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Secara umum kondisi perekonomian nasional pada tahun 1999 diwarnai 

dengan berbagai kemajuan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan beberapa indikator 
ekonomi dapat dikendalikan dengan baik, antara lain laju inflasi yang terkendali dan 
rendah tahun 1999 mencapai 2,01 % jauh lebih rendah dibandingkan 77,6 % pada 
tahun 1998, nilai tukar Rupiah stabil serta didukung oleh penerapan kebijakan 
moneter yang konsisten dan disertai dengan kemajuan yang dicapai dalam 
memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta kondisi sosial politik 
dalam negeri relatif membaik. 

 
Namun demikian, perkembangan positif tersebut belum mampu mendorong 

perkembangan sektor riil secara optimal sehingga pemulihan ekonomi berjalan 
lambat. Dunia usaha masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum selesainya 
restrukturisasi utang luar negeri dan belum tersedianya modal kerja akibat belum 
pulihnya fungsi intermediasi perbankan. 

 
Kondisi moneter pada tahun 1999 menunjukkan perkembangan yang makin 

stabil dibandingkan tahun 1998. Hal ini disebabkan pada tahun 1999 kebijakan 
moneter yang diambil oleh Pemerintah cq. Bank Indonesia tetap diarahkan pada 
penerapan kestabilan nilai tukar rupiah dan laju inflasi, serta upaya Pemerintah dalam 
melakukan penyelesaian restrukturisasi perbankan. 

 
Prospek perekonomian Indonesia di tahun 2000 diperkirakan akan semakin 

membaik sejalan dengan kondusifnya situasi dalam negeri dan di luar negeri, 
khususnya dibidang ekonomi dan politik serta keamanan. Tingkat pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia menurut pada Pengamat Ekonomi berkisaran antara 3 – 4 %. Hal 
ini diikuti pula dengan perkembangan ekonomi internasional yang diperkirakan akan 
memberikan iklim kondusif bagi peningkatan perekonomian Indonesia misalnya saja 
harga minyak bumi diperkirakan masih mengalami kenaikan sehubungan dengan 
kemungkinan dilakukannya pembatasan produksi baik oleh negara-negara anggota 
OPEC maupun di luar OPEC. 

 
Beberapa permasalahan yang harus diantisipasi dan disikapi dalam 

mewujudkan kestabilan ekonomi Indonesia antara lain : 
 
• Tekanan inflasi, baik yang disebabkan oleh kenaikan konsumsi  

masyarakat maupun yang disebabkan oleh perubahan harga kelompok 
barang yang dikendalikan oleh Pemerintah seperti kenaikan BBM dan 
Tarif Dasar Listrik 

• Pelaksanaan Rekapitalisasi Perbankan 
• Pelaksanaan Restrukturisasi Utang Swasta 
• Pembiayaan Keuangan Negara, seperti biaya rekapitulasi perbankan, 

Pembayaran Utang Luar Negeri dan Pembiayaan Usaha Kecil dan 
Menengah 

• Dukungan bagi Ekspor Non Migas sehingga dapat memanfaatkan 
berbagai peluang yang ada berbagai pasar potensial di Manca Negara 

• Situasi kondisi politik dan keamanan di dalam negeri khususnya di 
Maluku dan Aceh. 

 



Untuk itu Kadin DKI Jakarta sebagai wadah dunia usaha di Jakarta 
mengharapkan kerjasama yang erat antara Instansi Pemerintah terkait bersama 
dengan dunia usaha dan lembaga-lembaga lainnya perlu dimantapkan sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya dapat berhasil semaksimal mungkin. 

 
Kadin DKI Jakarta mengharapkan agar pada tahun 2000 ini Pemerintah dapat 

segera menyelesaikan Rekapitulasi Perbankan, sehingga Perbankan Nasional dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor 
produktif dengan tingkat bunga yang ideal. Sehingga dengan demikian sektor riil 
dapat kembali bergulir dan akhirnya mendorong percepatan pemulihan Perekonomian 
Nasional. Pemerintah juga diharapkan pada tahun 2000 ini dapat memberikan 
perhatian yang sangat mendalam untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan 
koperasi di Indonesia, yang memiliki jumlah yang sangat besar dan tersebut 
diberbagai sektor usaha. 

 
Di Jakarta, hal ini sudah mulai terlihat, dengan ditandai semakin 

meningkatnya Animo Masyarakat Dunia Usaha untuk mendapatkan Tanda Daftar 
Rekanan (TDR) yang telah dimulai pengambilannya tanggal 3 Januari 2000 yang lalu 
di Gedung BIPI, Jl. Letjend. Suprapto No. 3 Jakarta Pusat. Hal ini tentu diharapkan 
adanya upaya Pemerintah dan Swasta untuk mencari sumber-sumber dana di luar 
APBN/APBD untuk membiayai berbagai proyek di Indonesia khususnya Jakarta. 

 
 

SEKILAS PERKEMBANGAN INTERNET DI INDONESIA 
 

NEWSLETTER 
"See What the Internet can Do For You"  
 
"Sekilas Perkembangan Internet di Indonesia" 
oleh: Prayitno  
 

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, 
interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. 
Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah 
pola interaksi masyarakat, yaitu; interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. 
Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, 
perusahaan / industri maupun pemerintah. Hadirnya Internet telah menunjang 
efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana 
komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang 
dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainya.  

 
Konsep B to B (Busines to Business), B to C (Business to Customer), telah 

banyak diterapkan oleh sebagian besar perusahaan di dunia. Bahkan terakhir akan 
merambah ke sektor Government, dengan konsep G to G (Government to 
Government), G to C (Governement to Customer), serta G to B (Government to 
Business). Tingkat pertumbuhan pengguna internet juga menunjukan angka yang 
sangat fantastik, bahkan internet telah menjadi bagian kebutuhan dalam sebuah rumah 
tangga. Fenomena ini menunjukan bahwa 5 sampai 10 tahun yang akan datang 
teknologi informasi akan menguasai sebagian besar pola kehidupan masyarakat, 
badan usaha maupun pemerintah.  

 



Secara keseluruhan memang masih dapat dikatakan bahwa internet relatif baru 
dikenal oleh masyarakat Indonesia dan frekuensi pemakainyapun belum terlalu 
banyak. Namun perkembangan internet di Indonesia telah menunjukan perkembangan 
yang signifikan.  
 
Tabel Peningkatan Jumlah 
Pelanggan dan Pengguna Internet 

TAHUN  PELANGGAN  PENGGUNA 

 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

 
31000 
75000 

134000 
256000 
760000 

1680000 
 

 
110000 
384000 
512000 

1000000 
1900000 
4200000 

Sumber: APJII 
 

Namun dibandung dengan negara-negara asia yang lebih maju, seperti 
Singapura, Taiwan dan hongkong, Indonesia masih ketinggalan jauh. Indikasi yang 
kuat adalah masih terbatasnya jumlah pelanggan internet yang baru berkisar 
1.680.000 pelanggan sampai dengan tahun 2001 (APJII) atau tidak lebih 5 persen dari 
total jumlah rumah tangga di perkotaan. Dibandingkan dengan negara-negara Asia 
yang tersebut di atas, yang lebih matang pasar internetnya seperti Singapore yang 
telah memiliki pelanggan sebanyak 47,4 persen dari jumlah rumah tangga maka 
kondisi pasar internet di Indonesia masih ketinggalan jauh. Sedangkan sebagai 
pembanding yang lainnya adalah di Taiwan dan Hongkong yang masing-masing 40 
persen dan 26,7 persen dari jumlah rumah tangga (Newsbyte, 2001). Contoh lainnya 
adalah di China yang berpenduduk lebih dari satu milyar telah memiliki tidak kurang 
dari 24 juta pemakai internet dengan tingkat penetrasi mencapai 7 persen terhadap 
penduduk di atas usia 5 tahun (Iamasia, 2001). Ditinjau dari gambaran statistik di atas 
maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat pengguna internet di 
Indonesia masih baru taraf pengenalan atau masih merupakan pasar yang baru 
muncul (mulai).  

 
Walaupun Indonesia masih dalam tahap awal perkembangan pasar internet, 

namun peningkatan jumlah pelanggan internet yang ada saat ini menunjukan bahwa 
peluang pasar internet di Indonesia cukup besar. Memang pada tahun 2001 terjadi 
kelesuan, namun itu bersifat sementara karena efek dari krisis global yang sedang di 
alami, disamping pengaruh tragedy penghancuran Gedung WTC sebagai simbul pusat 
perekonomian dunia. Efek dan pengarih global ini bisa dilihat dengan penurunan 
jumlah registran untuk domain id yang mencapai 17,9 % dari jumlah registran pada 
tahun 2000, yaitu dari angka 4264 registran turun menjadi 3501 registran. Namun 
penurunan permintaan domain id tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan 
pengingkatan jumlah pelanggan internet, karena justru pada tahun 2001 persentasi 
jumlah pelanggan internet menunjukan kenaikan angka yang sangat tinggi, yaitu 
121%, dari 760000 pelanggan meningkat menjadi 1680000 pelanggan.  

 
Perkembangan tersebut juga telah menumbuhkan peningkatan jumlah 

perusahaan penyedia jasa layanan internet / ISP (Internet Service Provider), yang 
pada akhir tahun 2001 ini telah mencapai 68 ISP. Hal ini menunjukan bahwa peluang 
pasar yang dilahirkan dari internet cukup besar. Pada tahun 2001 memang secara 



global terjadi penurunan khususnya di bisnis cyberspace ini, namun hal itu 
merupakan seleksi alam dimana ternyata justru peningkatan layanan customer 
semakin meningkat, dan menunjukan juga bahwa pemain bisnis yang tetap survive 
adalah para pemain yang serius akan model bisnis yang dikembangkannya (berita 
detik).  

 
Namun disamping kondisi yang postitif di atas, pada pertengahan kwartal 

pertama tahun 2002, terjadi fenomena menarik, karena sebuah jaringn ISP terluas 
yaitu WasantaraNet telah menutup sebagian kantor cabangnya. Kemudian berikutnya, 
disusul ISP yang memiliki jaringan luas juga, yaitu MegaNet mengumumkan bahwa 
perusahaannya telah menutup semua kantor operasionalnya. Kondisi ini jelas kurang 
menguntungkan bagi perkembangan akses informasi oleh masyarakat.  

 
Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak beroperasinya kembali sebagian 

kantor cabang ISP tersebut, dianataranya, karena alasan cost perasionalnya yang 
terlalu tinggi, yang tidak bisa dipenuhi oleh pendapatanya. Namun pada 
perkembangan terakhir disebutkan bahwa alasan utamanya adalah karena persaingan 
tidak sehat yang dilakukan oleh TELKOM, dengan TelkomNet Instantnya.  

 
Dari semua kondisi di atas, yang utama bagi user internet Indonesia adalah 

akses yang murah dan cepat, sehingga mereka bisa menikmati perkembangan 
teknologi informasi, terutama user internet di tingkat masyarakat daerah. Semua itu 
akan terwujud jika pengambil kebijkan di bidang ini bisa memiliki pandangan yang 
seimbang, baik dari segi user internet (masyarakta), maupun dari segi perusahaan 
penyedia jasa layanan internet dan teknologi informasi.  
 
 
KOMPAS - Minggu, 7 Oktober 2001  
Ekonomi Kerakyatan Cuma Retorika? 

 
TANGGAL 27 Agustus 2001 Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter 

Internasional (IMF) sepakat memperbarui paket program kebijakan ekonomi dan 
keuangan. Akan tetapi, tak satu pun butir kesepakatan itu yang menyebutkan 
keinginan untuk memperkuat dasar ekonomi rakyat. Bahkan, dalam Pidato Pengantar 
RAPBN 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri tak menyinggung strategi dasar 
dalam pengembangan ekonomi rakyat dimaksud. Realitasnya, ekonomi Indonesia 
selama ini disangga secara gotong-royong oleh pelaku usaha rakyat yang jumlahnya 
sangat banyak. Data BPS tahun 2000 menunjukkan, terdapat 39,04 juta unit atau 99,6 
persen dari total unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 74,4 juta orang. Jumlah 
ini merupakan 99,6 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Dari jumlah 30,04 
juta di atas, komposisi sektoral adalah pertanian (62,7 persen), dan jasa (3,9 persen).  

 
Dari komposisi volume usaha, sejumlah 99,85 persen volume usahanya di 

bawah Rp 1 milyar, 0,14 persen di antara Rp 1 milyar sampai Rp 50 milyar, dan 0,01 
persen yang di atas Rp 50 milyar. Dari komposisi penyerapan tenaga kerja, kelompok 
pertama tersebut menyerap 88,66 persen, kelompok kedua menyerap 10,78 persen, 
dan yang ketiga menyerap 0,56 persen. "Bukankah aneh kalau kebijakan tidak 
menempatkan mayoritas pelaku usaha (ekonomi rakyat) di Indonesia dalam prioritas 
utama," kata Adi Sasono, Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Bangkit.  

 
Namun, dapat dimaklumi jika pada 16 Agustus lalu Presiden Megawati 

menyatakan bahwa wacana tentang pengertian, lingkup, dan isi konsep ekonomi 



kerakyatan atau ekonomi rakyat belum jelas benar. Lebih jauh Presiden mengajak 
untuk memantapkan terlebih dahulu pemahaman ekonomi rakyat terhadap hal-hal 
yang bersifat mendasar, sebelum menyosialisasikan konsep tersebut.  

 
Jadi, tampak bahwa "kebingungan" tentang pengertian ekonomi rakyat atau 

ekonomi kerakyatan tidak saja menghinggapi masyarakat dan para pelaku ekonomi, 
tetapi juga para penentu kebijakan hingga Presiden Megawati.  

 
Dari situ muncul pertanyaan, apakah di tengah "kebingungan" tentang belum 

jelasnya pengertian ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan, lantas kita tidak 
membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan ekonomi rakyat? Rasanya, hal itu 
absurd. Soalnya, ada tidaknya pengertian dan definisi baku tentang ekonomi rakyat, 
ia tetap bergerak dan bertahan menggerakkan roda perekonomian, meski berskala 
kecil.  

 
Apakah di tengah "kebingungan" kita semua, lantas kita menyerahkan 

sepenuhnya kebijakan-kebijakan ekonomi sesuai dengan kehendak pasar global yang 
liberal? Padahal, kita pahami bahwa dalam pasar global, para pemilik modal besar 
telah banyak melakukan kegiatan spekulasi.  

 
Data menunjukkan bahwa realitas perdagangan uang dunia telah berlipat 

sekitar 80 kali dibandingkan dengan sektor riil. Ini fenomena "keterkaitan" antara 
sebagian besar perputaran uang dengan arus barang dan jasa. Itu berarti telah terjadi 
secara global apa yang disebut bubble economy, di mana kegiatan ekonomi dunia 
didominasi oleh kegiatan spekulasi.  

 
Perhimpunan Indonesia Bangkit mencatat, dalam satu hari sekitar 1-2 trilyun 

dollar AS dana spekulasi tersebut gentayangan mencari tempat yang paling 
menguntungkan di dunia. 

 
 
Pernak Pernik Dunia Prosesor 
Onno W. Purbo 

 
Berawal di tahun 1936, Konrad Zuse mengembangkan komputer Z1 yang 

merupakan komputer pertama yang dapat di program secara bebas. Tonggak sejarah 
berlanjut di Hardvard pada tahun 1944, Howard Aiken & Grace Hopper 
mengembangkan Harvard Mark I Computer.  Akhirnya komputer ENIAC 1 yang 
terdiri dari 20,000 tabung elektronik memenuhi ruangan yang cukup besar dibuat oleh 
John Presper Eckert & John W. Mauchly di tahun 1946. Di masa perang dunia ke dua 
tersebut, konsep prosesor di kembangkan dengan mengandalkan tabung elektronik 
yang membutuhkan ruang yang besar. 

 
Dengan di temukannya transistor di tahun 1947 di Bell Labs, Amerika 

Serikat, dan kemudian rangkaian terintegrasi yang dikenal sebagai “chip” di tahun 
1958 oleh Jack Kilby dan Robert Noyce, dunia komputer mengalami perkembangan 
yang amat sangat pesat karena dimungkinkan mengemas demikian banyak sakelar 
dalam sebuah keping silikon yang kecil seluas beberapa milimeter persegi. 

Otak sebuah komputer biasanya dikenal sebagai pemroses data (prosesor), 
karena bentuknya yang kecil lebih sering di sebut sebagai prosesor mikro, atau 
mikroprosesor. Faggin, Hoff dan Mazor dari Intel di tahun 1971 mengembangkan 
mikroprosesor pertama di dunia, dan diberi kode Intel 4004. Pada saat itu, Intel 4004 
masih belum memasuki dunia komputer desktop. Komputer mikro Apple I, II, TRS 



80 mulai bermunculan di tahun 1976-77-an, dengan memory 64Kbyte, monitor 
televisi sederhana, penemuan jenius yang berawal dari garasi ternyata dikemudian 
hari akan menyapu bersih konsep-konsep komputer mainframe yang waktu itu di 
monopoli oleh IBM. 

 
Intel dengan prosesor mikro Intel 8088 bekerjasama dengan IBM 

mengembangkan IBM PC/XT di tahun 1981. Di tahun yang sama (1981), Microsoft 
mengembangkan sistem operasi MS-DOS untuk mengawaki IBM PC/XT tersebut. 
Salah satu terobosan terbesar yang dilakukan oleh IBM adalah membuka seluruh 
rangkaian-nya di manual komputer tersebut. Akibatnya banyak sekali perusahaan-
perusahaan yang menjiplak IBM PC/XT yang di kemudian hari di kenal sebagai 
komputer jangkrik. 

 
Pasangan Intel dan Microsoft demikian kuat untuk menentukan arah 

perkembangan dunia komputer. Saingan terberat mereka di awal perkembangannya 
adalah komputer Apple. Sejarah membuktikan bahwa kombinasi yang erat antara 
pembuat perangkat keras (Intel) dan perangkat lunak (Microsoft) sangat menentukan 
dalam proses penguasaan pasar, hal ini terbukti nyata bahwa kombinasi Intel & 
Microsoft menguasai lebih dari 89% pasar di Indonesia. 

 
Dengan penguasaan pasar yang demikian besar memungkinkan Intel untuk 

mengembangkan teknologinya dengan lebih leluasa. AMD dan Via tampaknya 
merupakan saingan terbesar dari Intel. Akan tetapi Intel bukanlah lawan yang mudah 
untuk di tundukan. Tahun 1982, Intel 80286 yang dikenal sebagai 286 mulai 
mempertahankan sebuah tradisi untuk dapat menjalankan perangkat lunak yang di 
tulis untuk prosesor generasi sebelumnya. Dalam waktu 6 tahun setelah di keluarkan 
286, diperkirakan ada 16 juta komputer kelas 286 di seluruh dunia.  Pada tahun 1985, 
dikeluarkan Intel 386 dengan 275.000 transistor memiliki kekuatan 100 kali lebih 
cepat daripada Intel 4004 si mikroprosesor pertama di dunia. 

 
Di tahun 90-an, tepatnya 1993 dunia mulai di banjiri generasi prosesor kelas 

Pentium yang memungkinkan pemrosesan data real-time seperti suara, gambar, video 
secara cepat. Pentium merupakan standar bagi komputer di rumah-rumah. Di tahun 
1997 Intel Pentium II dengan 7.5 juta transistor betul-betul mengubah dunia dengan 
kemampuan multimedia-nya. Pengguna komputer dapat dengan mudah mengirimkan 
gambar, suara, video melalui jaringan komputer. 

 
Untuk pengguna biasa yang tidak membutuhkan kemampuan sekelas Pentium 

II, dikembangkan kelas prosesor Celeron di tahun 1999. Ditahun yang sama (1999), 
Pentium III dikembangkan dengan teknologi rangkaian terintegrasi yang sangat halus 
0.25 mikro meter. Perkembangan terakhir kelas Pentium tampaknya mendekati titik 
puncaknya pada tahun 2000 dengan Pentium 4 dengan 42 juta transistor yang 
mempunyai kecepatan hingga 1.5 GHz, bandingkan dengan Intel 4004 yang 
kecepatannya hanya 108.000 Hz. 

 
Intel di tahun 2001 mengembangkan keluarga prosesor baru kelas Itanium 

yang di arahkan untuk server di perusahaan. Kelas prosesor ini bekerja secara paralel 
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk transaksi e-commerce, database yang 
besar, rancang bangun menggunakan komputer dan banyak lagi. 

 
Apa yang harus kita antisipasi dengan perkembangan prosesor yang begitu 

cepat? Yang sering saya lakukan adalah menunggu, dan menggunakan teknologi yang 
sudah berumur satu tahun atau bahkan beberapa tahun. Karena biasanya harga 



peralatan sudah demikian jatuh setelah berumur lebih dari satu tahun, akan tetapi 
kinerja-nya masih cukup lumayan untuk digunakan operasi perkantoran biasa. 
Semakin tua sebuah teknologi, masalah utama yang biasanya kita hadapi adalah 
memperoleh spare parts untuk perbaikan peralatan. Pada suatu saat masih lebih 
murah untuk membuang peralatan tua tersebut, dan lebih murah membeli peralatan 
kommputer yang agak baru. 

 
Salah satu terobosan teknologi yang sangat membantu dalam melakukan 

penghematan adalah teknologi Terminal Server. Linux Terminal Server Program 
(LTSP) merupakan program gratisan di Internet yang memungkinkan kita 
menggunakan komputer 486 untuk digunakan sebagai terminal di sebuah jaringan 
lokal dengan kecepatan pemrosesan data yang sama dengan kecepatan server yang 
digunakan. Jika kita menggunakan server Pentium 4, maka kecepatan 486 
menyerupai Pentium 4 tersebut. Di pasaran, teknik ini sering dikenal sebagai 
teknologi kloning. 

 
Berdasarkan data IDC, perkembangan komputer di Indonesia belum terlalu 

menggembirakan. Di tahun 2001 tercatat total komputer di Indonesia sekitar 2.2 juta, 
dengan penambahan hanya sekitar 400.000 buah dari tahun 2000. Sebagian besar dari 
komputer ini, sekitar 1.9 juta PC, digunakan oleh dunia usaha. Pengguna di rumah 
hanya menggunakan sekitar 250.000 buah, sedang untuk dunia pendidikan hanya 
sekitar 58.000 buah. Di tahun 2001, total uang yang dibelanjakan, sekitar US$752 
juta untuk membeli perangkat keras, sekitar US$ 124 juta untuk perangkat lunak, dan 
total nilai yang berputar untuk teknologi informasi di Indonesia pada tahun 2001 
sekitar US$ 1.2 milyar. Nilai uang yang berputar di dunia komputer masih lebih kecil 
dengan nilai usaha dunia telekomunikasi yang sekitar US$ 2.3 milyar di tahun 2001. 

 
Perkembangan ini akan terus menguat terutama jika dunia pendidikan di 

Indonesia dapat mengadopsi teknologi informasi dengan cepat. Usaha ke arah 
tersebut tampak nyata di sekolah menengah kejuruan yang dipimpin oleh Direktur-
nya Dr. Gatot HP di DIKMENJUR DIKNAS. Semoga hal ini dapat diikuti oleh 
berbagai lini yang ada di dunia pendidikan, karena orang muda adalah agen 
perubahan sebuah bangsa. 

 
 

POSISI SEKTOR PERKEBUNAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERA H  
Bambang Brodjonegoro 
(Wakil Kepala LPEM-FEUI, Ketua Progam Studi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi UI, 
Ketua II KPPOD) Disampaikan dalam Diskusi Interaktif BKS-PPS tanggal 27 
September 2001 di Medan. 
 

Munculnya berbagai permasalahan dalam otonomi daerah yang bersangkut 
paut dengan sector perkebunan sebenarnya sudah dapat diduga sejak awal. Bagi 
daerah-daerah yang perekonomiannya didominasi aktivitas perkebunan, UU 25/99 
dianggap kurang adil karena tidak memasukkan perkebunan sebagai salah satu 
komoditi sumber daya alam yang dibagi-hasilkan antara pemerintah pusat dan daerah. 
Suara-suara seperti ini nyaris dapat dibenarkan kecuali satu hal yaitu perkebunan 
sebenarnya digolongkan sebagai salah satu sumber daya buatan manusia dan tidak 
benar-benar sumber daya alam. Komoditi-komoditi yang dibagi-hasilkan dalam UU 
25/99 adalah komoditi-komoditi yang merupakan anugrah alam atau sudah ada di 
alam sebelum dieksplorasi oleh manusia. Sebaliknya, perkebunan dapat digolongkan 
sebagai komoditi yang ada di alam ini karena campur tangan dari manusia. Dalam 



kondisi ini, posisi komoditi perkebunan tidaklah terlalu berbeda jauh dengan 
komoditi manufaktur yang jelas merupakan buatan manusia. 

 
Masalah lain yang berkait dengan perkebunan adalah upaya pemerintah 

daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, 
ataupun laba BUMD. Mengingat UU 34/2000 yang membahas pajak dan retribusi 
daerah tidak memasukkan baik pajak ataupun retribusi yang menjadikan perkebunan 
sebagai obyeknya, yang banyak terjadi kemudian adalah penyalah artian atau 
penyimpangan interpretasi pajak dan retribusi. Bentuknya kemudian menjadi sesuatu 
yang tidak hanya dianggap bertentangan dengan UU dan peraturan yang ada tetapi 
juga dianggap menganggu jiwa otonomi daerah itu sendiri. Yang juga banyak terjadi 
kemudian malah lebih mengkhawatirkan dimana terjadi perebutan kepemilikan areal 
perkebunan itu sendiri antara pemilik saat ini (perusahaan swasta nasional, asing, atau 
BUMN) dengan pemerintah daerah, atau antara pemilik sekarang dengan masyarakat 
sekitar. Dari pemilik perkebunan saat ini, yang mungkin paling mendapat gangguan 
adalah BUMN atau PTP dimana sudah muncul aspirasi untuk mengalihkan sebagian 
atau seluruh kepemilikannya kepada pemerintah daerah atau BUMD atau masyarakat 
sekitar. Selain itu juga muncul usulan bagi hasil keuntungan perusahan perkebunan 
antara pemilik sekarang dengan pemerintah daerah atau masyarakat setempat. 

 
Mengingat perkebunan diharapkan menjadi salah satu primadona 

perekonomian Indonesia di masa depan, otonomi daerah yang berlaku pada saat ini 
harus mampu menunjang tujuan tersebut dan bukan menghambatnya. Pungutan yang 
berlebihan atau yang melanggar aturan hanya akan menyurutkan masuknya investasi 
baru atau ekspansi investasi yang sudah ada, dan ujungnya adalah melambatnya 
ekspansi sector perkebunan dan sekaligus melambatnya perekonomian nasional 
mengingat manfaat sector perkebunan tidak hanya berhenti pada produk sector itu 
sendiri tetapi juga sebagai bahan baku utama beberapa industri manufaktur penting di 
Indonesia. Karenanya, perlu dicari suatu solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, 
terutama pemerintah daerah, tanpa harus mengorbankan produktivitas sector itu 
sendiri. 

 
Perkebunan dan Desentralisasi Fiskal 

Dalam skema desentralisasi fiscal saat ini, penerimaan daerah berasal dari dua 
sumber utama yaitu dana perimbangan dan PAD. Dalam dana perimbangan itu 
sendiri, sumber penerimaan yang jelas berkait dengan aktivitas sector perkebunan 
adalah bagi hasil pajak. 

 
Karena lahan perkebunan pasti merupakan obyek pajak bumi dan bangunan 

(PBB), maka daerah-daerah (propinsi dan kabupaten) yang mempunyai perkebunan 
pasti menerima lebih dari 90% PBB yang dipungut dari perkebunan tersebut. Apabila 
penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang mengacu pada harga pasar dilakukan 
dengan sebenarnya, maka penerimaan PBB perkebunan ini dapat menjadi salah satu 
sumber penerimaan yang cukup lumayan bagi suatu daerah. 

 
Sumber penerimaan lain dari bagi hasil pajak adalah bagi hasil pajak 

penghasilan perseorangan (PPh perseorangan). Yang akan menjadi sumber 
penerimaan di sini adalah PPh dari pendapatan karyawan perkebunan selama 
perusahaan perkebunan tersebut memang terdaftar sebagai badan usaha di daerah 
yang bersangkutan. Apabila suatu daerah mempunyai perkebunan skala besar, maka 
ada sumber penerimaan yang cukup besar dari bagi hasil PPh ini. Meskipun ada dua 
sumber dari dana perimbangan yang bisa disumbangkan sector perkebunan, harus 



diakui jumlahnya mungkin jauh lebih kecil dibandingkan apa yang bisa dihasilkan 
perkebunan itu sendiri. 

 
Apabila melihat struktur PAD, seperti dijelaskan dalam UU 34/2000, maka 

memang tidak ada pajak daerah propinsi dan kabupaten/kota maupun retribusi yang 
berkait langsung dengan aktivitas sector perkebunan. Yang kemudian muncul dalam 
beberapa kasus adalah penyalah-artian beberapa jenis pajak yang dikenakan terhadap 
aktivitas perkebunan seperti kasus pengenaan pajak reklame terhadap papan nama 
suatu perusahaan perkebunan di Riau atau pengenaan pajak galian C terhadap bahan 
dan material yang digunakan suatu perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur 
untuk pembuatan jalan proyek yang sebenarnya juga bermanfaat untuk masyarakat 
sekitarnya. 

 
Bagian dari PAD yang mungkin dapat dikaitkan dengan aktivitas sector 

perkebunan adalah retribusi, terutama retribusi perizinan tertentu. Dua jenis retribusi 
lain yang boleh dipungut yaitu retribusi jasa umum dan jasa usaha tampaknya tidak 
cocok dengan aktivitas sector perkebunan. Untuk retribusi perizinan tertentu, dengan 
juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 25/2000 tentang kewenangan 
pemerintah pusat dan propinsi, memang ada beberapa kegiatan perkebunan yang 
mungkin sesuai terutama yang berkaitan dengan pengamanan dan penyelenggaraan 
batas lahan serta upaya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga 
dimungkinkan retribusi dari izin perkebunan itu sendiri sejauh desentralisasi 
pemberian izin sudah berjalan penuh. Meskipun begitu, kemungkinan ini sebenarnya 
masih bisa diperdebatkan lagi karena masih banyak hal yang belum terlalu jelas, dan 
karenanya sangat diperlukan PP yang mengatur lebih jauh mengenai berbagai macam 
retribusi. 

 
Peningkatan PAD vs Peningkatan Investasi 

Upaya banyak daerah saat ini berlomba-lomba meningkatkan PAD saat ini 
sebenarnya dapat dimaklumi karena beberapa kondisi seperti DAU yang dianggap 
tidak mencukupi kebutuhan belanja pegawai yang membengkak jumlahnya sebagai 
akibat desentralisasi, penyaluran dana bagi hasil yang dianggap terlambat, serta 
kepanikan pemerintah daerah sendiri yang harus menghadapi desentralisasi yang 
sama sekali baru buat mereka. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, kondisi ini 
mungkin masih bisa diterima, akan tetapi yang perlu segera dicegah adalah orientasi 
untuk mengutamakan peningkatan PAD dalam jangka panjang. 

 
Peningkatan PAD memang akan bermanfaat langsung pada peningkatan 

penerimaan APBD atau meningkatnya kemampuan keuangan pemerintah daerah. 
Meskipun begitu, perlu diingat bahwa pengeluaran pemerintah daerah bukanlah 
factor yang mendominasi perekonomian suatu daerah. Di kebanyakan daerah di 
Indonesia, peranannya masih kalah dibandingkan konsumsi masyarakat, investasi, 
atau bahkan ekspor netto. Implikasinya, fokus berlebihan pada peningkatan PAD 
hanya akan memberikan dampak sangat terbatas bagi upaya mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah, ditambah dengan kenyataan bahwa peningkatan PAD tersebut 
mungkin hanya berdampak untuk pemerintah dan belum tentu menyebar ke 
masyarakat yang lebih luas. Apabila argumennya adalah bahwa pemerintah daerah 
adalah stimulator utama perekonomian, maka argumen tersebut mungkin hanya valid 
untuk kondisi tertentu, misalnya dalam krisis ekonomi. Secara umum, peranan 
pemerintah dalam perekonomian akhirnya terbatas sebagai fasilitator dan regulator, 
dengan peranan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dipegang oleh sector 
swasta. 

 



Upaya peningkatan PAD yang berlebihan dengan berbagai pajak dan retribusi 
yang tidak sesuai aturan atau distortif akan menjadi bumerang bagi daerah 
bersangkutan. Para investor yang sudah ada mungkin akan mengurangi kegiatannya 
atau bahkan hengkang dari daerah tersebut karena merasa tingkat keuntungannya 
sudah tidak memadai lagi sebagai akibat penambahan total biaya. Para calon investor 
mungkin akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke daerah tersebut, dan ini berarti 
batalnya kemungkinan penambahan lapangan kerja dan lebih jauh lagi, pertumbuhan 
ekonomi local. Pada dasarnya, ekonomi biaya tinggi adalah sesuatu yang sangat tidak 
disukai dunia usaha dan peningkatan PAD yang tidak proporsional adalah salah satu 
contohnya. DPRD suatu daerah seharusnya menilai kinerja pemerintah daerah bukan 
pada kemampuan meningkatkan PAD semata, tetapi lebih pada strategi pemerintah 
daerah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat local, mengurangi 
pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan perekonomian 
local akan tercapai apabila permintaan tenaga kerja sama dengan suplai dari tenaga 
kerja itu sendiri. Suplai tenaga kerja tentunya adalah angkatan kerja yang ada di 
daerah itu sendiri ditambah dengan pekerja pendatang. Permintaan tenaga kerja baru 
bisa timbul apabila ada kegiatan ekonomi yang sumbernya berasal dari investasi. 
Semakin banyak investasi timbul di suatu daerah, semakin banyak kebutuhan tenaga 
kerja, semakin besar penyerapan angkatan kerja, dan ujungnya, semakin kecil 
pengangguran suatu daerah. Di dalam ilmu ekonomi, kondisi keseimbangan umum 
adalah kondisi yang paling ideal atau yang paling diinginkan. Perlu diperhatikan 
bahwa dalam kondisi krisis ekonomi yang berat seperti sekarang, penciptaan 
lapangan kerja adalah salah satu strategi penting mengurangi tingkat kemiskinan dan 
mencegah krisis social yang lebih dalam. 

 
Rekomendasi 

Melihat peraturan-peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan beberapa 
kabupaten di Sumatra mengenai jenis pungutan terhadap sector perkebunan, dapat 
disimpulkan bahwa pungutan tersebut terkonsentrasi pada sumbangan wajib 
perusahaan, retribusi hasil produksi, dan retribusi pengangkutan hasil bumi. Ketiga 
pungutan tersebut jelas menyalahi prinsip utama retribusi yaitu adanya manfaat 
langsung yang diterima oleh pihak yang membayar retribusi tersebut. Sekilas 
pungutan tersebut mirip dengan pajak, akan tetapi tidak sesuai dengan aturan pajak 
yang ada baik di tingkat nasional maupun local. Bahkan ada indikasi pajak berganda 
(double taxation) pada berbagai jenis pungutan tersebut atau dengan kata lain suatu 
komoditi dikenakan pajak dua kali yaitu pajak pemerintah pusat (misalnya PPn) dan 
"pajak" pemerintah local (pungutan). Untuk mencegah, agar kondisi ini tidak 
berulang di masa depan, perlu dipikirkan berbagai upaya dari semua pihak agar 
tercapai solusi yang bisa diterima semuanya. Beberapa rekomendasi kebijakan yang 
dapat dilakukan adalah : 

 
Pemerintah pusat mengalihkan PBB menjadi pajak daerah dengan 

kewenangan mengumpulkan dan menentukan tariff ada di tangan daerah. Dengan 
langkah ini diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen ini sebagai 
upaya menciptakan insentif investasi sekaligus sebagai sumber penerimaan yang 
potensial. Apabila daerah memang belum mampu mengumpulkan PBB secara 
optimal, paling tidak kewenangan penentuan tariff diberikan dahulu kepada mereka. 

 
Melalui perbaikan administrasi pajak, pemerintah pusat dapat mengarahkan 

agar PPh pendapatan karyawan perusahan yang berlokasi di daerah tercatat atas nama 
daerah tersebut dan tidak tercatat atas nama daerah tempat kantor pusat perusahaan 
tersebut. Cara ini lebih baik dibandingkan memaksa perusahaan bersangkutan 



memindahkan kantor pusatnya dari tempat lain ke daerah tersebut, karena akan 
bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian. 

 
Dengan tetap memperhatikan keseimbangan kewenangan dan pembiayaan, 

pemerintah pusat dapat melakukan terobosan dengan membagi hasilkan pajak 
penghasilan badan dari perusahaan-perusahan yang bidang usahanya terkonsentrasi di 
satu tempat atau satu lokasi misalkan industri manufaktur skala besar, perkebunan, 
hotel, tambak dsb, dengan daerah bersangkutan. 

 
Karena dalam UU 34/2000 dimungkinkan bagi daerah untuk mengajukan 

usulan pajak daerah baru selama didukung oleh Perda, sebaiknya daerah mengajukan 
usulan pajak baru yang bersifat green tax dalam kaitannya dengan sector perkebunan. 
Green tax adalah jenis pajak yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan 
dan sudah merupakan jenis pajak yang umum dipakai di negara lain. 

 
Dengan menghilangkan segala macam sumbangan dan retribusi yang tidak 

sesuai, pemerintah daerah sebaiknya berkonsentrasi dalam desain program 
community development dan pengawasan AMDAL dari perkebunan yang berlokasi 
di daerahnya. Dampak dari aktivitas tersebut harus jelas dinikmati masyarakat local 
dan tidak hanya pemerintah local bersangkutan. Investor atau dunia usaha juga 
diharapkan menjalankan kedua program itu dengan serius untuk dapat mengurangi 
resistensi masyarakat local. 

 
Dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi bisnis, perusahaan perkebunan 

diharapkan memperhatikan keseimbangan pegawai local dan pendatang serta terus 
mempromosikan peningkatan partisipasi local dalam aktivitas bisnisnya. Apabila 
dimungkinkan, perusahaan menjalin hubungan dengan mitra strategis local untuk 
lebih mempertegas dampak positif perkebunan tersebut terhadap daerah sekitar. 

 
Pihak eksekutif dan legislative daerah sebaiknya menilai manfaat dari suatu 

aktivitas ekonomi dari dampak pengganda yang ditimbulkannya. Keberadaan 
perkebunan swasta di suatu daerah mungkin tidak meningkatkan PAD secara 
langsung, tetapi jelas akan meningkatkan PAD secara tidak langsung misalnya 
peningkatan pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak penerangan jalan, dan berbagai macam retribusi. 

 
Revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah 
Oleh: Robert Endi Jaweng¨ 

Dalam banyak kesempatan, pemerintah mengungkapkan rencananya untuk 
melakukan sejumlah perbaikan (revisi) terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah yang belum berjalan setahun itu. Sejalan dengan 
rencana tersebut, melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dibentuk suatu Tim 
Pengkajian UU No. 22 Tahun 1999 yang secara khusus bertugas melakukan kajian, 
menyiapkan rekomendasi dan menyusun draft penyempurnaan Undang-undang, 
sebelum akhirnya menjadi materi sosialisasi ke publik dan pembahasan di parlemen. 
Tim ini pula, atas nama pemerintah, beberapa waktu yang lalu telah menjajaki 
kesepakatan dengan DPR tentang perlunya perbaikan itu, dan mulai membicarakan 
berbagai hal (pasal) krusial maupun kerangka kerja dari rencana tersebut nantinya.  

Dari sejumlah catatan yang ada, terdapat beberapa alasan dan kondisi yang 
melatari rencana itu. Pertama, alasan formal, yakni adanya mandat yang diberikan 
oleh MPR melalui Tap No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Inti dari ketetapan majelis ini adalah rekomendasi 
perlunya perintisan awal untuk mulai melakukan revisi yang bersifat mendasar 



terhadap UU Pemerintahan Daerah yang berlaku. Diharapkan, revisi itu nantinya bisa 
menciptakan kesesuaian dengan maksud bunyi Pasal 18 UUD 1945 dan termasuk 
merencanakan soal pemberian otonomi bertingkat terhadap propinsi, kabupaten/kota, 
desa/marga/nagari dan lain sebagainya (Tap IV/MPR/2000: Rekomendasi butir 7).  

 
Bahkan kemudian, pemerintah menjadikan rekomendasi majelis ini sebagai 

alasan terpenting bagi rencana revisi yang disusunnya. Dilihat dari segi timing 
kelahirannya saja, kritikan MPR dan rekomendasi bagi perbaikannya atas Undang-
undang itu memang tampak kuat. Kritikan yang lahir sebelum hari resmi pelaksanaan 
otonomi itu adalah sebuah kritikan teks murni, atas sejumlah bunyi pasalnya yang 
lemah dan perkiraan akibat negatifnya kemudian waktu, sehingga dari segi itu saja 
sudah menjadi masalah tersendiri. (Apalagi, kalau melihat konteks perkembangannya 
di hari-hari ini, kritikan itu tampaknya memiliki kebenaran dan bukti empiriknya). 

 
Kedua, alasan ketidaklengkapan materi pengaturan sehingga menjadi potential 

problem dalam pelaksanaannya. Undang-undang yang lahir di bawah derasnya 
"tekanan politik" dan "buruan waktu" yang dialami pemerintahan Habibie ini 
kenyataannya mengabaikan sejumlah muatan dasar yang mestinya dicakup di 
dalamnya, atau mengaturnya secara tidak jelas dan tidak utuh sehingga menyebabkan 
kerancuan makna tafsirannya. Salah satu bukti ketidaklengkapan ini, dan pengaturan 
atas sebagiannya juga rancu, adalah menyangkut kedudukan gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat dan status propinsi sebagai wilayah administratif (selain sebagai 
daerah otonom terbatas).  

 
Seperti kita saksikan, kelalaian serius ini dikemudian hari menjadi sumber 

sengketa sengit di daerah, karena para bupati/wali kota dan daerah kabupaten/kota 
tidak merasa lebih rendah dari gubernur dan menjadi bagian dari wilayah propinsi. 
Apalagi, Pasal 4 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999 memang menegaskan bahwa 
masing-masing daerah (propinsi dan kabupaten/kota, yang berarti juga para 
penjabatnya yakni gubernur dan bupati/wali kota) masing-masing berdiri sendiri dan 
tidak mempunyai hubungan hierarkis satu sama lain. Kalau dulu kita mengenal 
pembagian daerah bertingkat (tingkat I/Propinsi dan tingkat II/Kabupaten), dengan 
UU baru ini ketentuan tersebut hilang dan hanya terbedakan secara administartif 
belaka. 

 
Kekurangan yang mendasar semacam di atas jelas tidak bisa dilengkapi oleh 

peraturan delegatif berupa Peraturan Pemerintah (PP) semata, sebagaimana yang 
sering dianjurkan oleh sebagian orang. Dalam posisinya sebagai peraturan delegasi, 
PP dan apalagi peraturan-peraturan di bawahnya hanya berfungsi menjabarkan pasal-
pasal kunci yang ada dalam UU, yang intinya harus sudah bisa langsung kita tangkap 
dari teks perundangan itu. Dalam contoh kasus tadi, materi Undang-undangnya 
sendiri memang sudah rancu sehingga-berdasarkan logika kerja hukum-
penjabarannya dalam aturan delegatif mesti rancu juga (kecuali kalau mau 
menentang/mengabaikan ketentuan di atasnya). Ketidaklengkapan dan kerancuan 
materi pengaturan tersebut jelas adalah sebuah kondisi kekosongan dan kekacauan 
hukum yang tidak bisa diteruskan ke tingkatan peraturan di bawahnya. 

 
Ketiga, alasan inkonsistensi. Dalam hal ini, sejumlah pasal UU tersebut 

menunjukan bahwa antara maksud dan prinsip dasar otonomi dengan terjemahannya 
dalam rupa pasal-pasal tersebut malah terjadi ketidaksesuaian (asimetris). Misalnya, 
untuk sekedar menyebut contoh, kalau kita konsisten bahwa pengaturan tentang desa 
akan diserahkan kepada masing-masing daerah, sehingga ragam struktur dan 
deskripsi kewenangannya bisa disesuaikan dengan kondisi / kebutuhan setempat 



sebagai bentuk perwujudan prinsip kemandirian dan penghargaan keragaman lokal 
dalam konsep otonomi, maka rambu-rambu tentang pemerintahan desa dicantumkan 
secara terbatas dan bersifat umum saja. 

Bahkan, bila perlu memberikan keleluasaan bagi daerah sendiri untuk 
mengatur semuanya itu. 

 
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini, pasal menyangkut pemerintahan desa 

berjumlah sangat besar, yakni sebanyak 19 buah (dari Pasal 93 sampai Pasal 111) 
sehingga malah lebih pas kalau disebut sebagai UU tentang Pemerintahan Daerah dan 
Pemerintahan Desa. Hal ini mirip dengan "pola ketergantungan desa" semasa rezim 
Orde Baru, di mana desa diatur secara seragam oleh pemerintah pusat dan bahkan 
dalam sebuah Undang-undang tersendiri (UU No. 5 Tahun 1974). Demikianlah, juga 
terlihat dari tambahan contoh-contoh yang lainnya lagi, bisa dikatakan bahwa prinsip 
kemandirian, partisipasi, dan pluralisme yang hendak ditegakkan oleh UU No. 22 
Tahun 1999 justru diterjang secara langsung oleh pemunculan berbagai pasal 
pengaturan yang ditemukan dalam batang tubuhnya. Inkonsistensi tekstual semacam 
ini tentu harus diperbaiki secara tekstual pula, sebelum terlanjur menimbulkan 
berbagai problem yang eskalatif dan fatal dalam tingkat pelaksanaannya.  

 
Keempat, ketidaklengkapan dan inkonsistensi semacam itu membawa 

implikasi yang serius sepanjang perjalanan otonomi daerah sekarang ini, yang 
menimbulkan efek berlebihan (kebablasan) dan kontraproduktif dari maksud 
awalnya. Hal tersebut paling nampak dalam kelahiran ribuan peraturan daerah (perda) 
yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa 
kelahiran perda di sebagian besar daerah mesti disertai kemunculan protes publik atau 
pemerintah pusat sendiri karena dinilai bermasalah dan malah membebani kelompok 
masyarakat yang diaturnya. Dalam hitungan Mendagri Harri Sabarno, sampai saat ini 
ada sejumlah 3.000 perda yang berstatus "bermasalah" sehingga perlu diperbaiki dan 
bahkan dibatalkan. Demikian pula, dari semua perda yang menyangkut pajak dan 
retribusi daerah, sebagiannya (10%) dinilai tidak tepat oleh Departemen Keuangan 
sehingga harus pula dibatalkan. Sedangkan dari unsur dunia usaha, Kadin Indonesia 
telah meminta kepada Presiden Megawati untuk mencabut 1.006 perda yang 
membebani pengusaha dan menciptakan disinsentif bagi perkembangan ekonomi di 
daerah. 

 
Namun, terlepas dari implikasi negatif yang diakibatkan oleh perda tersebut, 

dan terlepas dari tuduhan adanya kesewenangan para "raja-raja kecil" di daerah dalam 
mengeluarkan kebijakan/peraturan dengan semaunya sendiri, semua kenyataan 
tersebut tidak lepas kaitannya dari kelonggaran yang diberikan oleh Undang-undang 
otonomi daerah saat ini. Sementara kontrol civil society atas pemerintah daerahnya 
belum benar-benar terbangun solid, pemerintah pusat juga tak punya otoritas yang 
besar lagi untuk bertindak keras terhadap daerah-daerah yang berkelakuan sewenang-
wenang tersebut. Atau pada sisi yang lain, Undang-undang ini nyatanya tidak 
memberi otoritas supervisi bagi propinsi (sebagai ganti kewenangan yang hilang pada 
pemerintah pusat) untuk mengawasi berbagai kebijakan/peraturan yang berlaku di 
daerah-daerah dalam wilayah administrasinya. Semuanya ini pada putarannya 
menyebabkan: pemerintah daerah bersama DPRD setempat merasa punya kuasa 
penuh untuk mengatur dan mengurus apa saja; otonomi menjadi identik dengan 
kepemilikan kedaulatan sendiri; daerah yang terus-menerus memprotes hak 
pengawasan pemerintah atasannya di pusat maupun propinsi; dan seterusnya. 

 
Kelima, rencana revisi tersebut juga tidak terlepas dari preferensi politik dan 

anutan ideologi kekuatan-kekuatan dominan di pentas nasional sekarang ini. 



Pemerintah, yang saat ini secara relatif dikuasai oleh aliansi kelompok nasionalis, 
teknokrat/profesional, dan militer tentu lebih happy melihat negaranya dalam keadaan 
tertib dan integratif, ketimbang segala dinamika, hiruk-pikuk dan apalagi perpecahan 
yang dipicu oleh daerah atau pun faktor lainnya. Peta kekuatan yang ada di lanskap 
politik nasional ini kemudian bergayut sambut dengan keinginan para gubernur yang 
ingin berkuasa kembali atas daerah-daerah di wilayah propinsinya, dan seaspirasi 
dengan para pengusaha yang merasa terbebani oleh prilaku/kebijakan pemerintah 
daerah selama masa pelaksanaan otonomi sekarang ini. 

 
Bertemunya kepentingan pemerintah pusat, propinsi dan unsur bisnis tersebut 

seakan mencampakan suara kelompok kontra-revisi ke pinggiran opini masyarakat, 
sekedar sebagai poin kritis terhadap opini arus utama. Suara para Bupati yang 
bergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), 
Wali Kota dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dan 
perorangan seperti mantan Menteri Otda Ryaas Rasyid misalnya, malah kian 
tenggelam di balik rencana pemerintah pusat, keinginan propinsi dan aspirasi bisnis 
tersebut. Tampaknya, banyak hal yang akan berjalan mengikuti arah dari arus utama 
tersebut. 

 
Proposal Materi Perbaikan 

Tidak disangkal, gairah berpemerintahan yang cukup tinggi pada pemerintah 
kabupaten/kota belakangan ini merupakan sebagian pengaruh positif dari keluasaan 
wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yang hendak direvisi itu. Sebagai 
suatu pilihan niscaya (point of no return) dan harus diupayakan berhasil dalam proses 
pelaksanaannya, eliminasi pengaruh negatif dari sisi-sisi lainnya mesti menjadi 
giliran kerja berikutnya untuk diantisipasi sedini mungkin. Jelasnya, dalam konteks 
kepentingan itu, berbagai langkah perbaikan atas instrumen-instrumen dasar dari 
keberadaan otonomi tersebut dan yang bisa menjamin keberhasilan pelaksanaanya, 
yang diantaranya adalah revisi atas peraturan perundang-undangannya, menjadi 
relevan untuk kita jalankan. 

 
Beberapa poin penting yang hendak diusulkan penulis sebagai materi dalam 

perbaikan Undang-undang ini adalah: Pertama, perlunya sebuah rumusan tegas yang 
mengatur posisi sruktural antar pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. 
Dalam bentuk negara kesatuan, betapa pun, pemerintah pusat harus tetap berada di 
puncak hirarki kewenangan yang dapat mengawasi setiap deviasi kebijakan dan 
penyalahgunaan kekuasaan dari cabang pemerintahan di bawahnya, sambil pada sisi 
yang lain dapat menjamin terlaksananya maksud-maksud utama otonomi. Sedangkan 
propinsi, sebagai unit pemerintahan administarif dan otonom sekaligus (fused model), 
menjadi kepanjangan tangan pusat untuk mengawasi pelaksanaan otonomi di 
kabupaten/kota, sambil pada sisi yang lain sebagai simpul dari daerah-daerah yang 
menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi hubungan antar daerah tersebut. 

  
Rekomendasi MPR agar diberlakukan sistem otonomi bertingkat mungkin 

terasa aneh dan kontradiktif dengan hakikat otonomi yang tidak mengenal adanya 
rangking struktural. Terobosannya kemudian adalah, sambil tetap mempertahankan 
basis otonomi penuh di kabupaten/kota seperti sekarang, upaya perkuatan otoritas 
kontrol dan koordinasi pemerintah pusat maupun propinsi harus ditingkatkan. 
Pemerintah propinsi bahkan harus lebih menonjolkan fungsi perwakilan pusatnya 
(dekonsentrasi) sehingga akan lebih tegas bila berhadapan dengan kabupaten/kota. 
Persyaratan inilah yang tidak diatur secara ekplisit selama ini dan penerapannya di 
lapangan pun lemah karena besarnya resistensi daerah. 

 



Kedua, demi stabiltas pemerintahan di daerah, maka bentuk-bentuk 
pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD harus diatur secara jelas dalam 
Undang-undang perbaikan nanti. Dari ketiga bentuk pertanggungjawaban kepala 
daerah yang dikenal, yakni pertanggungjawan akhir tahun anggaran, akhir masa 
jabatan dan pertanggungjawaban karena alasan tertentu (seperti tindakan pidana), 
hanya kedua bentuk pertanggungjawaban yang terakhir itulah yang bisa diikuti oleh 
konsekuensi ditolak dan jatuhnya seorang kepala daerah. Sedangkan bentuk yang 
pertama, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, lebih bersifat 
korektif/konstruktif bagi perbaikan kinerja selanjutnya (karena memang laporannya 
juga bersifat progress report belaka), dan sekali-kali tidak sampai kepada penetapan 
posisi dan sikap politik kontra DPRD atasnya seperti yang banyak dipahami selama 
ini. 

Ketiga, menggunakan mekanisme peradilan dan judicial review dari 
Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan antar daerah seperti yang 
dipakai sekarang ini, tidaklah benar secara ketatanegraan. Karena lembaga 
pemerintahan daerah adalah sub-sistem pemerintahan nasional, dan karena peradilan 
merupakan institusi lain yang berbeda dari lembaga pemerintahan/eksekutif (asas 
trias politika), maka sepatutnya kalau perselisihan, itu diselesaikan oleh lembaga 
arbitrase internal pemerintahan sendiri. Maka, perlu dipikirkan pembuatan sebuah 
oversight body yang berkedudukan sebagai bagian pemerintah pusat, yang secara 
khusus menangani perselisihan antar daerah semacam ini. Fungsi Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang selama ini hanya sebagai dewan 
pertimbangan belaka dapat saja diusulkan perkuatan bobot kekuasaannya menjadi 
lembaga pengawas dan arbitrase persaingan/perselisihan antar daerah. 

 
 
Usaha Kecil dan Rumah Tangga di Dunia Maya 
 

DATA di Departemen Koperasi menunjukkan adanya 38 juta usaha di 
Indonesia yang 98 persen didominasi oleh usaha kecil menengah yang 
mempekerjakan 58 juta pekerja. Dalam dunia usaha industri ternyata didominasi oleh 
industri kecil dan rumah tangga sekitar 2,7 juta industri (dengan enem juta-an pekerja 
), sedang industri besar dan menengah hanya berjumlah 23.000 buah (dengan empat 
juta pekerja). 

 
Memang industri rumah dan usaha kecil ini hanya memutarkan 10 persen dari 

total uang yang berputar tetapi menghidupi sebagian besar rakyat kecil yang ada di 
Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh laporan Koran kompar-BPS bulan Agustus 
2000. Jelas bahwa pemberdayaan usaha dan industri kecil dan rumah tangga akan 
menjadi kunci bagi kelangsungan hidup sebagian besar rakyat Indonesia. 

 
Perkembangan duania usaha di Indonesia tidak hanya terjadi didunia nyata, 

dunia usaha maya pun sekarang semakin semarak, misalnya sekarang ini semakin 
banyak perdagangan yang melalui internet. Contoh sederhana, kita semua tahu bahwa 
banyak sekali ibi-ibu di Tasik, di Padang yang berkarya dirumahnya melakukan 
usaha bordir yang hasilnya sebagian dijual secara local, sebagian lagi dijual ke 
mancanegara melalui pusat pariwisata di Bali. Selain teknik bordir, masih banyak lagi 
yang berkaitan dengan ibu-ibu, misalnya menjahit di sewing_about, sew-whats-new, 
Wadeslist, Lookin 4 design, newdesign, dll. 

 
Jika kepercayaan telah terbentuk dan semua orang tahu kelebihan yang anda 

miliki, biasanya berbagai permohonan usaha dan jasa, insaya Allah akan datang 
secara perlahan. Yang menarik, proses ini membutuhkan biaya yang sangat murah 



hanya beberapa puluh ribu rupiah perbulan jika dilakukan melalui warnet, atau lebih 
murah jika dilakukan dari rumah dengan komputer sendiri. Stategi naïf ini akan 
sangat cocok bagi usaha kecil dan rumah tangga yang bermodal pas-pasan. Tentunya 
kemampuan bahasa Inggris akan banyak membantu. 
 
 
Aspek Pemasaran Pemintalan Benang Sutera 
 
A. Prospek Pemasaran  

 
Industri persuteraan khususnya benang sutera alam merupakan salah satu 

subsektor agroindustri yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena memiliki 
berbagai keunggulan-keunggulan sebagai berikut : 

1. Bahan baku seluruhnya tersedia dan berasal dari sumber daya alam lokal.  
2. Produknya merupakan komoditi ekspor yang merupakan bahan baku 

industri lain yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri, sehingga 
dapat meningkatkan devisa,  

3. Menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan  
4. Memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor, sub sektor laiinnya.  

 
Permintaan akan produk sutera alam, khususnya dalam bentuk lain tidak 

terlalu dipengaruhi oleh situasi ekonomi, meskipun segmentasi pasar berada pada 
konsumen kalangan menengah dan atas. Penggunaan produksi benang sutera tidak 
terbatas pada kebutuhan kain sandang tetapi telah meluas untuk berbagai kebutuhan 
kain tekstil non sandang seperti kain untuk dekorasi interior dan eksterior 
perkantoran, perhotelan, restoran dan lain-lain 

 
Pada tahun 1994, kebutuhan benang sutera dunia telah mencapai 92.743 ton, 

sedang produksi dunia pada waktu itu baru mencapai 89.393 ton (Capricorn 
Indonesia Consult, 1996). Pada waktu itu, Indonesia sendiri hanya mampu 
menghasilkan produksi benang sutera alam mentah rata-rata sebanyak 144 ton per 
tahun, sehingga dinyatakan belum mencapai sasaran produksi nasional yang telah 
ditetapkan pemerintah selama Pelita V yang lalu, sedang kondisi sekarang pun tidak 
banyak berbeda. Sasaran dan realisasi pencapaian produksi nasional benang sutera 
Indonesia terjadi pada Pelita V yang lalu.  

 
B. Potensi Pengembangan Usaha Pemintalan Benang Sutera Alam  

 
Potensi pengembangan usaha pemintalan benang sutera alam sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : ketersediaan bahan baku kokon, jenis 
peralatan dan mesin pemintalan dan sumber daya manusia (tenaga) yang terampil 
serta permodalan. Pola usaha persuteran alam di Indonesia terdapat di daerah-daerah 
sentra pengembangan sutera alam yang potensial, pada umumnya masih dalam skala 
kecil dengan teknologi yang masih sederhana dengan tingkat pemilikan modal yang 
rendah. Namun demikian jumlah pengusahanya sangat besar dan merupakan mitra 
usaha yang potensial dalam menggalang usaha bersama. Ditingkat sericultur ini tidak 
menunjukkan adanya persaingan secara kuantiitas antara petani produk kokon, 
kecuali pada perbaikan-perbaikan kualitas kokon. 

 
Perkembangan ditingkat industri pemintalan benang sutera alam ternyata 

masih didominasi oleh industri yang bersifat tradisional yang jumlahnya mencapai 
sekitar 1.354 unit, sedangkan jumlah industri semi mekanik terdapat 6 unit dan hanya 
satu unit yang menggunakan mesin otomatis, yaitu PT. Indojado Sutera Pratama. 



Melihat kondisi perindustrian pemintalan sutera alam, maka kapasitas produksi 
benang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik belum terpenuhi. Perkembangan 
industri pertenunan kain sutera alam di Indonesia ternyata lebih berkembang bila 
dibandingkan dengan industri pemintalan benang sutera alam, hal ini didukung oleh 
data volume ekspor kain yang relatif besar. Industri pertenunan jumlahnya sekitar 
11.387 unit yang terdiri dari hanya 1.976 unit yang menggunakan Alat Tenun Mesin 
(ATM), sedangkan sisanya adalah Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). 

 
Rangkaian mata rantai dan tahapan industri persuteraan alam ini tampaknya 

tidak begitu mulus karena ada tahapan yang perkembangannya terlambat yaitu 
terutama pada tahapan sericultur atau proses produksi kokon yang dianggap belum 
mapan sehingga berpengaruh dapat menghambat terhadap perkembangan industri 
pemintalan benang sutera. 

 
C. Penentuan Harga Produk Industri Pemintalan Benang Sutera  

 
Produk hasil usaha industri pemintalan benang sutera alam adalah berupa : 

1. Benang Sutera (Raw Silk) 
Harga benang sutera tergantung dari kualitas yaitu antara Rp.280.000 - Rp. 
300.000 per kg. Kualitas benang sutera tergantung warna dan ukuran dinernya. 
Makin tinggi dinernya, makin tinggi kualitasnya, serta makin putih warnanya, 
makin tinggi harganya. Rendemen benang sutera antara 10 - 20% tergantung dari 
kualitas kokon.  

2. Aval Kokon 
Harga aval kokon sekitar Rp. 5.000 per kg. Aval ini dijual kepada para pengrajin 
sebagai bahan hiasan (ornament). Jumlah aval dan kokon afkir pada umumnya 
sekitar 5% dari berat kokon.  

3.  Pupa  
Pupa dijual kepada peternak sebagai pakan ternak, hampir semua ternak termasuk 
ikan untuk makanan ikan dengan harga Rp. 500 per kg. Berat pupa sekitar 50% 
dari berat kokon 

 


