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Abstract 

Asean Economic Community (AEC) is the realization of a free market in Southeast Asia which aims to stabilize the 

economies of member countries of Asean. Hopefully, by the MEA can overcome the problems in the economy in Indonesia, 

especially in West Sumatra. According to BPS data, in particular investment growth in the real sector of West Sumatra can 

boost the economy in West Sumatra as seen from the economic growth in the face of the Asean Economic Community (AEC). 

This review of the literature can be an idea for the government to face the challenges of the MEA. Based on BPS data, the 

investment value of the real sector continues to increase every year accompanied by economic improvement that occurred in 

West Sumatra. Development investment and economic growth continues to show an increase would be evidence that the 

government and people of West Sumatra is ready to face the challenges of the MEA, through government policies City and 

County of one of them by strengthening the UKM products to foster through packaging, halal certification, registration of 

the mark, and improve competitiveness domestic products and facilitate UKMs in international exhibitions so that the 

products can be known globally UKMs. 

 

Keywords: riil investment, government policy, MEA, economics 

 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara. ASEAN 

Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan untuk menstabilkan ekonomi negara-negara anggota 

ASEAN. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya 

memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia 

Tenggara sehingga dapat membawa dampak positif bagi Indonesia dengan perkembangan ekonomi yang 

diharapkan akan membaik setelah adanya MEA. Diharapkan dengan adanya MEA dapat mengatasi masalah-

masalah di dalam perekonomian di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Adapun dampaknya adalah arus 

bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas tenaga kerja terampil dan arus bebas modal di dalam perusahaan. 

Perkembangan perekonomian suatu negara sering dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan 

pembangunan ekonomi sekaligus keberhasilan rezim pemerintahan yang berkuasa.  

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur adalah 

produk domestik bruto (PDB). PDB merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 

kurun waktu tertentu di dalam suatu negara. Meskipun telah digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi 

nasional, PDB masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan suatu daerah secara individu. Untuk 

melihat kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya indikator yang digunakan 

yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan output 

yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau regional 
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tertentu. PDRB sebagai  indikator pertumbuhan ekonomi daerah, memuat berbagai instrumen ekonomi yang 

didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah. Berikut merupakan data perkembangan 

Produk Domestik Bruto (PDRB) kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. 

 
Tabel 1. PDRB Konstan Perkapita Tahun 2009-2013 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Sumatera Barat 

dari Tahun 2009 – 2013. 

NO 
NAMA 

DAERAH 

PDRB ADHK Perkapita (Rp) Laju Pertumbuhan rata-

rata 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 Kab. Agam 6.816.476 7.203.652 7.578.962 8.095.848 8.610.744 5,7% 5,2% 6,8% 6,4% 6,0% 

2 
Kab. 

Dharmasraya 
5.134.967 5.685.787 5.874.694 6.225.986 6.472.590 10,7% 3,3% 6,0% 4,0% 6,0% 

3 
Kab. Pasaman 

Barat 
6.950.593 7.414.756 7.890.784 8.401.317 8.950.764 6,7% 6,4% 6,5% 6,5% 6,5% 

4 
Kab. Solok 

Selatan 
3.983.100 4.250.000 4.650.000 3.540.000 3.765.144 6,7% 9,4% 

-

23,9% 
6,4% 

-

0,3% 

5 

Kab. 

Limapuluh 

Kota 

7.592.374 7.935.442 8.333.537 8.764.980 9.203.667 4,5% 5,0% 5,2% 5,0% 4,9% 

6 Kab. Solok 5.309.180 5.641.535 5.980.591 6.354.976 6.754.704 6,3% 6,0% 6,3% 6,3% 6,2% 

7 Kab. Pasaman 7.478.015 8.047.662 8.847.698 9.660.733 10.550.256 7,6% 9,9% 9,2% 9,2% 9,0% 

8 
Kab. 

Sijunjung 
5.225.834 5.534.407 5.864.584 6.218.804 6.600.016 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,0% 

9 
Kab. Padang 

Pariaman 
7.132.112 7.400.119 7.733.027 8.147.690 8.691.141 3,8% 4,5% 5,4% 6,7% 5,1% 

10 
Kab. Tanah 

Datar 
7.276.868 7.661.087 8.080.915 8.505.163 8.973.797 5,3% 5,5% 5,2% 5,5% 5,4% 

11 
Kab. Pesisir 

Selatan 
4.557.336 4.754.903 4.956.801 5.153.228 5.444.901 4,3% 4,2% 4,0% 5,7% 4,6% 

12 
Kab. Kep 

Mentawai 
6.708.095 6.946.226 7.060.646 7.249.203 7.479.413 3,5% 1,6% 2,7% 3,2% 2,8% 

 
Rata-rata 

Kabupaten 
6.180.413 6.539.631 6.904.353 7.193.161 7.624.761 5,9% 5,6% 3,3% 5,9% 5,2% 

13 
Kota 

Payakumbuh 
7.134.430 7.450.353 7.265.199 7.693.099 7.954.591 4,4% 

-

2,5% 
5,9% 3,4% 2,8% 

14 Kota Padang 13.777.236 14.405.647 15.092.830 15.962.530 16.558.352 4,6% 4,8% 5,8% 3,7% 4,7% 

15 
Kota Bukit 

Tinggi 
8.553.374 8.765.859 9.101.996 9.502.618 9.907.280 2,5% 3,8% 4,4% 4,3% 3,7% 

16 Kota Solok 8.891.861 8.879.150 9.305.654 9.724.913 10.347.307 -0,1% 4,8% 4,5% 6,4% 3,9% 

17 
Kota Padang 

Panjang 
7.230.755 8.431.506 8.813.911 9.235.774 9.660.411 4,1% 4,5% 4,8% 4,6% 4,6% 

18 
Kota 

Pariaman 
8.330.050 8.628.260 9.024.210 9.448.970 9.891.500 3,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,4% 

19 
Kota 

Sawahlunto 
7.542.865 7.947.668 8.259.206 8.050.580 9.506.014 5,4% 3,9% -2,5% 18,1% 6,2% 

 
Rata-rata 

Kota 
8780082 9215492 9551858 9945498 10546494 5,3% 3,4% 3,9% 6,4% 4,5% 

Sumber: BPS Sumatera Barat 2015 

 

Dari data perkembangan PDRB Kab/kota dari tahun 2009 sampai dengan 2013 pada tabel 1 dapat 

dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di kab/kota provinsi Sumatera Barat cendrung berfluktuasi. Apabila 

dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu sebesar 

5,2%. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,2% bukan berarti semua kabupaten di Sumatera 

Barat mampu memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut. Terdapat beberapa daerah yang 

rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah nilai rata-rata laju pertumbuhan kabupaten yaitu 

kabupaten Kepulauan Mentawai dan kabupaten Solok Selatan.  

Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten yaitu karena secara 

individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya  yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki 

sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara 

kabupaten yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit teruatama kabupaten Kepulauan Mentawai dan 

kabupaten Solok Selatan maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula. 
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Dari tabel 1 tersebut, juga dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi kota dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2013. Dari data tersebut terdapat bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kota 

yaitu sebesar 4,5%. Kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu kota Padang. Dimana kota 

Padang merupakan pusat kota Sumatera Barat yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi sehingga laju 

pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh akan tinggi pula.  

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada perekonomian salah satunya berdampak pada 

arus investasi. Investasi pada sektor riil merupakan bentuk investasi yang bisa di katakan sebagai investasi 

jangka panjang. Hal ini karena perkembangan investasi di sektor riil relatif memakan waktu yang cukup 

panjang. Saat ini pertumbuhan ekonomi diharapkan dari tingginya konsumsi masyarakat atau dengan kata lain 

konsumsi masyarakat diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Padahal konsumsi masyarakat tidak 

mungkin terus tinggi tanpa adanya peningkatan pendapatan di sektor riil tempat dimana masyarakat bekerja dan 

memperoleh penghasilan. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan sektor riil memerlukan investasi, baik 

dalam bentuk perluasan/ekspansi maupun investasi baru, sehingga dapat meningkatkan kapasitas/produksi dan 

menciptakan produk yang baru sebagai antisipasi perubahan permintaan pasar. Peningkatan kapasitas/produksi 

ini sama artinya menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan pekerja yang pada gilirannya 

memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pertumbuhan pada sektor riil 

memainkan peranan yang teramat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan di 

sektor riil tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pertumbuhan sektor riil memerlukan investasi 

untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Berikut data nilai investasi (Pembentukan 

Modal Tetap Bruto) Provinsi Sumatera Barat 2000–2012. 

  
Tabel 2. Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Provinsi Sumatera Barat 2000 – 2012/ 

Tahun 

/Year 

Atas Dasar Harga Berlaku 

(Rp. Milyar)/ At Current Price 

(Billion Rp) 

Atas Dasar Harga Konstan 2000 

(Rp. Milyar)/At 2000 Constant Price 

(Billion Rp) 

(1) (2) (3) 

2000 4.686,00 4.686,00 

2001 5.165,12 4.736,14 

2002 5.678,30 4.785,54 

2003 6.165,72 4.934,28 

2004 6.752,58 5.091,19 

2005 8.053,49 5.388.13 

2006 9.408,08 5.604,65 

2007 10.453,66 5.824,27 

2008 12.613,71 6.131,89 

2009 14.177,27 6.435,87 

2010 17.033,87 7.161,10 

2011 20.040,06 7.935,71 

2012 22.255,23 8.504,65 

       Sumber: Investasi dan ICOR Sumatera Barat 2000-2012  

 
Nilai investasi yang ditanamkan di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2000-2012 atas dasar harga 

konstan terlihat perkembangan yang cukup menggembirakan, di mana pada tahun 2000 tercatat sebesar 4.686,00 

milyar rupiah dan menjadi 4.736,14 milyar rupiah pada tahun 2001. Pada tahun 2002 nilai investasi yang 

ditanamkan tercatat sebesar 4.785,54 milyar rupiah, kemudian terus meningkat menjadi 4.934,28 milyar rupiah 

pada tahun 2003, 5.091,19 milyar rupiah pada tahun 2004, 5.388,13 milyar tahun 2005 dan pada tahun 2009 

menjadi 6.435,87 milyar naik dibanding tahun 2008 dengan nilai investasi 6.131,89. Dibanding tahun 2010 

(7.161,10 milyar), tahun 2011 naik menjadi 8.504,65 milyar.  

Menurut data BPS, perkembangan investasi khususnya sektor riil di Sumatera Barat dapat 

meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat yang dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Diharapkan literatur review ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintah 

dalam menghadapi tantangan MEA. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Teori dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

Mankiw (2008: 284), pertumbuhan ekonomi merupakan seluruh output yang dihasilkan oleh 

masyarakat didalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Secara anggregat pertumbuhan ekonomi dapat di 

formulasi sebagai berikut : 

 

Y = C + I + G + (X-M) 
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Keterangan: 

Y : Pertumbuhan Ekonomi 

C : Konsumsi 

I : Investasai 

G : Pengeluaran pemerintah 

X-M : Nett ekspor 

 

Hal ini merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian. Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah 

akan menaikan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dimana pengeluaran pemerintah bersumber dari 

besarnya pendapatan yang di terima oleh suatu negara.  

Teori Keynesian menyatakan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian, seperti yang digambarkan di 

bawah ini. 

 

 
 

Kenaikan belanja pemerintah sebesar ∆G akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar 

jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari Y1 ke Y2.  Jika kita 

memasukkan unsur daerah dalam teori keynesian ini, maka dapat di maknai bahwa pada saat pendapatan suatu 

daerah meningkat baik dari PAD maupun dana perimbangan, secara otomatis pengeluaran saat itu juga 

meningkat sehingga dengan meningkatnya pengeluaran maka pertumbuhan akan meningkat pula. Karena fungsi 

dari pendapatan yaitu untuk membelanjai kegiatan pembangunan suatu daerah.  

Harrod-Domar dalam Mankiw (2008: 285), setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi 

tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, 

peralatan dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi 

baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok 

modal (K) dan output total (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan 

output total sesuai dengan rasio output modal tersebut. 

Teori pertumbuhan Solow-Swan dalam Mankiw (2008: 287), pertumbuhan ekonomi tergantung pada 

pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat 

kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami 

tingkat pekerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan. 

Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur 

menggunakan data produk domestik bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto 

Untuk daerah (PDRB) pada nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu 

perekonomian selama kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan teori Tiebout dalam (Sumarsono dan Hadi Utomo, 2009) menyatakan bahwa dengan 

adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang 

publik sehingga akan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari teori Tiebout tersebut dapat dimaknai 

bahwa lahirnya desentralisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehinggga berujung pada 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara aggregat. 
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Salah satu tujuan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih 

dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal 

ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Desentralisasi terfokus pada tingkat 

kabupaten dan kota. Kedua pemerintahan tersebut berada pada level ketiga setelah pemerintah pusat dan 

provinsi. Beberapa pengamat menyarankan bahwa desentralisasi harus dilaksanakan pada tingkat provinsi 

karena provinsi dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani seluruh tanggung jawab yang 

dilimpahkan dari pada kabupaten dan kota. Walaupun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa 

pemerintah pusat merasa tidak diuntungkan secara politis jika harus membentuk pemerintahan otonom provinsi 

yang kuat. Alasannya adalah akan menjadi potensi yang disintegrasi yang semakin kuat (Arsyad, 2004). 

 

2.2 Teori dan Konsep Investasi 

Mungkin selama ini kita sering mendengar istilah investasi. Yang sering diartikan mengorbankan 

sesuatu dimasa sekarang untuk mendapatkan sesuatu dimasa mendatang dengan harapan tentu lebih baik dan itu 

sependapat dengan Abdul Halim (2005:4) investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Namun pengertian “investasi” bukan hanya milik 

para pebisnis semata tapi juga patut dimiliki/digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa karena dalam riilnya 

secara tidak langsung mereka telah menerapkan bentuk investasi yang dilakukan dan tujuan dari investasi 

tersebut bagi mereka, investasi mereka pada saat ini pada ilmu, bukan pada pada profit walau setelah 

menyelesaikan bangku kuliah mereka berusaha mempergunakan ilmu tersebut untuk mencari kerja yang 

otomatis juga berorentasi pada profit. 

Pembahasan ruang lingkup gerak investasi luas dan tidak ada batas. Dalam kamus ilmiah investasi 

diartikan sebagai penanaman modal uang (perbekalan, permodalan), dan itu selaras dengan prinsip orang dulu 

yang mana menanam pohon itu secara tidak langsung untuk dinikmati anak-anaknya. 

Berikut ini adalah beberapa definisi tentang investasi: 

1. Frank J. Fabozzi (1995:1) mendefinisikan manajemen investasi sebagai proses pengelolaan uang. 

2. Paul L Krugman dan Maurice Obstfeld (2005:10) mengatakan bahwa bagian output yang digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan swasta guna menghasilkan output pada masa mendatang bisa disebut sebagai 

investasi. 

3. Berdasarkan PSAK Nomor 13 dalam standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004 investasi adalah suatu 

aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kekayaan (accretion of wealth) melalui 

distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalty, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau 

untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

perdagangan. Presediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi. 

4. Berdasarkan teori Reilly & Brown (2003), investasi adalah: ”komitmen untuk mengikatkan aset saat ini 

untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu 

mengkompensasikan pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu tertentu (2) tingkat 

inflasi (3)ketidaktentuan penghasilan dimasa mendatang.”  

Dari berbagai pendapat tersebut, maka investasi dapat disederhanakan menjadi menanamkan atau 

menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil 

pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. 

Berbagai macam investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari yang 

sangat sederhana sampai investasi yang sangat rumit dan memerlukan pengetahuan khusus. Namun secara 

umum investasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: 

1) Investasi di Sektor Riil (Real Asset). Investasi di produk yang lebih terlihat secara “fisik”, misalkan sektor 

produksi, property, dan lain-lain. 

2) Investasi di Sektor Non Riil (Financial Asset).  

     Investasi di produk-produk pasar keuangan dan turunannya yang lebih “tidak terlihat” secara fisik, misalkan 

saham biasa dan obligasi. Dengan kata lain investasi non riil atau investasi keuangan adalah menanamkan 

dana pada surat berharga (financial asset) yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. 

Bagi beberapa orang yang ingin melakukan investasi yang menguntungkan atau setidak-tidaknya untuk 

mengamankan kekayaan dari berbagai resiko yang mungkin terjadi, dia mempunyai banyak pilihan investasi, 

tapi berinvestasi itu tidak seperti asumsi orang selalu untung tapi juga bisa mengalami kerugian sedikit bahkan 

berlipat 

 

2.3 Dampak Investasi Sektor Riil terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor riil adalah bentuk investasi yang bisa di katakan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini 

karena perkembangan investasi di sektor riil relatif memakan waktu yang cukup panjang. Sektor ini adalah 

sektor investasi yang sangat di gemari di era 70-90 an. Namun seiring perkembangan jaman orang mulai sedikit 

menolehkan pandangan mereka pada sektor financial. Hal itu tidak lepas karena krisis global yang melanda 
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ekonomi dunia, khususnya di Indonesia yang berdampak sangat signifikan sehinggga banyak para investor yang 

gulung tikar karena tingkat kerugian yang sangat besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di saat ini 

masih juga menjadi icon para investor yang menjadi momok dari investasi sektor ini adalah membutuhkan dana 

yang cukup besar dan tentunya hanya bisa di jalani oleh sebagian orang berduit alias kaya. Hal inilah yang 

menjadi penghambat bagi para investor kelas menengah untuk bisa eksis di dunia investasi Bukan hal yang aneh 

karena investasi sektor ini bergerak di bidang properti, perkebunan, manufaktur, jasa dan teknologi. 

Perusahaan-perusahaan di sektor riil yang secara umum dibagi menjadi tiga bidang usaha, yaitu 

perusahaan jasa, dagang dan manufaktur dalam menjalankan usahanya membutuhka modal jangka panjang. 

Modal jangka panjang ini meliputi modal, utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan sektor riil untuk 

membelanjai investasi-investasi jangka panjang seperti pengadaan aktiva tetap, promosi, penelitian dan 

pengembangan dan modal kerja permanen.  

Kenyataannya saat ini banyak faktor yang menghambat investasi di sektor riil. Dari berbagai faktor 

yang menghambat tersebut, ada 3 (tiga) faktor utama yang menjadi kendala, yaitu Pertama, kebijakan dibidang 

industri yang masih lemah dan tidak terfokus, seperti: stabilitas politik dan penegakan hukum, peraturan 

ketenagakerjaan, kebijakan energi (bahan bakar minyak dan listrik), kebijakan lingkungan, pengawasan barang 

beredar dan impor ilegal, dan lain sebagainya yang menyebabkan iklim usaha dalam negeri tidak kondusif. 

Kedua, kebijakan fiskal yang tidak komprehensif, karena lebih difokuskan pada upaya mencapai target 

penerimaan negara sesat, sedangkan jangka panjangnya (yaitu: kontinuitas industri) tidak terpikirkan. Terakhir, 

kebijakan moneter yang masih belum memihak sektor riil karena beberapa sektor dinilai berisiko tinggi, antara 

lain seperti: fungsi intermediasi perbankan tidak optimal, suku bunga bank tinggi jika diperbandingkan dengan 

bunga simpanan, likuiditas keuangan dilembaga keuangan/bank untuk sektor industri sangat rendah. 

Dari faktor-faktor tersebut diatas, pada akhirnya menyebabkan daya saing produk sektor riil tidak 

kompetitif karena tidak dapat memenuhi tuntutan pasar: competitive price, high quality, on time delivery dan 

responsive toward trade communication. Karena bagaimanapun juga, untuk memenuhi tuntutan pasar sehingga 

memiliki daya saingyang kompetitif sangat ditentukan oleh pertama, fungsi intermediasi perbankan. Kedua, tarif 

energi (bahan bakar minyak dan listrik) yang rasional, termasuk pasokannya. Ketiga, produktivitas dan skill 

tenaga kerja. Keempat infrastruktur, seperti sistem jalan, sistem transportasi/angkutan, system pelabuhan dan 

jasa kepabeanan, sistem telekomunikasi dan terakhir letak geografis Indonesia. 

Secara teoritis, ada enam macam faktor utama yang berpengaruh terhadap keputusan pembelanjaan 

jangka panjang perusahaan (Brigham & Houston, 2006). Pertama, pertimbangan struktur modal. Perusahaan 

berusaha mencapai struktur modal optimalnya, dalam arti dengan struktur modal akan diperoleh biaya modal 

yang ditanggung minimum dan nilai perusahaan yang dicapai dapat maksimum. Kedua, penentuan kesesuaian 

maturitas. Masa jatuh tempo (maturitas) suatu sumber pembelanjaan sebaliknya disesuaikan dengan umur 

ekonomis aktiva yang dibelanjainya. Ketiga, efek-efek level dan perkiraan tingkat bunga. Jika level tingkat 

bunga saat ini relatif tinggi dibanding level tingkat bunga mendatang, maka aka nada kecenderungan bahwa 

perusahaan akan menggunakan pinjaman jangka pendek atau menerbitkan saham baru dan sebaliknya.  

Keempat, asimetri-asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana dalam 

manajemen perusahaan mempunyai informasi yang berbeda (yang lebih baik) dibanding informasi yang dimiliki 

para pemegang saham tentang prospek perusahaan dimasa akan datang. Kelima, nilai pembelajaran yang 

dibutuhkan. Jika kebutuhan akan dana yang akan datang digunakan untuk membelanjai pengeluaran-

pengeluaran investasi-investasi sangat besar, maka jika hanya menggunakan satu sumber pembelanjaan tidak 

akan mencukupi. Jalan keluar yang bisa dilakukan adalah dengan mengkombinasikan berbagai sumber 

pembelanjaan seperti utang, laba ditahan dan menerbitkan saham baru. Terakhir, ketersediaan jaminan atau 

agunan. Agunan biasanya digunakan untuk mendapatkan utang terjamin. Dengan agunan, bunga yang harus 

dibayarkan kepada kreditur akan lebih rendah. 

Anjloknya harga saham telah menurunkan akses Group Bakrie dan beberapa grup bisnis lainnya 

terhadap kredit dan pasar modal. Ketika harga saham turun, net worth mereka otomatis juga turun sehingga 

credit worthiness  perusahaan-perusahaan mereka juga melemah. Akhirnya mereka akan mengalami kesulitan 

untuk  melakukan roll over dan refinancing untuk kredit yang telah jatuh tempo. Beberapa kreditor bahkan 

memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan berbagai proyek yang sudah berlangsung selama setahun 

terakhir ini karena kesulitan pembiayaan. 

Selanjutnya volatilitas di pasar keuangan juga akan meningkatkan persepsi resiko. Akibatnya 

perusahaan akan kesulitan mencari dana atau kalaupun ada, harganya akan lebih mahal. Bahkan JP Morgan 

Chase merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menghindari penerbitan obligasi. Penilaian ini jelas 

menunjukkan bahwa pemerintah sekalipun akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan defisit. Dunia usaha 

tentunya akan mengalami kesulitan yang lebih parah. Kesulitan likuiditas perbankan dalam beberapa minggu 

terakhir mulai dirasakan sektor riil. Kredit menjadi lebih sulit diperoleh. Dunia usaha mulai mengeluhkan bahwa 

kredit yang telah disetujui oleh bank, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Hal ini lebih sering terjadi pada UKM 

yang memang bukan prime customer bagi bank. Dengan lebih seretnya kredit, ekspansi dunia usaha pada tahun 

2009 mungkin akan terhambat. Pertumbuhan investasi akan mengalami koreksi besar-besaran. 
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Maka untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja yang masih di seluruh negeri. 

Dengan buy back BUMN maka keuntungan dari BUMN tersebut akan kembali ke kas negara sehingga nantinya 

bisa digunakan untuk menggerakkan sektor riil. Dari dana talangan tersebut bisa pula digunakan untuk 

memperbaiki irigasi, dam dan waduk, jalan-jalan desa, prasarana para nelayan, dan infrastruktur lainnya yang 

sudah sepuluh tahun tidak diperbaiki. Jika masyarakat bawah memperoleh pekerjaan dari proyek ini, mereka 

akan mendapat tambahan pendapatan yang 100%-nya akan dibelanjakan.  

Efeknya, di dalam negeri akan ada penambahan permintaan untuk pangan, pakaian, perumahan, 

pendidikan, transportasi, dan lainnya. Selanjutnya akan ada tambahan permintaan di sektor industri dari orang-

orang yang mendapat tambahan penghasilan ini. Industri pun akan melakukan ekspansi. Korban PHK pun mulai 

terserap lagi. Jadi, dengan kebijakan ini, roda ekonomi, khususnya sektor riil akan bergerak dengan 

sendirinya. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat pilot project. Misalnya, industri arang batok kelapa untuk 

ekspor. Kalau pun uang pemerintah habis untuk membiayai proyek ini, akan ada bekasnya di masyarakat. 

Artinya, akan ada sebagian masyarakat yang melanjutkan proyek ini meski pemerintah sudah tak terlibat lagi. 

Seandainya, sama sekali tak ada bekasnya, artinya tak ada sama sekali masyarakat yang melanjutkan, paling 

tidak, uang ini sudah memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang pasti akan dibelanjakan. 

Efeknya, akan menggerakkan roda ekonomi. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional, produk 

domestik bruto (PDB) atau gross demestic product (GDP). Sehingga pengaruh investasi terhadap perekonomian 

suatu negara dapat ditinjau dari pendapatan nasional negara tersebut. 

GDP yang dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yaitu konsumsi 

dinotasikan C, investasi dinotasikan I, pembelian oleh pemerintah dinotasikan G, dan total bersih ekspor atau 

ekspor neto dinotasikan dengan X – M. Notasi X untuk ekspor dan M untuk impor. Ekspor neto (X – M) 

menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor. Bentuk aljabar dari GDP dapat ditulis sebagai berikut: 

 

Y = C + I + G + (X – M) 

Y = GDP 

 

Dari persamaannya dapat diketahui bahwa investasi berkorelasi positif dengan GDP.  Secara umum 

dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun, maka 

GDP cenderung turun. Investasi dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga. Para pemilik 

modal akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar daripada tingkat bunga. Tingkat bunga 

yang tinggi menyebabkan investasi menjadi tidak menarik atau tidak menguntungkan. Ketika tingkat bunga 

tinggi sebagian modal digunakan untuk mencari keuntungan dari tingkat bunga melalui deposito atau tabungan. 

Tingkat bunga tinggi pada akhir akan mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan. Jika pengeluaran investasi 

berkurang, maka GDP cenderung menurun begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan data BPS Sumbar terlihat bahwa peranan investasi yang cendrung mengalami peningkatan 

sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang dinilai dari rata-

rata laju pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Nilai investasi yang terus naik diiringi dengan 

laju pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Diharapkan peningkatan nilai investasi dan diiringi 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan membuat pemerintah khususnya Sumatera Barat siap 

menghadapi tantangan MEA. 

 

3.2 Dampak MEA terhadap Perekonomian 
Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang 

berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke 

dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang 

dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-

negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan 

dampak arus bebas modal. 

Dari karakter dan dampak MEA tersebut di atas sebenarnya ada peluang dari momentum MEA yang 

bisa diraih Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah 

satunya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. 

Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta 

orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang 

lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-
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negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa 

bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. 

Dampak positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada 

batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-

pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional 

akan semakin meningkatakan tingkat skill, kompetansi dan profesionalitas yang dimilikinya. 

Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan menghadapi MEA yang harus 

kita perhatikan. Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah 

pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 

118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga 

mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas 

infrastruktur kita masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. 

Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, 

keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk 

impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka 

dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia.  

 

3.3 Kebijakan Pemerintah terhadap MEA dan Perekonomian 

Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan 

langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri. Dalam menghadapi MEA, 

Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri nasional, 

pengembangan infrastruktur, pengembangan logistik, pengembangan investasi, dan pengembangan perdagangan 

(www.fiskal.depkeu.go.id). Selain hal tersebut masing-masing Kementrian dan Lembaga berusaha 

mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis. 

Pemerintah berusaha mengubah paradigma kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan 

mengedepankan kepentingan nasional. Untuk bisa menghadapi persaingan MEA, tidak hanya swasta (pelaku 

usaha) yang dituntut harus siap namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro pengusaha.  

Negara lain sudah berpikir secara entrepreneurial (wirausaha), bagaimana agar pemerintah  berjalan 

dan berfungsi laksana seubah organisasi entrepreneurship yang berorientasi pada hasil. Maka dengan 

momentum MEA ini sudah tiba saatnya pemerintah Indonesia mengubah pola pikir lama yang cenderung 

birokratis dengan pola pikir entrepreneurship yang lebih taktis, efektif dan efisien. Sebagai contohnya adalah 

kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 300 triliun (US$ 30 miliar) yang kurang produktif 

diarahkan kepada pembiayayaan yang lebih produktif misalnya investasi infrastruktur. 

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan 

yang sesuai dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi 

jawaban terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Oleh karena itu meningkatkan standar mutu sekolah 

menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan. Kegiatan sosialisasi pada masyarakat juga 

harus ditingkatkan misalnya dengan Iklan Layanan Masyarakat tentang MEA yang berusaha menambah 

kesiapan masyarakat menghadapinya. 

Dalam bidang Perindustrian, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga memaparkan strategi Kementrian 

Perindustrian menghadapi MEA yaitu dengan strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif yang dimaksud 

meliputi penyiapan produk-produk unggulan. Dari pemetaan Kemenperin, produk unggulan dimaksud adalah 

industri agro seperti kakao, karet, minyak sawit, tekstil dan produk tekstil, alas kaki kulit, mebel, makanan dan 

minimum, pupuk dan petrokimia, otomotif, mesin dan peralatan, serta produk logam, besi, dan baja. Adapun 

strategi defensive dilakukan melalui penyusunan Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk 

manufaktur.(www.kemenperin.go.id) 

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel punya langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2019. Salah satunya adalah mencanangkan Nawa Cita Kementerian 

Perdagangan, dengan menetapkan target ekspor sebesar tiga kali lipat selama lima tahun ke depan. Cara tersebut 

bisa dilakukan dengan membangun 5.000 pasar, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Adapun target ekspor pada 2015 dibidik sebesar US$192,5 

miliar. Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan strategi subsititusi impor untuk meningkatkan ekspor, dan 

memberi nilai tambah produk dalam negeri. Pada saat ini 65 persen ekspor produk Indonesia masih 

mengandalkan komoditas mentah.Pemerintah berusaha membalik struktur ekspor ini yaitu dari komoditi primer 

ke manufaktur, dengan komposisi 35 persen komoditas dan 65 persen manufaktur. Oleh karena itu, industri 

manufaktur diharapkan tumbuh dan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, untuk meningkatkan ekspor 

sampai 2019. 

 

 

 

http://www.fiskal.depkeu.go.id/
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4. SIMPULAN 

Pertumbuhan ekonomi salah satu ujung tombak keberhasilan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang 

baik akan berdampak pada perekonomian salah satunya berdampak pada arus investasi. Investasi pada sektor riil 

merupakan bentuk investasi yang bisa di katakan sebagai investasi jangka panjang. 

Berdasarkan data BPS Sumbar terlihat bahwa peranan investasi yang cendrung mengalami 

peningkatan, mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang dinilai dari rata-rata laju pertumbuhan 

kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Diharapkan peningkatan nilai investasi dan diiringi dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi akan membuat pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat siap menghadapi tantangan 

MEA. 

Dampak positif adanya MEA yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada 

batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-

pemodal ASEAN. Para pengusaha khususnya di Sumatera Barat akan semakin kreatif karena persaingan yang 

ketat dan para professional akan semakin meningkatakan tingkat skill, kompetansi dan profesionalitas yang 

dimilikinya. 

Dengan adanya MEA diharapkan dapat memperkuat investasi dan perekonomian khususnya 

pertumbuhan perekonomian Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, salah satunya dukungan pemerintah dengan 

memperkuat produk UKM dengan membina melalui kemasan, sertifikasi halal, pendaftaran merek, dan 

meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta memfasilitasi pelaku UKM dalam pameran berskala 

internasional sehingga produk UKM dapat dikenal secara global. 
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