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BAB III 

SEBAB PEMERINTAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

MENGELUARKAN KEBIJAKAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN 

PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) 2011-2025 

YANG BERPERAN PENTING UNTUK MENANGGULANGI KRISIS 

FINANSIAL GLOBAL TAHUN 2008. 

Bab ini akan membahas terkait yang pertama, Bagaimana proses kebijakan 

Masterplasn Percepatan dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi MP3EI (2011-2025) 

terbentuk melalui sejumlah pembahasan di tingakatan internasional pasca krisis 

finansial global tahun 2008 yang menerpa negara amerika dan eropa. Kedua, peran 

negara Indonesia dalam upaya penciptaan suatu space ekonomi yang membuka ruang 

bagi masuknya kapital ke indonesia. Melalui pembentukan koridor ekonomi dan 

pembangunan infrastruktur menjadi tempatbagi penyerapan surplus kapital kedalam 

sejumlah mega proyek MP3EI.  

Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011-2025 tidak lahir begitu saja, terdapat faktor-faktor 

internasioanal khususnya krisis ekonomi global tahun 2008 yang sangat 

mempengaruhi lahirnya kebijakan MP3EI di Indonesia. 

  A.   Faktor Internasional Yang Mempengaruhi Lahirnya Kebijakan MP3EI 

1.   Krisis Ekonomi Tahun 2008 
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Pada tahun 2008, tercatat Amerika Serikat (AS) mengalami krisis 

finansial yang diawali dengan kredit macet Lehman Brother, yang akhirnya 

250.000 yang terkait sektorfinansial menghilang. Krisis ini pada mulanya 

menerpa sektor konstruksi, otomotif, elektronik, dan kemudian merambat 

ke sektor manufaktur dan sektor jasa.  

Krisis ini berakibat pada kebangkrutan pusat industri Detroit; 

menurunnya tingkat ekspor Jepang, China, Taiwan dan lainnya hingga 40-

45%; kebangkrutan bank-bank-investasi di Wall Street. Krisis juga 

berdampak pada gelombang penghancuran ekonomi di berbagai belahan 

dunia, Jepang, Eropa, atau bahkan dibeberap Negara Asia (M.Ridha).
1
 

Studi McNally (2009: 36) menunjukkan bahwa yang disebut krisis 

finansial di Amerika Serikat tersebut pada dasarnya merupakan krisis 

global, karena telah mengguncang Inggris, zona Eropa, Asia Timur dan 

negara-negara berkembang, lalu terus menyebar ke Islandia, Hungaria, 

Latvia, Ukraina, dan Pakistan. Hal lainnya, krisis tersebut pada dasarnya 

bukan lagi soal krisis finansial, tetapi juga krisis ekonomi riil. 

Krisis yang dialami Negara Adidaya tersebut bukanlah yang 

pertama kalinya dalam sejarah, padatahun 1930 krisis ekonomipun 

menguncang amerika yang dikenal dengan “Great Depresion” Krisis ini 

diawali dengan kejatuhan modal yang di Wall Street pada bulan Oktober 

1929 dimana ditahun 1932 harga saham Dow Jones turun hingga 89% 

                                                           
1
 http://www.prp-indonesia.org/2012/finansialisasi-dan-krisis-kapitalisme 
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sebelum krisis, dan krisis ini pulih sepuluh tahun kemudian, 

berkatketerlibatan AS dalam Perang Dunia ke II dan ekonomi AS mulai 

bergerak kembali. 

Pasca krisis ekonomi global April 2008, International (IMF) 

kemudian mengumumkan bahwa dunia sekarang berada dalam krisis 

finansial terbesar di Amerika Serikat sejak Depresi Besar. Krisis-krisis 

kapital yang terakhir ini tentu saja harus dicari jalan keluarnya. 

Dalam pandangan David Harvey (2003: 116), ketika krisis kapital 

terjadi maka yang dibutuhkan adalah cara-cara untuk menyerap surplus 

kapital dan tenaga kerja melalui produksi ruang-ruang baru, 

pengorganisasian pembagian kerja teritorial yang baru, pembukaan 

kompleks-kolpeks sumberdaya baru yang murah, pembukaan wilayah-

wilayah baru untuk menciptakan ruang yang dinamis bagi akumulasi 

kapital, dan penetrasi formasi sosial yang non-kapitalistik dan diganti 

dengan relasi sosial yang kapitalis beserta beserta pembentukan kebijakan 

institusional tertentu. Karena itu, desain-desain pembangunan untuk 

merestorasi kapital dari krisis harus diciptakan dan dibentuk. 

Dibutuhkan faktor lain, yaitu kesediaan negara atau kumpulan 

berbagai macam negara dan lembaga pendukungnya untukmerancang, 

mengadopsi dan membentuk desain pembangunan untuk 

membangunpengaruh kekuatan ekonomi dan politik dalam alam persaingan 

saat ini. 
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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 untuk merealisasikan pandangan positif Negara-negara serta 

lembaga-lembaga internasional untuk menjadi poros perekonomian dunia.  

Sejak krisis di tahun 2008, negara-negara Asia Timur juga berupaya 

mengambil kesempatan dari krisis tersebut untuk membangun kekuatan 

ekonomi regionalnya. Untuk kepentingan membangun regionalisme 

ekonomi itu, lalu pemerintah, lembaga  penelitian, dan korporasi di negara-

negara Asia Timur dan Tenggara menginisiasi sebuah dokumen rencana 

pembangunan pasar bebas Asia yang disebut dengan The Comprehensive 

Asia Development Plan (CADP)
2
. 

                                                           
2
 Dian yabuardi, dkk “MP3EI: Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?, Kertas Kerja Sajogyo Institute 

No. 17/2014. Bogor; Sajogyo Institute, hal 7 
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Kombinasi antara mengambil kesempatan dari krisis ekonomi di 

Eropa dan Amerika dengan hasrat untuk membangun kekuatan ekonomi 

politik di wilayah Asia, menjadi pendorong lahirnya CADP. Dinyatakan 

dalam salah satu dokumen ERIA:  

Krisis finansial global yang berasal dari Amerika Utara 

dan Eropa telah menyebabkan ketidakpastian dunia ekonomi saat 

ini. Kita harus mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk 

memitigasi dampak-dampak negatifnya, utamanya terhadap 

munculnya ekspektasi yang buruk terhadap pasar. Untuk 

memperbesar kepercayaan diri kita, saat ini penting untuk terus 

berinvestasi dalam proyek-proyek jangka menengah dan panjang, 

untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus membangkitkan 

stimulus ekonomi jangka pendek. Sebagian besar dari sumberdaya 

finansial kita yang berasal dari simpanan yang besar sejauh ini 

tidak secara langsung diinvestasikan di wilayah kita sendiri, 

melainkan dialihkan ke Amerika Utara dan Eropa untuk kemudian 

diinvestasikan kembali ke Asia Timur. Karena itu, kita mesti 

menguatkan kembali saluran sirkulasi sumberdaya finansial kita di 

dalam wilayah Asia. Kombinasi penggunaan sumberdaya publik-

swasta, strategi pembangunan, dan arsitektur finansial harus 

dibentuk. (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 

2009: 3) 

 

    a.  The Comprehensive Asia Development Plan (CADP) 

The Comprehensive Asia Develompmrnt plan (CADP) adalah 

Desain spasial induk untuk pembangunan infrastruktur dan 

penempatan industri di Asia dan Asia Timur yang berupaya untuk 

memperdalam integrasi ekonomi dan mempersempit ketimpangan 

pembangunan. (ERIA 2009, hal 2) 
3. 

                                                           
3
 Ibid, hal 10   
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CADP di buat saat setelah krisis krisis finansial global 2008 

yang mulanya berasal dari Amerika Serikat, seiring dengan 

pembentukan kerjasama dan jaringan perdangan bebas antar 16 negara 

anggota East Asia Summit. Sebelum CADP lahir, terdapat dokumen 

yang disebut dengan CEPEA (The Comprehensive Economic 

Partnership for East ASIA) yang dirancang sebagai cara bagi negara-

negara ASEAN bekerjasama mewujudkan East Asia Free Trade Area 

(Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur), dan mulai dibicarakan 

pada tingkat ASEAN di tahun 2006 dan memperoleh sambutan luas 

seiring dengan pembentukan ERIA ERIA (Economic Research 

Institute for ASEAN and East Asia) .      

Dokument The Comprehensive Asia Develompmrnt Plan 

(CADP) dibuat oleh suatu lembaga yang bernama ERIA (Economic 

Research institute for ASEAN and East Asia), suatu badan penelitian 

yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 2007 untuk melayani 

komunitas bisnins, pemerintah-pemerintah di wilayah Asia, 

organisasi-organisasi internasional, dan lembaga think-thank4.  

                                                           
4
 Pada Juni 2008, peluncuran ERIA dilakukan, dan mengukuhkan ERIA sebagai suatu lembaga yang 

memiliki mandat sebagai berikut:  

 

1. ERIA berfungsi sebagai suatu lembaga riset yang sekaligus bertugas untuk menjaga dan 

membangun hubungan komunikasi yang kuat dengan proses-proses pembentukan 

kebijakan. Hasil riset itu kemudian akan dijadikan rekomendasi kebijakan yang konkret 

dan dapat dilakukan sesuai kebutuhan yang didiskusikan oleh pertemuan para pemimpin 

dan kementerian di Asia.  
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Kristalisasi penelitian berbagai lembaga-lembaga tersebut pada 

akhirnya menghasilkan suatu dokumen yang disebut sebagai 

Comprehensive Asia Development Plan (CADP) yang dipublikasikan 

pada tahun 2009. Asia yang dimaksud dalam dokumen CADP ini 

mencakup negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara dan 

Asia Timur, hingga Australia dan Selandia Baru, atau yang populer 

disebut dengan ASEAN + 3 atau ASEAN + 6. 

Ketika CADP diluncurkan, Sekjen ASEAN Dr. Surin Pitsuwan, 

menyatakan bahwa CADP adalah “Asian Marshall Plan”. Istilah ini 

memang dimaksudkan secara eksplisit untuk merujuk pada Marshall 

Plan, program Amerika Serikat pasca Perang II untuk membangun 

kembali Eropa Barat dan menciptakan ekonomi yang kuat untuk 

menyingkirkan kekuatan komunis. Jadi, Asian Marshall Plan, atau 

CADP, ini diklaim sebagai upaya untuk membangun kembali ekonomi 

dunia kapitalis yang sedang tergoncang hebat akibat krisis. Dalam 

                                                                                                                                                                      
2. ERIA mesti menjaga standar kualitas akademik yang tinggi dalam aktivitas risetnya dan 

menjadi fasilitator dalam forum pertemuan tripartit untuk dialog kebijakan dan interaksi 

antara peneliti, pembuat kebijakan dan masyarakat sipil.   

3. ERIA  menyediakan sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang bermakna untuk 

mempersempit kesenjangan pengetahuan dan memperkuat kapasitas riset di negara-

negara yang membutuhkan peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan dan penelitian.  

4. ERIA berfungsi sebagai suatu aset bersama (common asset) bagi negara-negara ASEAN 

dan Asia Timur dalam memberikan platform bersama untuk studi-studi ekonomi yang 

ilmiah, dan mesti membuka peluang untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga 

penelitian dan organisasi yang lain di seluruh dunia ketika integrasi ekonomi Asia Timur 

akan dimulai.  
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ungkapan yang lain, melalui CADP, maka Asia diklaim akan menjadi 

“the driver forglobal economy”. 

CADP dan CAPEA adalah rencana lengkap penguasaan ASIA 

dan kongsi ekonomi Asia Timur untuk mewujudkan Making Up 

factory Asia (produksi ruang untuk komoditas global) yang tujuanya 

adalah manjadi asia sebagai pusat produksi dunia
5
. 

Factory Asia adalah suatu model  yang berisi jaringan -  jaringan 

produksi di tingkat regional yang menghubungkan pabrik-pabrik di 

berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan 

komponen – komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya 

dikirim ke wilayah - wilayah ekonomi maju. Jaringan-jaringan 

tersebut merupakan bagian dari rantai produksi komoditas di tingkat 

regional dan global (ERIA hal 4) 6.  

Skema 3.1 Jaringan Produksi Global dan Posisi Factory Asia. 

                                                           
5
 Sajogyo Institute, made in the world, hal 1 

6
 Ibid, hal 3 
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Sumber : ERIA 

 

Jika dilihat, semenjak tahun 1990-an pusat produksi global masih 

didomoniasi oleh Amerika Utara dan Eropa. Namun setelah krisis 

ekonomi 2008  terjadi pergeseran produksi global ke wilayah Asia. hal 

ini juga tidak terlepas dari naiknya china sebagai kompetitor utama 

dalam perdagangan bebas tahun 2011yang menggeser Amerika 

Serikat. Dengan kata lain East asia sejatinya sudah menjadi the factory 

of the world.
7
 

Namun untuk mewujudkan asia menjadi pusat produksi dunia, 

asia memiliki dua tantangan besar yaitu; 

                                                           
7
 Ibid 3 
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1. Tekanan-tekanan di masa globalisasi membutuhkan tingkat 

integrasi ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

2. Asia terdiri dari negara-negara dan wilayah-wilayah yang 

memiliki tahapan dalam pembangunan dan keberagaman latar 

belakang sejarah, budaya dan politik.  

The Comprehensive Asia Development Plan (CADP) diniatkan 

untuk mengatasi kedua hambatan tersebut (ERIA, 2009 hal 4).
8
 Tujuan 

utamanya  adalah membangun Konektivitas Asia melalui :   

1. Pemencaran (fragmentasi) blok-blok produksi ke seluruh Asia  

2. Pembangunan infrastruktur sebagai layanan penghubung 

berbagai sentra produksi tersebut. 

Pendeknya, dengan CADP tujuannya untuk merealisisasikan 

mimpi Asia menjadi Macking Up Factory in The World atau produksi 

ruang untuk komoditas global. 

Skema 3.2 Making Up Factory Asia 

                                                           
8
 Ibid, hal 8 
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Sumber : Hendro Sangkoyo 2013, Sojojgyo Institute. 

 

Jika dahulu, kecenderungan pembangunan industri dilakukan 

dengan membangun satu pabrik di satu negara atau satu lokasi tertentu 

yang diorganisasikan secara detail dan terpadu, maka CADP 

mendorong untuk memencarkan dan membangun berbagai macam 

kluster-kluster ekonomi dan -sentra industri di berbagai negara dan 

beragam lokasi yang mesti dilayani dengan pembangunan infrastruktur 

atau layanan penghubung (service link). Cara ini diyakini dapat 

menurunkan total biaya produksi dan meningkatkan tingkat 
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keuntungan korporasi daripada membangun suatu pabrik besar yang 

terintegrasi di satu lokasi saja
9
.   

Skema 3.3 Contoh Factory Asia dalam Industri Elektronik dan 

                             Otomotif 

 

Sumber : Sajogyo Institute 2014, hal 4 

Di dalam pelaksanaanya, sebagaimana MP3EI, CADP juga 

mendorong berbagai macam pembentukan koridor ekonomi: Koridor 

Ekonomi Greater Mekong Subregion  yang terdiri dari Cina, Vietnam, 

                                                           
9
 Dian yabuardi, dkk “MP3EI: Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?, Kertas Kerja Sajogyo Institute 

No. 17/2014. Bogor; Sajogyo Institute, hal 12 
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Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand; Koridor IMT yang terdiri dari 

Indonesia, Malaysia, Thailand; dan Koridor Southern Archipelago 

atau BIMP, yang terdiri dari Brunei Darussalam; Indonesia, Malaysia 

dan Filippina; Koridor Industri DelhiMumbai; Koridor Ekonomi dan 

Industri Mekong-Jepang; dan Koridor Ekonomi MekongIndia. 

Skema 3.4Comprehensive Asia Development Plan 

 

Sumber : ERIA 2010 

     b. Hubungan antara ERIA, CADP dan Pembentukan MP3EI. 

Sejak tahun 2010, pada level Asia, terdapat berbagai inisiatif 

pembangunan, yang disuarakan sebagai pembangunan infrastruktur. 

Ini dimulai sejak Oktober 2010, ERIA mempublikasikan The CADP 



65 
 

dan Masterplan on Asean Connectivity (MPAC) untuk kerangka 

inisiatif pembangunan infrastruktur.  

Tabel 3.1 Inisator Pelaksanaan Program Investasi di wilayah  

            ASEAN. 

Inisiatif Finalisasi Badan Pelaksana Wilayah 

kerja 

CDAP Oktober 2010 East asia summit Wilayah 

ASEN  

MPAC Oktober 2010 ASEAN ASEAN 

IEDCs April 2011 Indonesia  Indonesia 

MPA Desember 2010 Indonesia - Jepang Jakarta 

Metropolitan 

Area 

  Sumber : Umzeki (2011 : 27) 

Pada tahun 2009, ERIA melalui Boston Consulting Group10 suatu 

perusahaankonsultan manajemen global menyelesaikan penelitian 

tentang Indonesia Economic Development Corridors (IEDCs). Hasil 

riset IEDCs dan kata kunci “konektivitas” akhirnya diadopsi oleh 

                                                           
10

Boston Consulting Group (BCG) adalah perusahaankonsultan manajemen global yang memiliki 87 

kantor di 45 negara. BCG at a glance, Boston Consulting Group, 2014, diakses tanggal 20 March 2014 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://www.bcg.com/media/factsheet_visuals.aspx
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Koordinator Kementerian Urusan Ekonomi untuk disusun menjadi 

naskah MP3EI. 

Meskipun desain pembangunan dan naskah MP3EI dibuat oleh 

rejim SBY, tetapi pada dasarnya terdapat beragam situasi yang 

mendorong lahirnya desain pembangunan itu. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa CADP adalah ibu kandung MP3EI, yang dilahirkan 

dalam rahim yang sama yaitu  pembentukan pasar bebas Asia. 

Situasi yang paling utama adalah munculnya krisis kapital, 

utamanya krisis kapital 2008, dan mulai bergesernya pusat produksi 

dan akumulasi dunia yang sebelumnya berada di Amerika Serikat dan 

Eropa ke wilayah-wilayah baru seperti Asia Timur dan Asia Tenggara. 

Dengan demikian, CADP dan MP3EI mesti dipahami sebagai bagian 

dari upaya dan desakan para pemilik korporasi raksasa melalui lembaga-

lembaga pendukungnya agar praktik koorporasi dapat menjadi kerangka 

pembangunan negara. Bukan hanya satu negara negara IndonesiaMelainkan 

negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. 

Baik desain CADP dan MP3EImerupakan suatu upaya untuk 

merestorasi kapital dari krisis melalui dua jalur:  

1. pembukaan dan penyebaran ruang-ruang baru untuk industri dan 
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2. penghilangan hambatan ruang yang ditempuh melalui 

pembangunan infrastruktur agar waktu untuk realisasi keuntungan 

semakin cepat.  

Melalui mekanisme inilah, dalam asumsi CADP dan MP3EI, akan 

tercipta “spatial equilibrium” atau keseimbangan spasial yang umumnya 

ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  

Melalui dua jalur itu pulalah istilah “percepatan dan perluasan” dalam 

MP3EI berasal. Perluasan berarti memperluas, menyebar dan memperbanyak 

ruang-ruang untuk kepentingan bisnis. Sedangkan percepatan berarti 

mempercepat dan memperpendek waktu agar realisasi keuntungan bagi para 

pebisnis semakin cepat. .  

B. MP3EI Sebagai Upaya Pemecahkan Krisis Kapital  

Dasain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia MP3EI 2011-2015 dalam pelaksanaannya lebih menunjukan upaya 

penyiasatan terhadap krisis kapital. Upaya pemecahan krisis kapital tersebt 

dilakkan melalu : 

1.Pembukann dan Penyebaran Ruang-ruang Baruuntuk Industri 

Pembukaan dan penyebaran ruang-ruang baru untuk industri dalam 

skema MP3EI dilakukan melalui pembentukan blok-blok produksi baru 
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melalui skema pembentukan koridor ekonomi plus kebutuhan infratruktur 

yang menunjang aktifitas ekonomi.  

Pembentukan koridor ekonomi dalam Desain MP3EI akhirnya 

membangi wilayah Indonesia ke dalam 6 koridor ekonomi. 

Skema 3.5 Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 

 

Sumber: MP3EI 2011 hal,46 

Pengembangan Koridor ekonomi dalam MP3EItersebut terbagi 

kedalam 8(delapan) sektor program utama, yaitu pertanian, pertambangan, 

energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan 

kawasan strategis yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi sesuai dengan 

potensi Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh setiap koridor. 

22 kegiatan ekonomi tersebut terdiri dari Tekstil, makanan 

minuman, besi baja alutista, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, 
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perkayuan, minyak dan gas, batubara, nikel, tembaga, bauksit, tembaga, 

perikanan, pariwisata, pertanian pangan, jabodetabek area, KSN selat 

sunda, peralatan transpotasi, telematika dan perkapalan.  

Skema pembentukan koridor ekonomi dan pembangunan  

Infrastruktur merupakan bentuk ekpansi geografis dan pengalihan spasial  

yang harus dilihat sebagai usaha untuk menemukan “spatio temporal fix-

es” terhadap problem surplus kapital. 

Pembentukan blok–blok produksi baru melalui skema pembentukan 

koridoer konomi dalam skema MP3EI tentu menjadi jalan keluar bagi 

penyerapan surplus kapital melaluipembukaan kapasitas-kapasitas produksi 

yang baru, sumber daya, serta peluang-peluang social, tenaga kerja dan 

pembukaan pasar-pasarbaru. 

Pembukaan kapasitas-kapasitas produksi,memberikan ruang yang 

pertama bagi peneterasi kapital, dimana problem surplus kapital akibat 

krisis ekonomi dapat di serapkedalam investasi–investasi yang terdapat 

dalam sejumlah mega proyek MP3EI (Lihat lampiran). Investasi-investasi 

semacam ini dapat memberikan kelegaan setidaknya untuk sementara 

waktu terhadap problem overakumulasidan juga menunda msuknya 

kembali nilai – nilai kapital kedalam sirkulasi kapital. 
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Argumentasi bahwa MP3EI dapat menyerap sejumlah surplus 

kapital, dapat dibuktikan dari data mengenai nilai potensial Investasi di 

pembangunan koridor ekonomi dan konektivitas nasional-internasional 

tersebut. 

Tabel 3.2 Nilai Indikasi Investasi 

 

Sumber : MP3EI 2011, hlm 49. 
 

Nilai indikasi investasi pada enam koridor ekonomi total sebesar 

Rp. 4.012 triliun. Nilai indikasi investasi tertinggi terdapat di koridor Jawa 

dengan nilai investasi mencapai 34%, sedangkan yang terendah di koridor 

Bali-Nusa Tenggara dengan 3%. Nilai indikasi investasi ini juga menjadi 

nilai komodifikasi dari ruang yang diciptakan melalui koridor-koridor 

tersebut. 

Adapun rincian sebaran proyek-proyek MP3EI yang telah 

melaksanakan groundbreaking hingga maret 2013 adalah sebagai berikut: 
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Rp. 209,4 Triliun (67 proyek) berlokasi di KE Jawa, Rp. 106,8 Triliun (41 

proyek) di KE Sumatera, Rp. 123 Triliun (44 proyek) di KE Kalimantan, 

Rp. 28,1 Triliun (19 proyek) di KE Sulawesi, Rp. 42,3 Triliun (17 proyek) 

di KE Bali–Nusa Tenggara, dan Rp. 93,4 Triliun (21 proyek) di KE Papua 

– Kep. Maluku. dari investasi proyek MP3EI yang telah groundbreaking, 

investasi yang berasal dari swasta telah menyumbang 45% dari total 

investasi (Rp. 269,6 Triliun)
11

. 

MP3EI menggunakan skema Publik privat partnership dalam 

investasi, pembiayaan tersbesar akan ditanggung pihak swasta. Sedangkan 

pemerintah, cukup menyediakan iklim yang baik bagi investasi dengan 

sejumlah regulasi. Ini bisa dilihat dari proyeksi investor yang akan masuk, 

dimana pihak swasta diharapkan 51% akan mendanai proyek tersebut. 

Dengan demikian, maka sekitar Rp. 2.006 triliun diharapkan berasal dari 

swasta. 

Selain dari koridor ekonomi, nilai komodifiksi juga bisa dilihat dari 

kegiatan utamanya. Nilai investasi yang diharapkan untuk 22 kegiatan 

utama tersebut total sebesar Rp. 2.226 triliun. 

Tabel 3.3 Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 

                                                           
11Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, laporan perkembangan pelaksanaan 

MP3EI, 2013 jakarta hal 100 
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Sumber:MP3EI 2011 hlm, 49 

 

Dari 22 kegiatan utama tersebut, migas memiliki nilai indikasi 

investasi terbesar dengan nilai Rp. 463 triliun. Kemudian, nilai total 

investasi kegiatan utama ditambah dengan infrastruktur pendukungnya 

mencapai Rp. 4012 triliun.Nilai tersebut yang diundang oleh pemerintah 

untuk ditanamkan di Indonesia, dengan sebagian besar kegiatan utama 

tersebut berbasiskan kegiatan ekstraktif. 

Segera setelah diluncurkan, MP3EI langsung mendapat sambutan 

dari perusahaan-perusahaan raksasa skala dunia dan kepala negara-negara 

industrimaju. Misalnya, perusahaan-perusahaan besar yang tergabung 

dalam China Top 500 Foreign Trade Enterprise
12

. Kelompok iniadalah 

                                                           
12

 Club Top 500 dibentuk oleh para pengusaha, ahli ekonomi dan keuangan, diplomat dan politisi 

Republik Rakyat Cina yang memilikipengaruh dalam perdagangan dan investasi luar negeri. Saat ini 
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salah satu yang terpenting dari jaringan bisnis yang menyokong 

perdagangan Indonesia dan China. China Top 50Foreign Trade Enterprise 

menyatakan minatnya untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan 

target investasi sebesar US$ 80 Miliar hingga tahun 2015
13

 

Menurut Deputi Promosi Investasi Badan Kordinasi Penanaman 

Modal Himawan Prayoga, terdapat 5 bidang usaha di Indonesia yang dapat 

dikerjakan para investor Cina, yaitu industri manufaktur, industri 

pengolahan hasil pertanian dan pertambangan; infrastruktur dan konstruksi; 

dan energi baru dan terbarukan. Dan guna membantu investasi, telah 

disiapkan serangkaian paket stimulus ekonomi, membuka kawasan 

ekonomi khusus, memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan 

proses perijinan dan memberikan insentif perpajakan yang menarik. 

Pemerintah dan pengusaha asal Jepang juga demikian. Pada 

pertemuan Japan Joint Economic Forum (IJJEF) yang diselenggarakan 

pada awal tahun 2013, pemerintah Jepang langsung berkomitmen untuk 

mewujudkan 5 (lima) flagshipprojects dari 18 fast-track projects yang 

terdapat dalam skema Metropolitan Priority Area (MPA).  

Proyek-proyek tersebut antara lain adalah pengembangan sistem 

Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta, pembangun-an pelabuhan 

                                                                                                                                                                      
Club Top 500 beranggotakan sekitar 1.000 anggota, dengan pendapatan 53% dari perdagangan luar 

negeri dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Cina. Melalui Club Top 500 para 

pengusaha terkemuka Cina membangun strategi global yang kuat, dan membantu pengusaha-pengusaa 

Cina untuk dapat bersaing di dunia internasional. 
13

http://ramadhan.detik.com/read/2013/07/05/125343/2293612/4/perusahaan-top-500-china-

minatinvestasi-di-indonesia. 

http://ramadhan.detik.com/read/2013/07/05/125343/2293612/4/perusahaan-top-500-china-minatinvestasi-
http://ramadhan.detik.com/read/2013/07/05/125343/2293612/4/perusahaan-top-500-china-minatinvestasi-
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laut internasional di Cilamaya, perluasan dan pengembangan bandara 

Soekarno-Hatta, pembangunan new academic researchcluster serta 

pembangunan fasilitas pengolahan limbah di Jakarta. Hingga saat ini, 

Jepang telah mengucurkan bantuan sebesar 100 miliar yen (Rp 140 triliun), 

utamanya untuk fast-track projects. 

Akhir tahun 2013, SBY juga melakukan pertemuan dengan 

beberapa CEO perusahaan-perusahaan besar Jepang di antaranya Toshiba, 

Panasonic, Sumitomo, Taisei, Chiyoda, Marubeni, Mitsubishi, The Bank of 

Tokyo, Toyota, Inpex, dan Mitsui. Dalam pertemuan itu, para pemilik 

korporasi itu menyampaikan komitmennya untuk terus berusaha dan 

mengembangkan investasinya di Indonesia.  

Saat ini realisasi investasi langsung Jepang ke Indonesia tahun 2012 

mencapai 2,45 miliar dollar AS pada 405 proyek. Selama Januari-

September 2013, realisasi investasi Jepang di Indonesia 1,15 miliar dollar 

AS dari 278 proyek yang dibangun. 

Tak ingin ketinggalan dalam pesta besar ini, pemerintah Amerika 

Serikat memanfaatkannya dengan menyusun sebuah proposal yang 

kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) Cooperation for the 

Development of Industrial Sectors to Support Infrastructure Projects, yang 

ditandatangani Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Ekonomi dan Bisnis 

Jose W Fernandez dan Dirjen Kerja Sama Industri Internasional (KII) 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI Agus Tjahajana. 
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Amerika Serikat bersepakat untuk menggarap proyek MP3EI 

dengan nilai total Rp 4.934,8 triliun hingga 2014. Investasi AS  dalam dua 

tahun ke depan diharapkan mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 47,12 

triliun
14

. 

Dalam suatu kesempatan dalam pertemuan APEC Chief Executife 

Officer (CEO) summit, di hadapan Di hadapan 1.200 pejabat eksekutif 

perusahaan dan berbagai kepala negara President Susilo Bambang Yudhoyono 

bahkan memposisikan dirinya sebagai chief salesperson of Indonesia Inc 

untuk mengajak para investor untuk menamakna modalnya di indonesia ;  

Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami 

meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI). Dalam waktu 14 tahun 

ke depan, kami menargetkan 460 miliar US $ untuk investasi di 22 

kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, 

yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata 

dan telekomunikasi. Karena itu, Master Plan ini memberikan 

kesempatan besar bagi investor internasional. Akhirnya, dalam 

kapasitas saya sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia 

(chief salesperson of Indonesia Inc.), saya mengundang anda untuk 

memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia.(Pidato 

Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan Chief 

Executife Officer APEC, Nusa Dua, Bali 6 Oktober 2013)
15

 

 

Skema koridor ekonomi MP3EI, tak lebih dan tak kurang 

menggambarkan apa yang oleh ahli geografi Marxis, David Harvey sebut 

sebagai „production of geographical difference. MP3EI merupakan strategi 

                                                           
14

 Dapat dilihat pada http://www.kemenperin.go.id/artikel/4067/AS-Garap-Proyek-MP3EI. 
15

 https://www.youtube.com/watch?v=t28U687IMuI 
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spasial  dengan mengintegrasikan secara cepat semua permukaan nusantara 

ke dalam pusaran hubungan produksi yang kapitalistik berbasis kepada 

kekhasan setiap wilayah
16

. 

Padahal model semacam ini sebenarnya, cara-cara lama yang di 

pakai oleh pemerintah kolonial  yang juga dalam usaha memecahkan krisis 

ekonomi (baca lahirnya kebijkan sistem tanam paksa)dan telah berjalan 

sejak lama hingga masa orde baru dimana peran negara dalam pemberian 

konsesi tanah skala luas kepada korporasi-korporasi raksasa dalam kegiatan 

usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan, perairan yang hanya 

menempatkan wilyah Indonesiasebagai pusat ekploitasi dan ekploirasi 

SDA, dan tenaga kerja murah. (Lihat UU kehutanan, perkebunan, dan 

minerba). 

Pada wilayah hutan, misalnya, negara memberikan konsesi-konsesi 

yang berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan 

untuk Tanaman Industri (HPHTI), yang merupakan dua bentuk konsesi 

kehutanan terutama untuk ekstrasi kayu. Hingga tahun 2005, luas areal 

konsesi kehutanan yang tersisa sekitar 28 juta hektar yang dikuasai hanya 

oleh 285 unit. Dengan lain kata, setiap unit menguasai sekitar 98.000 

hektar lahan.  

                                                           
16

 Arianto Sangaji, pilihanya sederhana, Sosialisme atau barbarisme, diakses september 2013 

Indoprogres 
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Sementara, untuk Konsesi Pertambangan negara memberikan 

sejumlah ijin yang berupa Kontak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), 

atau Izin Usaha Pertambangan bagi beroperasinya industri tambang skala 

besar. Hingga tahun 1999 saja, Departemen Pertambangan mengalokasikan  

sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan, baik 

perusahaan dalam negeri (swasta dan BUMN) dan perusahaan asing, untuk 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi barang tambang. Dengan kata lain, rata-

rata setiap perusahaan menguasai sekitar 0,5 juta hektar tanah melalui izin 

konsesi pertambangan.   

Sementara untuk usaha perkebunan, negara memberikan Hak Guna 

Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan untuk berbagai macam usaha 

perkebunan (Bachriadi dan Wiradi 2011: 12-14). Data tahun 2013 saja, 

misalnya, mencatat lebih dari 13,5 juta hektar diperuntukkan hanya untuk 

perkebunan sawit. Lebih dari separuhnya adalah perkebunan milik 

koorporasi asing, domestik, maupun perusahaan negara.        

Namun, desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas 

pemberian konsesi-konsesi skala besar untuk produksi komoditas global 

tersebut, melainkan juga memperdalamnya melalui kebijakan pengolahan 

komoditas-komoditas tersebut hingga ke tingkat hilir, atau biasa disebut 

dalam dokumen MP3EI sebagai hilirisasi. Dengan kebijakan hilirisasi 
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semacam ini artinya negara secara lebih lanjut memperluas pembentukan 

kawasan-kawasan ekonomi atau kawasan industri. 

Pada kawasan-kawasan ekonomi semacam ini negara memberikan 

berbagai macam fasilitas kemudahan perijinan dan penyediaan lahan 

kepada pengelola kawasan ekonomi yang pada gilirannya menyewakan 

kembali kepada perusahaan - perusahaan dengan berbagai macam fasilitas 

listrik, air bersih, pengolahan limbah kawasan, keamanan, dan layanan 

pengurusan perijinan.  

Sementara, pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang 

memerlukan biaya dan pendanaan yang sangat besar, pemerintah pada 

umumnya memiliki peranan yang lebih besar utamanya dalam hal regulasi 

untuk menyediakan tanah, infrastruktur maupun pengelolaan kawasan 

ekonomi khusus. 

Untuk kebuuhan tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah 

regulasi salah satunya Undang Undang No. 39 tentang kawasan ekonomi 

khusus serta Peraturan pemerintah RI No 2 tahun 2011 tentang 

penyelanggaraan kawasan ekonomi khusus. 

Skema 3.6 Peta LokasiUsulan Kawasan Ekonomi Khusus 
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Sumber ; Hasil Olahan Deputi Bidang Infrastruktur dan 

                                             Pengembangan Wilayah, Kemenko. Bidang 

                                             Perekonomian, 2010. 

Melalui skema pembentukan pembentukan KEK dan KIP, negara 

berperan untuk memberikan dan memperluas konsesi skala besar untuk 

produksi komoditas global kepada korporasi-korporasi raksasa di bidang 

pertambangan, perkebunan dan kehutanan untuk memproduksi beragam 

komoditas global atau komoditas keperluan ekspor. 

2. Pembangunan Infrastruktur. 

Hampir sebagaian beasar mega proyek yang terdapat dalam MP3EI 

adalah pembangunan infrastruktur. infrastruktur ini terbagi ke dalam 8 

sektor utama: 
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1. Sektor air minummeliputi pembangunan fasilitas untuk 

ekstraksi air mentah, jaringan penyaluran, jaringan distribusi air, 

dan instalasi pengelolaan air. 

2. Sektor transporasi :pelabuhan, bandara, kereta api dan stasiun 

kereta api;  

3. Sektor jalan raya: jalan tol dan jembatan tol;  

4. Sektor kelistrikan: power plant, jaringan penyaluran dan 

distribusi listrik;  

5. Sektor minyak bumi dan gas : pembangunan fasilitas 

pemrosesan, penyimpanan, penyaluran, dan distribusi;  

6. Sektorpengelolaan limbah : instalasi pengelolaan limbah cair, 

pembuangan dan penyaluran;  

7. Sektor irigasi: bendungan, fasilitas peyaluran air mentah;  

8. Sektor telekomunikasi: jaringan telekomunikasi. 

Masalahnya adalah untuk siapakah utamanya pembangunan 

infrastruktur ini ditujukan? Dalam suatu skema yang dibuat untuk 

pembangunan pelabuhan Cilamaya, misalnya, jelas terlihat bahwa 

pembangunan jalan tol dan pelabuhan itu digunakan utamanya untuk 

perusahaan-perusahaan otomotif, serta berbagai kawasan industri di 

Jakarta, Bekasi, dan Karawang. 

Skema 3.7  Pembangunan Pelabuhan Cilamaya. 



81 
 

 

Sumber: ERIA (2011). 

Desain pembangunan MP3EI menempatkan infrastruktur sebagai 

bisnis. Infrastruktur telah bergeser dari layanan publik yang disediakan 

oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi suatu 

bisnis infrastruktur dari negara atau swasta yang utamanya ditujukan untuk 

kepentingan industri.  

Kecenderungan semacam ini sebenarnya merupakan hasil dari 

prakarsa para kapitalis untuk mencari kemungkinan aktivitas bisnis yang 

menguntungkan di tengah krisis kapitalis dan mempermudah aliran 

komoditas dan rantai pasokan.  
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Dalam suatu diskusi yang dibuat sebuah lembaga berskala dunia 

yang berpengaruh, Mckinsey Global Institute, bertajuk Rethinking 

Infrastructure dinyatakan bahwa untuk tetap memacu pertumbuhan 

ekonomi global antara saat ini hingga tahun 2030, dunia membutuhkan 

investasi sebesar 57 triliun USD pada jalan raya, jembatan, pelabuhan, 

bandar udara, tenaga listrik, fasilitas air dan berbagai bentuk infrastruktur 

lainnya. Jumlah itu berkisar hampir 60% di atas jumlah yang telah 

dibelanjakan selama 18 tahun terakhir.
17

 

Forum itu menunjukkan bahwa saat ini kecenderungan yang terjadi 

adalah para pengusaha raksasa skala dunia lebih menyukai untuk terjun 

dalam bisnis infrastruktur. pembangunan infrastruktur mulai dilirik oleh 

para pengusaha besar sebagai bentuk investasi yang menguntungkan di 

tengah ketidakpastian dunia ekonomi saat ini.  

Invesatasi dalam Pembangunan infrastrutur sangat penting pasaka 

krisis ekonomi menjadi sangat penting, Hal ini setidaknya dikarenakan 

oleh ; 

1. Pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi-investasi 

dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini setidaknya dalam 

waktu yang singkat, dapat menyerap Surplus kapital. 

                                                           
17

 http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/rethinking-

infrastructure 
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Sebagai misal, Dalam usaha untuk menjawab problem 

orerakumulasi pada tahun 1930-an, pemerintah AS mengadakan proyek–

proyek pekerjaaan umum yang berorientasi masa depan di lokasi–lokasi 

yang sejauh ini belum berkembang dengan niatan langsung untuk 

mengatasi problem surplus kapital dan tenaga kerja (yang menarik), dengan 

semangat yang sama, Nazi membangun autobahn-auttobahn pada kurun 

waktu yang sama.  

2. Infrstruktur adalah  proyek – proyek yang berdurasi jangka 

panjang yang membutuhkan waktu bertahun –tahun agar surplus 

kapital dapat di serap dan dapat kembali bersirkulasi lewat 

aktifitas produktif.   

Hal menarik yang di tunjukan oleh david harvey bahwa, Investasi – 

investasi ini bisa bersifat sangat produktif dalam jangka panjang jika 

investasi tersebut berkontribusi terhadap produktifitas capital di masa 

mendatagyang mereka dukung pembiayaannya.  

Dalam MP3EI nilai Nilai indikasi investasi untuk pembangunan 

infrastruktur ini mencapai Rp. 1.786 triliun. 

Tabel 3.4 Indikasi Investasi Pengembangan Infrastruktur 
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Sumber : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  

                                            Ekonomi Indonesia hal, 50 

Pembangunan infrastuktur terbesar diperuntukan bagi infrastruktur 

listrik dan energy, jalan raya, dan rel kereta api. (tabel 4.) Tujuan adalah 

untuk memperkuat konektifitas yang menghubungkan intra koridor 

ekonomi, antar poros ekonomi, dan konektivitas internasional. 

Skema pembangunan infrastruktur dalam desain MP3EI pada 

dasarnya dimaksudkan semata-mata untuk menunjang aktifitas ekonomi,  

melancarkan distribusi barang, tenaga kerja dan menghubungkan pusat-

pusat industri utama yang terdapat di setiap koridor ekonomi untuk 

mengurangi kost produksi.Maka tidak heran jika, Pelaksanaan Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut 

sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional 

(intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional 

Indonesia dengan pasar dunia. Penguatan konektivitas nasional ditujukan 
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untuk memperlancar distribusi barang dan jasa masuk dan keluar ke pasar 

global, serta mengurangi biaya transaksi (transaction co st) logistik
18

.  

Selain itu, dasain MP3EI menempatkan pembangunan infrastruktur 

sebagai industri. Dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dalam 

MP3EI, pemerintah menggunakan skema Public-Private Partnership (PPP). 

Secara umum, PPP didefinisikan sebagai “kontrak jangka panjang antara 

negara dan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur 

publik”. 

 Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD), misalnya mendefinisikan PPP sebagai “suatu persetujuan antara 

pemerintah dan satu atau lebih perusahaan swasta (yang bisa termasuk 

operator dan lembaga pemberi biaya) dimana sektor swasta yang emnjadi 

mitra memberikan layanan publik yang juga bertujuan agar pihak swasta 

dapat mengambil keuntungan dalam layanan publik itu
19

”  

Ringkasnya, dengan skema PPP ini, negara dianjurkan untuk 

memainkan peranan yang lebih aktif dalam mereformasi dirinya, 

memfasilitasi dan memberi insentif pada pasar serta mengurangi 

keterlibatan BUMN dalam pembangunan infratsruktur. Meski demikian, 

bukan berarti peranan negara kecil dalam pembangunan infrastruktur. 

                                                           
18

Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) BAPPENAS edisi khusus Konektifitas 

Nasional 2011 hal 7, Sustaining Partnership (media kerja sama pemerintah dan swasta). 
19

(Rulliadi 2013: 1-2). 
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Malahan, peranan negara bertambah besar utamanya untuk memfasilitasi 

agar pasar dapat bekerja dengan sempurna. 

Dalam proyek MP3EI proyek-proyek infrastruktur tersebut didanai 

melalui bujet pemerintah, atau perusahaan-perusahaan negara, dari 

investasi sektor swasta, dan dari pendanaan donor bilateral maupun 

multilateral, termasuk dari dana negara-negara di wilayah Asia Timur.  

Pembiayaan dan pendanaan proyek-proyek pembangunan 

infrastruktur oleh MP3EI didapat melalui tiga jalur, yaitu memangkas 

subsidi-subsidi untuk rakyat yang dialihkan untuk pembiayaan 

infrastruktur; meningkatkan pendapatan negara melalui pajak; dan 

menambah hutang. Dari sekian opsi, pemangkasan subsidi rakyat dan 

penambahan hutang adalah jalur utama yang ditempuh oleh pemerintah 

untuk membiayai pembangunan infrastruktur. 

Dari catatan Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI hingga akhir Maret 

2013, terdapat 209 proyek yang telah melakukan groundbreaking dengan 

nilai total investasi mencapai sekitar Rp. 603 Trilliun, dimana 89 proyek 

termasuk dalam investasi berbagai sektor riil dan 120 proyek-proyek 

infrastruktur strategis. 

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Kerja 

dan Sekretariat KP3EI hingga akhir Maret 2013, dari total investasi yang 

telah melakukan groundbreaking, sebesar Rp. 127,8 Triliun (21,2.%) 

merupakan investasi BUMN, Rp. 269,6 Triliun, (44,7%) merupakan 
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investasi swasta, Rp. 109,0 Triliun, (18,1%) merupakan investasi 

pemerintah (seluruhnya adalah proyek infrastruktur), dan Rp. 96,6 Triliun 

(16,0%)  merupakan investasi campuran. Kategori sumber pendanaan 

campuran ini terdiri dari gabungan dana pemerintah dan swasta dalam 

bentuk proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), gabungan 

antara BUMN dengan swasta, maupun pemerintah dengan BUMN
20

.  

Kehadiran MP3EI mempertegas pola pembangunan ekonomi dan 

industri Indonesia yang semakin berjalan ke arah melayani korporasi 

raksasa dan memfasilitasi pasar bekerja. Jika dulu diasumsikan bahwa 

infrastruktur merupakan barang publik yang wajib disediakan oleh negara 

untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat, maka kini infrastruktur adalah 

barang dagangan yang disediakan oleh negara maupun korporasi dan 

digunakan utamanya untuk mempercepat dan atau bahkan untuk 

mengakumulasi keuntungan. Karena itu, kita mesti mulai menyebut 

pembangunan infrastruktur sebagai bisnis infrastruktur. 

Pendeknya, desain CADP dan MP3EI adalah suatu upaya untuk 

merestorasi kapital dari krisis, melalui pembukaan blok-blok produksi baru untuk 

industri ekstraktif maupun manufaktur serta dengan pembangunan infrastruktur 

pendukungya di setiap jengkal wilayah Asia  dan khusunya di Indonesia, yang 

memberikan tempat korporasi-korporasi raksasa tetap dapat memperluas 

wilayahnya dan memperbesar keuntungannya.  

                                                           
20

 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian laporan perkembangan pelaksanaan MP3EI, 2013 
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Adanya MP3EI memberikan jawaban atas hal tersebut. MP3EI 

memfasilitasi ekspansi geografi dan reorganisasi spasial untuk menyerap surplus 

kapital. Dengan kerangka pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi dapat 

dicapai dengan pusat-pusat pertumbuhan, MP3EI mendesain koridor-koridor 

ekonomi. Kemudian, agar semua poros ekonomi tersebut dapat saling terhubung, 

berikut dengan pasar internasional, maka perlu adanya konektivitas nasional. 

Konektivitas nasional dan internasional tersebut mensyaratkan di dalamnya 

pembangunan infrastruktur atas hal itu. Sedangkan, guna menunjang itu semua, 

peningkatan sumber daya manusia harus dijalankan dengan pendidikan. Dengan 

demikian, master plan ini diyakini akan membawa kesejahteraan bangsa yang 

dicapai dengan asas trickling down. Pola tersebut pas untuk 

mendefinisikan spatio-temporal fix.    

Meminjam skema sirkuit kapital yang dibuat oleh David harvey, kita dapat 

membelejeti MP3EI dalam upaya untuk menyerap surplus kapital sebagai 

beiikut: 

1. Pembangunan koridor ekonomi dan konektivitas nasional-internasional 

merupakan skema dari sirkuit sekunder, yaitu proses pembentukan 

kapital tetap. pemebntukan kapital tetap tersebut dilakukan melalui 

pembukaan blok –blok produksi dalam setiap koridor beserta beserta 

proyek-proyek yang dapat menyerap surplus kapital dan sirkulasi 

kapital akan terus terjadi. 
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2. Sedangkan, pembangunan sumber daya manusia merupakan skema 

sirkuit tersier, yang dijalankan dengan belanja-belanja sosial, seperti 

pendidikan, pelatihan keterampilan, kesehatan, dll.  

Pola tersebut dijalankan dalam skema sirkulasi kapital. Tentu, dalam hal ini 

tujuan akhirnya adalah sirkulasi kapital yang dapat berlanjut dengan aktivitas 

produktif berjangka panjang, sekaligus dapat menunda krisis. 

 


