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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :  Aspek Ekonomi: Pilkada 2018 dan Proyeksi di Pemilu 2019 

Pemateri :  

1. Dr. Ninasapti Triaswati, S.E., M.Sc., Dosen FEB UI 

2. Titi Anggraini, S.H., M.H., Direktur Eksekutif Perludem 

3. Riski Wicaksono, Peneliti Bidang Ekonomi TII 

 

Moderator  : Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik TII 

Partisipan : Diksusi ini diikuti oleh sebanyak 20 peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda 
seperti media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Riski 

Dari 17 Provinsi yang menjadi peserta pilkada, TII meneliti sebanyak 7 dengan memperhatikan 
keterwakilan pulau dan keterjangkauan data. Tujuh provinsi tersebut ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Kalimantan Barat, NTB, Sulawesi Selatan, Maluku. Menariknya tujuh provinsi tersebut konstribusi 
PDRB tujuh provinsi tersebut cukup tinggi. Mulai dari 1 persen ke 41 persen.  

Penelitian ini melihat bagaimana pola konsumsi di masa Pilkada melalui Lembaga Non Profit Rumah Tangga 
(LNPRT). LNPRT ini merupakan salah satu sector yang telah mengakumuliasi lembaga non profit seperti 
partai politik  

Bagaimana konstribusi aktvitas pilkada terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional? Diasumsikan 
aktivitas Pilkada dapat meningatkan belanja partai politik. Jika dilihat dari yoy dengan tahun sebelumnya, 
tumbuh 0.8 persen. Ini mennjukkan hal yang positif. Aktivitas partai politik sudah berjalan. Dari laju 
pertumbuhan yang sudah di capai, dari sisi konsumsi tidak jauh berbeda. 

Sedagkan di tujuh provinsi terpilih, secara yoy, Sulawesi selatan memiliki pertumbuhan yang ppaling tinggi. 
22, 53 persen. Hal ini menunjukkan di Sulsel aktivitas Pilkadanya meneyrap biaya yang tinggi. Secara kartal, 
Sulawesi Selatan memang mengalami pertumbuhan secara konsisten. 

Mennariknya, dari tujuh provinsi tersebut, konstribusi sector LNPRT terhadap PDRB di masing-masing 
provinsi menunjukkan provinsi Maluku lah yang dominan dibandingkan yang lain. Sedangkan jika dilihat 
dari jumlah kekayaan kandidat, untuk calon gubernur, ternyata yang paing kaya adalah berada di Sulawesi 
Selatan dan diikuti oleh Jawa Barat. Data ini merupakan akumulasi dari semua kekayaan calon. Di Proinsi 
Sulawesi Selatan terdapat 3 pasangan calon gubernur. 

Sedangkan di level kabupaten/kota yang tertinggi ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini sekita 89 kandidat 
memiliki rata-rata kekayaan 11,3 Miliyar. Artinya bisa dibilang cukup kompetitif.  

Selai itu, kita juga melihat tingkat kekayaan kandidat. Menariknya, calon wakil guberur memiliki tingkat 
kekayaan yang lebih besar dibadingkan dengan gubernur. Hal ini dugaan kami peran wakil gubernur lebih 
dimanfaatkan untuk sumber daya modal politik. 

Dari sisi inflasi kita belum bisa melihat dampak pilkada terhadap ekonomi. Karena terkait harga minyak 
yang cukup fluktuatif. Jika dilihat dari pergerakan IHSG, ada kecenderungan IHSG menurun bahkan pada 
tanggal 27 Juni (Pelaksanaan Pilkada ) turun beberapa poin tapi bukan karena Pilkada tetapi karena 
ketidakjelasan faktor global. 

Jika dilihat dari media monitoring, mayoritas janji-janji kampanye didominasi dengan isu ekonomi riil. Mulai 
dari pemerataan ekonomi, perluasan serapan tenaga kerja, dll  
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Kesimpulannya, secara nasional, penyelenggara Pilkada ini mendorong dampak positif terhadap tren 
pertumbuhan. Tapi jika dilihat dari segi kontribusinya, masih sangat rendah. Prospeknya di Pilpres 2019 
mendatang, pada dasarnya ekonomi memiliki karakter suka dengan kepastian. Tetapi jika melihat 
konstribusinya mash belum bisa dilihat. Tapi jika dilihat secara skala dan dari anggaran pemerintah juga 
lebih besar. Seperti di pemilu 2014, mengakumulasi 24 T. kemungkinan di 2019 ini akan ada anggaran 
sekitar 29 Triliun untuk pemilu 2019. Jelas Ini akan mendongkrak pertimbuhan jauh ebih besar jika 
dibandingkan dengan pemilu tahun ini. 

 

Ninasapti 

Ada tiga garis besar dalam pemilu. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan ketenaga kerjaan. Jika bicara 
terkait pertumbuhan ekonomi, ada kebijakan fiscal, kebijakan moneter, dan sector rill. Kalau mau sedikit 
lebih dalam mencari data, bisa mengakses sector rill seperti harga barang pokok, harga sembako, dll.  Selain 
itu terkait inflasi, juga harus dilihat secara spesifik. Biasanya kalau inflasinya naik, daya belinya masyarakat 
terganggu. Tapi ini hanya sementara. 

Ada hal yang belum disinggung oleh laporan Riski yakni terkait lapangan kerja. Misalnya dengan permintaan 
sablon, nasi kotak, dll belum banyak dilacak. Seain itu, tingkat upah nampaknya tidak banyak berubah. Dari 
sisi jaminan social yang sering dijanji-janjikan seperti pendidikan gratis dll. Biaya sekolah gratis tetapi 
sekolahnya masih bayar.  

Selurh aspek secara umum sdah dibahas di TII, tetapi masih banyak dengan asumsi, perlu dilihat secara 
ekspisit. Titik berat kajian tentang pertumbuhan eonomi pada pembahasan konsumsi, belum pada investasi 
dan pengeluaran pemerintah. Secara umum membahas harga, inflasi belum mendalam pada 
ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Sehingga bisa diperjelas selanutnya.  

 

Titi Anggraini 

Tadi dikatakan dana Pilkada 2018 disebutkan menghabiskan biaya sebesar 15 Triliun. Ini jangan sampai 
akan menarik kesimpulan biaya kita sekarang lebih mahal. Karena harus dibadingkan secara komparatif 
dengan pilkada sebelumya. Jika dibandingkan dengan Pikada Serentak sebelumnya, juga tidak bisa 
dibedakan secara mudah. Karena jumlah provinsi mapun kabupaten dan kota yang berbeda. Pilkada 
Serentak 2018 meruakan pilkada paling besar karena diikuti oleh jumlah daerah yang menyelenggarakan.  

Pilkada Serentak kok malah angkanya tetap besar. Karena alat peraga, bahan kampanye, iklan di media 
elektronik, debat terbuka yang awalnya ditanggung oleh paslon sekarang dibiayai oleh Negara. Oleh karena 
itu masih belum efisien. Faktor lain  yang membuat tidak efisien ialah karena penyelenggaraan Pikada di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih belum serentak. Jika elemen keserentakan tersebut dapat benar-
benar terjadi pada 2024 nanti, akan lebih serentak. Minimal dari sisi honorarium penyelenggaraan pilkada. 

Dari sisi sebaran dana, dana menyebar di KPU, Bawaslu, DKPP, dan APBD. Dana politik pilkada adalah dana 
yang dikelola dan dibelanjakan oleh pasangan calon. Pembiayaan dana politik pilkada terbagi dalam 
beberapa babak waktu: pra kampanye, kampanye, dan pasca masa kampanye.  

Selain itu dana dari Negara juga menyebar di kementerian dan lembaga seperti Polisi dan TNI. yang selama 
ini dilihat adalah dana yang mengalir ke KPU, Bawaslu, DKPP. Belum banyak terdengar dana yang mengalir 
ke kementerian atau lembaga lainnya.  

Di waktu pasca kampanye, calon banyak mengeluarkan uang saksi. Tetapi uang saksi tidak dapat dilacak 
akuntabilitasnya. Mengingat hal ini tidak dilaporkan ke KPU. Jadi uang yang beredar ketika masa tenang dan 
pemungutan suara ini jumlahnya besar. Tetapi tidak dapat dilihat oleh public karena ini tidak dilaporkan.  

Peredaran uang bisa lebih ditekan karena sudah mulai banyak regulasi kita yang menekan praktik politik 
uang. Seperti dalam UU Pilkada baik yang member dan menerima sama sama sebagai tersangka. Selain itu 
Bawaslu dapat mendskualifikasi tanpa harus menunggu putusan pengadilan.  
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Di Pemilu 2019 uang akan menjadi yang dominan. Tahun 2014 batasan uang yang dapat diterima parpol 
individu 1 miliar menjadi 2,5 miliar pada pemilu 2019. Dari 7,5 miliar oleh badan hokum menjadi 25 miliar 
pada pemilu 2019.  

 

FORUM DISKUSI 

1. Puspa: 

Kesan saya dampak ekonomi dari Pilkada, apakah angka angka yang terlihat tersebut benar-benar 
karena Pilkada? Sarannya ialah menguatkan desain riset yakni dengan perpajang masa trennya. Dari 
satu tahun dan satu kuartal, diperpanjag ke lima tahun. Saran kedua, jika tidak begitu merepotkan, 
bisa diperluas 17 provinsi.  

2. Basuki Rahmat:  

Jika misalnya pengumpulan data digunakan dengan data primer, itu bisa menjelaskan keadakan-
keadaan yang mencolok. Seperti tadi di LNPRT tinggi tapi tidak lienear terhadap PDRB. Sehingga hal 
ini perlu dijelaskan. 

 

 

 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 
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