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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011-2025 bukanlah suatu desain pembangunan nasional 

yang baru di Indonesia. Pada masa - masa  pemerintahan sebelumnya, desain 

pembangunan nasional sudah dilakukan oleh setiap rejim dengan rancagan 

serta metode yang berbeda.  

Di masa pemeritahan Orde lama sudah di mulai program 

pembangunan nasional misalnya melalui program Kasimo Plan yang intinya 

mengenai usaha swasembada pangan, untuk memperbaiki Keadaan ekonomi 

dan keuangan pada masa awal kemerdekaan  yang amat buruk.  

Di masa pemeritahan Orde baru, Indonesia memulai menata kehidupan 

ekonomi secara lebih terarah dan fokus terhadap prioritas pembangunan. 

Pemerintah Orde lama membentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun atau 

(REPELITA) I hingga replita VI, (Repelita I, 1 April 1969 hingga 31 Maret 

1974,  Repelita II, 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979, Repelita III, 1 April 

1979 hingga 31 Maret 1984, Repelita IV, 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989, 

Repelita V, 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994).  

Dimasa reformasi, pemerintah Indonesia berupaya untuk 

membangkitkan kembali perekonomian nasional degan menuntaskan semua 

permasalahan warisan rezim orde baru, akibat dari prekatek korupsi, kolusi 
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dan nepotisme (KKN), dan juga mulai melakukan serangkaian perbaikan 

ekonomi dan pembangunan nasional melalui program- program pembangunan 

(RPJMN) Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 

Pada periode ke II masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, pemerintah  mengeluarkan suatu terobosan pembangunan 

ekonomi nasional yang jauh lebih komplementer. Pada tanggal 6 Mei 2011, 

pemerintah  menerbitkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang 

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

2011– 2025, yang disingkat dengan MP3EI. Bersamaan dengan Perpres itu 

diterbitkan juga suatu buku berupa dokumen setebal 210 halaman, berisi 

tentang strategi, tata cara, protokol dan beragam rancangan megaproyek 

pembangunan. 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia atau (MP3EI) 2011-2025 meruapakan suatu desain pembangunan 

ekonomi nasional yang terintegrasi dan komplementer, penting serta khusus 

untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sebagai 

langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 

10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan 

ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan1. 

                                                           

1
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Masterplan Percepatan dan Perluasaan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, (Jakarta, Kementrian Koordinator Bidang 

Perekonomian, 2011 hal 10)  
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Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011-2025 disusun pemerintah dengan pertimbangan 

bahwa Indonesia memiliki potensi, ketangguhan dan keunggulan, yang 

terbukti dari keberhasilan Indonesia melewati periode resesi ekonomi global. 

Krisis ekonomi global pada tahun 2008 (The Second Great 

Depression) mengakibatkan terjadinya gelombang penghancuran ekonomi 

negara–negara Eropa dan Amerika. Indonesia menjadi salah Negara yang 

tidak terkena dampak dari krisis saat itu. Hal tersebut kemudian membawa 

Indonesia menjadi pusat perhatian dunia Internasional. Bias dari 

perekonomian Indonesia yang stabil saat itu membuat Indonesia menjadi 

poros perdagangan internasional.  

Pasca krisis global tahun 2008, organisasi-organisasi Internasional kian 

santer mengadakan pertemuan, membahas bagaimana kelanjutan dan 

perkembangan perekonomian global. Respon pertema dari krisis yang terjadi 

tahun 2008 ini adalah diadakannya pertemuan G-20 di Washinton, G-20 

merepresentasikan kekuatan ekonomi dunia, yakni 80 persen PDB dunia, 80 

persen perdagangan dunia, dan 65 persen penduduk dunia, Indonesia menjadi 

salah satu anggota G-20.  

Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai solusi bagi perbaikan 

ekonomi dunia, saat itu Indonesia (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 

perpandangan bahwa Negara-negara berkembang harus menjadi solusi dalam 

penanganan krisis global. Keyakinan pemerintah pada waktu itu semakin kuat 
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untuk merealisasikan pandangan positif Negara-negara serta lembaga-lembaga 

internasional untuk menjadi poros perekonomian dunia.  

Hasil dari pertemuan G-20 tersebut menghasilkan skema penyediaan 

dan pembiayaan infrastruktur dalam rangka untuk menangulangi krisis. Krisis 

ekonomi global pada tahun 2008, ini menjadi kilas balik bagi lahirnya 

Masterplan percepatan dan perluasan pembnaguna ekonomi indonesia.  Hal ini 

dikarenakan, Indonesia memiliki cadangan khusunya di sektor ekonomi riil 

(kekayaan sumber daya alam yang masih bisa dieksplorasi), jumlah penduduk 

yang besar dan produktif serta konsumtif, serta akses yang strategis ke 

jaringan mobilitas global yang harapanya dapat menopong sektor finasial yang 

mengalami krisis.  

Hal ini sebagaimana jika dilihat, Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dilaksanakan untuk 

mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan 

keunggulan dan potensi strategis di setiap wilayah, sehingga itu MP3EI 

membagi Indonesia kedalam 6 koridor ekonomi yakni ; Koridor Sumatera 

sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi 

Nasional, Koridor Jawa sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional, 

Koridor Kalimantan sebagai Pusat Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas 

dan Pertambangan Nasional, Koridor Bali-Nusa Tenggara sebagai Pintu 

Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional, dan Koridor Papua-

Kepulauan Maluku sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, 

dan Pertambangan Nasional.  
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Megaprogram dan Megaproyek MP3EI dalam rangka percepatan dan 

perluasan dilakukan melalui pengembangan  8 (delapan) program utama 

yakni; pertanian, pertambangan, energi, indutri, kelautan, pariwisata, 

telematika serta pengembangan kawasan strategis2. 

Jika dilihat, lahirnya kebijakan tentang Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI 2011-2025 tidak lepas 

dari pada sejumlah pembahasan di tingkatan internasional. MP3EI bukan lahir 

begitu saja dari kreasi dan kejeniusan pemerintah Susilo Bambang 

Yudhoyono. Hal ini tentu memunculkan berbagai pertanyan bisakah negeri ini 

menjalankan Megaprogram ini tanpa terlepas dari campur tangan negara luar, 

dan dari mana sumber pendanaan pembangunan-pembangunan ini.?  

 Hal ini menjadi penting karena Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 berisikan arahan 

pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap 

dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan 

peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan 

dan perluasan investasi.  

Sejak awal lahirnya MP3EI sangat jauh dari logika hierarki peraturan 

perundang-undangan. Baru kali ini kita melihat ada Peraturan Presiden yang 

mengamatkan perubahan bagi 7 Undang-Undang, 7 Peraturan Pemerintah, 5 

                                                           
2
http://www.kemenegpdt.go.id/uploads/artikel/KPDT_MP3EI.pdf 

http://www.kemenegpdt.go.id/uploads/artikel/KPDT_MP3EI.pdf
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Prepres, Kepres, Inpres, serta 9 Peraturan Menteri yang dirasa akan 

menghambat jalannya MP3EI.  

Undang-Undang yang merupakan Amanat langusng UUD 1945 

sedangkan Peraturan Presiden harus mengacu kepada Undang- undang tetapi 

dalam kasus MP3EI ini berlaku sebaliknya. kedua, Prespres MP3I ini 

memiliki cakupan yang luas dan dominasi atas peraturan perundang-undangan 

yang mengatur persoalan sektoral startegis, seperti kehutanan, pertanahan, 

investasi, pertanian, pertambangan, perdagangan (ekspor-impor), minyak dan 

gas, pajak dan bea cukai. Semua aturan itu di integrasikan dengan program 

MP3EI dimana dalam pelakasanaan perdagangan ekonomi tidak ada hambatan 

bagi perjalanan barang-jasa dan manusia.  

Terlapas dari persoalan hukum ini, pemerintah Indonesia hari ini terus 

berupaya untuk merealisasikan sejumlah megaproyek yang terdapat di dalam 

dokumken MP3EI. Sajauh ini Di tengah gencarnya pemerintah menjalankan 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2011-2025 belum terdapat suatu studi yang secara kritis membedah 

genealogi kebijakan MP3EI dan bagaimana MP3EI bekerja.  

Beberapa kajian yang telah dilakukan pada umumnya hanya 

mempermasalahkan kemampuan MP3EI mengatasi ketimpangan 

pembangunan antar wilayah atau hanya sekedar memaparkan hambatan-

hambatan implementasi MP3EI. Sementara kajian yang lain secara langsung 
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memaparkan potensi dampak-dampak MP3EI terhadap masalah keselamatan 

rakyat, perampasan tanah, atau dampaknya terhadap buruh.  

Proposal ini pada dasarnya bersifat sebagai suatu studi pendahuluan 

(preliminary study) yang berupaya untuk menganalisa berbagai macam proses 

yang saling terkait dalam mendorong lahirnya MP3EI di indonesia dan serta 

dampak dan persoalanya terhadap rakyat insonesia.  

B. Rumusan Masalah 

Mengapa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono megeluarkan 

Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011-2025 pada tahun 2011 dan Apa dampaknya bagi 

rakyat Indonesia?  

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya menjawab pokok permasalahan dan menarik hipotesa, 

penulis mencoba menggunakan pendekatan yang demukaan oleh David 

Harvey
3
. David harvey mengajukan suatu teori tentang spatio temporal fix 

untuk melihat hubungan yang erat/dialektik antara kebijakan nagara dan 

kapital dalam upaya mencari suatu jalan keluar bagi problem ekonomi (krisis 

ekonomi) melalui jalan Imperialisme. 

Teori Spatio-Temporal Fix”..!!  

                                                           
3
David Harvey (1935) adalah professor antropologi di universitas New York (CUNY). 
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Teori Spatio- Temporal FixDavid Haryev sebenarnya barengkat dari  

formulasiteoti Marx terkait tendensi krnois dari sistem kapitalisme yang 

rentan terhadap krisis. Sebagaimana Marx dan Harvey melihat Krisis 

kapitalisme ditandai dengan terjadinya : 

1. Surplus kapital (Dalam bentuk Komodity, Uang dan Kapasitas 

produksi) 

2. Dan surplus tenaga kerja yang megiringinya, dibarengi  dengan 

ketiadaan cara-cara untuk menggunakan surplus-surplus itu secara 

menguntungkan.(David Harhey : 98) 

Labih lanjut David Harvay  membuktikan bahwa, krisis-krisis kapitalis 

yang terjadi, ternyata tidak membuat aktifitas kapitalisme menjadi bangkrut. 

krisis ekonomi tersebut dapat di atasi melaui skema yang di tunjukan oleh 

David Harvey di bawah ini : 

Skema 1.1 Sirkuit kapital 
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Sumber : David Harvey 1985 : 9 

Keterangan : 

 

Melalui skema sirkuit capital ini David Harvey menjelaskan bahwa: 

krisis kapitalisme (overakumulasi) disuatu teritori tertentu yang di tandai 

dengan terjadinya surplus kapital secara potensial dapat diserap melalui; 

1. Pengaliha temporal dalam bentuk investasi dalam proyek – proyek 

kapital jangka panjang atau belanja – belanja sosial (seperti 

pendidikan dan riset) yang akan menunda masuknya kembali nilai 

– nilai kapital kedalam sirkulasi kapital. 
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2. Pengalihan spasial melalui pembukaan pasar – pasar baru, 

kapasitas – kapasitas produksi yang baru, dan sumber daya, 

peluang – peluang sosial dan tenaga kerja baru 

3. Kombinasi antara (1) dan (2). 

David Harvey membagi sikuit kapital ini ke dalam 3 bagian 

dianatarnya ; sirkuit primer (producers and consumrs durables) sirkuit 

sekunder (production of value)  dan dan sirkuit tersier (social expenditures and 

invastion technology, science).  pertama, Arus capital yang menyimpang dari 

ranah produksi dan konsumsi langsung (sirkuit primer) dan mengarah ke suatu 

sirkuit sekunder pembentukan capital dan konsumsi tetap atau ke sirkuit 

tersier belanja – belanja sosial dan riset dan pengembangan.  

Sirkuit sekunder melalui (capital market) dan tersier melalui (state 

funcition) dapat menyerap kelebihan capital ke dalam investasi – investasi 

berdurasi panjang. Misalkan dalam sirkuit sekunder (capital market), surplus 

capital dapat diserap kembali ke sektor produksi (pabrik dan perlengkapan, 

kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api dll) dan penciptaan suatu 

dana konsumsi misalkan perumahan.  

Pemanfaatan secara gabungan bisa saja dilakukan (semisalDavid 

Harvey mencontohkan pembangunan jalan tol bisa dimanfatkan baik untuk 

aktifitas produksi dan konsumsi). Porsi tertentu capital  yang mengalir ke 

sirkuit sekunder bisa juga di tanamkan dalam bentuk tanah dan menjadi aset – 
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aset di bank. Ringkasnya investasi ini memainkan suatu peran fundamenatal 

dalam penyerapan surplus capital dalam suatu regionalitas. 

Arus capital yang mengalir ke sirkuit tersier (state funcition) sangat 

berperan penting dalam penyerapan surplis capital melalui special 

expenditures (bealanja sosial) yaitu investasi yang  berjangka panjang dalam 

infrastruktur – infrastruktur sosial, juga melalui riset – riset atau inovasi 

teknologi yang secara langsug memberi umpan balik pada sektor produksi. 

Surplus – surplus capital yang telah diserap kedalam sirkuit sekuder, (capital 

market; fixed capital dan consumptions fund) dan sirkuit tersier melalui (state 

function; special expenditures da teknologi, science). Investasi – investasi ini 

bisa bersifat produktif dalam jangka panjang jika investasi tersebut 

berkontribusi terhadap produktifitas capital di masa mendatag. 

Jika hal ini yang berlangsung, maka capital yang mengalami 

overakumulasi pada akhirnya dapat mengalir kambali ke sirkuit primer capital, 

investasi – investasi semacam ini dapat memberikan kelegaan setidaknya 

untuk sementara waktu terhadap problem overakumulasi. 

Proses ekpansi geografis juga tidak terjadi di sembarang tempat dan 

waktu. Ruang tertentu yang akan dipilih untuk memindahkan surplus kapital 

ini sangat bergantung pada banyak faktor, di antaranya faktor ketersediaan 

buruh murah yang melimpah, ketersediaan sumberdaya alam yang memadai, 

dan ketersediaan lokasi-lokasi yang menguntungkan sebagai aktivitas bisnis.  



12 
 

Dibutuhkan faktor yang lain, yaitu kesediaan negara atau kumpulan 

berbagai macam negara untuk merancang, membentuk dan mengadopsi desain 

pembangunan untuk membangun pengaruh kekuatan ekonomi dan politik 

dalam alam persaingan saat ini.   

Hal lain yang memainkan peranan penting adalah tersedianya 

kebijakan-kebijakan negara, seperti adanya investasi negara untuk 

pembangunan infrastruktur, subsidi investasi,  kebijakan pajak, dan kebijakan 

perburuhan yang fleksibel, dan kebijakan “ramah investor”. Atau, dalam kasus 

MP3EI Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemabngunan Ekonomi 

Indonesia2011-2025adalah kebijakan pembangunan infrastruktur dan 

pembentukan kawasan-kawasan industry baru dalam bentuk Kawasan 

Perhatian (KPI) Investasi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).  

Melalui pendekatan David Harvey ini, penulis berusaha untuk 

memberikan suatu perspektif yang lebih kritis untuk melihat kebijakan 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2011-2025. Penulis berusaha membuktikan bahwa, walaupun naskah 

dan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dibuat oleh pemerintah Susilo Bambang 

Yudhoyono tetapi terdapat faktor – faktor ekternal yaitu sistem kapitalisme 

global yang sangat mempengaruhi lahirnya kebijakan masterplan tersebut.  

Faktor ekternal yang sangat mempengaruhi lahirnya kebijakan 

masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah 
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krisis ekonomi tahun 2008 yang mengakibatkan gelombang penghancuran 

ekonomi hampir di suluruh belahan negara AS dan eropa. Krisis ini juga 

berdampak pada sistme perekonomian global.  

Krisis ekonomi ini tentu mengakibatkan sirkulasi kapital mengalami 

kemacetan. Hal ini karena, keberlanjutan akumulasi profit di sector financial 

terbukti tidak dapat maju terus tanpa topangan sector ekonomi rill. Sector rill 

inilah yang kemudian digalakan melalaui rupa-rupa kebijakan donor dan 

fasilitasi perdagangan melalui lembaga World Training Trganization (WTO). 

Krisis ini tentu harus segera di cari jalan keluarnya, sebagaimana yang 

dikemukan David harvey :  

Jika devaluasi ingin dihindari, maka harus ditemukan cara – 

cara untuk menyerap surplus kapital. Ekpansi geografis dan 

reorganisasi spasial menjadi salah satu opsinya. Namun opsi ini tidak 

dapat dipisahkan dari proses pergeseran temporal dimana surplus 

kapital dialihkan ke proyek-proyek jangka panjang yang butuh waktu 

bertahun-tahun agar nilai mereka kembali bersirkulasi lewat aktifitas 

produktif yang sedang mereka dukung pendanaanya.  

 

Disinilah relevansi teori David Harvey, untuk kita melihat keterkaitan 

antara krisis ekonomi dan lahirnya desain pembangunan Masterplan 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025. Hal 

ini karena, kebijkan MP3EI di buat pascakrisis global yang melalui berbagai 

pembahasan dalam pertemuan-pertemuan internasional yang mana penulis 

berusaha untuk membuktikannya. 
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Kedua, melalui pendekatan David Harveypenulisa berusaha untuk 

membuktikan bahwa, kebijakan MP3EI adalah  upaya untuk menemukan 

spatio temporal fix melalui pembukaan ruang-ruang baru yang memungkinkan 

surplus capital dapat bersirkulasi sebagai usaha untuk menjawab persoalan 

krisis ekonomi. 

D. Hipotesis 

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono megeluarkan kebijakan 

Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2011-2025 karenadesakan strukrural (kapitalisme global) melalui 

proyek politik imperialisme (ekpansi geografis) ke negara Indonesia, sebagai 

upaya untuk merestorasi capital dari krisis financial pada tahun 2008, proyek 

pembangunan MP3EI ini juga berdampak negatif bagi keselamatan rakyat 

Indonesia.  

E. Tujuan penelitian 

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah senantiasa memiliki 

tujuan penelitian, tujuan penelitian ini adalah: 

Pertama, Penulisan ini dimaksud sebagai manifestasi dari teori-teori 

yang pernah penulis peroleh selama di bangku kuliah serta sebagai 

penambahan keilmuan secara mendalam. 

Kedua, Penulisan ini agar dapat menjadi gambaran objektif melihat 

hubungan yang  saling menjalin antara kekuasaan negara dan kekuatan capital 

yang berperan sangat penting bagi berjalanya proyek imperial. 
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Ketiga, Sebagai syarat untuk ujian akhir semester (UAS) dan 

harapanya proposal ini dapat diterima dan dikembangkan lebih jauh untuk 

menyelesaikan study penulis jurusan Ilmu Hubungan Internasional di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada semester berikutnya. 

 F. Teknik penulisan 

Dalam menulis proposal ini, penulis menggunakan rute penulisan 

induksi.Yang artinnya berdasrkan pada pengumpulan data yang kemudian 

dapat menarik suatu kerangka teori untuk menganalisis dan membuktikan 

hipotisis penulis dengan melihat kejadiaan – kejadian di lapangan. 

Pengumpulan data ini diperoleh melalui sejumlah literature, lembaga 

riset, surat kabar, maupun dokumen-dokumen dan laporan-laporan baik yang 

diterbitkan maupun tidak dan juga bahan-bahan lain yang dapat dijadikan 

acuan dalam penulisan karya tulis ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, penulisan dan 

pemahaman terhadap pemikiran maka penulis membuat sistematika penulisan 

yang terencana sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan.Pokok pembahasan bab ini berisikan, latar 

belakang masalah, pokok pembahasan, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan 

penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan. 



16 
 

Bab II, Apaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di Indonesia. 

Bab III, Alasan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono 

mengeluarkan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembagunan 

Ekonomi  Indonesia (MP3EI)  2011-2025 yang berperan penting untuk 

menangulangi krisis financial global tahun 2008. 

Bab IV, MP3EI dan kemungkinan dampaknya bagi rakyat Indonesia. 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan sejumlah persoalan yang muncul 

disebabkan oleh  kebijakanMP3EI yang dialami oleh rakyat Indonesia. 

Bab V, Penutup 

 


