPS 

2010-2015 
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Tabel 2.2 
Posisi Dana Pihak Ketiga Perbankan62 

 

2011 2012 2013 2014 Jul-15 Average
Bank Umum
Giro 485.692      567.801      569.927      605.276      673.361      

20,25% 20,59% 18,84% 17,62% 18,92% 19,24%

Tabungan 840.118      1.010.488   1.123.696   1.187.559   1.142.023   
35,03% 36,64% 37,15% 34,58% 32,09% 35,10%

Simpanan Berjangka
1 bulan 673.312      677.030      814.742      925.812      905.417      

28,07% 24,55% 26,93% 26,96% 25,44% 26,39%

3 bulan 222.071      251.926      264.156      374.111      433.622      
9,26% 9,14% 8,73% 10,89% 12,18% 10,04%

6 bulan 90.412        125.555      120.795      149.345      192.360      
3,77% 4,55% 3,99% 4,35% 5,40% 4,41%

>= 12 bulan 86.975        124.731      131.834      192.350      212.346      
3,63% 4,52% 4,36% 5,60% 5,97% 4,81%

Total DPK Rupiah 2.398.580   2.757.531   3.025.150   3.434.453   3.559.129    

Ketidakcocokan karakteristik tersebut didukung statistik, 

bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana 

utama bank umum dan BPD. Sebagian besar DPK 

merupakan dana jangka pendek yang dapat ditarik 

sewaktu-waktu seperti rekening giro (demand deposit) dan 

tabungan (savings). Pada tahun 2011 hingga Juli 2015, 

tabungan menjadi sumber utama DPK bank umum dengan 

rata-rata persentase terhadap total DPK sebesar 35,10% 

dengan cost of fund yang terbilang rendah (rata-rata bunga 

tabungan sebesar 2,07%). Porsi kedua terbesar adalah 

simpanan berjangka 1 (satu) bulan dengan tingkat bunga 

rata-rata sebesar 7,20%.  

Dari data total kredit yang disalurkan perbankan 

berdasarkan sektor ekonomi pada 2010-2014, rata-rata 

persentase kredit pada sektor perindustrian terhadap total 
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diolah dari Statistik Perbankan Indonesia Juli 2015 
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kredit secara keseluruhan adalah sebesar 16,39% dengan 

tingkat pertumbuhan gabungan (compounded) sebesar 

3,52%. Pertumbuhan nilai kredit sektor perindustrian 

bertumbuh 24,31% pada periode 2010-2014. Pertumbuhan 

dimaksud masih lebih tinggi dari pertumbuhan kredit 

perbankan secara keseluruhan sebesar 20,08%. 

Tabel 2.3 
Kredit Perbankan Sektor Perindustrian63 

 

Sektor Ekonomi 2010 2011 2012 2013 2014 

Perindustrian 274.330  343.002  444.149  574.386  655.019  

IDR 184.610  235.571  301.983  370.851  435.079  

Forex 89.720  107.431  142.166  203.535  219.940  

Jumlah 1.783.601  2.223.685  2.738.054  3.323.801  3.707.916  

IDR 1.522.859  1.877.355  2.327.325  2.775.760  3.126.394  

Forex 260.742  346.330  410.729  548.041  581.522  

% Kredit 

Perindustrian 15,38% 15,42% 16,22% 17,28% 17,67% 

 

c. Bidang Pertanian 

Pertanian merupakan bidang yang sangat penting dan 

signifikan dalam pembangunan nasional sebagai sektor 

penghasil salah satu kebutuhan pokok masyarakat yaitu 

kebutuhan pangan. Menurut Ashari,64 sektor pertanian 

memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan 

nasional diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, 

kontribusi terhadap GDP, sumber devisa, bahan baku 

industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong 

bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil lainnya. 

                                                           
63

Posisi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi BPS 2010-2014. 
64

dalam penelitian berjudul “Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor 

Pertanian di Indonesia” yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian. 2014. hlm. 13 
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Pada kondisi saat ini, pembangunan bidang pertanian 

menghadapi permasalahan multidimensi yang melibatkan 

permasalahan teknis pertanian, pemasaran, dan 

pembiayaan. Petani dituntut dapat memenuhi kapasitas 

produksinya melalui proses produksi yang efisien. Pada sisi 

lain, perlu adanya kepastian penyediaan lahan pertanian 

produktif di tengah konversi lahan pertanian menjadi 

kawasan industri atau residensi, serta mekanisme 

penyimpanan dan pemasaran produk pertanian yang efektif 

sehingga dapat menjangkau pengguna saat dibutuhkan.  

Hal yang tidak kalah penting adalah kepastian adanya 

penyediaan akses dana bagi petani maupun pelaku usaha 

pertanian guna memenuhi kebutuhan pendanaan modal 

kerja maupun investasi. Permasalahan akses dana atau 

pembiayaan inilah yang menurut Ashari,65 merupakan isu 

yang sangat penting untuk segera diselesaikan mengingat 

kebutuhan permodalan petani di masa mendatang 

diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin 

melonjaknya harga input pertanian. 

Secara umum, sumber pendanaan bagi para petani dan 

pelaku usaha pertanian dapat berasal dari anggaran 

Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam APBN maupun 

dana lain di luar APBN yang pada umumnya berasal dari 

sektor perbankan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 

mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban 

                                                           
65Ibid. hlm 14 
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memfasilitiasi pembiayaan dan permodalan usaha petani 

yang dapat dilakukan dengan pemberian pinjaman modal 

untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan 

pertanian, pemberian bantuan penguatan modal bagi 

petani, dan pemberian subsidi bunga kredit program, 

dan/atau imbal jasa penjaminan. Untuk dana sektor privat, 

perbankan merupakan pihak yang diharapkan sangat 

berperan dalam pembiayaan sektor pertanian karena 

dengan sifat intermediary, perbankan dapat mengakses 

dana murah utamanya Dana Pihak Ketiga (DPK).  

Namun demikian, berdasarkan Statistik Perbankan 

Indonesia, persentase nilai kredit yang disalurkan bank 

umum kepada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan 

terhadap total nilai kredit yang disalurkan tercatat cukup 

rendah di bawah 6% pada periode 2011 sampai dengan 

Quarter2 (Q2) tahun 2015. Pembiayaan kepada sektor 

pertanian, perburuan, dan kehutanan masih berada di 

bawahjumlah penyaluran kepada sektor perdagangan grosir 

dan ritel, sektor industri pengolahan, kredit kepemilikan 

rumah tinggal, serta kredit kepemilikan barang rumah 

tangga. Hal yang sama pula terlihat pada persentase 

penyaluran kredit sektor pertanian terhadap total kredit 

yang disalurkan oleh BPD yang pada periode yang sama 

tidak pernah melewati persentase 4%. Tingkat penyaluran 

cukup konsisten – walaupun masih di bawah 10% – terlihat 

padakredit kepada sektor pertanian oleh bank BUMN yang 

mencatatkan pertumbuhan positif sejak 2011 hingga Q2 

2015. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 
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2013 terkait penugasan kepada bank BUMN untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha tani. Namun 

demikian, perlu menjadi perhatian pula bahwa sebagian 

dari dana yang disalurkan oleh bank BUMN dimaksud 

berasal dari kredit program yang notabene berasal dari 

APBN. Sementara itu, kinerja penyaluran kredit oleh BPD 

tercatat cukup rendah dengan rata-rata persentase 

terhadap total kredit yang disalurkan hanya sebesar 3,58%. 

Tabel 2.4 
Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan 2011-201566 

 

Minimnya pembiayaan oleh perbankan kepada sektor 

pertanian, menurut Indiastuti dan Ashari,67 disebabkan 

oleh 3 (tiga) hal yaitu (1) pengalaman dan trauma beberapa 

bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah sewaktu 

                                                           
66

data diolah dariStatistik Perbankan Indonesia Juli 2015. 
67Ashari. Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. 2014, 
hlm 25. 

(dalam juta Rupiah)
2011 2012 2013 2014 Q2 2015

Bank Umum (Commercial Bank)
Kredit - Total 2.200.094   2.707.862   3.292.874   3.674.308   3.828.045   
Kredit - Sektor Pertanian 109.790      142.451      177.162      212.386      221.583      
as % of total loan 4,99% 5,26% 5,38% 5,78% 5,79%
Bank Persero (State Owned Bank)
Kredit - Total 776.833      959.128      1.181.726   1.325.087   1.392.605   
Kredit - Sektor Pertanian 63.980        87.012        105.912      124.393      127.969      
as % of total loan 8,24% 9,07% 8,96% 9,39% 9,19%
Bank Pembangunan Daerah (Regional Development Bank)
Kredit - Total 175.702      218.851      265.250      310.614      316.622      
Kredit - Sektor Pertanian 5.819          8.597          9.894          11.231        10.571        
as % of total loan 3,31% 3,93% 3,73% 3,62% 3,34%
Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank)
Kredit - Total 41.100        49.818        59.176        68.391        73.479        
Kredit - Sektor Pertanian 3.062          3.639          4.040          4.477          4.707          
as % of total loan 7,45% 7,30% 6,83% 6,55% 6,41%
Bank Umum Syariah (Sharia Commercial Bank)
Kredit - Total 102.655      147.505      184.120      199.330      206.056      
Kredit - Sektor Pertanian 2.201          2.809          3.165          5.679          7.803          
as % of total loan 2,14% 1,90% 1,72% 2,85% 3,79%
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pengucuran Kredit Usaha Tani; (2) aturan Bank Indonesia 

yang cukup ketat agar bank prudent dalam penyaluran 

dana; serta (3) banyak bank – khususnya bank besar – yang 

tidak memiliki pengalaman menyalurkan kredit mikro.  

Menurut Ratnawati,68 salah satu faktor yang menimbulkan 

keterbatasan pembiayaan perbankan kepada sektor 

pertanian adalah ketiadaan jaminan (collateral), kurangnya 

pemahaman atas administrasi perbankan, tingginya biaya 

transaksi (cost of transaction), dan cara pembayaran 

bulanan yang tidak sesuai dengan pendapatan petani yang 

bersifat musiman. Lebih lanjut, menurut Nurmanaf,69 

sektor pertanian dipandang sangat berisiko sehingga pihak 

perbankan cenderung lebih berhati-hati. Hal ini kemudian 

mengakibatkan cukup lamanya pemrosesan permohonan 

kredit dengan dilakukannya prosedur penyaringan 

(screening) dan pemeriksaan (checking). Permasalahan 

menjadi semakin pelik dengan persyaratan agunan yang 

cukup berat dengan dipersyaratkannya bukti hukum formal 

seperti sertifikat dan BPKB serta nilai agunan yang 

cenderung undervalued sehingga nilai relisasi pinjaman 

relatif tidak optimal. Selain itu isu pendapatan petani yang 

bersifat musiman perlu mendapatkan perhatian khusus. 

Lebih lanjut Ashari,70 mengungkapkan bahwa terdapat 

permasalahan tidak matching-nya karakteristik musiman 

sektor pertanian dengan karakteristik sektor perbankan 

yang tidak terkait dengan musim. Para petani umumnya 

                                                           
68Dikutip dalam Ashari. Ibid. hlm 14. 
69Dikutip dalam Ashari Ibid. hlm 19. 
70Ibid.hlm 19. 
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baru akan menghasilkan arus kas masuk (cash inflow) 

setelah panen sehingga pada periode tanam hingga panen, 

petani umumnya tidak dapat melakukan pengembalian atas 

kredit yang diterima. Kondisi ini mengakibatkan sektor 

pertanian cenderung tidak menjadi prioritas dalam 

penyaluran kredit oleh sektor perbankan. 

Tabel 2.5 
Penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan  

Tahun 2011-Triwulan 2 2015 
 

 

Ketidakcocokan karakteristik tersebut pula didukung 

secara statistik dimana ditunjukkan bahwa Dana Pihak 

Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bank umum 

dan BPD. Sebagian besar DPK merupakan dana jangka 

pendek yang dapat ditarik sewaktu-waktu seperti rekening 

giro (demand deposit) dan tabungan (savings). Pada tahun 

2011 hingga Juli 2015, tabungan menjadi sumber utama 

DPK bank umum dengan rata-rata persentase terhadap 

total DPK sebesar 35,10% dengan cost of fund yang 

terbilang rendah (rata-rata bunga tabungan sebesar 2,07%). 

2011 2012 2013 2014 Jul-15 Average
Bank Umum
Giro 485.692      567.801      569.927      605.276      673.361      

20,25% 20,59% 18,84% 17,62% 18,92% 19,24%

Tabungan 840.118      1.010.488   1.123.696   1.187.559   1.142.023   
35,03% 36,64% 37,15% 34,58% 32,09% 35,10%

Simpanan Berjangka
1 bulan 673.312      677.030      814.742      925.812      905.417      

28,07% 24,55% 26,93% 26,96% 25,44% 26,39%

3 bulan 222.071      251.926      264.156      374.111      433.622      
9,26% 9,14% 8,73% 10,89% 12,18% 10,04%

6 bulan 90.412        125.555      120.795      149.345      192.360      
3,77% 4,55% 3,99% 4,35% 5,40% 4,41%

>= 12 bulan 86.975        124.731      131.834      192.350      212.346      
3,63% 4,52% 4,36% 5,60% 5,97% 4,81%

Total DPK Rupiah 2.398.580   2.757.531   3.025.150   3.434.453   3.559.129   
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Porsi kedua terbesar adalah simpanan berjangka 1 (satu) 

bulan dengan tingkat bunga rata-rata sebesar 7,20%. 

Sumber dana ini pula tidak match dengan perkiraan panen 

tanaman yang biasanya lebih dari 3 (tiga) bulan hingga 

setahun. Simpanan berjangka lebih panjang (6 (enam) 

bulan dan setahun) lebih match dengan karakteristik sektor 

pertanian, namun porsi simpanan ini tercatat cukup kecil 

yakni rata-rata 4,41% dan 4,81% serta cost of fund yang 

cukup tinggi (rata-rata 7,73% dan 7,50%) dapat menjadi 

penghambat penyaluran kepada sektor pertanian 

bersumber dari DPK simpanan berjangka ini. Merujuk pada 

statistik ini, tentu saja perbankan sebagai entitas bisnis 

akan lebih memilih untuk menyalurkan kredit kepada 

sektor ataupun peruntukan yang lebih menguntungkan dan 

dengan skema pengembalian secara reguler. 

 

d. Bidang Maritim 

Kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dengan 

didominasi oleh wilayah perairan seluas 5,8 juta kilometer 

persegi serta panjang garis pantai 92.000 kilometer, 

berimplikasi pada dependensi Indonesia terhadap 

transportasi maritim utamanya untuk keperluan 

transportasi barang baik dalam scope domestik maupun 

perdagangan luar negeri. Tingkat ketergantungan pada 

transportasi maritim ini mendorong tumbuhnya permintaan 

atas jasa shipping yang selanjutnya secara langsung 

menstimulasi permintaan atas kapal angkutan barang baik 

yang disuplai dari produksi dalam negeri maupun impor. 
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Pertumbuhan permintaan kapal angkutan barang tidak 

hanya terjadi di Indonesia, namun juga beberapa negara 

Asia lainnya seiring dengan pertumbuhan perekonomian 

pada tahun 2000-2010. Cina sebagai emerging country di 

bidang industri pada saat itu melesat sebagai negara 

produsen kapal berharga murah melalui pertumbuhan 

produktivitas galangan kapal (shipyards). Pertumbuhan ini 

mengakibatkan adanya kelebihan produksi 

(oversupply)71mengingat pelaku pasar sebelumnya yakni 

negara Eropa masih bertahan di dalam pasar dengan 

competitive advantages yang dimiliki terutama untuk kapal-

kapal khusus.  

Kemampuan Cina untuk menghasilkan kapal yang 

berharga murah serta dengan kondisi produksi yang 

berlebih untuk komoditas kapal angkutan (fleet) 

mengakibatkan kebutuhan kapal angkutan barang 

domestik dipenuhi impor dari Cina. Hal ini tentu 

mengakibatkan industri perkapalan dalam negeri semakin 

tidak kompetitif. Padahal, apabila diamati dari sisi regulasi, 

adanya kebijakan sabotase (cabotage)72diharapkan dapat 

menstimulasi industri perkapalan dalam negeri. Dengan 

adanya kebijakan sabotase ini, perusahaan angkutan niaga 

                                                           
71

Maritime Sector Developments in The Global Markets; Smart Comp (Smart 

Competitiveness for Central Baltic Region) Research Report No 3, October 2013 - 

Introduction 
72

Kebijakan yang mewajibkan bahwa kapal angkutan barang yang beroperasi dalam 

negeri harus berbendera Indonesia (Indonesian flagged ship) 
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barang domestik menguasai 99% pasar domestik dan 10% 

pasar perdagangan luar negeri.73 

Apabila diamati dari sisi permintaan (demand side), 

dengan melihat pola pertumbuhan sektor industri 

pengolahan yang berada pada level positif pada 3 (tiga) 

tahun terakhir maka permintaan terhadap jasa shipping 

yang berujung pada permintaan pembelian fleet akan 

bertumbuh positif pula. Pada tahun 2012-2013, industri 

pengolahan non-migas tumbuh sebesar 6,10%. Dengan 

menggunakan tahun 2013 sebagai tahun dasar (base 

year/t0), jumlah Indonesia flagged ships sebanyak 12.600 

unit74 dengan tambahan di tahun berjalan (current year 

addition) sebanyak 560 unit. Dengan pertumbuhan GDP 

sektor industri pengolahan non-migas sebesar 5,34% maka 

pada tahun 2014 diperlukan 13.273 unit fleet atau 

membutuhkan tambahan sebanyak 673 unit. 

Tabel 2.6 
Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas 2013-2014 

 

 Variabel 2013 2014 

- laju pertumbuhan industri 

pengolahan non-migas 6,10% 5,34% 

- current year addition (fleet unit) 560  673  

- to year (fleet unit) 12.600  13.273  

- tonase kargo maksimum 1.200.000.000  1.264.080.000  

catatan: skema perhitungan dengan mengestimasikan tonase kargo 
maksimum pada tahun 2014 menggunakan pertumbuhan industri 
pengolahan non-migas pada 2013-2014 

                                                           
73

Source : Article in The Jakarta Post by Mamay Sukaesih, Regional Analyst at PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
74

Maritime Sector Developments in The Global Markets; SmartComp (Smart 

Competitiveness for Central Baltic Region) Research Report No 3, October 2013 – 

Indonesia, Continually Growing and Developing Maritime Sector by Akseli Jouttenus 
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Sementara itu, dari sisi produksi (supply), adanya 

kelebihan produksi yang walaupun seiring rebound 

perekonomian global telah menurunkan tingkat produksi, 

namun masih mengakibatkan keengganan para pelaku 

industri perkapalan dalam negeri untuk mulai masuk ke 

pasar atau melakukan investasi awal (initial investment) 

guna mempersiapkan kondisi permintaan yang semakin 

meningkat pada masa mendatang. 

Di lihat dari sudut pandang bisnis, investasi pada sektor 

yang masih jenuh dan kelebihan produksi tentu memiliki 

profil risiko yang cukup tinggi dengan jangka waktu 

pengembalian yang lama. Perbankan atau penyedia 

pendanaan (financier) komersial lainnya tentu akan sangat 

berhati-hati bahkan resisten terhadap permintaan 

pendanaan pada sektor dengan kriteria tersebut. Kondisi 

saat ini, sektor maritim terutama industri perkapalan 

termasuk dalam industri dengan tingkat kejenuhan yang 

walaupun telah mengalami penurunan masih cukup tinggi 

sehingga menurunkan minat perbankan komersial. 

Rendahnya minat perbankan komersial untuk 

berinvestasi pada industri perkapalan dapat mengakibatkan 

industri perkapalan dalam negeri kehilangan momentum 

dalam berinvestasi sebagai akibat sumber pembiayaan yang 

terbatas. Sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pada industri perkapalan, Pemerintah 

menyediakan alokasi dana pada APBN baik yang berada 

pada Kementerian/Lembaga (K/L) sektoral maupun berupa 

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang bergerak 

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Superscript/ Subscript



87 
 

pada lapangan usaha galangan kapal (shipyards) seperti PT. 

PAL Indonesia, PT. Dok Kodja Bahari, PT. Dok Perkapalan 

Surabaya, dan PT. Industri Kapal Indonesia.  

Khusus untuk alokasi dana APBN yang diberikan melalui 

skema PMN kepada BUMN, diharapkan BUMN penerima 

PMN dapat melakukan leveraging sehingga dapat 

melipatgandakan dana yang diberikan,dengan demikian 

output yang diperoleh dapat lebih optimal dibandingkan 

dengan anggaran yang diberikan melalui K/L yang tidak 

dapat dilakukan leveraging serta bersifat habis pakai setiap 

tahun anggarannya. Dengan mempertimbangkan aspek 

keterbatasan ruang fiskal APBN dan masih lemahnya 

kemampuan leveraging BUMN shipyards yang beberapa di 

antaranya menunjukkan kinerja historis yangkurang baik 

maka penguatan dari sisi suplai pembiayaan juga sangat 

diperlukan 

Selain permasalahan mengenai akses pembiayaan yang 

cukup terbatas, aspek operasional menjadi permasalahan 

yang cukup krusial dalam rangka mengembangkan sektor 

kemaritiman. Berdasarkan data historis tingkat efisiensi 

produksi industri perkapalan domestik, Indonesia masih 

berada di bawah level efisiensi produksi Cina dan Vietnam. 

Dengan minimnya keahlian bidang kemaritiman pada 

perbankan nasional, mengakibatkan belum optimalnya 

pemberian fasilitas penyiapan proyek (project preparation) 

dari calon financier sehingga proyek-proyek pada industri 

perkapalan belum memenuhi feasibilitas atau tidak 

disiapkan dengan baik dan berdampak pada penurunan 
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pendapatan yang dihasilkan maupun peningkatan biaya 

yang dikeluarkan serta menurunkan arus kas proyek 

dikemudian hari. 

 

2. Kebutuhan Lembaga Pembiayaan Pembangunan 

Kondisi saat ini menunjukan bahwa sektor privat yang 

ikut serta dalam pembiayaan pembangunan pada bidang-

bidang tersebut masih sangat sedikit antara lain lembaga 

pembiayaan infrastruktur berbentuk BUMN Persero dan 

lembaga keuangan perbankan baik BUMN Persero maupun 

swasta.  

Selain itu, Pemerintah memiliki Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang 

memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dalam 

rangka pembangunan infrastruktur daerah. Pada bidang 

lainnya seperti industri dan pertanian, sektor perbankan 

memegang porsi terbesar dalam pemberian pembiayaan. 

Khusus pada sektor pertanian, Pemerintah telah 

mengamanatkan pembentukan unit khusus pembiayan 

pertanian pada bank BUMN dan BUMD. Selain itu, terdapat 

pula lembaga keuangan mikro yang bernama Lembaga 

Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang didirikan untuk 

memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian.  

Dipandang dari sisi kelembagaan, lembaga pembiayaan 

khusus infrastruktur yang ada pada kondisi saat ini 

berbentuk BUMN dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PPK-BLU). Kedua tipe kelembagaan ini memiliki 
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beberapa keterbatasan yang mengakibatkan kontribusinya 

dalam pembiayaan infrastruktur belum optimal.  

Bentuk kelembagaan berupa badan usaha, dengan 

karakter yang mengutamakan keuntungan (profit oriented), 

mengakibatkan kesulitan dalam menurunkan tarif layanan. 

Profil risiko badan usaha yang lebih tinggi dari profil risiko 

negara (sovereign) menimbulkan kesulitan dalam mengakses 

sumber pendanaan yang murah. Khusus untuk badan usaha 

berupa perbankan, terdapat regulasi perbankan yang 

rigidditerapkan oleh otoritas pengawasan jasa keuangan dan 

otoritas moneter sehingga mengakibatkan keterbatasan ruang 

gerak dalam pembiayaan bidang infrastruktur yang memiliki 

risiko yang tinggi. 

Sementara itu, bentuk kelembagaan berupa Satuan Kerja 

Pemerintah Pusat yang menerapkan pola PPK-BLU akan 

selalu menghadapi permasalahan sebagai berikut: 

a. Pendirian anak perusahaan, pelaksanaan penyertaan 

modal, dan pembelian saham yang masih memerlukan 

Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaannya; 

b. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan 

Rencana Strategi Bisnis yang lebih berorientasi pada 

belanja/pendapatan dan bukan pada keuntungan (profit) 

dan pertumbuhan (growth); 

c. kesulitan melakukan pinjaman yang mengakibatkan 

ketergantungan pada APBN dan pendapatannya sendiri; 

d. mekanisme pelaporan keuangan yang kurang sesuai 

untuk entitas investasi; 
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e. pemaknaan risiko rendah pada pelaksanaan manajemen 

kas (cash management). 

Dengan berstatus sebagai Satuan Kerja Pemerintah Pusat, 

maka terdapat konsekuensi penyediaan anggaran dalam 

rangka operasional BLU dalam APBN. 

Pemerintah juga mempunyai 4 (empat) Bank BUMN dan 1 

(satu) BUMN jasa pembiayaan, yang dapat memberikan 

pembiayaan kepada sektor infrastruktur. Bagi perbankan, 

pembiayaan kepada sektor infrastruktur merupakan salah 

sektor yang dapat diberikan pinjaman. Hal yang menjadi isu 

adalah seberapa besar alokasi kredit yang dapat diberikan 

perbankan kepada sektor infrastruktur. 

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 (Perpres 

9/2009) mengatur bentuk Lembaga Pembiayaan berupa 

Perseroan Terbatas atau Koperasi yang sesuai 

karakteristiknya, bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 

Berbeda dengan pengaturan dalam Perpres ini kedepannya 

arah kegiatan Pembiayaan Pembangunan akan dilaksanakan 

oleh lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk 

pembiayaan pembangunan, bersifat sui generis bukan 

berbentuk Perseroan Terbatas ataupun koperasi. Ruang 

lingkup kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan lembaga 

keuangan sui generis tersebut adalah memberikan 

pembiayaan dan penjaminan yang sifatnya peminatnya sangat 

rendah (less commercial) dan sosial (non-commercial). Dengan 

demikian, lembaga pembiayaan ini tidak termasuk dalam 

definisi lembaga pembiayaan seperti dimaksud dalam Perpres 

No 9 Tahun 2009 tersebut.  
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Pada tahun 2008 Pemerintah telah mendirikan BUMN 

yang fokus pada penyaluran pembiayaan infrastruktur, yaitu 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI. Sejak 

didirikan pada tahun 2009, PT SMI telah mendorong 

pembangunan proyek infrastruktur senilai hampir Rp46 

triliun yang tersebar di seluruh Nusantara. Perseroan ini 

memiliki visi sebagai katalis dalam pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. PT SMI telah membukukan nilai 

komitmen pembiayaan sampai saat ini sebesar Rp5,58 triliun. 

Perseroan telah memberikan rasio dampak berganda 

(multiplier effect) sebesar 8,2 kali. 

Berdasarkan Laporan Tahunan PT SMI Tahun 2010-2014, 

Kinerja penyaluran PT SMI kepada sektor infrastruktur juga 

dapat dilihat pada komitmen Pembiayaan Perseroan yang 

tumbuh signifikan dalam lima tahun dengan Compounded 

Annual Growth Rate (CAGR) 85% dari sebesar Rp480 miliar di 

tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp5.577 miliar di 

tahun 2014. Selain itu, nilai outstanding pembiayaan yang 

disalurkan oleh PT SMI meningkat signifikan dalam lima 

tahun dengan CAGR 122% dari Rp175 miliar di tahun 2010 

menjadi Rp4.262 miliar di tahun 2014.75 

Saat ini, pembiayaan infrastruktur melalui PT SMI 

(Persero) menghadapi beberapa hambatan, diantaranya:  

a. adanya keterbatasan permodalan jika dibandingkan 

dengan total kebutuhan pembiayaan infrastruktur di 

Indonesia. 

                                                           
75

Annual Report PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2010-2014 
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b. dengan sifat BUMN Persero yang mencari keuntungan 

(profit oriented) menyebabkan PT SMI sulit untuk 

mendanai proyek-proyek yang tidak layak secara 

finansial meskipun memiliki dampak ekonomi yang 

tinggi. Pertimbangan kelayakan finansial yang saat ini 

menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan 

keputusan pembiayaan akan menyulitkan proyek-proyek 

infrastruktur yang memiliki kelayakan finansial yang 

rendah namun memiliki dampak ekonomi yang tinggi. 

c. meskipun dengan peringkat AA+ yang diperoleh saat ini, 

PT SMI masih sulit mendapatkan sumber pendanaan 

yang murah di pasar modal karena pasar masih menilai 

adanya risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

Negara. Kondisi ini juga dibarengi dengan tingginya suku 

bunga penghimpunan bunga di pasar terutama untuk 

instrumen surat utang jangka panjang. Oleh karena itu, 

PT SMI tidak dapat memberikan suku bunga yang 

kompetitif bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.  

d. belum ada dukungan tidak langsung Pemerintah (Indirect 

Support) bagi PT SMI untuk mendorong turunnya dana 

agar dapat semakin banyak membiayai proyek-proyek 

infrastruktur baik di level pusat maupun daerah. 

Dukungan Pemerintah saat ini masih bersifat langsung 

melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).  

Pada sektor industri, kredit perbankan merupakan sumber 

utama pembiayaan. Dengan melihat karakteristik dana 

perbankan yang mayoritas berasal dari DPK yang merupakan 

sumber dana jangka pendek, maka preferensi jenis kredit 
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yang disalurkan oleh perbankan adalah Kredit Modal Kerja 

(KMK) dengan tenor yang tidak panjang. Kredit Investasi (KI) 

yang secara nature merupakan salah satu pemicu (trigger) 

ekspansi sektor industri, belum menjadi prioritas penyaluran 

kredit bagi sektor perbankan mengingat terjadinya 

ketidaksesuaian (mismatch) antara sumber dana dan 

penyaluran dana perbankan. Apabila sektor perbankan 

melakukan penggalangan dana melalui penerbitan obligasi 

dalam rangka penguatan penyaluran kredit pada sektor 

industri pengolahan, maka interest rate yang akan dibebankan 

kepada penerima fasilitas kredit akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kredit yang sumber dananya berasal 

dari DPK. Indikator paling mudah yang dapat digunakan 

untuk membandingkan kredit yang bersumber dari obligasi 

dan DPK adalah risk free rate (interest rate Saving Bond Retail 

seri SBR001) saat ini adalah 8,75% sementara LPS rate (proxy 

bunga deposito/DPK) adalah 7,50%. Dengan acuan awal 

(starting point) yang berbeda maka apabila diasumsikan 

sebaran (spread) yang sama (overhead cost) maka tingkat 

bunga yang dibebankan akan berbeda pula. Dengan 

mempertimbangkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dengan posisi pendanaan yang mayoritas 

berasal dari DPK akan timbul keengganan perbankan untuk 

menyalurkan KI dengan payback period yang cukup panjang. 

Sementara itu, apabila perbankan memiliki ketertarikan pada 

penyaluran KI maka sumber dana yang digunakan adalah 

melalui obligasi sehingga tingkat bunga yang dibebankan 

kepada debitor menjadi lebih tinggi. Hal ini secara langsung 
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menimbulkan hambatan perkembangan sektor industri. 

Rendahnya ketertarikan sektor perbankan juga terlihat pada 

pembiayaan sektor pertanian dan sektor maritim. 

Tabel 2.7 
Karakteristik Masing-Masing Bidang 

 

Sektor Karakteristik 
Lembaga 

Pembiayaan 
Permasalahan yang 

Dihadapi 

Infrastruktur  Payback 
period yang 
panjang 

 Capital 
intensive 

 Rate of Return 

yang rendah 
karena tarif 
yang 
ditentukan 
oleh 
Pemerintah 

 BUMN 
pembiyaaan 
infrastruktur 
(PT SMI) 

 Bank komersial 
 

 Sifat BUMN yang mencari 
keuntungan (profit 
oriented) 

 Karakteristik yang 
memiliki profil risiko tinggi 
menurut perbankan 

 Sumber dana murah 
terbatas 

 Surat berharga memiliki 
biaya modal (cost of 
capital) yang tinggi 

 Mismatch pendanaan pada 
perbankan 
 

Industri  Payback 
period yang 
panjang 
untuk Kredit 
Investasi 

 

bank komersial  Karakteristik yang 
memiliki profil risiko tinggi 
menurut commercial bank  

 Sumber dana murah 
terbatas 

 Penerbitan surat berharga 

memiliki biaya modal (cost 
of capital) yang tinggi 
 

  Capital 
intensive 
untuk Kredit 
Investasi 

  Mismatch pendanaan pada 
perbankan 

Pertanian Jadwal 
pengembalian 
yang relatif 
tidak teratur  
 

Bank Komersial  Tidak banyak bank yang 
memiliki pengalaman di 
bidang kredit retail 
pertanian 

 Karakteristik yang 
memiliki profil risiko tinggi 
menurut perbankan  

 

Maritim  
 Payback 

period yang 
panjang 

 Capital 
intensive 

 Bank komersial 
 Lembaga 

pembiayaan non-
bank 

 Karakteristik yang 
memiliki profil risiko tinggi 
menurut perbankan 

 Sumber dana murah 
terbatas 

 Penerbitan surat berharga 
memiliki biaya modal (cost 
of capital) yang tinggi 

 Mismatch pendanaan pada 
perbankan 
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3. Pembiayaan Pembangunan di Beberapa Negara Lain 

a. Brazil 

Brazil mempunyai lembaga untuk membiayai 

pembangunan rupa bank dengan nama The Brazilian 

Development Bank (BNDES) yang didirikan pada tahun 

1952. BNDES merupakan BUMN yang 100% dimiliki oleh 

Pemerintah Brazil. Dalam pengelolaannya, BNDES berada 

di bawah pembinaan Kementerian Pembangunan, Industri 

dan Perdagangan Luar Negeri. Terminologi Bank pada nama 

BNDES tidak merujuk pengertian pada Bank pada 

umumnya. BNDES tidak menerima simpanan dana pihak 

ketiga dari masyarakat sebagai sumber pendanaan dan 

tidak tunduk pada pengaturan keuangan perbankan 

BNDES termasuk bank pembangunan terbesar kedua 

di dunia setelah Cina dengan total aset 4 kali lebih besar 

dari aset Bank Dunia. Sejak tahun 2010 hingga 2013 

BNDES telah menyalurkan dana pembangunan sebesar 

US$300 milyar yang sebagian besar untuk sektor 

pertambangan, pertanian dan proyek konstruksi raksasa 

sebagai pilar ekonomi Brazil. Besarnya aset yang dimiliki 

oleh BNDES tergambar dari perbandingan aset BNDES 

dengan nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara 

Brazil. Berikut komparasi beberapa aset bank terhadap 

negara nya: 
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Gambar 2.6 
Perbandingan Aset Bank terhadap Negara-Negara di Dunia 

 

 
 

Selain fokus pada pembiayaan infrastruktur (45,3%), 

BNDES juga membiayai sektor lainnya seperti sektor 

perdagangan dan jasa (19,1%) dan sektor industri (35,1%). 

BNDES tidak hanya menyediakan pinjaman kepada 

perusahaan yang melakukan investasi infrastruktur, tetapi 

juga memberikan jaminan dan securities underwriting dan 

membeli obligasi yang dikeluarkan pemerintah. Distribusi 

pembiayaan BNDES pada tahun 2014 adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.7 
Distribusi Pembiayaan BNDES 2014 
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Sumber-sumber pendanaan BNDES didominasi oleh 

national treasury, pembiayaan dari institusi simpanan 

pekerja (institutional funding), pembiayaan institusi asing, 

dan laba ditahan. National treasury yang diberikan 

kepada BNDES berasal dari hasil penerbitan obligasi 

negara, yang selanjutnya dana hasil penjualan obligasi 

dipinjamkan kepada BNDES dengan biaya suku bunga 

rendah. Adapun komposisi pendanaan BNDES pada 

tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.8 
Komposisi Pendanaan BNDES 2014 

 

Pemerintah Brazil memberikan subsidi bunga kepada 

BNDES sehingga suku bunga jangka panjang BNDES atau 

disebut Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) lebih murah 

225 – 600 bps daripada suku bunga pada umumnya di 

Brazil (Selic rate). Adapun dasar perhitungan TJLP adalah 

dengan melihat inflation target dan risk premium dengan 

formula sebagai berikut: 
 

TJLP = [(Y0 x 6months + Y1 x 6months) / 2months] + R 

Y0 = Target Inflasi Tahun Berjalan 

Y1 = Target Inflasi Tahun Lalu 
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R = Risk premium 

Gambar 2.9 
Subsidi Bunga BNDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNDES dalam membiayai perusahaan menggunakan 2 

(dua) cara yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan 

tidak langsung. Kedua mekanisme pembiayaan tersebut 

dikenakan tingkat suku bunga yang berbeda. 

1) Penentuan suku bunga pembiayaan langsung 

 
Gambar 2.10 

Skema Penentuan Suku Bunga Pembiayaan Langsung 
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2) Penentuan suku bunga untuk pembiayaan tidak 

langsung 
 

Gambar 2.11 
Skema Penentuan Suku Bunga Pembiayaan Tidak Langsung 

b. Korea Selatan 

Korea Development Bank (KDB) didirikan pada tahun 

1954, berdasarkan Undang-Undang Negara Korea, untuk 

membiayai proyek-proyek industri yang terkait dengan 

pembangunan dan perekonomian nasional. KDB dimiliki 

100% oleh Korea Selatan. 

KDB mempunyai beberapa sumber pendanaan yaitu 

pemerintah (permanent government funding) pasar obligasi 

domestik, pinjaman luar negeri, dan fasilitas dari bank 

komersial lainnya. Rating KDB didukung oleh jaminan 

pemerintah Korea yang efektif atas solvency bank dalam 

peraturan KDB, dimana pemerintah secara legal diminta 

menyediakan pendanaan untuk menutup kerugian jika 

kerugian tersebut tidak dapat diatasi dengan dana 

cadangannya sendiri. Pemerintah juga akan menyediakan 
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jaminan tambahan atas pinjaman jangka panjang dalam 

bentuk currency sampai jatuh tempo. 

Selama setengah abad, KDB bank didedikasikan untuk 

berperan sebagai government-run bank, mengantisipasi 

perubahan pada lingkungan ekonomi dan keuangan. KDB 

mengalami evolusi, artinya target dan prioritas KDB berbeda 

setiap dekade, berikut beberapa tahapan target KDB: 

1) 1950s –Supporting the nation’s economic rehabilitation 

Memfasilitasi restorasi industri yang telah rusak 

selama perang Korea dan mendukung industri basis 

seperti listrik, batubara, semen untuk me-recover 

independensi secara ekonomi. 

2) 1960s dan 1970s – Solidifying a development finance 

system 

Memberikan supply pendanaan untuk energi, 

kimia berat (heavy chemical), dan industri berorientasi 

ekspor sesuai dengan rencana pembangunan lima tahun 

yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, melakukan 

ekspansi dengan menerbitkan Industrial Finance Bond 

(IFB) dan menginisiasi bisnis keuangan yang baru seperti 

pinjaman modal asing, security underwriting dan 

corporate bond guarantee. 

3) 1980s – Sustaining a primary long-term industrial financing 

institution 

Mendukung industri automobile dan elektronik 

secara intensif dengan menyediakan fasilitas pembiayaan 

jangka panjang agar mencipatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional yang stabil. Selain itu, melakukan ekspansi 
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pembiayaan yang mengarah pada independent fund 

raising yang lebih besar dengan menerbitkan Industrial 

Finance Bonds (IFBs) dan menginduksi dengan modal 

asing, meningkatkan peran lembaga keuangan supaya 

dapat memberikan fasilitas primer pembiayaan jangka 

panjang. 

4) 1990s – Providing comprehensive corporate banking 

services 

Memfokuskan pada jasa perbankan untuk 

korporasi (corporate banking services) agar dapat 

memenangkan kompetisi internasional dan mencapai 

kemajuan industri dalam era globalisasi ekonomi. 

Selanjutnya mendukung penguasaan technology-intensive 

industries termasuk semikonduktor sebagai bagian dari 

comprehensive corporate banking services terkait dengan 

globalisasi. 

5) 2000s – New financial policy amid market-oriented 

economic paradigm 

Melakukan ekspansi dan diversifikasi atas 

industrial capital supply untuk memberikan solusi atas 

blockade kredit dan meningkatkan pertumbuhan power 

industries. Mendukung kebijakan pemerintah seperti 

pembinaan perusahaan kecil dan menengah, dan 

melakukan ekspansi social overhead capital dan 

menyeimbangkan pembangunan ekonomi di wilayah 

lokal. Selanjutnya resolusi ketidakpastian keuangan dan 

ekonomi melalui leadership dan representative roles 

dalam retrukturisasi perusahaan dan pendanaan modal 
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asing. Selanjutnya melengkapi universal banking services 

dengan 4 lini bisnis utama yaitu corporate banking, 

investment banking, international banking, corporate 

restructuring and consulting guna memenuhi kebutuhan 

konsumen dan pionir pada financial frontier. 

 

c. Malaysia 

Bank Pembangunan Malaysia Berhad(BPMB) didirikan 

pada tanggal 28 November 1973, tetapi mulai beroperasi 

pada tanggal 8 Juni 1974. Awalnya BPMB berperan penting 

dalam pengembangan industri di Malaysia dengan 

membantu para pengusaha industri kecil dan menengah 

melalui pemberian pelatihan dan advisory services, 

terutama pengusaha bumiputera. Target lain BPMB adalah 

membiayai proyek infrastruktur. Saat ini BPMB diberikan 

mandate untuk menyediakan pembiayaan yang bersifat 

jangka waktu menengah dan jangka panjang dengan skema 

syariah maupun konvensional untuk memberikan capital 

intensive industries termasuk proyek infrastruktur, maritim, 

teknologi, minyak dan gas. BPMB juga mempunyai strategi 

investasi melalui subsidiaries, Global Maritime Venture Bhd 

(GMV) dan Pembangunan Leasing Corporation Sdn. Bhd 

(PLC) dengan kombinasi nilai aset lebih dari RM30 milyar, 

grup BPMB ini diposisikan untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pembangunan dari sektor yang diprioritaskan. 

BPMB memfokuskan pada sektor-sektor infrastruktur, 

maritim, teknologi dan minyak & gas, dengan rincian: 

 

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: (Default) Bookman
Old Style, 12 pt, Bold

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Italic

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...



103 
 

1) Infrastruktur 

Sektor infrastruktur yang dimaksud adalah Jalan 

(jalan tol, federal road, trunk road), layanan masyarakat, 

sosial dan publik (pendidikan, kesehatan, 

penanggulangan banjir), utilities (air, listrik, dan 

sewerage), pariwisata, transportasi (udara dan darat), 

pembangunan wilayah (publik, komersial, residensial, 

dan kawasan industri), pelabuhan (darat, laut, 

warehouse/ logistic hub). 

2) Maritim 

Sektor maritimyang dimaksud adalah kapal (liquid 

cargo vessel, dry cargo vessel dan specialized vessel), 

galangan kapal (ship building, ship repair, engineering 

work, yard facilities & infrastructure), dan sektor lain 

yang terkait dengan maritim (fabrication, vessel service). 

3) Teknologi 

Sektor teknologi yang dimaksud adalah advanced 

manufacturing, konservasi lingkungan, bioteknologi dan 

ICT (Information and communication technology). 

Pada awal tahun 1990s investasi sektor infrastruktur 

didukung oleh pihak swasta. Kebijakan privatisasi 

pemerintah telah menarik partisipasi swasta dalam 

pembangunan infrastruktur dan manajemennya. Kebijakan 

tersebut mendukung beberapa pembangunan infrastruktur 

seperti Klang Port, Telecom Malaysia dan Perusahaan listrik 

dengan melibatkan modal BUMN dan menciptakan 

Kerjasama pemerintah – swasta dengan skema BOT. 

Beberapa pembangunan inter-city highways, jalan kota dan 
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jalan tol dikembangkan oleh sektor swasta dengan skema 

proyek BOT. Selain itu Pemerintah Malaysia juga 

memberikan insentif untuk menarik swasta dalam 

pembangunan infrastruktur seperti tax holiday dan tax 

exemption. Pemerintah juga memberikan dukungan penuh 

dalam bentuk jaminan pemerintah atas pembiayaan 

(funding) dan kompensasi bunga (interest compensation). 

 

d. India 

The Infrastructure Development Fund (IDF) didirikan 

pada tahun 2002 oleh the Dutch Ministry of Development 

Cooperation dan Fonds Opkomende Markten 

(FMO/Entrepreneurial Development Bank). IDF berupa 

lembaga yang dibentuk untuk membiayai proyek yang 

dapat menghasilkan dampak pembangunan sosial dan 

ekonomi di negara berkembang. Selanjutnya IDF 

membentuk INFRADEBT untuk mempermudah 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur di India. IFRADEBT 

merupakan joint venture dari beberapa lembaga keuangan 

seperti bank dan asuransi.  

IFRADEBT didirikan untuk mengatasi permasalahan 

pembiayaan infrastruktur di India, mengingat pembiayaan 

infrastruktur di India pada tahun 2012-2017 diperkirakan 

sebesar USD 1 trilliun. Tidak seperti negara-negara maju 

dimana pasar obligasi berperan aktif dalam pembiayaan 

sektor infrastruktur, sebagian besar pembiayaan 

infrastruktur diberikan oleh bank lokal. Beberapa 

hambatan yang dialami oleh bank lokal di India dalam 
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membiayai infrastruktur adalah risiko terkonsentrasi (11% 

dari total aset bank India atau sebesar USD115 milyar) dan 

asset liability mismatch. Kesenjangan antara aset dan 

kewajiban (asset liability mismatch) terkait baik menyangkut 

harga/tingkat bunga (pricing), jangka waktu (maturity), 

sensitivitas dana, portofolio investasi, likuiditas dan posisi 

modal, dan posisi valas.76 Untuk mengatasi hambatan ini 

maka, IDF didirikan oleh pemerintah untuk menarik 

investor (dana pensiun, sovereign wealth funds, perusahaan 

asuransi, dan sebagainya) agar dapat membiayai 

infrastruktur yang bersifat jangka panjang. 

Sektor yang menjadi fokus IDF searah dengan 

perencanaan pemerintah India dimana pemerintah akan 

melakukan investasi USD 1 trilliun di sektor infrastruktur 

seperti yang tertuang dalam rencana lima tahun XII tidak 

termasuk USD 180 juta untuk pembangunan jalan dan 

sektor transportasi kota. Terlebih lagi the National 

Highways Authority of India (NHAI) juga merencanakan 

proyek pembangunan jalan sebesar 4,375 Km. Sementara 

itu dibawah the National Highway Development Project 

(NHDP) sendiri berencana akan memberikan proyek jalan 

tol sebesar 24.000 km yang akan berlangsung selama 5 

tahun. Pada rencana lima tahun XII, pemerintah juga 

berencana untuk memperluas kapasitas kargo untuk 

pelabuhan dimana saat ini berkisar 1.247 juta ton akan 

diubah menjadi 2.301 juta ton dengan perkiraan investasi 

                                                           
76

Taswan. 2010.Manajemen Perbankan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. hlm 480 dan 

488. 
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sebesar 13,5 milyar. Oleh karena itu jika dipetakan maka 

sektor yang menjadi prioritas dari IDF adalah Jalan dan 

infrastruktur kota, pelabuhan, railways, dan bandara. 

DFs adalah alat yang didukung oleh bank komersial 

dan NBFC di India dengan domestic/ offshore institutional 

investor terutama oleh dana pensiun dan asuransi yang 

melakukan investasi melalui bond yang diterbitkan oleh 

IDF. IDF merupakan alat untuk refinancing atas utang 

perusahaan infrastruktur. Proyek infrastruktur 

dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan 

swasta dengan memberikan pinjaman untuk infrastruktur. 

IDF memperoleh “Sponsorship” yang berupa penyertaan 

modal sebesar 30% - 49% dari IDF.  

Banyak investor tertarik untuk melakukan investasi di 

India karena India merupakan negara dengan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 7,5%, sedikit hambatan untuk foreign 

direct investment terutama proyek infrastruktur, ada tax 

holiday bagi developers proyek infrastruktur dan membuka 

kerjasama dengan investor swasta dengan skema kerjasama 

pemerintah dan swasta (KPS).  

Struktur pajak efektif di India sangat vital sebagai 

dampak bagaimana proyek dapat menarik investor dan 

mempunyai pengaruh langsung pada net internal rate of 

return (IRR).  

1) Meski regulasi transfer pricing merupakan fenomena 

baru namun otoritas telah mengambil kebijakan agresif. 

Harga Transfer (Transfer Price) adalah harga yang 

dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) 
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untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit 

lain di organisasi yang sama77. Sebelumnya tidak ada 

advance pricing arrangement (APA) di India, sehingga 

implikasi transfer pricing sekarang terkadang belum 

dapat dilaksanakan secara optimal.  

2) Ada sejumlah tax holiday, meski minimum alternate tax 

(MAT) berkisar 11,33% dapat dibayar sesuai profit yang 

tercatat selama periode ini.  

Deviden dibayar oleh perusahaan India sesuai dengan 

Devidend Distribution Tax (DDT) sekitar 17%. 

 

4. Arah dan Bentuk Lembaga Pembiayaan Khusus 

Dalam rangka memberikan solusi atas keterbatasan yang 

dihadapi oleh bentuk lembaga pembiayaan pembangunan 

berupa BLU ataupun BUMN, diperlukan suatu bentuk badan 

hukum jenis baru yang dapat memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pembangunan pada bidang infrastruktur, 

industri, pertanian, maritim, dan bidang prioritas Pemerintah 

lainnya melalui suatu pengaturan dalam Undang-Undang 

yang bersifat khusus. Pengaturan tersebut diperlukan agar 

menjadi badan hukumSui Generis, yaitu badan hukum yang 

tunduk kepada undang-undangnya sendiri, dengan kata lain 

tidak tunduk pada pengaturan badan hukum di undang-

undang lain. 

Di dalam Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 

                                                           
77

Horngren, C.T., Srikant, M.D., George, F. 2006. Akuntansi Biaya, Penekanan 

Manajerial Jilid 2 ed.12 (P.A. Lestari, trans). Erlangga. Jakarta.hlm 375. 
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Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan terkait dengan 

pengalihan seluruh investasi yang telah dialokasikan pada 

Pusat Investasi Pemerintah untuk menjadi Penyertaan Modal 

Negara kepada PT SMI (Persero). Hal ini merupakan langkah 

awal Pemerintah dalam rangka menyiapkan PT SMI (Persero) 

sebagai entitas yang menjadi cikal bakal Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia (LPPI). Beberapa pertimbangan 

terkait penunjukkan PT SMI (Persero) sebagai entitas usaha 

yakan menjadi cikal bakal LPPI antara lain: 

a. Faktor Efisiensi 

Dengan menjadikan PT SMI (Persero) sebagai cikal bakal 

LPPI maka tidak diperlukan alokasi anggaran APBN 

untuk pendirian LPPI, mengingat modal yang sudah 

tertanam di PT SMI (Persero) dapat menjadi modal awal 

LPPI. Dengan demikian sebagai dampak, ketika LPPI 

telah efektif melakukan aktivitasnya maka PT SMI 

(Persero) dinyatakan bubar.Semua aktiva dan pasiva 

serta hak dan kewajiban hukum PT SMI (Persero) 

menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban 

hukum LPPI. Hal ini juga menjadi salah satu faktor 

pertimbangan terkait dengan pelaksanaan amanat Pasal 

48 UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang 

menyatakan dapat dibentuk lembaga pembiayaan 

pembangunan industri, yang berfungsi sebagai lembaga 

pembiayaan investasi di bidang industri dan 

pembentukannya diatur dengan Undang-Undang. 

Dengan demikian, keberadaan satu lembaga pembiayaan 
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pembangunan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pembangunan di berbagai bidang semakin efektif dan 

efisien. 

b. Percepatan 

Sumber daya yang dimiliki oleh PT SMI khususnya 

sumber daya manusia, telah memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang memadai dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi pembiayaan. Oleh karena itu dengan 

menjadikan PT SMI (Persero) menjadi cikal bakal LPPI 

maka diharapkan masa transisi peralihan dari PT SMI 

(Persero) menjadi LPPI dapat dilakukan dalam waktu 

yang singkat dan berproses dengan lancar dan mudah. 

 
Gambar 2.12 

Road Map Pembentukan LPPI 

 

Arah pembentukan lembaga pembiayaan khusus ini 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Sui generis dan lex specialist 

Apabila dilihat dari sisi permodalan, dengan kondisi 

bahwa seluruh modal lembaga pembiayaan khusus 

Road Map Pembentukan LPPIExisting

2015-2016
Pembahasan RUU 

UU diundangkan 
dan 9 bulan 

kemudian LPPI 
beroperasi

LPPI
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tersebut adalah modal Pemerintah yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan, maka karakteristik 

lembaga pembiayaan khusus ini sama dengan 

karakteristik BUMN,oleh karena itu seharusnya tunduk 

pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN. Namun demikian, dengan adanya 

Undang-Undang yang mengatur tentang pendirian 

lembaga khusus dengan bentuk yang berbeda dengan 

pengertian BUMN pada UU Nomor 19 Tahun 2003, maka 

secara kelembagaan lembaga ini tidak tunduk pada UU 

dimaksud.  

Dari sisi kegiatan usaha, lembaga khusus ini 

diproyeksikan untuk memiliki fleksibilitas dalam 

melaksanakan kegiatan usaha yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dalam 

rangka mengakomodasi hal dimaksud maka dalam 

rancangan undang-undang ini perlu diatur secara tegas 

terkait dikesampingkannya hal-hal yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  

Penjelasan karakter lex specialistdalam rancangan 

undang-undang ini adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara 

Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 2003, 

kelembagaan dengan kekayaan berupa kekayaan 

negara dipisahkan dengan kepemilikan penuh oleh 

Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dengan bentuknya yang dapat berupa Perusahaan 
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Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). 

Mengingat LPPI tidak termasuk dalam kedua bentuk 

tersebut maka LPPI tidak tunduk kepada UU 19 

Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya. Bentuk 

kelembagaan LPPI adalah lembaga khusus yang 

didirikan berdasarkan undang-undang khusus (sui 

generis).  

2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Perusahaan Pembiayaan 

LPPI adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah 

khusus untuk berkontribusi dalam mengatasi 

kegagalan pasar pembiayaan pembangunan. LPPI 

tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau perusahaan 

pembiayaan pada umumnya yaitu sewa guna usaha, 

anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan 

konsumen, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai 

lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan 

tersebut di atas tidak berlaku bagi LPPI. 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

Meskipun LPPI dalam kegiatan usahanya memberikan 

fasilitas pembiayaan, namun mengingat LPPI tidak 

melaksanakan fungsi intermediary maka LPPI 

bukanlah bank sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang tentang perbankan tersebut dan 

karenanya, sebagai suatu lembaga, LPPI tidak tunduk 

kepada UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 
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Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya, selain 

tunduk pada undang-undang pembentukannya, 

dalam memberikan fasilitas pembiayaan tersebut LPPI 

juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan tentang 

pinjam-meminjam dalam Bab Ketigabelas Buku Ketiga 

KUH Perdata. 

b. Penggunaan istilah lembaga pembiayaan 

Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur 

terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan 

dengan penyebutan badan usaha di bidang keuangan, 

yaitu bank, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan, 

dan perusahaan pembiayaan. Mengingat lembaga khusus 

yang akan dibentuk ini memiliki tugas khusus di bidang 

pembiayaan dan penjaminan, maka perlu ditetapkan 

penggunaan istilah yang tepat untuk penyebutan nama 

dari lembaga khusus ini. 

Pengertian dari “bank” berdasarkan Pasal 1 angka 2 

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, 

adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalambentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Pengertian dari “lembaga pembiayaan”, berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang 
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melakukan kegiatan pembiayaan dalambentuk 

penyediaan dana atau barang modal. Selain itu, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan pula bahwa 

lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres 

Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan meliputi 

perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan 

perusahaan pembiayaan infrastruktur.  

Dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 juga dijelaskan 

bahwa pengertian “Perusahaan Pembiayaan” adalah 

badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan 

Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan 

Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Selain itu, 

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perusahaan Pembiayaan juga dijelaskan bahwa 

perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan 

barang dan/atau jasa. Berdasarkan Peraturan OJK ini, 

ditetapkan juga bahwa kegiatan usaha perusahaan 

pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan 

modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha 

pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. 
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Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga 

Jasa Keuangan Non-Bank, diatur bahwa Lembaga Jasa 

Keuangan Non-Bank adalah lembaga yang melaksanakan 

kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Jasa 

Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan 

di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana 

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya. 

Permasalahan penamaan dan terminologi badan usaha 

bagi suatu lembaga sui generis tidak menjadi suatu 

permasalahan yang signifikan mengingat dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha dan tugasnya tetap 

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam 

undang-undang pendiriannya.Ketentuan dalam undang-

undang pembentukannya tersebut dapat sejalan atau 

menyimpang (lex specialis) dari ketentuan perundang-

undangan yang umum (lex generalis). 

Terlepas dari uraian tersebut di atas, untuk lembaga 

khusus ini dapat dipilih penggunaan terminologi badan 

usaha “Lembaga Pembiayaan” dengan pertimbangan 

antara lain sebagai berikut:  

1) penggunaan terminologi badan usaha “bank” kurang 

tepat, karena suatu bank mempunyai tugas utama 

sebagai lembaga intermediary dengan dominasi 
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kegiatan usaha berupa penghimpunan dana 

masyarakat. 

2) Penggunaan terminologi badan usaha “lembaga 

keuangan bukan bank” kurang tepat karena 

sebagaimana halnya badan usaha bank, lembaga ini 

juga merupakan lembaga intermediary yang secara 

langsung atau tidak langsung menghimpun dana 

masyarakat. 

3) Penggunaan terminologi badan usaha “lembaga 

keuangan” terlalu luas pengertiannya karena lembaga 

keuangan meliputi bank dan lembaga keuangan 

bukan bank. 

Penggunaan terminologi badan usaha “perusahaan 

pembiayaan” juga kurang tepat karena pengertian dari 

perusahaan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, 

adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 

yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah 

negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendirian suatu perusahaan adalah 

berorientasi kepada profit atau semata-mata bersifat 

komersial.  

Penggunaan istilah badan usaha “lembaga pembiayaan” 

lebih tepat karena: 

a) pengertian “lembaga pembiayaan” berdasarkan 

Keppres no. 61 tahun 1988 sebagaimana telah 
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diuraikan di atas lebih mendekati kegiatan usaha 

lembaga khusus yang akan dibentuk. 

b) istilah “lembaga” dapat dipergunakan baik untuk 

kegiatan yang komersial maupun yang non-komersial. 

Hal ini dapat dilihat dari pengertian “lembaga” 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai 

berikut: “lembaga adalah badan (organisasi) yang 

tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan 

atau melakukan suatu usaha”. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, istilah badan 

usaha yang digunakan untuk lembaga khusus ini 

sebaiknya “lembaga pembiayaan”, sehingga nama dari 

lembaga khusus ini adalah Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia (LPPI).  

Dengan kelembagaan yang bersifat sui generis tersebut, 

lembaga pembiayaan khusus ini diharapkan mampu 

berperan dalam mengisi adanya kesenjangan kebutuhan 

pembiayaan dikarenakan karakterisitik pembiayaan 

pembangunan yang secara umum memang tidak 

memungkinkan harus dilaksanakan oleh APBN, bank, 

atau swasta secara umum. 

Untuk menjalankan usahanya, lembaga pembiayaan 

khusus ini dapat menggali berbagai sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri seperti 

penyertaan modal negara ataupun pemerintah daerah, 

penerbitan surat utang, pinjaman dari pemerintah, 

lembaga multilateral, negara lain, bank serta lembaga 

keuangan dan pembiayaan luar negeri, perusahaan 
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asuransi dan dana pensiun, sekuritisasi, donor, hibah. 

Pemerintah juga dapat memberikan jaminan atas 

pinjaman yang dilakukan oleh lembaga ini nantinya. Hal 

ini akan membuat lembaga pembiayaan khusus ini akan 

mendapatkan dana yang relatif besar dan lebih murah 

baik satu per satu sumber dana maupun jika 

dikombinasikan. Dengan mendapatkan dana yang 

demikian, kemampuan lembaga pembiayaan khusus ini 

untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang ada 

yang disebabkan oleh karakterisitik pembiayaan 

pembangunan, akan dapat diatasi.  

Dalam menyalurkan pembiayaan, lembaga pembiayaan 

khusus ini akan mencakup seluruh aspek, baik investasi 

langsung maupun investasi tidak langsung dengan 

melalui intermediasi lembaga keuangan bank 

ataupunnon-bank. Namun demikian hal ini tidak akan 

mengganggu pasar perbankan karena lembaga 

pembiayaan khusus ini akan melakukan pembiayaan 

yang bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak 

begitu berminat, namun masih memiliki feasibilitas yang 

cukup. 

Selama ini pembiayaan pembangunan infrastruktur, 

industri, pertanian, dan maritim didominasi oleh APBN 

dan bank. Hal ini tentu akan mendapat beberapa 

hambatan dalam pelaksanaannya karena keterbatasan-

keterbatasan yang ada. Sebagai contoh, dalam huruf C 

nomor 3 bab ini menjelaskan mengenai keterbatasan 

pembiayaan infrastruktur yang dilaksanakan BUMN dan 
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BLU. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan 

pembiayaan pembangunan diperlukan lembaga baru 

yang dapat mengambil seluruh manfaat dari BUMN dan 

BLU dan menghilangkan kekurangannya. 

c. Organisasi dan Organ 

Untuk mencapai sebuah tujuan, organisasi memerlukan 

adanya organ pelaksana. Didalam praktik, terdapat 2 

(dua) jenis struktur susunan organ pelaksana, yaitu 

sistem dua tingkat (two-tier systems) dan sistem satu 

tingkat (one-tier systems). Sistem satu tingkat dipakai 

oleh negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika, dan 

negara-negara persemakmuran. Indonesia pada dasarnya 

menganut sistem Civil Law yang menerapkan sistem dua 

tingkat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Dalam sistem dua tingkat, sistem organ perusahaan 

terdiri dari 2 (dua) dewan (board) yaitu: 

a.1) Direksi (Managing Board atau Board of Managing 

Directors atau Executive Board atau Board of 

Management), atau dalam bahasa Belanda disebut 

Directie, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik 

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar.;  

1)2) Dewan Komisaris(Supervisory Board atau Board of 

Commissioners (BOC) atau Board of Supervisory 
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Directors), dalam bahasa Belanda disebut Raad van 

Commissarissen (RvC) atau Raat van Toezicht 

(RvT).adalah Organ Perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi.  

Dengan demikian, secara konseptual sistem dua tingkat 

tersebut dengan tegas memisahkan keanggotaan, yakni 

antara keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan 

Komisaris. Direksi bertugas melakukan pengurusan dan 

mewakili perseroan, sedangkan Dewan Komisaris 

bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam 

menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada 

Direksi. 

Bentuk organisasi sistem dua tingkat, sebagai mana 

sistem satu tingkat, memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan yang utama dari sistem dua tingkat adalah 

terkendalikannya kepentingan pemegang saham dengan 

lebih baik.  

Namun sistem ini di dalam praktik juga memiliki 

kelemahan, antara lain: 

5)1) Sering dijumpai Dewan Komisaris berdasarkan 

kewenangan Anggaran Dasar Perseroan terlibat 

secara langsung dalam pengelolaan perusahaan 

meskipun seluruh anggota Direksi tidak sedang 

berhalangan, sehingga fungsi pengawasan dari Dewan 

Komisaris ini menjadi kurang atau tidak efektif. 
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6)2) Anggota Dewan Komisaris sama sekali tidak 

menjalankan fungsi pengawasannya yang sangat 

mendasar terhadap Direksi, sehingga sering kali 

Dewan Komisaris dianggap tidak memiliki manfaat, 

sebagaimana dapat dilihat dalam fakta bahwa banyak 

anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan 

dan tidak dapat menunjukkan independensinya. 

Masyarakat Uni Eropa semula mengusulkan agar sistem 

dua tingkat ini diterapkan dalam perusahaan-

perusahaan di seluruh negara anggota. Namun usul ini 

ditolak terutama oleh Inggris dan Amerika Serikat 

karenaperusahaan-perusahaan Amerika yang berada di 

Eropa. Pemikiran yang kemudian banyak diterima adalah 

menerapkan sistem dua tingkat ataupun sistem satu 

tingkat dengan catatan lebih banyak melibatkan outside 

directors (semacam komisaris independen).  

Meskipun Indonesia pada dasarnya menganut hukum 

publik (civil law) dan hukum korporasi (corporate law), 

namun dalam perkembangannya, di samping penerapan 

sistem dua tingkat dalam susunan dewan suatu badan di 

Indonesia telah mulai dapat diterima kehadiran sistem 

satu tingkat yaitu dengan telah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjaminan Simpanan (LPS). 

Dari susunan organisasi LPS yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa LPS menganut sistem satu tingkat, 

dimana Dewan Komisioner adalah merupakan satu-

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Not Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt



121 
 

satunya Board yang beranggotakan 6 (enam) orang 

Anggota Dewan Komisioner. Selain LPS, Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia juga menerapkan sistem 

satu tingkat. Hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:  

(i)1) Pengambilan keputusan akan lebih cepat dan 

efisien; 

(ii)2) ECA/Exim Bank di negara lain yang menggunakan 

tipe Majority Outside with CEO duality seperti India 

yang berkembang dengan baik atau maju. 

(iii)3) Dengan menggunakan board system yang sama 

dengan mayoritas ECA/Exim Bank di negara-negara 

lain, diharapkan akan memudahkan pemahaman bagi 

para investor, counter party (rekanan) terhadap 

pengelolaan LPEI sehingga memperlancar 

pelaksanaan kegiatan usaha LPEI. 

Dengan pertimbangan tersebut, LPPI yang memiliki 

skema bisnis yang berbeda dan lebih kompleks dengan 

adanya berbagai cakupan sektor, maka lebih tepat jika 

LPPI menggunakan sistem dua tingkat dengan 

membedakan antara Direksi dan Dewan Pengawas 

(Komisaris) sehingga kelebihan-kelebihan sistem dua 

tingkat dapat dimaksimalkan, seperti:  

1.1) pemegang saham melalui Dewan Pengawas dapat 

menekan manajemen untuk menghasilkan kinerja 

yang baik; 
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2.2) Direksi dapat mempertahankan tingkat independensi 

yang lebih besar pada tingkat operasional; 

3.3) Direksi karena pengaruh pemegang saham yang kuat 

melalui Dewan Pengawas harus memperhatikan 

dengan serius pandangan para pemegang saham; 

4.4) memungkinkan masuknya lebih banyak Komisaris 

Independen tanpa harus menunggu kerja normal 

perusahaan; 

5.5) posisi Ketua Dewan Pengawas dan Presiden Direktur 

tidak saling mendominasi, sebagaimana terjadi dalam 

one tier system dimana Chairman (Presiden Komisaris) 

dan CEO mungkin dijabat oleh 1 (satu) orang; 

6.6) karakter yang cenderung tidak sehat pada 

perusahaan keluarga dapat dicegah, bahkan ketika 

perusahaan dihadapkan pada masalah 

ketidakmampuan manajerial generasi keluarga yang 

mengelola, karena Direksi yang professional dapat 

menutup kelemahan tersebut; 

7.7) mekanismenya relatif sederhana dalam menjawab 

kebutuhan publik akan pengendalian, seraya tetap 

mempertahankan independensi manajemen. 

Sebagai perbandingan pada beberapa negara yang 

memiliki lembaga pembiayaan pembangunan 

(development bank), struktur organ perusahaannya 

sebagai berikut :  

1) BNDES (Brasil): Board of Directordan Advisory Board 

2) BPMB (Malaysia): Board of Director dan Board of 

Supervisor 
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3) China Development Bank: Board of Director dan Board 

of Supervisor 

4) KfW (Jerman): Board of Directors dan Board of 

Supervisory 

Sedangkan India Development Fund (IDF) 

menggunakan pola one-tier system dengan satu (satu) 

organ perusahaan.  

Dengan menggunakan board system yang sama 

dengan mayoritas development bank di negara-negara 

lain dan menyesuaikan heterogenitas bidang yang akan 

dibiayai, diharapkan akan memudahkan LPPI dalam 

menjalankan tugasnya dan memberikan pemahaman 

yang sama bagi para investor dan counter party (rekanan) 

terhadap pengelolaan lembaga pembiayaan khusus (LPPI) 

ini. 

 

5. Konsep Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia 

Pemenuhan tugas dan fungsi LPPI diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan usaha sebagai berikut: 

a. Memberikan pembiayaan, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Ada 2 (dua) skema pemberian pembiayaan yaitu 

melalui lembaga perantara atau tanpa lembaga 

perantara. 

1) Melalui lembaga perantara  
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Gambar 2.13 

Skema Penyaluran dengan Lembaga Perantara 

 

 

2) Tanpa melalui lembaga perantara 

Gambar 2.14 
Penyaluran Langsung 
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b. Memberikan fasilitas credit enhancement berupa jasa 

penjaminan dan asuransi. 

Salah satu bentuk jasa penjaminan yang diberikan 

oleh LPPI adalah penjaminan atas project bonds yang 

diterbitkan oleh badan usaha yang melaksanakan proyek 

infrastruktur. Penjaminan oleh LPPI diberikan guna 

meningkatkan rating obligasi yang diterbitkan sehingga 

dapat memperkecil cost of fund badan usaha penerbit 

obligasi yang pada akhirnya berimplikasi pada tarif 

layanan yang lebih rendah. 

Skema pemberian penjaminan atas project bonds 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.14 

Skema Penjaminan atas Project Bonds 

 

Project Bond

Proyek 
Infrastruktur

PENJAMINAN
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Selain jasa penjaminan, LPPI dapat pula 

menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi dengan 

skema sebagai berikut: 

Gambar 2.15 

 Skema Asuransi oleh LPPI 

 
 

c. Melakukan penyertaan modal (equity financing) pada 

badan usaha lain. 

Salah satu bentuk kegiatan usaha berupa penyertaan 

modal pada badan usaha adalah ketika LPPI dan investor 

membentuk perusahaan yang menjadi Special Purposed 

Vehicle (SPV)78dalam pembiayaan infrastruktur. 

Perusahaan SPV dimaksud dapat menjadi subsidiary, 

entitas dalam pengendalian bersama, maupun entitas 

asosiasi dari sudut kepemilikan LPPI. 

Skema equity financing adalah sebagai berikut: 

                                                           
78

Special Purposes Vehicle (SPV) adalah lembaga yang digunakan untuk tujuan 

tertentu oleh perusahaan. SPV berguna untuk perencanaan pajak, manajemen 

risiko, pembiayaan proyek dan restrukturisasi perusahaan.SPV memiliki manfaat 

ekonomi dan bisnis, dan biasanya melibatkan proyek besar. (Na’im,Ainun. Special 

Purpose Vehicle Institutions: Their Business Natures and Accounting 
Implications.Universitas Gajah Mada, 2006.) 
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Gambar 2.16 
Skema Equity Financing 

 
 

d. Memberikan fasilitas penyiapan proyek 

Fasilitas penyiapan proyek dapat diberikan pada saat 

LPPI memberikan pembiayaan kepada proyek dimaksud 

atau dapat berdiri sendiri. Dalam hal pemberian fasilitas 

penyiapan proyek berdiri sendiri, maka kegiatan usaha 

penyiapan proyek dimaksud merupakan fee based 

income dengan skema sebagai berikut: 

Gambar 2.17 
Skema Fasilitas Penyiapan Proyek 
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e. Mengelola Dana Donor atau Perwalian (trust fund) 

Sinkronisasi program atau kegiatan yang akan 

didanai oleh dana perwalian dengan menempatkan LPPI 

sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam penetapan 

arahan strategis dan pelaksanaan operasional dana 

perwalian seperti penetapan kegiatan yang akan didanai 

oleh dana perwalian.  

Beberapa sumber pendanaan yang dapat dikaji lebih 

lanjut dengan memperhatikan konteks besaran dana 

yang dibutuhkan misalnya:  

1. Corporate Social Resposibility (CSR) terutama untuk 

perusahaan berskala nasional.  

 Lembaga donor pemerintah (USAID, AUSAID, CIDA, 

dll). dan Donor swasta (Walton Family Foundation, 

Packard Foundation dll) 

Trust Fund sebagai instrumen pembiayaan sudah 

diimplementasikan pada berbagai sektor di Indonesia. 

Beberapa lembaga multilateral seperti Bank Dunia, 

UNDP, ADB, kerap bertindak sebagi trustee (wali 

amanat). Unsur pemerintah dari Kementerian/ lembaga 

umumnya duduk dalam komite pengarah (steering 

committee) dengan tugas utama memberikan arahan 

strategis pada program kerja yang akan didanai. 

Pengelolaan operasional dana perwalian dilakukan oleh 

pengelola perwalian (trustee) termasuk penerapan 

mekanisme standar pengelolaan dana seperti proses 

pengadaan, penarikan, serta pembayaran kepada pihak 

ketiga dan pelaporan. Saat ini Pemerintah telah 
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mengatur secara lebih rinci mengenai Dana Perwalian 

(Trust Fund) sebagaimana tercantum dalam Perpres 

Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. 

 

f. Menjadi pimpinan dan peserta dalam pembiayaan 

sindikasi. 

Dalam pemberian pembiayaan pada bidang atau 

proyek tertentu di mana terdapat keraguan sektor privat 

untuk ikut serta secara penuh, LPPI dapat berperan 

sebagai katalis dengan menjadi pimpinan dalam 

pembiayaan sindikasi. Selain itu, LPPI dapat pula 

berperan sebagai pihak yang memenuhi sisa porsi 

pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh peserta 

sindikasi lainnya. 

 Skema pembiayaan sindikasi adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.18 
Skema Pembiayaan Sindikasi 
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Selain 5 (lima) kegiatan usaha di atas, LPPI juga dapat 

memberikan bantuan kepada bank atau lembaga 

keuangan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan. 

Guna memberikan ruang atas berkembangnya 

kegiatan usaha LPPI di masa mendatang, pada UU LPPI 

dimuat klausul mengenai kemungkinan pelaksanaan 

kegiatan usaha lain yang relevan dengan pembiayaan 

pembangunan dengan persetujuan Menteri Keuangan. 

Selain hal tersebut di atas, dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, LPPI dapat memberikan pembiayaan, 

penjaminan, asuransi, dan penyertaan modal pada 

badan usaha lain berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, LPPI dapat 

melakukan transaksi baik menggunakan mata uang 

Rupiah dan/atau valuta asing.Hal ini terkait dengan 

komposisi pembiayaan dan pendanaan yang dibutuhkan 

untuk mendukung Pembiayaan Pembangunan. 

 

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU 

YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERHADAP ASPEK 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP 

BEBAN KEUANGAN NEGARA 

1. Arah kebijakan pembentukan lembaga pembiayaan 

Pembangunan ini adalah untuk melengkapi dan menutup 

kesenjangan pembiayaan yang ada (filling the gap). Dengan 

adanya lembaga pembiayaan khusus ini, kesenjangan 

pembiayaan pembangunan yang selama ini dihadapi diharapkan 

dapat diatasi sehingga akan mempercepat pembangunan. Selain 
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itu, dana APBN yang dialokasikan selama ini untuk 

pembangunan infrastruktur, industri, pertanian, maritim, dan 

bidang lainnya, dapat ditekan dan alokasinya dapat digunakan 

untuk bidang yang benar-benar hanya dapat diatasi oleh APBN.  

Secara umum terdapat dampak positif dengan terbentuknya 

lembaga pembiayaan khusus ini, yaitu peningkatan daya saing 

Indonesia, mengatasi kegagalan pasar, dan mengurangi 

ketergantungan pada APBN. Dampak tersebut selanjutnya 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Peningkatan daya saing Indonesia. 

 Dengan pembentukan LPPI, bidang-bidang 

pembangunan yang tidak masuk dalam ruang lingkup 

(coverage) pembiayan APBN dan tidak diminati sektor privat 

dapat memperoleh akses kepada pembiayaan sehingga tujuan 

pembangunan sebagaimana dimuat dalam konstitusi dapat 

tercapai. 

 Dalam mempercepat pembangunan di bidang 

infrastruktur, bukan hanya pelaku usaha yang akan 

diuntungkan karena mudahnya akses perdagangan, namun 

juga secara umum masyarakat akan mendapatkan akses yang 

lebih baik. Percepatan infrastruktur juga akan menurunkan 

biaya logistik, hal ini tentu akan membuat harga komoditas 

juga semakin terjangkau masyarakat. Dari sisi industri, 

penguatan sektor industri akan meningkatkan daya saing 

masyarakat Indonesia. Hal ini akan membuka lapangan 

pekerjaan yang cukup besar. Sedangkan dari sektor 

pertanian, penguatan pembiayaan dalam sektor ini akan 

meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan 
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perekonomian Indonesia karena lebih dari 30% tenaga kerja 

Indonesia bergerak di sektor pertanian. Selain itu, dari sisi 

maritim, dengan wilayah Indonesia yang mayoritas daerah 

perairan/laut, Indonesia mau tidak mau harus 

memaksimalkan potensi yang ada. Pembiayaan sektor maritim 

ini secara paralel akan meningkatkan perekonomian 

Indonesia.  

2. Dengan adanya penguatan-penguatan pada bidang 

dimaksud, secara langsung akan meningkatkan daya saing 

Indonesia. Dengan meningkatnya daya saing, perekonomian 

semakin menggeliat yang efeknya akan membuka lapangan 

pekerjaan yang lebih luas. 

2. Mengatasi kegagalan pasar (Market Failure). 

 LPPI diharapkan mampu berkontribusi dalam 

mengatasi market failure dalam pembiayaan pembangunan 

sebagai akibat keterbatasan sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana APBN dan rendahnya appetite sektor privat kepada 

bidang-bidang pembangunan yang memiliki karakteristik 

capital intensive, long term, low return, dan high risk antara 

lain bidang infrastruktur, industri, pertanian, dan maritim.  

 Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatasi 

kegagalan pasar dalam pembiayaan pembangunan, LPPI tidak 

mengutamakan pencapaian keuntungan semata namun 

dengan tetap menjaga keberlangsungan usahanya. Guna 

memastikan hal tersebut, Pemerintah dapat memberikan 

dukungan dalam bentuk bankruptcy remote dari Pemerintah 

serta dukungan lainnya baik berupa finansial maupun 

nonfinansial. Dukungan dimaksud bertujuan agar LPPI 
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memperoleh sovereign status – dalam pemberian peringkat 

kredit (credit rating) setara dengan profil risiko sebuah negara, 

sehingga LPPI dapat memperoleh sumber pendanaan murah. 

3. Mengurangi ketergantungan pada APBN 

 Dengan adanya permasalahan keterbatasan dana 

APBN serta fokus APBN kepada bidang-bidang yang sangat 

pionir dan tidak diminati oleh sektor privat, maka kehadiran 

LPPI dalam jangka panjang diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungan atas pembiayaan bidang-bidang tertentu 

dengan dana APBN melalui pencarian leveraging modal 

Pemerintah yang ditanamkan kepadanya serta menjadi katalis 

sehingga terdapat peningkatan appetite sektor privat pada 

pembiayaan-pembiayaan dengan karakteristik kebutuhan 

pendanaan yang besar, jangka panjang, imbal hasil yang 

rendah, dan risiko yang tinggi. 

 Melalui sumber dana selain APBN, seperti 

penerbitan surat utang, lembaga multilateral, negara lain, 

bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan luar negeri, 

perusahaan asuransi dan dana pensiun, sekuritisasi, donor, 

hibah, dan sumber lainnya, lembaga pembiayaan khusus ini 

akan mengurangi ketergantungan pembangunan dari APBN.  

 Salah satu contoh bagaimana ketergantungan 

pembangunan Indonesia dari APBN dapat kita lihat pada data 

pembiayaan infrastruktur Indonesia tahun 2010-2013, APBN 

dan APBD menjadi sumber dana terbesar. Sementara itu 

presentase sumber dana dari BUMN dan swasta terhadap 

total pembiayaan infrastruktur Indonesia semakin kecil dari 

tahun ke tahun. 
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4. Penggunaan dana jangka panjang ditempatkan untuk 

produktifitas 

 Pembiayaan pembangunan yang memiliki 

karakterisitik jangka waktu yang panjang akan tepat apabila 

menggunakan dana investasi jangka panjang pula. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi mismatch pendanaan 

dikarenakan pembiayaan jangka panjangtetapi menggunakan 

pendanaan jangka pendek. Potensi-potensi penggunaan dana 

investasi yang bersifat jangka panjang dapat digali dari dana 

pensiun, dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

dana haji, atau asuransi. Selama ini dana-dana tersebut 

ditempatkan pada instrumen keuangan yang bersifat jangka 

pendek dengan pertimbangan resiko tertentu. Oleh karena itu, 

dengan adanya lembaga pembiayaan khusus (LPPI) yang 

memiliki sovereign status ini, diharapkan penggunaan dana 

jangka panjang digunakan untuk hal yang produktif sehingga 

dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pembangunan di Indonesia. 

5.  Dibutuhkan Koordinasi Lintas Kementerian Dalam 

Menentukan Arah Pembiayaan Pembangunan 

 Kebijakan Dasar Pembiayaan Pembangunan (KDPP) 

menjadi dasar bagi LPPI untuk menjalankan tugasnya. 

Penyusunan KDPP dikoordinasikan oleh Kementerian 

Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Badan Perencana Pembangunan 

Nasional) dan kementerian/lembaga lain yang terkait. Menteri 

Keuangan meminta usulan ke kementerian/lembaga untuk 

menentukan arah pembiayaan LPPI selama 5 (lima) tahun ke 
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depan. Setelah usulan diterima, diadakan forum untuk 

membahas arah kebijakan tersebut. Menteri Keuangan akan 

menetapkan hasil dari pembahasan dalam forum tersebut 

sebagai KDPP.  

 Dengan adanya proses penetapan KDPP yang 

melibatkan banyak kementerian/lembaga, diharapkan LPPI 

dapat mengakomodasi pembiayaan pembangunan nasional. 

Namun demikian, koordinasi antarkementerian akan sangat 

dibutuhkan untuk menetapkan KDPP dimaksud. 

 Selain dampakyang dikemukakan di atas, perlu 

diantisipasi kemungkinan dampak lain yang akan timbul apabila 

Undang-Undang ini ditetapkan, yaitu : 

1.  Timbulnya kekhawatiran pasar akan adanya crowding out 

market pembiayaan. 

 LPPI akan mendapatkan beberapa fasilitas dan 

dukungan pemerintah dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, baik dari sisi pendanaan (funding) maupun 

dalam melakukan pembiayaan (lending). Hal ini akan 

membuat LPPI mendapatkan dana murah yang tersedia di 

pasar. Oleh karena itu, dana yang ditawarkan lembaga 

keuangan bank dan nonbank suku bunganya akan lebih 

tinggi dibandingkan LPPI yang mengakibatkan semua debitur 

akan lari ke LPPI untuk mendapatkan dana yang lebih murah.  

Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan 

kriteria-kriteria tertentu yang pada dasarnya lembaga 

keuangan bank maupun nonbank kurang berminat untuk 

membiayai. Meskipun demikian, LPPI masih tetap terbuka 

untuk memberikan pembiayaan komersil yang dapat 
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dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan nonbank dengan 

porsi tertentu demi keberlangsungan LPPI. Pemberian 

pembiayaan komersil akan sangat dibatasi agar tidak terjadi 

crowding out market sehingga mengganggu ekosistem lembaga 

keuangan bank dan nonbank. 

2.  Timbulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan 

penyertaan modal pada LPPI apabila debt to equity ratio(DER) 

mencapai 4 (empat) Kali. 

 Dengan posisi LPPI sebagai lembaga yang dimiliki 

negara, maka untuk menjaga keberlangsungan kegiatan 

usahanya dan menjaga rating yang dimiliki oleh LPPI, negara 

perlu menjamin ketersediaan modal yang dimiliki oleh LPPI 

dan kemampuan LPPI untuk membayar semua kewajiban 

yang dimilikinya. Dengan kemampuan leverage yang dimiliki 

oleh LPPI, Pemerintah akan menjamin bahwa nilai kewajiban 

yang dimiliki oleh LPPI, tidak lebih dari 4 (empat) kali nilai 

ekuitas yang dimiliki oleh LPPI. Dalam hal kewajiban LPPI 

melebihi ukuran ini, Pemerintah akan melakukan 

penambahan modal kepada LPPI, sekurang-kurangnya 

sehingga modal LPPI akan berjumlah 25% dari kewajiban yang 

dimiliki. Penambahan modal dimaksud sesuai dengan UU No. 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masuk dalam 

postur APBN dan harus mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Benchmark dari beberapa negara 

menunjukkan bahwa bank pembangunan dijamin (dibiayai) 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia (LPPI) Indonesia sudah selayaknya 
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mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia untuk 

mempermudah mencapai tujuan dan ambisinya.  

 Benchmark juga menunjukkan bahwa sangat 

penting untuk mendapatkan biaya pendanaan yang rendah 

(suku bunga pinjaman yang kecil). Biaya pendanaan ini dapat 

ditunjukkan dengan spread dari obligasi korporasi (selisih 

antara yield obligasi korporasi dengan yield obligasi 

pemerintah). Benchmark seperti BNDES, DBSA, dan IDFC 

menyarankan untuk mempunyai spread obligasi yang rendah, 

yaitu kurang dari 1%. 

 Biaya pendanaan yang rendah dapat membuat 

calon investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

proyek yang sedang atau akan dikerjakan oleh Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Skema pinjaman 

bunga rendah ini tentunya meliputi semua konsep 

pembiayaan di setiap sektor, walaupun besarnya mungkin 

tidak selalu sama. 

 Sebagai ilustrasi, dalam tabel berikut dilakukan 

beberapa skenario besaran DER dan dampaknya terhadap 

cost of fund dari LPPI.   

9) Tabel 2.6 
Ilustrasi besaran rasio DER dan dampaknya terhadap Biaya Dana 
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 Perhitungan cost of leveraging didapat dari imbal 

hasil bebas risiko (risk-free) dari Surat Utang Negara ditambah 

dengan risk premium rating AAA79 (diasumsikan bahwa rating 

AAA akan didapat LPPI karena statusnya sebagai sovereign 

entity). Besaran pajak untuk obligasi diasumsikan sebesar 

25%. Oleh karena itu, didapat besaran cost of leveraging 

sebesar 7,96%. Setelah didapat cost of leveraging tersebut 

dilakukan perhitungan cost of fund dengan memasukkan 

besaran modal untuk menghitung biaya dana (cost of fund). 

Hasilnya adalahbahwa semakin tinggi DER, maka besaran 

cost of fund akan semakin meningkat. Jika diasumsikan DER 

dari LPPI akan berada di level 4 kali dan dengan 

mengasumsikan besaran biaya operasional LPPI antara 1-3% 

serta margin LPPI sebesar 1-2%, maka besaran suku bunga 

pinjaman yang akan diberikan kepada debitur berada pada 

kisaran 8,4-10,00%. Suku bunga ini jauh lebih kompetitif 

dibandingkan dengan Perbankan umum yang memberikan 

suku bunga 12-14% dengan tenor yang sama.   

 Sebagai perbandingan, Bank Pembangunan pada 

beberapa negara seperti Korea Selatan (KDB) dan Afrika 

Selatan (DBSA) mendapatkan fasilitas kecukupan modal 

(capital adequacy) dan callable capital dari Pemerintahnya. 

                                                           
79

Tujuan utama proses rating adalah memberikan informasi akurat mengenai kinerja 

keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan surat hutang (obligasi) 
dalam bentuk peringkat kepada calon investor Secara umum, seperti rating AAA 

(highest grade), AA (high grade), A (upper medium grade), BBB (medium grade) 
dll.Rahardjo, Sapto, “Panduan Investasi Obligasi”. PT Gramedia Pustaka. jakarta. 

2004.hlm 100. 
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Penambahan modal oleh Pemerintah dalam rangka 

menutup kekurangan jumlah modal awal LPPI sebagai 

akumulasi kerugian yang dialaminya, dapat dilakukan dengan 

cara penambahan dana segar (fresh money), konversi utang 

dan atau kapitalisasi cadangan. Penambahan modal berupa 

dana segar dan konversi utang dilakukan dengan skema 

APBN melalui pembahasan dengan DPR serta ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. Sementara itu, penambahan 

modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan cukup 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan karakteristiknya 

yang tidak mengubah total ekuitas namun hanya komposisi 

pos-pos di dalamnya pada laporan posisi keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Font color: Text 1, Not
Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Bookman Old Style,
12 pt, Font color: Text 1, Not
Superscript/ Subscript



140 
 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

Obyek Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan 

negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara 

meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki 

negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada 

kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan 

Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan 

dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai 

dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 

dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara 

meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang 

berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek 

sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan atas 

pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan 

bernegara. Salah satu tujuan bernegara tersebut adalah 
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mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) 

menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dengan tetap 

mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien 

dan efektif, diperlukan lembaga khusus yang membantu 

pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan 

pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan dana APBN. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan 

keuangan negara dimaksud, Presiden memberikan kuasa kepada: 

a. Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil 

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 

dipisahkan;  

b. menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga 

yang dipimpinnya;  

c. gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah 

untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah 

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.  

Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (3) juga diatur bahwa 

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan 

kepada perusahaan negara. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 dan 
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Pasal 24 ayat (3) tersebut, maka pembinaan dan pengawasan 

lembaga pembiayaan merupakan kewenangan dari Menteri 

Keuangan.  

 

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

Pasal 7 mengatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara untuk menempatkan uang 

negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Selanjutnya, 

dalam Pasal 41 menentukan bahwa pemerintah dapat melakukan 

investasi jang ka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, 

sosial dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk saham, surat 

utang dan investasi langsung. 

Pembiayaan pembangunan membutuhkan pendanaan yang 

besar, yang tidak bisa hanya dilakukan pemerintah dalam bentuk 

belanja negara yang dialokasikan melalui APBN. Salah satu 

bentuk pengeluaran pemerintah untuk mendukung pembiayaan 

pembangunan adalah melalui pengalokasian dana dalam bentuk 

pengeluaran yang berbentuk investasi. 

Lembaga pembiayaan khusus yang akan dibentuk 

pemerintah melalui undang-undang, berasal dari pengalihan 

seluruh investasi yang dimiliki pemerintah pada PT Sarana Multi 

Infrastruktur (Persero). Aset bersih lembaga pembiayaan khusus 

tersebut merupakan kekayaan negara dipisahkan. Selain itu, 

pemerintah juga dapat menambah investasinya pada lembaga 

pembiayaan khusus tersebut, melalui penambahan modal, dalam 

rangka memperkuat kapasitas pembiayaan lembaga tersebut. 
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C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani 

Dalam Pasal 83 diatur bahwa Pembiayaan dan pendanaan 

dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan 

untuk mengembangkan Usaha Tani melalui: 

a. lembaga perbankan; dan/atau 

b. Lembaga Pembiayaan. 

Pengaturan pada Pasal 83 tersebut diatur mengenai 

pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan dan 

pemberdayaan petani untuk mengembangkan usaha tani 

dilakukan melalui perbankan dan lembaga pembiayaan. 

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 88 yang mengatur bahwa: Dalam 

melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi 

Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk 

melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh 

pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal tersebut 

Pemerintah berkewajiban menugaskan lembaga pembiayaan 

pemerintah untuk melayani petani dan/atau badan usaha milik 

petani memperoleh pembiayaan usaha tani sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini 

lembaga pembiayaan pemerintah yang memberikan pelayanan 

kepada petani dan badan usaha milik petani belum dibentuk oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, untuk menjalankan amanat Pasal 88 

tersebut, maka perlu dibentuk lembaga pembiayaan khusus. 
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D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

Dalam Pasal 44 mengatur bahwa Pemerintah memfasilitasi 

ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan 

Industri. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan, 

pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri 

yang berbentuk badan usaha milik Negara dan badan usaha milik 

daerah. Adapun bentuk Pembiayaan adalah: 

a. pemberian pinjaman; 

b. hibah; dan/atau 

c. penyertaan modal. 

Kemudian dalam Pasal 45 diatur bahwa Pemerintah dapat 

mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan 

pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta. Pengalokasian 

pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan dilakukan dalam 

bentuk: 

a. penyertaan modal; 

b. pemberian pinjaman; 

c. keringanan bunga pinjaman; 

d. potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau 

e. bantuan mesin dan peralatan. 

Sedangkan pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian 

kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan 

pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta juga dapat 

dilakukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional 

dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman yang 
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diatur dalam Pasal 46. Dimana kondisi dalam rangka 

penyelamatan perekonomian nasional ditetapkan oleh Presiden. 

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan 

pembiayaan tersebut bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 47 juga mengatur bahwa Pengalokasian pembiayaan 

dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan 

Industri swasta berbentuk keringanan bunga pinjaman, potongan 

harga pembelian mesin dan peralatan dan/atau bantuan mesin 

dan peralatan, dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing 

Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir. 

Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing Industri 

dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir ditetapkan 

oleh Menteri. 

Pembentukan lembaga pembiayaan didelegasikan oleh Pasal 

48 yang mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Industri yang diatur dengan undang-

undang. Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri berfungsi 

sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri. Namun, 

lembaga pembiayaan tersebut belum dibentuk oleh pemerintah.  

 

E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia  

Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 

(LPEI) merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui 

pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk 

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar dapat berperan dan 

berfungsi secara efektif, LPEI beroperasi secara independen, 
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berdasarkan undang-undang tersendiri (Lex specialist), dan 

memiliki sifat sovereign status. Status tersebut diperlukan agar 

lembaga tersebut mempunyai akses pada pendanaan, baik dari 

sumber resmi maupun dari pasar keuangan global dengan biaya 

yang relatif rendah, tetapi tetap beroperasi berdasarkan prinsip 

kehati-hatian yang diterapkan dalam industri perbankan, sehingga 

diharapkan tidak membebani anggaran tahunan Pemerintah 

(APBN). 

Pasal 4 mengatur bahwa dalam melaksankan pembiayan 

ekspor maka LPEI harus berdsarkan kebijakan dasar Pembiayaan 

Ekspor Nasional yang ditentukan oleh pemerintah, kebijakan dasar 

tersebut bertujuan untuk: 

a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi 

peningkatan ekspor nasional; 

b. mempercepat peningkatan ekspor nasional; 

c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang 

berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; 

dan 

d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan 

koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi 

ekspor. 

Adapun pembiayaan ekspor nasional diatur dalam pasal 5 

diberikan dalam bentuk: 

a. Pembiayaan; 

b. Penjaminan; dan/atau 

c. Asuransi. 

pembiayaan ekspor nasional Ekspor Nasional tersebut dapat 

dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. pembiayaan diberikan 
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kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan 

hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk 

perorangan. Badan usaha tersebut berdomisili di dalam atau di 

luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 diatur 

bahwa Pembiayaan Ekspor Nasional diberikan dalam bentuk 

pembiayaan modal kerja dan/atau investasi. Pasal 9 diatur bahwa 

Pembiayaan Ekspor Nasional tersebut dilakukan oleh lembaga 

keuangan yang didirikan khusus untuk itu. 

LPEI sebagai lembaga independen dengan status sovereign 

membawa konsekuensi adanya kewajiban Pemerintah untuk 

menutup kekurangan modal dari APBN berdasarkan mekanisme 

yang berlaku, jika modal LPEI berkurang dari 

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Status tersebut 

juga memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan 

kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pembiayaan, 

baik melalui penerbitan surat berharga, pinjaman jangka pendek, 

menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari 

pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dalam dan luar 

negeri maupun lembaga pembiayaan dan keuangan dalam dan 

luar negeri, serta dari Pemerintah maupun yang berasal dari 

penempatan dana oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengan 

adanya sumber pembiayaan yang murah dan adanya jaminan 

pemerintah untuk menutup kekurangan modal, kebutuhan 

pembiayaan ekspor yang sering bersifat jangka menengah/panjang 

dapat diatasi. Di samping itu, LPEI dapat pula mendukung dan 

membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan 

pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka 

menengah/panjang. 
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LPEI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan 

pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau 

lembaga keuangan komersial (fill the market gap) yang tidak 

memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan 

kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif 

guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa 

ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. LPEI 

juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang 

secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan 

komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh 

Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor 

nasional (national Interest Account). 

Jika melihat pengaturan LPEI dengan dengan LPPI maka 

terdapat kesamaan yaitu keduanya adalah lembaga pembiayaan 

yang bertujuan mendorong pereknomian nasional, tetapi terdapat 

perbedaan yaitu LPEI bergerak dalam bidang ekspor sedangkan 

LPPI bergerak dalam bidang Infrastruktur. 

 

F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan 

efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan 

pembangunan nasional. Dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan antara 

lain bahwa pembangunan nasional merupakan upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya pada angka 3 dinyatakan 

pula bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 
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menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan 

Daerah. 

 Dalam Pasal 2 ayat (4), dinyatakan bahwa Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:  

1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 

pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 

3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pembentukan 

lembaga pembiayaan khusus yang akan berperan dalam 

pembiayaan pembangunan nasional, dalam operasinalnya harus 

mengacu pada rencana pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan Pemerintah. 

 

G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Bank Umum dapat 

mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau 

memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. 
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Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan 

“mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” 

adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka 

panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, 

pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha 

kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan 

pembangunan perumahan. 

Jika dilihat dari kegiatan inti yang dilakukan, lembaga 

pembiayaan khusus yang akan dibentuk memiliki kesamaan 

dengan perbankan secara umum dalam bentuk penyaluran dana. 

Dalam operasionalnya, lembaga pembiayaan khusus tersebut 

akan fokus pada menyalurkan dana kepada debitur-debiturnya 

untuk sektor yang menjadi prioritas pembangunan yang 

ditetapkan Pemerintah di antaranya sektor infrastruktur, industri, 

maritim dan pertanian.  

Selain penyaluran dana, lembaga pembiayaan khusus juga 

akan melakukan kegiatan yang tidak dilakukan oleh perbankan 

pada umumnya guna memenuhi kebutuhan pembangunan 

nasional (filling the gap) berupa (i) penjaminan; (ii) asuransi; (iii) 

penyertaan modal; (iv) fasilitas penyiapan proyek; (v) pengelolaan 

dana perwalian dan (vi) bantuan lainnya guna mengatasi 

hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan 

mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha 

selain yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka 

bentuk badan hukum yang dipilih adalah lembaga. Oleh karena 

itu, diperlukan payung hukum setingkat Undang-Undang untuk 

mengatur ruang lingkup kegiatan usaha yang tidak hanya 
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terbatas pada kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Perbankan. 

 

H. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan 

Dalam Pasal 6 mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap (a) 

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa 

keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di 

sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  

Jasa keuangan di sektor perbankan yang menjadi objek 

pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 adalah sektor perbankan sebagaimana diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Sektor pasar modal yang menjadi objek pengaturan dan 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, 

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 

pasar modal. 
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Pada dasarnya, tujuan dari pengaturan dan pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah mampu melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat. Konsumen sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Nomor 21 Tahun 2011 ini adalah pihak-

pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain 

nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang 

polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

Lembaga pembiayaan khusus yang akan dibentuk melalui 

penetapan Undang-Undang merupakan satu lembaga khusus 

yang memiliki keunikan jika dibandingkan dengan lembaga 

pembiayaan yang menjadi objek pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan. Lembaga pembiayaan ini dibentuk guna memenuhi 

kebutuhan pembangunan nasional (filling the gap) berupa (i) 

asuransi, (ii) pengelolaan dana perwalian dan (iii) bantuan lainnya 

guna mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga 

keuangan. Lembaga pembiayaan ini diarahkan untuk melakukan 

pembiayaan pada bidang-bidang atau proyek-proyek yang tidak 

diminati oleh lembaga pembiayaan pada umumnya, namun bidang 

atau proyek tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah, karena 

mempunyai dampak ekonomi yang besar bagi pertumbuhan 

ekonomi. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga 

pembiayaan khusus yang akan dibentuk ini tidak melakukan 

penghimpunan dana pihak ketiga sehingga tidak termasuk 
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Perbankan sebagai subjek hukum yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang sektor Perbankan, sehingga tidak masuk 

dalam sektor perbankan yang menjadi objek pengawasan dan 

pengaturan Otoritas Jasa Keuangan. 

Lembaga pembiayaan khusus ini dibentuk dengan 

mendasarkan pada Undang-undang yang membentuknya, berbeda 

dan lebih tinggi dasar hukumnya jika dibandingkan dengan 

pembentukan koperasi atau Perseroan Terbatas. Selain itu, 

mengingat dasar hukum pembentukannya adalah Undang-

Undang, setara dengan dasar hukum pembentukan Otoritas Jasa 

Keuangan, lembaga pembiayaan ini dapat disebut sebagai sebuah 

lembaga sui generis, dimana pengaturan atas lembaga ini dapat 

didasarkan pada ketentuan pada Undang-undang yang 

membentuknya. 

Meskipun memiliki kekhususan dalam sifat dan tujuan 

pembentukannya, lembaga pembiayaan khusus ini dalam 

menjalankan kegiatan usahanya untuk menyediakan dana murah 

(cost of fund low) dan bertenor panjang, akan menerbitkan 

obligasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal. 

Khusus terkait penerbitan obligasi di pasar modal, lembaga 

pembiayaan pembangunan ini dimungkinkan untuk mengikuti 

pengaturan yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan.  

Dengan demikian, melihat kewenangan Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan 

mempertimbangkan kekhususan tujuan pembentukan lembaga 

pembiayaan khusus ini sehingga pengaturan dasar hukum 

pembentukan, jenis kegiatan usaha dan pengawasan lembaga 
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pembiayaan khusus ini kiranya lebih tepat untuk diatur secara 

khusus dalam undang-undang. 

  

I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Dalam Pasal 51 diatur bahwa Pinjaman Daerah bersumber 

dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan 

Bank, Lembaga Keuangan NonBank, dan Masyarakat. 

Berdasarkan pengaturan ini, Pemerintah Daerah dapat menerima 

pinjaman dari lembaga pembiayaan khusus yang akan dibentuk 

tersebut.  

Untuk menjamin kolektibilitas atas pembiayaan yang 

diberikan kepada pemerintah daerah, maka lembaga pembiayaan 

khusus tersebut perlu memperoleh dukungan dari pemerintah, 

sehingga lembaga pembiayaan khusus tersebut memperoleh 

jaminan pembayaran kembali walaupun pemerintah daerah 

mengalami gagal membayar atas pembiayaan yang disalurkan 

kepada pemerintah daerah. Untuk itu, mengenai pembiayaan 

khusus tersebut perlu diatur bahwa dalam hal pemerintah daerah 

mengalami gagal bayar dalam pengembalian pembiayaan yang 

telah disalurkan, penyelesaian gagal bayar tersebut dilakukan 

dengan memperhitungkan penerimaan pemerintah daerah yang 

bersumber dari APBN. 

 

J. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang 

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) Di Bidang Pembiayaan 

Infrastruktur. 
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Tujuan dari dibentuknya Peraturan pemerintah ini dalam 

rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional, 

diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh 

pengerahan dan pengelolaan sumber pembiayaan. Untuk dapat 

mewujudkan pengerahan dan pengelolaan sumber pembiayaan 

maka dalam Pasal 1 diatur bahwa perlu melakukan penyertaan 

modal negara untuk mendirikan perusahaan perseroan (Persero) 

yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.  

Pasal 2 mengatur bahwa Maksud dan tujuan penyertaan 

modal negara untuk pendirian Persero tersebut adalah mendorong 

percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui 

kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan 

multilateral. 

Penyertaan modal pada saat pendirian diatur dalam Pasal 3, 

bahwa penyertaan modal negara pada Persero pada saat 

pendiriannya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2007. Nilai penyertaan modal negara pada 

Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

Pada tahun 2008 kemudian penyertaan modal untuk 

pendirian ditambahkan di tambahkan melaluai Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 

Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk 

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan 

Infrastruktur (PP 75 Tahun 2008). Dalam Pasal 3 PP 75 Tahun 
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2008 tersebut mengatur bahwa Penyertaan modal negara pada 

Persero pada saat pendiriannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. Nilai 

penyertaan modal negara pada Persero sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun 

rupiah). 

Dalam Pasal 4 kemudian juga diatur bahwa Pelimpahan 

kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku 

Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan 

Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada 

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan 

Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha 

Milik Negara, tidak berlaku bagi Persero yang didirikan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Peraturan pemerintah ini kemudian menjadi dasar dalam 

pembentukan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT 

SMI yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan 

pada 26 Februari 2009, PT SMI sendiri merupakan lembaga yang 

akan menjadi cikal bakal dari LPPI. Sehingga dengan 

terbentuknya undang undang tentang LPPI maka perturan 

pemerintah ini akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

  

A. LANDASAN FILOSOFIS 

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan upaya 

pertumbuhan dan perubahan kepada tahapan yang lebih baik. 

Apabila dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa, 

pembangunan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh seluruh 

komponen bangsa dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan 

berbangsa, yang dalam konteks kehidupan berbangsa Indonesia 

termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan 

dapat pula dipandang sebagai upaya sistematis dan terencana 

untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia 

secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. 

Berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, cita-cita 

bangsa yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, 

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta tujuan bangsa yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga 

merupakan amanat dari sila kelima dari Pancasila. 

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang dimuat 

dalam dasar negara dan konstitusi negara, Pemerintah sebagai 

perwujudan kekuasaan negara memiliki kewajiban untuk 
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melaksanakan pembangunan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan. 

Pemerintah perlu memastikan adanya ketersediaan sumber 

pembiayaan pembangunan yang memadai untuk dapat 

melaksanakan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan adanya kemampuan pembiayaan yang 

memadai maka percepatan pemerataan pembangunan dapat 

terlaksana. 

Kelembagaan pembiayaan pembangunan perlu diwujudkan 

untuk menunjang peran pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan, khususnya terhadap program pembangunan 

prioritas yang membutuhkan biaya besar dan berisiko tinggi 

terutama dalam bidang infrastruktur, industri, kemaritiman dan 

pertanian. 

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) 

dibentuk untuk menunjang pemerintah dalam penyediaan 

pembiayaan pembangunan dan menjamin keberlangsungan 

pembangunan. Kelembagaan ini mempunyai keistimewaan sebagai 

implikasi dari besarnya tanggungjawab yang diemban, yaitu untuk 

menyediakan sumber pendanaan yang murah dan menyalurkan 

pembiayaan pada kegiatan pembangunan yang berisiko tinggi, 

modal yang besar, jangka waktu yang panjang dan minim 

keuntungan. 

B. LANDASAN SOSIOLOGIS 

Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan memerlukan adanya rencana kebijakan 

pembangunan serta memerlukan keterlibatan seluruh komponen 
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dan sumber daya yang ada. Termasuk dalam lingkup perencanaan 

pembangunan adalah penyusunan rencana pembangunan dan 

proyeksi pembiayaan yang akan digunakan untuk mendanai 

pembangunan tersebut. APBN tentu saja merupakan sumber 

utama pembiayaan pembangunan. Pengalokasian anggaran dalam 

APBN dapat dipandang sebagai komitmen finansial Pemerintah 

atas pembangunan yang telah direncanakan. Namun demikian, 

sumber daya yang dimiliki oleh sektor privat juga memiliki 

kontribusi yang sangat besar dalam penyediaan pembiayaan 

pembangunan. Kontribusi dana sektor privat juga merupakan 

implementasi keikutsertaan seluruh komponen bangsa dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah tentu saja 

menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu 

permasalahan signifikan yang dihadapi oleh Pemerintah adalah 

mengenai pembiayaan atas pembangunan yang telah 

direncanakan. Pembangunan yang merupakan bentuk pelayanan 

kepada masyarakat harus berkelanjutan sehingga ketersediaan 

sumber pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan 

harus dapat dipastikan oleh Pemerintah. 

Ketersediaan pembiayaan merupakan salah satu tantangan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber 

pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dana sektor publik 

yaitu APBN dan dana sektor privat baik perbankan maupun non 

perbankan. Masing-masing sumber pembiayaan dimaksud 

memiliki preferensi sasaran pembiayaannya. Pembiayaan yang 

bersumber dari dana APBN menitikberatkan pada tercapainya 

kehasilgunaan ekonomi (economic outcomes) dan tidak 
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mengutamakan adanya manfaat finansial (no return atau internally 

unprofitable), memiliki risiko yang tinggi. Pada sisi yang lain, 

pembiayaan yang berasal dari sumber dana sektor privat – 

utamanya sektor perbankan yang melaksanakan fungsi 

intermediary – sesuai dengan karakteristiknya, akan berfokus pada 

pengembalian dan imbal hasil dari pembiayaan yang telah 

diberikan melalui pemetaan dan minimalisasi risiko yang mungkin 

mengeksposur sektor privat dimaksud. 

Di antara polarisasi dana APBN dan dana sektor privat 

tersebut, terdapat bidang yang sangat penting dalam pencapaian 

tujuan pembangunan namun belum masuk dalam coverage 

pembiayaan baik dari sumber dana APBN maupun dana sektor 

privat. Di pandang dari sisi dana APBN, terdapat isu keterbatasan 

dana sebagai akibat adanya alokasi mandatory dengan persentase 

tetap setiap tahunnya sehingga bidang-bidang dimaksud praktis 

tidak mendapatkan alokasi dana dari sumber APBN dalam jumlah 

memadai. Sementara dari sisi sektor privat, bidang-bidang 

dimaksud dipandang memiliki karakteristik tertentu yang 

menjadikannya tidak diminati sektor privat. Beberapa karakteristik 

bidang-bidang dimaksud adalah:  

1. memerlukan investasi dalam jumlah yang besar (capital 

intensive). 

2. memerlukan jangka waktu pengembalian yang panjang atas 

investasi yang telah ditanamkan (long term investment). 

3. memiliki tingkat profitabilitas yang tidak memadai dari sudut 

pandang sektor privat yang ditandai dengan Internal Rate of 

Return (IRR) yang rendah. 

4. memiliki profil risiko investasi yang tinggi (high risk investment). 



161 
 

Pada kondisi saat ini, bidang pembangunan yang memiliki 

karakteristik sebagaimana tersebut di atas antara lain bidang 

infrastruktur, industri, pertanian, dan maritim. 

Dengan belum adanya sumber yang mampu memenuhi 

pembiayaan pembangunan yang disebabkan oleh keterbatasan 

dana berasal dari APBN serta kurang berminatnya sektor privat, 

dapat disimpulkan bahwa terjadi kegagalan pasar (market failure) 

dalam pembiayaan pembangunan pada bidang-bidang tersebut. 

Market failure menunjukkan adanya permintaan (demand) yang 

tidak dapat dipenuhi oleh permintaan (supply) yang ada sehingga 

diperlukan LPPI yang dapat mengatasi permasalahan market 

failure tersebut. LPPI diharapkan dapat menggabungkan 

karakteristik dana APBN yang berorientasi pada kehasilgunaan 

ekonomi dan dana sektor privat yang berorientasi utama pada 

imbal hasil dan keuntungan. 

Penggabungan karakteristik pembiayaan sumber dana APBN 

dan dana sektor privat akan memberikan kelebihan pada LPPI. 

Karakteristik sebuah negara (sovereignity) akan melekat pada LPPI 

sehingga terdapat kemudahan dalam upaya LPPI memperoleh 

sumber pendanaan melalui peningkatan credit rating. Selain itu, 

konsep tidak mementingkan pencapaian keuntungan maksimal 

juga akan dilekatkan kepada LPPI. Dari karakteristik sektor privat, 

fleksibilitas dalam melakukan kegiatan usaha serta konsep 

menjaga keberlangsungan usaha (sustainability) menjadi atribut 

penting bagi LPPI guna memastikan LPPI dimaksud tetap dapat 

menjaga eksistensinya, walaupun tidak semata-mata 

mengedepankan pencapaian keuntungan. 
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C. LANDASAN YURIDIS 

Kebijakan Pemerintah membentuk LPPI merupakan upaya 

untuk dapat mempercepat pembangunan yang sangat diperlukan 

masyarakat saat ini. Kendala yang dihadapi saat ini adalah pada 

ketersediaan pembiayaan, sementara itu pelaksanaan 

pembangunan merupakan langkah utama untuk mencapai cita-

cita dan tujuan berbangsa sebagaimana dimuat pada pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945 serta merupakan bentuk upaya memenuhi 

amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan 

berlangsungnya pembangunan akan menopang perekonomian 

nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Presiden mempunyai kewenangan untuk mengajukan 

rancangan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, untuk selanjutnya dibahas 

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapat 

persetujuan bersama. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan 

Undang-Undang mengenai pembentukan lembaga khusus ini 

merupakan inisiatif Presiden.  

Untuk mencapai keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 

NRI Tahun 1945, pemerintah perlu menjaga dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi agar tujuan perekonomian dimaksud dapat 

tercapai. Salah satu faktor penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kualitas infrastruktur 

sebagai bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, guna 
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mendukung pembiayaan pembangunan di antaranya infrastruktur, 

pemerintah membentuk LPPI yang mampu memberikan 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan karakteristik 

kelembagaannya. Pembentukan LPPI akan ditetapkan melalui 

Undang-Undang. 

Pengaturan mengenai pembiayaan pembangunan secara 

yuridis diamanatkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta Pasal 83 dan Pasal 88 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Akan tetapi amanat untuk membentuk 

lembaga pembiayaan tersebut hanya terbatas pada bidang 

perindustrian dan bidang pertanian saja, disisi lain kebutuhan 

atas pembiayaan pembangunan juga diperlukan untuk bidang 

lainnya seperti infrastruktur, kemaritiman, dan lain-lain. Oleh 

karena itu untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan 

pengaturan yang komprehensif dan tidak sektoral mengenai 

pembiayaan pembangunan di Indonesia. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 

 

A. SASARAN 

 Sasaran yang akan diwudukan dari pengaturan Lembaga 

Pembiayaaan Pembangunan Indonesia adalah: 

1. terciptanya pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan 

masyarakat dan memberikan alternatif pembiayaan yang tepat 

bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan akses keuangan 

kepada bank tetapi memiliki prospek perusahaan yang baik. 

2. terwujudnya pemerataan dan percepatan pembangunan 

nasional dengan menutup financial gap. 

3. tersedianya keberlanjutan ketersediaan sumber pembiayaan 

pembangunan secara sustainable untuk membiayai kegiatan 

pembangunan antara lain dibidang infrastruktur, industri, 

pertanian, dan maritim, yang membutuhkan sumber dana yang 

besar, jangka waktu yang panjang, dan risiko yang 

tingginamun memiliki manfaat yang besar. 

 

B. ARAH DAN JANGKAUAN 

 Arah pengaturan LPPI untuk mengisi kesenjangan lembaga 

pembiayaan`konsumen ataupun industri apapun yang mengandung 

risiko besar dalam jangka waktu panjang yang kurang diminati oleh 

lembaga perbankan konvensional. Arahdan jangkauan pengaturan 

pada Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia (RUU LPPI) meliputi: 



165 
 

1. Memberikan rumusan akademik mengenai Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia. 

2. Obyek Pembiayaan Pembangunan  

3. Pembentukan, Status, dan Kedudukan. 

4. Fungsi, Tugas, Kegiatan Usaha, dan Wewenang 

5. Prinsip Pengelolaan 

6. Permodalan LPPI 

7. Sumber Dana 

8. Penempatan Dana 

9. Organ LPPI 

10. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Serta 

Penghapusbukuan Aktiva Tetap. 

11. Pelaporan dan Akuntabilitas 

12. Pembubaran 

13. Pembinaan dan Pengawasan 

 

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-

UNDANG 

1. Ketentuan Umum 

a. Definisi atau Batasan Pengertian 

Terminologi yang akan didefinisikan dalam pengaturan 

LPPI ini adalah: 

1) Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai 

tujuan bernegara.  

2) Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, 

perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk 

melakukan pelayanan kepada masyarakat dan 
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mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan 

ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan 

baik.  

3) Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang 

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 

tinggi, termasuk jasa industri. 

4) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya 

alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga 

kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas 

pertanian yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam 

suatu agroekosistem. 

5) Maritim adalah kegiatan pengelolaansumber daya alam 

kelautan, jasa kemaritiman, dan infrastruktur.  

6) Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh 

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.  

7) Pembiayaan Pembangunan adalah fasilitas yang 

diberikan dalam rangka mendorong percepatan 

pembangunan yang mengutamakan pembiayaan pada 

kegiatan atau proyek yang memiliki dampak 

perekonomian yang luas serta untuk mengoptimalkan 

peran swasta dalam membiayai pembangunan di 

Indonesia. 

8) Kebijakan Dasar Pembiayaan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat KDPP adalah kebijakan yang 
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ditetapkan pemerintah yang akan menjadi referensi 

utama dalam pelaksanaan prioritas Pembiayaan 

Pembangunan.  

9) Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan untuk 

menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak 

terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat 

memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya. 

10) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

11) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

13) Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha 

swasta. 

14) Dana Perwalian adalah dana yang diberikan oleh satu 

pihak atau lebih kepada Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia untuk dimiliki dan dikelola 

sebagai wali amanat. 

b. Hal-hal lain yang bersifat umum antara lain ketentuan 

yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. 



168 
 

Pembiayaan Pembangunan oleh LPPI dilaksanakan 

berdasarkan asas: 

1) Kepastian hukum 

Asas yang meletakkan hukum dan ketentuan 

perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap 

kebijakan dan tindakan dalam Pembiayaan 

Pembangunan nasional. 

2) Akuntabilitas 

Asas yang menjaminbahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari penyelenggaraan Pembiayaan 

Pembangunan Nasional dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3) Profesionalitas 

Asas yang menjaminbahwa pelaksanaan Pembiayaan 

Pembiayaan Nasional dilakukan berdasarkan 

keahlian, pengalaman, dan inegritas. 

4) Efisiensi 

asas yang menjamin pelaksanaan Pembiayaan 

Pembangunan Nasional dilakukan secara efisien 

untuk mewujudkan iklim usaha adil, kondusif, dan 

berdaya saing. 

5) Keterbukaan 

asas yang memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar 

dan tidak diskriminatif. 
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6) Kelayakan ekonomi 

asas yang menjamin bahwa kegiatan atau proyek yang 

mendapatkan alokasi pembiayaan akan memberikan 

dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat.  

7) Keberlanjutan 

asas yang menjamin bahwa kegiatan Pembiayaan 

Pembangunan Nasional dapat berlangsung secara 

berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

c.  Kebijakan Dasar Pembiayaan Pembangunan (KDPP) 

Dalam rangka memberikan pedoman dalam 

pelaksanaan pembiayaan pembangunan oleh LPPI, 

Pemerintah akan menyusun KDPP. Kebijakan dimaksud 

disusun dengan mengacu pada: 

1) kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Penyusunan kebijakan dasar dimaksud dilakukan 

setiap 5 (lima) tahun sekali dengan dimungkinkannya 

pelaksanaan penyesuaian apabila diperlukan.  

2) pembangunan diarahkan kepada bidang-bidang yang 

memiliki karakteristik:  

a. memerlukan investasi dalam jumlah yang besar 

(capital intensive); 

b. memerlukan jangka waktu pengembalian yang 

panjang atas investasi yang telah ditanamkan (long 

term investment); 

c. memiliki tingkat profitabilitas yang tidak memadai 

dari sudut pandang sektor privat yang ditandai 
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dengan Internal Rate of Return (IRR) yang rendah; 

dan 

d. memiliki profil risiko investasi yang tinggi (high risk 

investment); 

Dikarenakan keterbatasan dana berasal dari APBN serta 

kurang berminatnya sektor privat dikarenakan 

karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

kegagalan pasar (market failure) dalam pembiayaan 

pembangunan pada bidang-bidang tersebut. Market failure 

menunjukkan adanya permintaan (demand) yang tidak 

dapat dipenuhi oleh permintaan (supply) yang ada. 

Dengan acuan tersebut sesuai dengan tujuan perlunya 

KDPP yang dimaksudkan untuk :  

1) Mendorong peningkatan daya saing nasional, dimana 

telah dijelaskan dalam Bab I bahwa daya saing 

nasional akan meningkat sejalan dengan tersedianya 

infrastruktur yang memadai secara kualitas dan 

kuantitas, tumbuh dan berkembangnya industri 

nasional, bidang pertanian, dan maritim, serta bidang-

bidang lain yang menjadi prioritas nasional guna 

mendukung pembangunan nasional. 

2) Menstimulasi pendanaan baik dari bank maupun non 

bank agar lebih berperan aktif di pembangunan 

nasional.  

Penyusunan Kebijakan Dasar Pembiayaan 

Pembangunan dimaksud akan dikoordinasikan oleh 

Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian 
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Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan 

kementerian/lembaga terkait lainnya. Kementerian 

Keuangan pada prosesnya akan meminta masukan kepada 

Kementerian/Lembaga terkait untuk menentukan 

kebijakan dasar Pembiayaan Pembangunan. Masukan-

masukan tersebut akan dibahas dalam forum bersama. 

Setelah mendapatkan masukan kementerian/lembaga 

serta dilakukan pembahasan dalam forum bersama, 

Menteri Keuangan menetapkan KDPP. Dengan 

mempertimbangkan koordinasi lintas sektoral, Presiden 

akan mengatur tata cara penyusunan dan penetapan 

KDPP tersebut. 

2. Materi yang akan diatur 

a. Obyek Pembiayaan Pembangunan  

LPPI akan memberikan pembiayaan kepada badan 

usaha, baik badan usaha berbadan hukum (seperti 

Perseroan Terbatas dan Koperasi) maupun badan usaha 

tidak berbadan hukum (persekutuan perdata dan CV). 

Selain kepada badan usaha, LPPI akan memberikan 

pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka 

membangun infrastruktur daerah. 

b. Pembentukan, Status, dan Kedudukan. 

1) Pembentukan LPPI 

Pada kondisi eksisting yang telah disampaikan 

dalam Bab II, pembiayaan pembangunan terdiri 

berasal dari 2 (dua) sumber yaitu dana sektor publik 

dalam bentuk alokasi pada APBN dan dana sektor 
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privat.Pembiayaan pembangunan dari sumber APBN 

berfokus pada economic outcomes yang menjustifikasi 

biaya yang telah dikeluarkan. Sementara itu, dana 

sektor privat berfokus pada pencapaian keuntungan 

serta kepastianpengembalian (repayment) dari 

pinjaman yang diberikan. 

Namun demikian, dengan adanya market failure 

pembiayaan pembangunan sebagai akibat 

keterbatasan dana APBN, rendahnya ketertarikan 

sektor privat dalam menyalurkan pembiayaan kepada 

bidang-bidang yang memiliki karakteristik capital 

intensive, long term, low return, dan high risk serta 

adanya maturity mismatch pada bank umum nasional 

dan currency mismatch pada bank dan lembaga 

keuangan asing maka diperlukan pembentukan 

lembaga pembiayaan khusus yang memiliki atribut 

tertentu yang memungkinkan lembaga pembiayaan 

khusus dimaksud dapat berkontribusi besar dalam 

mengatasi permasalahan market failure tersebut. 

Pemerintah membentuk lembaga pembiayaan khusus 

yang diatur dalam Undang-Undang khusus dengan 

nama Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia 

(LPPI) 

LPPI sebagai lembaga yang ditujukan untuk 

mengatasi market failure pembiayaan pembangunan 

mengemban tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, 

dalam rangka memberikan dukungan kepada LPPI dan 

memberikan fleksibilitas kepada LPPI untuk 
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melakukan kegiatan usaha yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda 

serta untuk menghindari LPPI terpapar rigiditas 

peraturan di bidang perbankan, perseroan terbatas, 

maupun satker Pemerintah, maka LPPI akan didirikan 

dalam bentuk badan hukum berdasarkan suatu 

undang-undang tersendiri (sui generis). 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, 

LPPI bersifat transparan, akuntabel, dan independen. 

Independen yang dimaksud mencerminkan 

kemandirian suatu institusi yang tidak memihak pada 

suatu kepentingan tertentu dan menjalankan 

kegiatannya secara mandiri baik dari sumber daya 

manusia maupun permodalan LPPI. 

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi 

dimana seseorang/institusi tidak terikat dengan pihak 

manapun. Artinya keberadaannya adalah mandiri, 

tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau 

organisasi tertentu. Suatu institusi yang independen 

adalah institusi yang bebas dan hanya tunduk pada 

hal yang benar secara hukum. Kebebasan yang dimiliki 

tersebut dibatasi oleh hukum dan norma-norma yang 

berlaku. Suatu institusi yang independen pada 

prinsipnya merupakan suatu keadaan dimana suatu 

institusi dapat berdiri sendiri dan bertindak sesuai 

tujuan pembentukannya dimana dalam pengambilan 

setiap keputusannya tidak dipengaruhi oleh intervensi 
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pihak lain dengan memperhatikan peraturan atau 

hukum yang berlaku.  

LPPI menjunjung prinsip independensi karena 

perannya yang sangat vital dalam melaksanakan misi 

pembangunan nasional yang bersih dan berkeadilan. 

Pengambilan setiap kebijakan pembangunan 

dilaksanakan dengan memperhatikan rencana 

pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah 

dan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian 

misi pembangunan nasional dapat tercapai dengan 

baik dan tepat waktu. 

Dari penjelasan diatas, LPPI memegang teguh 

prinsip independen yaitu menjunjung sikap mental 

yang bebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu yang 

dapat merugikan negara, tidak dikendalikan oleh pihak 

lain, tidak tergantung pada orang lain. Setiap 

kebijakan dan pelaksanaannya telah 

mempertimbangkan fakta dan pertimbangan yang 

obyektif.  

2) Status dan kedudukan LPPI  

Sesuai dengan pembahasan mengenai status 

lembaga pembiayaan pembangunan yang sesuai pada 

saat ini, maka disimpulkan bahwa LPPI adalah 

lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada 

Menteri Keuangan. Selain itu dapat dilihat bahwa 

kewenangan pembinaan dan pengawasan untuk 

bentuk kelembagaan kekayaan negara dipisahkan 
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selain BUMN Persero, Perum, maupun Perjan tetap 

berada pada Menteri Keuangan. Selanjutnya, 

mengingat bentuk kelembagaan LPPI adalah bukan 

BUMN, maka LPPI bertanggungjawab kepada Menteri 

Keuangan. 

Dalam rangka mempermudah koordinasi dan 

komunikasi dengan berbagai pihakdalam pelaksanaan 

kegiatannya dan untuk menunjang efektivitas fungsi 

pengawasan dari Menteri Keuangan,maka dalam 

pengaturan tentang LPPI ditegaskan bahwa LPPI 

berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara 

Republik Indonesia. Selain itu, untuk memperluas 

jaringan pelayanan dan mendekatkan LPPI kepada 

sumber-sumber pendanaan, maka dalam pengaturan 

LPPI diatur secara eksplisit bahwa LPPI dapat 

membuka kantor perwakilan di wilayah Negara 

Republik Indonesia.  

Sebagai lembaga pembiayaan khusus, LPPI juga 

dapat mendirikan badan usaha yang berbentuk badan 

hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi guna 

menjalankan tugas dan wewenangnya. Pendirian 

badan usaha tersebut dapat dilaksanakan setelah 

mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.  

 

c. Fungsi, Tugas, Kegiatan Usaha, dan Wewenang 

1) Fungsi 

Pembentukan LPPI bertujuan untuk memberikan 

kontribusi dalam mengatasi permasalahan market 
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failure pembiayaan pembangunan. Dengan adanya 

LPPI, maka kesenjangan antara kebutuhan 

pembiayaan pembangunan dengan jumlah dana yang 

tersedia dapat diperkecil sehingga pembangunan pada 

bidang-bidang tertentu yang sebelumnya terproyeksi 

ditunda karena kekurangan sumber pendanaan dapat 

dipercepat pelaksanaannya. Dengan Dengan demikian, 

LPPI akan berfungsi sebagai pendukung program 

percepatan pembangunan nasional.  

2) Tugas 

Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak 

dapat dipenuhi oleh sumber APBN idealnya dapat 

menjadi coverage dana sektor privat. Namun demikian 

dengan adanya karakteristik tertentu yang 

mengakibatkan rendahnya minat sektor privat , maka 

LPPI diberikan tugas untuk dapat memberikan fasilitas 

Pembiayaan Pembangunan dengan memperhatikan 

karakteristik pada bidang yang menjadi obyek 

pembiayaan. Pemberian fasilitas Pembiayaan 

Pembangunan sesuai dengan KDPP merupakan tugas 

dari LPPI. 

3) Kegiatan Usaha 

Kegiatan usaha yang nantinya akan dijalankan 

LPPI sebagai berikut :  

a) pemberian Pembiayaan; 

b) pemberian Penjaminan;  

c) asuransi; 

d) penyertaan modal pada Badan Usaha lain; 
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e) pemberian fasilitas penyiapan proyek; 

f) pengelolaan dana donor atau Dana Perwalian; 

g) pemberian bantuan untuk mengatasi hambatan 

yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan 

dalam penyediaan Pembiayaan Pembangunan.  

Guna memberikan ruang atas berkembangnya 

kegiatan usaha LPPI di masa mendatang, pada 

pengaturan tentang LPPI dimuat klausul mengenai 

kemungkinan pelaksanaan kegiatan usaha lain yang 

relevan dengan Pembiayaan Pembangunan dengan 

persetujuan Menteri Keuangan. 

Selain hal tersebut di atas, dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, LPPI dapat memberikan 

pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan penyertaan 

modal pada badan usaha lain berdasarkan prinsip 

syariah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, LPPI 

dapat melakukan transaksi baik menggunakan mata 

uang Rupiah dan/atau valuta asing. Hal ini terkait 

dengan komposisi pembiayaan dan pendanaan yang 

dibutuhkan untuk mendukung Pembiayaan 

Pembangunan. 

4) Wewenang 

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, LPPI 

memiliki kewenangan untuk :  

a) Menetapkan skema Pembiayaan Pembangunan 

b) Melakukan restrukturisasi Pembiayaan 

Pembangunan. 
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c) Membentuk Dana Perwalian dengan menerima 

kepemilikan dana dari pihak donor untuk dikelola 

LPPI sebagai wali amanat yang selanjutnya 

digunakan sesuai tujuan dan dimanfaatkan 

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dana 

perwalian. Hal ini sebagai aplikasi dari kegiatan 

usaha LPPI dalam mengelola dana donor atau dana 

perwalian 

 

d. Prinsip Pengelolaan 

LPPI dalam menjalankan operasionalnya harus 

menerapkan prinsip :  

1) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance); 

2) Prinsip menjaga tingkat kesehatan;  

3) Prinsip kehati-hatian (prudent). 

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan 

pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan diatur oleh 

Peraturan Menteri Keuangan dengan menjelaskan secara 

rinci batasan-batasan kuantitatif maupun kualitatif dalam 

melaksanakan operasional LPPI. Hal ini dilakukan guna 

menjaga keberlangsungan LPPI sekaligus memaksimalkan 

perannya sebagai penyokong pembiayaan pembangunan 

nasional. 

 

e. Penugasan Khusus 

Selain tugas-tugas LPPI sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, LPPI juga dapat melaksanakan 
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penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung 

program pembangunan nasional atas biaya Pemerintah. 

Untuk mengatur mengenai ruang lingkup, pola penugasan 

serta hal terkait akan diatur secara teknis mengenai 

penugasan khusus ini akan diatur dalam peraturan 

Menteri. 

 

f. Permodalan LPPI 

1) Modal Awal 

Modal awal LPPI berasal dari seluruh kekayaan 

negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Sesuai dengan 

Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Presiden memberikan kuasa kepada Menteri 

Keuangan dalam kepemilikan kekayaan negara 

dipisahkan. Modal LPPI termasuk ruang lingkup 

kekayaan negara dipisahkan, sehingga nantinya 

penetapan modal awal LPPI akan ditetapkan melalui 

Peraturan Pemerintah dimana Menteri Keuangan 

selaku pemrakarsa. 

2) Penambahan Modal 

Pemerintah memberikan dukungan kepada LPPI 

sehingga memiliki status berdaulat salah satunya 

dengan cara memberikan jaminan bahwa apabila nilai 

kewajiban sebesar 4 (empat) kali dari ekuitas, 

pemerintah akan memberikan penambahan modal. 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan 
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bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan 

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara 

sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. 

Kekuasaan sebagaimana dimaksud dikuasakan kepada 

Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil 

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 

dipisahkan. Oleh karena modal LPPI merupakan 

kekayaan negara yang dipisahkan, maka penambahan 

modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan cukup 

dengan penetapan Menteri Keuangan.Menteri 

Keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan 

kekayaan Negara yang dipisahkan mencatat semua 

kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan dalam 

laporan keuangan pemerintah pusat. Kekayaan Negara 

yang dipisahkan dalam LPPI dihitung dari selisih nilai 

total aset dikurangkan dengan total liabilitas, hal ini 

lazim disebut kekayaan bersih. 

Selain dukungan dalam menjaga nilai kewajiban 

pemerintah 4 (empat) kali dari nilai ekuitas, 

pemerintah juga dapat melakukan penambahan modal 

apabila diperlukan untuk memperkuat kapasitas 

pembiayaan LPPI. 

3) Surplus dan Alokasi Cadangan 

Surplus atau laba dari hasil kegiatan usaha dalam 

satu tahun merupakan selisih lebih antara pendapatan 

dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku di Indonesia. 
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Dalam hal LPPI mendapatkan surplus, maka 

surplus tersebut diperuntukkan bagi cadangan umum 

dan cadangan tujuan sampai jumlah maksimum 90%, 

sementara untuk bagian laba pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah (apabila pemerintah daerah 

melakukan penyertaan modal) maksimum 10%. 

Persentase surplus yang besar untuk cadangan umum 

dan cadangan tujuan dimaksudkan untuk menutup 

kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan 

usaha, serta pelaksanaan capital expenditure antara 

lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaharuan 

aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan 

pengembangan organisasi dan sumber daya manusia 

dalam melaksanakan tugasnya.  

Dalam hal akumulasi Cadangan Umum dan 

Cadangan Tujuan telah mencapai 25% dari besarnya 

modal LPPI, kelebihannya akan digunakan sebesar 

75% untuk kapitalisasi modal dan 25% merupakan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP 

dimaksud di luar bagian laba pemerintah yang berasal 

dari surplus. Kapitalisasi cadangan ini dimaksudkan 

untuk memperkecil kemungkinan cash outflow dari 

APBN guna menutupi akumulasi kerugian yang 

menggerus modal LPPI di masa depan. 

Lebih lanjut dengan karakteristik pembiayaan yang 

tergolong high risk, maka LPPI perlu memiliki ekuitas 

yang memadai sebagai sumber pendanaan kontinjensi 

untuk menutup potensi kerugian yang mungkin timbul 
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(potensial losses) sejalan dengan semakin tingginya 

risiko proyek yang dibiayainya. 

 

g. Sumber Dana 

Untuk membiayai kegiatan usahanya, di samping 

menggunakan modal yang tersedia, berbagai sumber dana 

yang dapat diakses oleh LPPI berupa:  

1) Penyertaan Modal Negara; 

2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah; 

3) Penerbitan surat utang; 

4) Penerbitan surat utang ini termasuk juga surat utang 

khusus yang diterbitkan untuk perusahaan asuransi, 

dana pensiun, ataupun untuk pemerintah daerah 

5) Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau 

jangka panjang yang bersumber dari: 

a) lembaga multilateral;  

b) negara donor; 

c) bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan luar 

negeri;  

d) Pemerintah. 

e) Sekuritisasi; 

f) Donor; 

g) Hibah; dan  

h) sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk mencapai tujuan pendirian LPPI dalam 

penyediaan pembiayaan yang berbiaya rendah, maka 

pemerintah dapat memberikan dukungan dalam upaya 
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memperoleh pendanaan yang relatif lebih murah dengan 

memberikan penjaminan terhadap pinjaman LPPI atau 

memberikan subsidi bunga.  

 

h. Pinjaman dan Hibah kepada LPPI 

Sesuai dengan Undang-Undang 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dapat 

memberikan hibah kepada pemerintah daerah, 

perusahaan Negara, atau badan pengelola dana 

masyarakat yang mendapat fasilitas pemerintah. Hal 

tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme APBN 

yang artinya membutuhkan pembahasan dan persetujuan 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain hibah, 

pemerintah juga dapat memberikan pinjaman kepada LPPI 

juga dengan mekanisme penganggaran dalam APBN. 

 

i. Penempatan Dana 

Dana-dana LPPI yang untuk sementara belum 

dioperasionalkan, agar dana-dana tersebut memperoleh 

nilai tambah, maka LPPI perlu menempatkan dana-dana 

tersebut pada bentuk-bentuk investasi yang memberikan 

keamanan pengembalian dana-dana tersebut. 

Beberapa bentuk penempatan dana yang dapat 

dilakukan oleh LPPI antara lain dalam bentuk simpanan 

pada bank dalam dan/atau luar negeri, sertifikat Bank 

Indonesia, Surat Utang Negara (SUN) maupun daerah, 

surat utang yang diterbitkan oleh BUMN, surat utang yang 

diterbitkan oleh lembaga keuangan multinasional, 
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dan/atau instrument keuangan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Penempatan dana 

tersebut wajib mempertimbangkan likuiditas, dan 

profitabilitas yang optimal, serta risiko. 

 

j. Organ LPPI 

Organ LPPI terdiri dari Dewan Pengawas dan 

Direksi. 

1) Dewan Pengawas  

a) Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 

10 (sepuluh) orang, yang terdiri atas pejabat yang 

berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi 

keuangan negara, perindustrian, pertanian, maritim, 

perencanaan pembangunan nasional, dan 

perwakilan independen. 

b) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh 

Menteri atas usul instansi atau lembaga yang 

bersangkutan. Anggota Dewan Pengawas diangkat 

untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. Salah satu anggota dewan pengawas 

ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh 

Menteri. 

c) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan tugas LPPI. Dalam menjalankan 

fungsi tersebut, Dewan Pengawas bertugas untuk 

memberikan saran dan melakukan pengawasan 
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terhadap kegiatan operasional LPPI yang dilakukan 

oleh Direksi  

d) Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas 

anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh keputusan 

Dewan Pengawas 

e) Dewan Pengawas menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan.  

f) Gaji atau honorarium dan fasilitas/tunjangan 

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

2) Direksi 

a) Direksi terdiri atas Presiden Direktur, paling banyak 

3 (tiga) orang Wakil Presiden Direktur, serta 

Direktur. Jumlah direktur ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan LPPI. Direksi diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri Keuangan serta diangkat untuk masa 

jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya.  

b) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota 

direksi ditetapkan oleh Menteri. Namun bila Menteri 

tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang 

dari direksi, dapat ditetapkan berdasarkan 

keputusan Direksi. 

 

k. Kepegawaian 

Presiden Direktur LPPI akan mengatur berbagai hal 

terkait dengan sistem kepegawaian LPPI yang meliputi 

tetapi tidak terbatas pada pengangkatan dan 
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pemberhentian pegawai, penggajian, penilaian kinerja, 

reward and punishment, program pensiun, dan tunjangan 

hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPPI. 

Berbagai hal terkait pengaturan kepegawaian akan 

dituangkan dalam peraturan Presiden Direktur. 

 

l. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

LPPI sebagai sebuah lembaga keuangan 

menganggarkan dan memperhitungkan sebagai biaya 

secara patut dan wajar dalam memberikan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan atau dalam istilah umum 

perseroan dikenal sebagai Corporate Social Responsibility 

(CSR).  

Namun demikian, karena LPPI bukan semata-mata 

mencari keuntungan, tanggung jawab sosial dan 

lingkungan tetap harus diarahkan pada kegiatan yang 

terkait dengan operasional LPPI sekaligus memberikan 

stimulus dalam mencapai tujuan pembangunan. 

 

m. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Serta 

Penghapusbukuan Aktiva Tetap. 

Dalam pelaksanaan tugasnya LPPI akan mengemban 

amanat untuk menyediakan pembiayaan yang berisiko 

tinggi sebagaimana karakter pembiayaan pada bidang 

infrastruktur, industri dan pertanian. Oleh karena itu 

disadari bahwa terdapat kemungkinan terjadinya piutang 

macet yang akan terjadi. Mengingat LPPI merupakan 

lembaga sui generis yang kekayaannya merupakan 
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kekayaan negara yang dipisahkan, maka kategori piutang 

LPPI tidak termasuk sebagai piutang negara. Untuk itu 

akan diperlukan pengaturan agar LPPI dapat mengelola 

piutangnya dengan baik. Wujud pengelolaan piutang oleh 

LPPI tercermin dalam kewenangan penghapusbukuan 

piutang LPPI yang dilaksanakan oleh Direksi, Dewan 

Pengawas, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) oleh Presiden Direktur dengan 

persetujuan Ketua Dewan Pengawas 

2) piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar rupiah) oleh Ketua Dewan Pengawas 

dengan persetujuan Menteri; dan 

3) piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah) oleh Menteri. 

Piutang LPPI yang dapat dihapusbukukan adalah 

piutang macet yang walaupun telah dilakukan upaya 

restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan 

oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya. Meskipun 

LPPI telah melakukan penghapusbukuan Piutang, namun 

tidak berarti penghapusan hak tagihnya. Oleh karena itu 

LPPI masih dapat terus melakukan upaya penagihan atas 

piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang 

tersebut dihapus tagih. 

Namun demikian, dalam hal upaya penagihan atas 

piutang yang telah dihapusbukukan telah dilakukan lebih 

dari 10 (sepuluh) tahun, tetapi tetap belum tertagih dan 
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diperkirakan biaya untuk melakukan penagihan lebih 

besar apabila dibandingkan dengan hasil yang akan 

didapat dari upaya penagihan, maka untuk piutang LPPI 

tersebut dapat dihapustagihkan. Kewenangan 

penghapustagihan piutang LPPI berada pada Presiden 

Direktur setelah memperoleh persetujuan dari Ketua 

Dewan Pengawas. 

Selain penghapusan piutang, LPPI juga dapat 

melakukan penghapusbukuan aktiva tetap. Aktiva tetap 

yang dapat dihapusbukukan adalah aktiva yang telah 

habis umur ekonomisnya atau mengalami keusangan 

karena kemajuan teknologi. Selain itu, apabila aktiva tetap 

tidak sesuai dengan fungsi penggunaannya, dapat juga 

dilakukan penghapusan. Kewenangan penghapusbukuan 

aktiva tetap dilaksanakan oleh Presiden Direktur setelah 

memperoleh persetujuan dari Ketua Dewan Pengawas. 

Terkait dengan tata cara penghapusbukuan piutang dan 

penghapustagihan piutang serta tata cara 

penghapusbukuan aktiva tetap akan diatur secara teknis 

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

 

n. Rencana Kerja dan Anggaran 

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, LPPI akan 

mengikuti KDPP yang akan ditetapkan sebagai dasar LPPI 

melaksanakan tugasnya.  

LPPI akan memiliki Tahun Buku dan Tahun 

Anggaran LPPI yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember.Direksi berkewajiban untuk 
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menyusun rencana kerja LPPI yang terdiri dari Rencana 

Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan. Dalam hal penyiapan Rencana Jangka Panjang, 

Direksi menyiapkan rencana-rencana strategis yang 

memuat sasaran yang akan dicapai oleh LPPI dalam 

periode 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan disusun oleh Direksi setiap tahunnya sebagai 

penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang. 

 

o. Pelaporan dan Akuntabilitas 

Sebagai bentuk tranparansi pengelolaan keuangan 

LPPI, laporan keuangan LPPI akan dilakukan pemeriksaan 

oleh suatu lembaga pemeriksa keuangan yang independen. 

Lembaga pemeriksa keuangan yang independen adalah 

akuntan publik.  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan 

aparat pengawasan fungsional negara yang bertugas 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara. Modal LPPI merupakan kekayaan 

negara yang dipisahkan, karenanya berdasarkan Pasal 

23E UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, laporan keuangan LPPI termasuk obyek 

pemeriksaan BPK. Dengan demikian, BPK berwenang 

memeriksa laporan keuangan LPPI. LPPI wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit kepada Menteri paling lambat tanggal 30 April 

tahun berikutnya. Selain itu LPPI wajib mengumumkan 
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laporan keuangan yang telah diaudit melalui media 

elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak 

yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling 

lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. 

 

p. Pembubaran 

Dalam rangka menjaga kesinambungan 

kelembagaan LPPI dan menjamin kepentingan investor, 

maka LPPI sebagai suatu lembaga yang merupakan agen 

Pemerintah, perlu dijamin keberadaannya dan tidak 

mudah untuk dibubarkan. Oleh karena itu sebagaimana 

halnya dengan pembentukannya, maka pembubaran LPPI 

juga harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu, 

LPPI tidak bisa dipailitkan berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Kepailitan. 

 

q. Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan LPPI dilaksanakan oleh Menteri 

Keuangan, sedangkan Pengawasan terhadap LPPI 

dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan 

internal dilakukan oleh Dewan Pengawas dan pengawasan 

eksternal dilakukan oleh pengawas independen seperti 

Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.  

 

r. Ketentuan Peralihan 

Untuk menjaga kesinambungan maka dalam masa 

transisi, PT SMI (Persero) tetap melaksanakan kegiatan 

operasional sampai dengan beroperasinya LPPI. Dewan 
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Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Sarana Multi Infrastruktur bertugas untuk 

mempersiapkan operasional LPPI dan melakukan 

sosialisasi kepada berbagai stakeholder terkait. 

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur bertugas untuk 

menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit 

atas laporan keuangan penutup Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Diharapkan 

peralihan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana 

Multi Infrastruktur menjadi LPPI dapat diselesaikan paling 

lama 9 (sembilan) bulan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Permasalahan dalam pembangunan nasional adalah 

keterbatasan dana APBN dalam membiayai pembangunan 

sebagai akibat adanya alokasi mandatory dengan persentase 

tetap setiap tahunnya sehingga bidang-bidang yang akan 

menjadi prioritas pembangunan praktis tidak mendapatkan 

alokasi dana yang memadai dari sumber APBN. Sementara 

itu, sektor privat tidak berminat membiayai bidang-bidang 

prioritas tersebutkarena:  

a. memerlukan investasi dalam jumlah yang besar (capital 

intensive). 

b. memerlukan jangka waktu pengembalian yang panjang 

atas investasi yang telah ditanamkan (long term 

investment). 

c. memiliki tingkat profitabilitas yang tidak memadai dari 

sudut pandang sektor privat yang ditandai dengan Internal 

Rate of Return (IRR) yang rendah. 

d. memiliki profil risiko investasi yang tinggi (high risk 

investment). 

2. Urgensi dibuatnya Rancangan Undang-Undang tentang 

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia, ialah: 

a. mengatasi kebutuhan pembiayaan pembangunan 

infrastruktur, pertanian, maritim sesuai dengan 

keunggulan Indonesia serta industri, yang memiliki 
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prospek dimasa yang akan datang, dan memiliki risiko 

yang tinggi.  

b. memperkuat pengaturan lembaga pembiayaan 

pembangunan infrastruktur dan industri, termasuk 

menutup financial gap yang merupakan salah satu faktor 

lambatnya pembangunan. 

c. meningkatkan kepercayaan investor terhadap lembaga 

pembiayaan pembangunan infrastruktur, martitim, 

pertanian dan industri sehingga lembaga tersebut memiliki 

akses yang lebih luas terhadap pendanaan jangka panjang 

dari masyarakat dengan cost of fund yang kompetitif. 

3. Landasan filosofis pembentukan Rancangan Undang-Undang 

tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia adalah 

untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dalam rangka 

mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam 

pembukaan UUD RI Tahun 1945 khususnya memajukan 

kesejahteraan umumdan berkeadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.  

Dalam pendekatan sosiologis, kebutuhannya untuk 

melakukan percepatan pembangunan, stimulus pembiayaan, 

dan mengatasi risiko investasi jangka panjang sehingga 

pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan dengan baik. 

Di samping itu, tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

baru dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga 

kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diminimalkan, 

serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif 

berperan dalam pembiayaan pembangunan. 
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Landasan yuridis dalam pembentukan pengaturan ini 

didasarkan pada amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 

Selain itu Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan 

Indonesia juga merupakan perwujudan dari amanat Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 48, 

yang menyatakan bahwa dalam rangka pembiayaan kegiatan 

Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan 

Industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi 

di bidang Industri yang pembentukannya diatur dengan 

Undang-Undang. Namun, Rancangan Undang-Undang ini 

dibentuk tidak hanya untuk pembiayaan industri saja tetapi 

juga pembiayaan pembangunan infrastruktur, serta 

pengembangan sektor pertanian dan kemaritiman yang 

merupakan keunggulan Indonesia.  

4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah adanya lembaga 

pembiayaan yang mampu mengatasi kebutuhan pembiayaan 

pembangunan di Indonesia, mengurangi beban APBN dalam 

melaksanakan pembiayaan pembangunan, baik infrastruktur, 

pertanian, maritim maupun industri, memberikan alternatif 

pembiayaan yang tepat bagi masyarakat yang tidak dapat 

melakukan akses keuangan kepada bank tapi memiliki 

prospek usaha yang baik, meningkatkan konektivitas antar 

daerah secara khusus, menurunkan logistic cost, serta 

meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh 

Indonesia. Arah dan jangkauan pengaturan terkait Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia ini adalah terbentuknya 

lembaga pembiayaan yang mampu menjawab tantangan 

pembiayaan di berbagai sektor dimana lembaga keuangan 
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bank dan bukan bank tidak sepenuhnya dapat memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang begitu besar.  

5. Ruang lingkup materi terkait dengan pengaturan tentang 

pembiayaan pembangunan Indonesia ini meliputi Ketentuan 

Umum, yaitu: 

a. Memberikan rumusan akademik mengenai Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan Indonesia. 

b. Obyek Pembiayaan Pembangunan  

c. Pembentukan, Status, dan Kedudukan. 

d. Fungsi, Tugas, Kegiatan Usaha, dan Wewenang 

e. Prinsip Pengelolaan 

f. Permodalan LPPI 

g. Sumber Dana 

h. Penempatan Dana 

i. Organ LPPI 

j. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Serta 

Penghapusbukuan Aktiva Tetap. 

k. Pelaporan dan Akuntabilitas 

l. Pembubaran 

m. Pembinaan dan Pengawasan 

ketentuan peralihan yang mengatur bahwa dengan 

berlakunya Undang-Undang ini maka: 

a. Paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan: 

1) LPPI mulai beroperasi; 

2) anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah diangkat; 

dan 
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3) peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini telah 

ditetapkan. 

b. Dengan beroperasinya LPPI tersebut Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur 

dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aktiva dan 

pasiva serta hak dan kewajiban hukum Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur menjadi 

aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPPI 

dan semua pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Sarana Multi Infrastruktur menjadi pegawai LPPI. 

c. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi 

Infrastruktur tetap melaksanakan kegiatan operasional 

sampai dengan beroperasinya LPPI.  

d. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur bertugas 

menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit 

atas laporan keuangan penutup Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Hasil audit 

tersebut menjadi dasar penetapan laporan posisi 

keuangan pembuka LPPI oleh Menteri. 

 

B. SARAN 

1. Perlu mempersiapkan materi dan instrumen terkait dalam 

penyusunan peraturan pelaksanaan terhadap Rancangan 

Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan 

Indonesia. 
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2. Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia perlu dimasukkan dalam skala 

prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2016.  
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