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ABSTRACT 

Investment grade refers show a ranking by the government or corporate 

debt, which have relatively low risk of default or failure to pay opportunately 

sustainable level of confidence in long term run. The application of word 

investment grade refers rating indication about government or corporate debt that 

has a relatively low risk of default odds. The investment grade given to a country 

which has strong economic fundamentals, long term solid political stability, and 

has a Government budget deficits, low debt ratio and under control inflation. 

Within the inclusion of Indonesia as part of the investment grade expected to 

contribute to the progress economic growth overall both domestic and foreign 

investment, although it is known the world of economic has experience crisis yet, 

but it is certain global investment, if the provision properly done and 

accompanying with the rules of law, stability, flexible labor markets, 

macroeconomic policies, including trade regime conducive and availability of 

supporting infrastructure, the economic growth in the country will have positive 

acceleration. Besides that, the expected world economic recovery should boost 

export performance of Indonesia, the average prediction estimate and the basic of 

economic growth as embedding degree investment grade in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin 

meningkat, hal ini didorong berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian 

investment grade serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi. Pencapaian 

investment grade merupakan bentuk pengakuan terhadap kokohnya fundamental 

ekonomi makro Indonesia yang berhasil dibangun pemerintah selama beberapa 

tahun ini. Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjuk 

utang pemerintah atau perusahaan, memiliki rasio yang relatif rendah dari default 

atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam 

jangka panjang (Syadullah, 2011: 1). Investment grade diberikan kepada suatu 

negara yang memiliki fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas politik jangka 

panjang yang stabil dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta 

kebijakan moneter yang solid. Keseluruhan faktor tersebut dapat diprediksi serta 
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di tandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio hutang rendah dan inflasi 

yang terkendala di berbagai sektor. 

Adanya pemberian peringkat label Investment grade dalam hal ini lembaga 

pemeringkat internasional yaitu Fitch Ratings akan memberikan pengaruh yang 

cukup kuat bagi para investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. 

Lembaga ini merupakan suatu badan pemerhati dan pemberi peringkat tingkat 

kelayakan suatu kelayakan suatu negara utntuk berinvestasi. Kemajuan positif ini 

dapat membangkitkan harapan bahwa Indonesia merupakan Negara yang layak 

dijadikan tempat berinvestasi aman bagi para investor. Seperti diketahui sejak 

krisis moneter tahun 1997, Indonesia kehilangan status Investment grade, dimana 

peringkat Indonesia mengalami downgrade, bahkan pernah dinyatakan default 

atau gagal, setelah 14 (empatbelas) tahun lepas menyandang investment grade 

akhirnya desember 2011 yang lalu, indonesisa mendapatkan kembali peringkat 

tersebut. Peringkat investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- dengan 

outlook stable. Seperti diketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor 

pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang di tandai dengan 

meningkatnya kegiatan volume investasi baik penanaman modal asing maupun 

domestik, sehingga kedepannya akan memberikan efek positif yang signifikan 

terhadap perekonomian secara makro, implikasi ini dapat terlihat pada perubahan 

nilai tukar, imbal hasil obligasi pemerintah dan pasar kredit. Indikator-indikator 

itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya tidak kalah dibandingkan 

ekonomi negara-negara yang telah memperoleh peringkat investment grade. 

  Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan 

pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah 

terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi 

pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari 

sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah 

mengalami kenaikan peringkat investasi, Indonesia masih dihadapkan pada tiga 

masalah penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga masalah itu adalah 

birokrasi, korupsi, dan infrastruktur. Sosiolog asal Jerman, Max Weber, 

mengatakan birokrasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan 

upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak akan mungkin dicapai 

ekonomi modern berkelanjutan, industrialisasi yang cepat, dan take-off into 

selfsustained growth (Giddens, 1985: 195). 

Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara 

makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya 

investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus 

terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya 

investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan 

produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran 

menurun, pendapatan masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan 

maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, 

semakin banyaklah barang dan jasa yang dibeli. Dimana artinya kesejahteraan 

masyarakat akan semakin meningkat. Masalah korupsi juga menjadi hambatan 

lain bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat dipastikan tidak akan ada 

kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan bila sebuah 
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negara masih terkungkung dengan praktek tindak pidana korupsi. Investor asing 

akan berpikir dua kali untuk menanamkan uang di Indonesia jika tindak pidana 

korupsi masih merajalela dan peningkatan supremasi hukum belum tercapai. 

Karena itu, dibutuhkan upaya serius dari seluruh jajaran pemerintah untuk secara 

berkelanjutan melaksanakan pengawasan dan perbaikan di sektor hukum. 

Sementara itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi hambatan bagi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sulit dimungkiri bahwa ketidaksiapan 

infrastruktur memang merupakan masalah utama yang paling sering dikeluhkan 

oleh para investor. Hambatan-hambatan infrastruktur ditenggarai sebagai salah 

satu sebab utama munculnya ekonomi biaya tinggi (high cost economy). 

Namun, hal itu tidak cukup tanpa diiringi dengan keterlibatan pihak 

swasta. Pemerintah harus terus mendorong keterlibatan pihak swasta guna 

mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak dapat bekerja 

sendiri tanpa dukungan pihak swasta mengingat keterbatasan yang dimiliki 

pemerintah dalam soal pendanaan. Peran swasta, baik dalam negeri maupun luar 

negeri, sangat penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur. Perlambatan 

pertimbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa harus dapat dimanfaatkan 

Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan peringkat 

investment grade yang dialami Indonesia beberapa waktu lalu tidak akan 

mendatangkan manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia jika tidak diiringi 

pembenahan terhadap tiga masalah di atas. 

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan pertumbuhan angka-angka 

pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto. Ukuran ini lebih relevan 

digunakan karena batas wilayah pengukurannya yang memungkinkan kebijakan 

pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan tersebut dapat 

dinilai efektifitasnya. Selanjutnya yang lebih relevan untuk digunakan adalah nilai 

PDB berdasar harga konstan daripada PDB atas dasar harga berlaku. Untuk 

membangun suatu pengukuran perubahan kuantitas output (dan bukan perubahan 

harga output), yang disebut GDP riil. Pengukuran output ini dalam harga konstan 

atau nilai mata uang yang konstan dari tahun dasar. Selanjutnya (Todaro, 2000: 

281) mengemukakan pertumbuhan output ditentukan oleh tiga hal yaitu (1) 

Pertumbuhan produktivitas; (2) pertumbuhan kenaikan atau pertumbuhan input 

kapital; (3) Kenaikan dalam Input tenaga kerja. 

 

 

Perumusan Masalah 

Adapun rumusan yang dapat dikemukakan dalam penulisan karya ilmiah ini 

adalah untuk melihat bagaimanakah pengaruh investment grade terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

Tujuan  

 Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengupas implikasi dari 

investment grade yang di tinjau dari segi pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

dimana pemberian predikat investment grade untuk indonesia secara langsung 

akan memberikan pengaruh yang cukup luas bagi laju pertumbuhan ekonomi 

indonesia secara keseluruhan. 
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Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan antara investment 

grade  dengan pertumbuhan ekonomi. 

2. Dapat dijadikan bahan acuan tambahan bagi pengambil kebijakan dalam 

menentukan arah dan strategi kebijakan yang akan diambil; 

3. Sebagai bahan referensi atau literatur tambahan bagi kajian/penulisan lanjutan 

tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, khususnya pengkajian ulang 

untuk penelitian lanjutan mengenai pertumbuhan ekonomi secara makro.    

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Investment Grade 

Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang 

menunjukkan utang pemerintah atau  perusahaan, memiliki risiko yang relatif 

rendah dari peluang default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat 

kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Penggunaan kata 

investment grade mengacu pada sebuah peringkat yang menunjukan utang 

pemerintah atau perusahaan yang memilki resiko yang relatif rendah dari peluang 

gagal bayar. Lembaga pemeringkat hutang seperti Standard & Poors dan Fitch 

Rating menggunakan nilai “A” dan “B” untuk mengidentifikasi peringkat kredit 

sebuah Negara atau perusahaan. “AAA” dan “A” (kualitas kredit tinggi) dan “A” 

dan “BBB” (kualitas kredit menengah) merupakan kriteria investment grade. 

Sedangkan untuk penilaian “BB”, “B” dan “CCC” merupakan kualitas kredit 

rendah atau “sampah atau “Junk Bonds” (Toro, 2012: 01). 

Invesment grade diberikan kepada suatu negara yang memiliki 

fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik jangka panjang yang solid, dan 

memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. 

Hal ini ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang rendah, dan 

inflasi yang terkendali (Syadullah, 2011: 2). Perlu adanya  kebijakan ekonomi 

dengan memberikan utang publik yang rendah, suku bunga perbankan yang 

positif, ketahanan ekonomi domestik serta kestabilan finansial ditengah volatilitas 

dana asing yang masuk. Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah 

penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang 

menentukan tingkat pengeluaran agregate. Dengan demikian istilah investasi 

dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman 

modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan 

jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal 

ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasikan lebih banyak barang dan 

jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk 

menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu 

didepresiasikan (Todaro, 2000: 156). 
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Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal 

yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi 

(atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/ 

perbelanjaan yaitu: 

 Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan 

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 

 Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, 

bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. 

 Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah 

dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun 

penghitungan pendapatan nasional.  

 

Jumlah dari ketiga-tiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan 

investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan 

memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang sudah 

didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai apresiasi maka akan 

didapat investasi netto. Dengan adanya teori investasi maka, dapat dinyatakan 

bahwa Investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang 

positif.Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan 

investasifinansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap 

barang- barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam 

proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-

surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang 

lainnya.Pertimbangan-pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalammelakukan 

(memilih) suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjamanyang berlaku (i), 

tingkat pengembalian (rate or return), dari barang modal, dan prospek (harapan 

berkembang) proyek investasi (Guritno, 1998: 81). Arus sumber-sumber 

keuangan internasional dapat terwujud dalamdua bentuk. Yang pertama adalah 

penanaman modal asing yang dilakukan pihak swasta ( private foreign investment) 

dan investasi portofolio, terutama berupa penanaman modal asing ”langsung” 

yang biasanya dilakukan oleh perusahaan- perusahaan raksasa multinasional. 

Disamping itu, terdapat pula arus permodalan serupa dari bank-bank swasta 

internasional, yang dana investasinya berupa portofolio (Todaro, 2000: 156). 

 

Teori Pertumbuhan Ekonomi   

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat 

dalam jangka panjang. Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi 

mempunyai tiga sifat penting, yaitu (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang 

terjadi terus menerus; (2) usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan; 

(3) kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka 

panjang (Arsyad, 1999:6). Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan 

pertumbuhan angka-angka pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto. 

Ukuran ini lebih relevan digunakan karena batas wilayah pengukurannya yang 

memungkinkan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan tersebut dapat dinilai efektifitasnya. Selanjutnya yang lebih relevan 
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untuk digunakan adalah nilai PDB berdasar harga konstan daripada PDB atas 

dasar harga berlaku. Untuk membangun suatu pengukuran perubahan kuantitas 

output (dan bukan perubahan harga output), yang disebut GDP riil. Pengukuran 

output ini dalam harga konstan atau nilai mata uang yang konstan dari tahun dasar 

(Froyen, 1996: 33) 

 

Model Neo-klasik 

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik  dikembangkan oleh Robert Solow  

dan Trevor Swan. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung 

pada tambahan persediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan 

akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada 

anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap 

mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan 

modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain 

perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, 

akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1999:7). 

Ada dua aliran pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi 

produksi, yaitu teori neo klasik dan teori modern. Dalam kelompok teori 

neoklasik, faktor-faktor produksi yang dianggap sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan output adalah jumlah L (tenaga kerja) dan K (modal). Dalam model 

pertumbuhan neoklasik, peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan 

dari L dan dari input-input produksi lainnya terhadap pertumbuhan output tidak 

mendapat perhatian secara eksplisit atau dianggap konstan (teknologi dianggap 

suatu koefisien yang tetap tidak berubah). Teori neoklasik lebih fokus pada efek K 

(investasi) dan penambahan jumlah L terhadap pertumbuhan output. (Tambunan, 

2003: 45-46). Model ini dipelopori oleh Bort (1960) dengan mendasarkan 

analisisnya pada Teori neoklasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan 

kegiatan produksinya. Kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh 

potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga 

kerja dan mobilitas modal antar daerah (Sjafrizal, 2008:85). 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Indonesia merupakan tempat yang berpotensi sebagai tempat tujuan utama 

untuk berinvestasi dalam jangka panjang, karena: (1) memiliki tenaga kerja dan 

konsumen besar serta sejumlah SME yang besar pula; (2) memiliki berbagai 

macam kekayaan alam yang melimpah; (3) cuaca dan lokasi geografis 

memberikan potensi yang tidak ada duanya bagi produksi yang berkelanjutan dan 

terbarukan; (4) terbukti memiliki catatan kestabilan yang terpercaya dalam hal 

politik, sosial dan ekonomi. Namun hanya dengan memiliki kelebihan di atas 

tidaklah cukup. Indonesia perlu menarik lebih banyak investasi yang berhubungan 

dengan investasi dasar, seperti dalam bidang manufaktur, sumber daya dan 

pertanian yang merupakan sumber keunggulan komparatif yang sangat bisa 
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diandalkan. Peraturan harus dibuat berdasarkan insentif yang pro pasar sehingga 

dapat memasukkan teknologi dan sistem managemen baru bersamaan dengan 

masuknya investasi tersebut.  

Investasi yang luar biasa besar untuk infrastruktur fisik modern diperlukan 

guna mendukung pertumbuhan, khususnya di daerah. Bersamaan dengan investasi 

dalam infrastruktur fisik, investasi di bidang jasa yang memerlukan infrastruktur 

fisik juga perlu dilakukan. Hal ini termasuk jasa seperti telekomunikasi, teknologi 

komunikasi dan informasi, pendidikan, transportasi dan distribusi. Semua 

kegiatan di atas memerlukan koordinasi lintas sektoral dalam investasi dan 

pengaturan kebijakan, dan harus ditempuh dengan cara yang paling efisien. 

Keterkaitan antar kegiatan akan menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu 

mengambil manfaat yang sesungguhnya dari adanya integrasi ekonomi dengan 

pasar regional dan internasional. 

  

Tabel 1. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Di Indonesia 

Tahun 1994-2011 

PMDN PMA 

Tahun Proyek Nilai (Milyar) Tahun Proyek Nilai (Juta 

Dollar AS) 

2000 450 18.609,7 2000 357 4.628,2 

2001 345 18.628,8 2001 331 3.473,4 

2002 296 16.512,5 2002 412 4.865,7 

2003 248 16.286,0 2003 504 8.229,9 

2004 300 22.038,0 2004 638 9.877,4 

2005 160 9.890,8 2005 454 3.509,4 

2006 108 12.500,0 2006 444 3.091,2 

2007 120 12.247.0 2007 571 5.450,6 

2008 130 15.409,4 2008 546 4.602,3 

2009 214 3.665,0 2009 909 8.914,6 

2010 164 20.788,4 2010 867 5.977,0 

2011 124 32.875,7 2011 775 8.544,4 

Sumber: BKPM, 2011 

 

 Pada tabel 1 diatas dapat dilihat realisasi aliran masuk penanaman modal 

asing kurun waktu 2000-2003 menunjukkan tingkat rata-rata bahwa PMA dan 

PMDN mengalami peningkatan sampai 2004. Namun pada tahun 2005 tingkat 

aliran realisasi PMA dan PMDN mengalami penurunan hal ini akibat dari 

kurangnya daya saing serta birokrasi yang menyulitkan para investor untuk 

menginvestasikan dananya, baik itu investor dalam negeri maupun asing. 

Sedangkan di tahun-tahun berikutnya perkembangan PMDN dan PMA mengalami 

pasang surut. Seperti diketahui pada tahun 2009 sampai saat ini, negara luar 

sedang menghadapi krisis disektor keuangan, saham-saham perusahaan besar 

anjlok di pasaran, industri juga melemah disebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat luar negeri karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar yang 

imbasnya juga membuat tingginya tingkat pengganguran di negara luar. 

Sedangkan untuk realisasi PMDN juga berfluktuaktif di tahun 2010, PMDN 
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mengalami peningkatan cukup signifikan bekisar 20.778,4 Milyar dengan realisasi 

proyek berjumlah 164, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pada tingkat 

suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank mengalami penurunan sehingga 

dimanfaatkan oleh investor dalam negeri untuk memperluas usahanya. Melihat 

sejumlah perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman 

modal asing (PMA), atau FDI (foreign direct investment), pada Tabel 1 diatas 

mengambarkan bahwa PMA periode 2000-2008 yang cenderung naik turun 

mengindikasikan bahwa Indonesia kurang menjanjikan bagi PMA.  
 

Gambar 1, Grafik Realisasi PMDN, PMA 

 

 
Sumber: Bappenas RI, 2011 

 

 Namun demikian, paling tidak berdasarkan sejumlah laporan dari 

lembaga-lembaga dunia, yang termaktub pada gambar 1 diatas, Indonesia tetap 

punya potensi sebagai salah satu negara tujuan PMA, terutama karena 

bagaimanapun juga Indonesia tetap memiliki potensi pasar yang besar, 

berdasarkan laporan Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional/Bapenas 

bahwa indeks perkembangan PMDN dan PMA dalam kurun waktu triwulan 2010 

mengalami peningkatan dengan tingkatan untuk PMDN berkisar diatas 100 persen 

pertahun dan PMA diatas 125 persen pertahun, ini menujukkan bahwa adalah 

wajar jika gelar Investment grade di berikan kepada Indonesia jika melihat 

pergerakan yang positif pada realisasi investasi diatas dalam kurun waktu 3 tahun 

terakhir. Indonesia yang memiliki SDM yang besar serta SDA yang berlimpah 

merupakan salah satu daya tarik investor untuk menanamkan dananya di 

Indonesia. Meskipun demikian banyak hal yang harus dibenahi agar para investor 

berbondong-bondong ke sini yaitu harus memperbaiki iklim investasi.  
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Tabel 2. PDB Indonesia Perkapita  Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2006-2010 

Propinsi 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-

rata 

Sumatera 5.26 4.96 4.98 3.50 5.49 4.84 

Jawa 5.78 6.19 7.03 4.81 6.30 6.02 

Bali 5.28 5.92 10.27 5.33 5.83 6.52 

Kalimantan 3.80 3.51 5.20 3.35 5.26 4.22 

Sulawesi 6.85 6.88 9.37 6.89 8.08 7.61 

Nusa Tengara 4.03 5.06 2.55 12.74 5.17 4.30 

Papua 17.14 4.34 1.40 22.74 2.65 1.18 
Sumber: BPS, 2011 

 

 Indonesia adalah salah satu dari empat negara di Asia yang tetap 

menikmati pertumbuhan positif di tengah krisis ekonomi global. Seperti terlihat 

pada tabel 2 diatas menunjukkan fluktuaktif pertumbuhan PDB per tiap wilayah 

kepulauan propinsi, rata pertumbuhan PDB setiap wilayah berkisar 6% pertahun 

dengan imbas tertinggi terdapat pada wilayah Sulawesi berkisar 7.61 persen dan 

terendah di wilayah Papua bekisar 1.18 persen pertahun. Kinerja perekonomian 

yang relatif baik ini memberikan ekspektasi besar masyarakat pada perbaikan 

ekonomi krisis ekonomi yang melanda  Indonesia di tahun 1998 dan krisis 

ekonomi dunia di medio 2009, Beberapa indikator ekonomi lainnya pun cukup 

menggembirakan, seperti: nisbah utang terhadap PDB yang terus turun sehingga 

masih menyisakan ruang gerak fiskal untuk melakukan ekspansi, termasuk 

pengguliran program stimulus hal ini diharapkan akan memberi dampak positif 

pada perekonomian Indonesia di tahun‐tahun mendatang.  

 

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 
Sumber: Bappenas RI, 2011 

 

Terlihat pada gambar 2 pertumbuhan Indonesia diatas 6 persen di tahun 

2010. Implementasi positif ini diperoleh pemerintah melalui sektor perbankan 
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yang mulai berangsur pulih dalam menyalurkan kredit dan bangkitnya pasar 

modal secara amat cepat, stabilnya kondisi politik dalam negeri akan dapat 

membawa iklim investasi yang cukup positif bagi Indonesia kedepannya. 

Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus meningkat dalam empat tahun ke depan, 

seiring dengan membaiknya tingkat investasi dan kredibilitas pemerintah di mata 

investor asing dan dunia usaha. Disamping itu membaiknya perekonomian dunia 

diharapkan juga akan meningkatkan kembali kinerja ekspor Indonesia juga 

sebagai imbas dari masuknya Indonesia sebagai dominasi Investment Grade di 

mata dunia. 

 

Implikasi Investment Grade terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Dengan masuknya Indonesia sebagai bagian dari Investment Grade 

pengaruh nyata yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi kepada 

kemajuan serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan baik dalam PMDN 

maupun PMA, walaupun diketahui bahwa ekonomi dunia sedang mengalami 

krisis namun,secara global namun dapat dipastikan apabila ketentuan investment 

grade benar-benar dilakukan serta di iringi dengan kepastian hukum, stabilitas, 

pasar yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang 

kondusif dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung, maka pertumbuhan 

investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi positif. Karena bagi investor 

asing yang paling penting adalah iklim wilayah investasi yang kondusif serta 

birokrasi yang baik merupakan daya tarik untuk ingin berinvestasi di wilayah 

Indonesia. 

Kinerja perekonomian yang relatif baik pada lima tahun terakhir dan 

besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi secara optimal. Oleh 

karena itu berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, diperkirakan perekonomian 

Indonesia dalam periode tahun 2010–2014 dapat tumbuh lebih tinggi dari 

pertumbuhan tahun 2008-2009. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus 

meningkat dalam empat tahun ke depan, seiring dengan membaiknya tingkat 

investasi dan kredibilitas pemerintah di mata investor asing dan dunia usaha. 

Disamping itu membaiknya perekonomian dunia diharapkan juga akan 

meningkatkan kembali kinerja ekspor Indonesia. Ditambahkan, optimisme ini 

semakin diperkuat lagi dengan ditetapkannya Indonesia pada status investment 

grade yang akan memberikan dampak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 

atau Pertumbuhan Domestik Bruto Indonesia, penguatan fundamental ekonomi 

dan reformasi struktural, investment grade akan menjadi sentimen positif IHSG 

untuk jangka panjang. Aliran dana asing (capital inflow) yang masuk ke Indonesia 

akan semakin besar, Investor akan menanamkan investasi secara langsung dengan 

membangun usaha di Indonesia, portofolio utang menjadi efisien dan tingkat 

resiko menjadi lebih rendah karena membaiknya utang jangka panjang, 

menaikan kepercayaan diri Indonesia di tingkat dunia karena mempunyai tingkat 

resiko yang rendah. 
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Gambar 3, Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi tahun 2000-2010 

 
Sumber: Bappenas RI, 2011 

 

Selain lembaga Fitch Rating, lembaga dunia Moodys Investor Service juga 

memberikan peningkatan pada tingkatan level bagi Indonesia dari Ba1 menjadi 

Baa3 dengan outlook stable pada tanggal 18 Januari 2012 (Kemenkeu, 2012: 10). 

Empat elemen penting yang menjadi key drivers peningkatan rating ini adalah: (1) 

antisipasi Moody’s bahwa posisi keuangan Pemerintah akan sejalan dengan 

negara-negara dalam rentang peringkat Baa; (2) kemampuan Indonesia dalam 

menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian global yang 

memburuk; (3) adanya bantalan kebijakan (policy buffer) serta tools untuk 

mengatasi kerentanan kondisi keuangan; (4) sistem perbankan yang mampu 

bertahan dalam kondisi buruk. Moody’s juga menyebutkan bahwa peningkatan 

rating ini mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang cukup kuat, 

yang antara lain tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

dan sustainable dalam medium term, peningkatan pengeluaran investasi, reformasi 

kebijakan dalam mendorong pembangunan infrastruktur, dan sistem keuangan 

yang dikelola dengan baik (DJPU, 2012: 11).  

 

Tabel 3, Proyeksi Dasar Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Versi dasar 

Dengan Pertumbuhan PDB Rata-rata 2009-2014 = 6.3% 

 
Sumber: Kadin, 2011 



Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375  
Edisi Ke-VI, November 2011 

92 
 

 

Tabel 4, Proyeksi Pertumbuhan PDB Menurut Sektor 

Versi Optimistik Dengan Rata-rata Pertumbuhan PDB 2010-2014 = 6.9% 

 
Sumber: Kadin, 2011 

 

Proyeksi perkiraan pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan terus 

meningkat dalam empat tahun ke depan, seiring dengan membaiknya tingkat 

investasi dan kredibilitas pemerintah di mata investor asing dan dunia usaha. 

Disamping itu membaiknya perekonomian dunia diharapkan juga akan 

meningkatkan kembali kinerja ekspor Indonesia. Hal tersebut dapat di lihat pada 

tabel 3 dan tabel 4 mengenai prediksi perkiraan rata-rata dan dasar pertumbuhan 

ekonomi seiring penyematan gelar Investment grade pada Indonesia. Agar 

pertumbuhan ekonomi bisa melebihi angka 6 persen pada tahun 2012, karena 

dengan modal kondisi politik yang semakin membaik dan stabilitas perekonomian 

yang terjaga bukan tidak mungkin bagi pemerintah untuk memacu pertumbuhan 

lebih cepat lagi guna mengatasi masalah pengangguran dan menurunkan tingkat 

kemiskinan.  

Bertolak dari prediksi kinerja ekonomi yang membaik tesebut, maka pada 

tahun‐tahun mendatang, perekonomian diperkirakan juga akan mampu tumbuh 

lebih tinggi, sehingga dalam periode 2010–2014 rata‐rata pertumbuhan ekonomi 

akan berada dalam kisaran 6,3 persen sampai 6,9 persen. Peningkatan investasi 

fisik yang terus berlanjut dan pertumbuhan ekspor kembali mengakselerasi sejalan 

dengan pemulihan ekonomi dunia, diperkirakan akan tetap menjadi motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi 

produksi, peranan sektor industri manufaktur dan sektor konstruksi diperkirakan 

akan semakin menonjol dan memainkan peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia pada lima tahun ke depan, di samping sektor pertanian yang bisa 

tumbuh lebih dua kali lipat dari pertumbuhan penduduk, sektor perdagangan, dan 

sektor keuangan.  

Namun hal ini dapat tercapai jika terjadi perluasan investasi dan 

peningkatan kapasitas produksi, terutama pada sektor industri manufaktur. 

Pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) harus menjadi prioritas pemerintah 

jika ingin peningkatan ekspor yang ditargetkan dapat dicapai, bukan hanya 

menunggu investor asing untuk masuk kedalam negeri, tetapi juga harus dapat 
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menangkap bola yang di gulirkan sebagai implikasi yang diperoleh Indonesia 

seiring perubahan tingkat label investment grade dari BB+ menjadi BBB- akan 

membuat para investor real money fund yang memang serius menggarap negara-

negara emerging market akan terus mengalirkan dana mereka ke Indonesia 

berdasarkan peningkatan status Indonesia. 

 Dampak kedepannya Indonesia diprediksi akan kebanjiran aliran dana 

asing secara terus-menerus sehingga akan mendorong Rupiah untuk mengalami 

penguatan lebih lanjut dalam setahun dan dua tahun ke depan, sebagaimana juga 

ditunjukkan oleh pola pergerakan Rupiah terhadap mata uang asing. Berdasarkan 

alasan-alasan ini, peningkatan outlook jangka pendek (tiga sampai dengan enam 

bulan) terhadap Rupiah menjadi overweight dari netral. Dalam pandangan 

kedepannya, pemulihan ekonomi global dan tetap rendahnya suku bunga di 

negara-negara barat akan membantu penguatan Rupiah, apalagi ditopang oleh 

kokohnya fundamental ekonomi Indonesia (termasuk pertumbuhan ekonomi yang 

baik). Selain itu, implikasi yang ditimbulkan oleh Investment grade adalah 

semakin membaiknya kinerja neraca pembayaran yang didukung oleh 

peningkatan harga komoditas global dan tetap terkendalinya inflasi yang membuat 

aset-aset tetap menarik. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada tujuan penulisan ini adalah untuk melihat fungsi dari 

label Investmen Grade  yang disematkan oleh pihak lembaga internasional dunia 

Fitch ratings dan Moodys Investor kepada Indonesia serta melihat implikasi yang 

di timbulkan dari terjadinya Investment Grade itu sendiri. Dengan menggunakan 

variabel perkembangan investasi Indonesia dalam hal ini PMA dan PMDN dari 

tahun 2000 sampai dengan 2011, Pertumbuhan Domestik Bruto Negara Indonesia 

yang di lihat pertahun dan perwilayah, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Tingkat perkembangan investasi yang masuk ke Indonesia cenderung 

berfluktuasi dimana untuk PMDN di tahun 2010 bekisar 20.778,4 Milyar 

dengan realisasi proyek berjumlah 164, dan penanaman modal asing (PMA), 

atau FDI (foreign direct investment) sejumlah 5.997.0 namun angka ini terus 

bergulir naik seiring kebijakan pemerintah yang berhasil mengatasi imbas 

krisis dunia dan berpihak kepada para investor. 

2. Perkembangan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan terlihat 

dari rata-rata PDB setiap wilayah di atas 6 persen pertahun. Hal ini 

menandakan bahwa indikator ekonomi turut serta mensukseskan 

pertumbuhan ekonomi, seperti: nisbah utang terhadap PDB yang terus turun 

sehingga masih menyisakan ruang gerak fiskal untuk melakukan ekspansi, 

termasuk pengguliran program stimulus yang tepat sasaran, suku bunga yang 

stabil.  

3. Investment grade disinyalir dapat memberikan pertanda baik bagi iklim 

investasi di Indonesia, seperti yang terlihat grafik hasil pembahasan, bahwa 

gelar investment grade yang diberikan pada Indonesia berdasarkan pada 

fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik jangka panjang yang solid, dan 
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memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang 

prudent. Hal ini ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang 

rendah, dan inflasi yang terkendali serta adanya  kebijakan ekonomi dengan 

memberikan utang publik yang rendah, suku bunga perbankan yang positif, 

ketahanan ekonomi domestik serta kestabilan finansial ditengah volatilitas 

dana asing yang masuk. 

 

 

SARAN 

1. Data yang digunakan adalah time series dengan angka pertumbuhan PDB 

per tingkatan wilayah kepulauan Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, 

Kalimantan, Nusa Tengara Maluku dan Papua, sehingga belum dilakukan 

analisa dan perbandingan komprehensif jika mengunakan keseluruhan 

propinsi di Indonesia, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama agar menghasilkan 

data yang lebih komprehensif dan akurat.  

2. Begitu juga dengan data Investasi yang hanya melihat dari sisi penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), 

diharapkan untuk penulisan selanjutnya dapat mengunakan data ekspor 

impor Indonesia ataupun dengan melihat pergerakan investasi negar-

negara ASEAN sebagai perbandingan untuk tingkat investasi Indonesia. 
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