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Pendahuluan 

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan untuk negara berkembang pada 

umumnya berasal dari utang luar negeri. Utang luar negeri memiliki peran yang signifikan 

dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan sejak zaman penjajahan. Pemerintahan 

Orde Baru turut memilih untuk menggunakan utang luar negeri sebagai sarana untuk 

membenahi perekonomian yang kacau balau akibat dari Orde Lama. Terhitung dari 

pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan 

yang tinggi terhadap utang luar negeri, bahkan pada krisis ekonomi tahun 1997-1998 utang 

luar negeri Indonesia kian meningkat, hal ini menyebabkan Indonesia terpaksa membuat utang 

baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. Pada masa 

normal pemerintahan Presiden Soeharto, utang luar negeri digunakan untuk membiayai defisit 

investasi dan beberapa komponen dari sisi pengeluaran pemerintah di dalam APBN.1 

Utang luar negeri telah menjadi permasalahan lama bagi Indonesia, karena utang 

sendiri terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2000, Indonesia menghadapi permasalahan 

utang yang berbahaya dan telah melewati batas pinjaman yang dilihat dari rasio utang terhadap 

PDB hingga mencapai 31.77%, hal ini menandakan utang bergerak dalam batas yang terkendali 

namun jumlah utang sendiri yang terus bertambah dan beban yang besar diambil dari PDB 

untuk pembayaran utang dari tahun ketahun yang terus meningkat. Di tahun berikutnya hingga 

tahun 2017, utang luar negeri Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2006, debt ratio menurun 

sampai dengan 22.56%, namun pada tahun-tahun berikutnya debt ratio kembali meningkat 

hingga mencapai 32.40% pada tahun 2017. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa debt 

ratio tetaplah terkendali di kisaran angka 30% yang turut menandakan pertumbuhan ekonomi 

ikut meningkat, namun juga diikuti dengan utang luar negeri yang mengalami peningkatan. 

Menurut data World Bank 2018, dikatakan bahwa pada tahun 2000 utang luar negeri Indonesia  

 
1 Pellu, A. (2019). UTANG LUAR NEGERI; PARADOKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. [Online]. 

Available: https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/download/918/740. 

https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/download/918/740
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mencapai angka 144 Miliar US Dolar dan terus meningkat hingga 2017 mencapai 353 Miliar 

US Dolar. Hal ini dikarenakan Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan dana pinjaman 

luar negeri untuk mendorong pembangunan di Indonesia.2 

 

Alasan Pemerintah Melakukan Utang Luar Negeri 

Menurut Keynes, alasan utama pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri adalah 

tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu, 

pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut dengan melakukan pinjaman ke luar 

negeri. Namun, tentunya hal tersebut akan menimbulkan adanya kewajiban untuk membayar 

kembali utang tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.3 Pendapat Keynes juga 

didukung oleh pendapat dari Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, bahwa utang pada 

dasarnya adalah salah satu pilihan yang diambil oleh pemerintah setelah melalui banyak 

pertimbangan yang logis. Dalam alasan-alasan yang rasional itu ada muatan urgensi dan ada 

pula muatan ekspansi. Yang dimaksud sebagai muatan urgensi adalah utang dipilih sebagai 

sumber pembiayaan untuk negara karena adanya permasalahan yang membutuhkan 

penyelesaian dengan segera. Sedangkan, muatan ekspansi berarti utang dianggap sebagai 

alternatif pembiayaan yang melalui berbagai perhitungan teknis dan ekonomis dianggap dapat 

memberikan keuntungan.4 

Salah satu dasar pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri adalah keinginan 

pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan 

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah turut mengambil kebijakan 

fiskal ekspansif, yang mana kebijakan ini menerapkan pengeluaran belanja negara yang lebih 

besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Selain 

mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspansif ini juga dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan 

perlindungan sosial, serta terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak dapat 

ditunda. Walaupun demikian, pendapatan negara belum cukup untuk memenuhi seluruh  

 
2 Saputra, D., Hasdi Aimon, Melti Roza Adr. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

UTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA. [Online]. Available: 

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/4989/2749. 
3 Fadillah, N., Hady Sutjipto. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR 

NEGERI INDONESIA. [Online]. Available: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-

Qu/article/viewFile/4449/3932. 
4 Juliani, H. (2021). Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara. [Online]. 

Available: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/11389/5813. 

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/4989/2749
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/viewFile/4449/3932
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/viewFile/4449/3932
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/11389/5813
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kebutuhan tersebut, sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan 

atau utang. Kemenkeu mengatakan utang tersebut dikategorikan aman karena digunakan untuk 

belanja produktif. Menurut Kemenkeu, berutang saat ini adalah pilihan yang logis dan rasional 

untuk kemajuan Indonesia, karena utang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penting, 

mendesak dan prioritas saat ini dan jika tertunda dapat mengakibatkan kerugian finansial yang 

lebih besar misal ketinggalan waktu dan kesempatan (momentum) dan kenaikan harga karena 

inflasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu belanja ekspansif untuk belanja produktif, hal itulah 

yang membuat pembuatan anggaran di Indonesia menerapkan kebijakan defisit.5  

 Selain itu, Kemenkeu turut memberikan 4 alasan mengapa suatu negara harus 

mengutang. Suatu negara tentunya memiliki kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, 

misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan justru 

akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Kesempatan pembiayaan 

pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih relatif tertinggal 

dibanding negara lain. Peningkatan IPM dapat dipenuhi antara lain melalui peningkatan sektor 

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kemudian, utang juga dapat menjadi suatu 

warisan bagi generasi selanjutnya, warisan ini dapat muncul bila utang digunakan untuk 

membiayai hal-hal yang produktif dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, 

misalnya belanja infrastruktur dan pendidikan. Pembiayaan kebutuhan belanja melalui utang 

merupakan investasi yang dapat memenuhi keadilan antar generasi karena mewariskan aset 

bagi generasi mendatang. Selain itu, dengan kebijakan berutang, ekonomi Indonesia mampu 

tumbuh pada level saat ini. Studi Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwa jika rasio utang 

terhadap PDB ditahan pada level 23%, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2016 akan 

berada di bawah 5%. Alasan terakhir dari Kemenkeu adalah utang dapat membantu 

mengembangkan pasar keuangan, instrumen utang pemerintah yang diperdagangkan di pasar 

keuangan digunakan sebagai acuan bagi industri keuangan. Penerbitan instrumen utang 

pemerintah merupakan alternatif investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan 

operasi moneter oleh Bank Indonesia juga turut didukung melalui penerbitan instrumen utang 

pemerintah.6  

 

 
5 Kemenkeu.go.id. Menjawab Utang. [Online]. Available: https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang . 
6 Kemenkeu.go.id. Perlunya Berutang. [Online]. 

Available:https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/index.php.  

https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/index.php
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Namun, salah satu ekonom asal Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritisi upaya 

pemerintah melakukan utang luar negeri, salah satu alasan yang dikemukakan olehnya adalah 

dengan berutang lebih banyak ke luar negeri dapat menyebabkan roda ekonomi tidak berputar 

dengan efisien atau ekonomi boros. Ekonomi boros yang dimaksud oleh Faisal Basri dapat 

muncul akibat diagnosis yang salah dari pemerintah yang berujung melahirkan kebijakan yang 

keliru. Salah satu contoh kebijakan keliru yang dilakukan oleh pemerintah berbentuk sebagai 

investasi, hal inilah yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Menurut Faisal, 

mewujudkan keborosan dilakukan pemerintah dengan berutang lebih banyak ke luar negeri. 

Pemerintah akan membayar kewajiban utang kepada investor luar negeri dan utang bilateral 

maupun multilateral dengan valuta asing yang diperoleh dari ekspor. Semenjak pandemi, pasar 

ekspor global merosot tajam, belum lagi porsi ekspor manufaktur Indonesia relatif sangat 

rendah akibat terjadi gejala dini deindustrialisasi. Padahal devisa dari ekspor bukan hanya 

untuk membayar kewajiban utang, tetapi juga untuk membiayai impor. Tetapi, impor semakin 

beragam dan sebaliknya ekspor semakin tidak beragam. Hal ini akan menyebabkan pemerintah 

untuk mencari jalan lain untuk membayar kewajiban utang tersebut, seperti mengeruk 

kekayaan alam semakin dalam, merambah kawasan hutan, dan melonggarkan ketentuan 

tentang perlindungan lingkungan. Selain itu, menurut Faisal Basri, akibat dari utang yang 

semakin bertambah, oligarki akan semakin mencengkeram dan membuat demokrasi terancam.7       

Pendapat dari Faisal Basri ini, didukung oleh pendapat Ekonom Institute for 

Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, ia berpendapat 

bahwa utang luar negeri yang ditarik Indonesia tidak terlalu efektif. Pasalnya, angka DSR (Debt 

Service Ratio) yang naik bisa menjadi indikasi bahwa utang luar negeri tidak digunakan untuk 

kegiatan yang bisa menghasilkan devisa. Padahal, devisa dianggap penting mengingat utang 

ditarik menggunakan denominasi dolar AS, sehingga pasokan dolar AS pun harus cukup. 

Namun, Bhima menyebut penggunaan utang luar negeri di Indonesia malah digunakan untuk 

kegiatan yang kurang produktif. Ia mengatakan rasio DSR Indonesia sudah melebihi batas 

aman, yaitu sejumlah 25%. Pada umumnya, rasio DSR di atas 25% bisa membawa negara jatuh 

ke dalam krisis seperti Brazil, Turki, hingga Kolombia. Oleh karena itu, harus ada upaya 

penerimaan transaksi berjalan, seperti ekspor, agar DSR dapat tetap aman. 8 

 
7 Basri, Faisal. (2020). Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros. [Online]. 

Available:https://faisalbasri.com/2020/06/29/musuh-utama-kita-ekonomi-boros/. 
8 CnnIndonesia. (2019, Agustus 2). Membongkar Pro-Kontra Devisa atas Utang Luar Negeri. [Online]. 

Available: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190802123720-532-417711/membongkar-pro-kontra-

devisa-atas-utang-luar-negeri. 

https://faisalbasri.com/2020/06/29/musuh-utama-kita-ekonomi-boros/
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190802123720-532-417711/membongkar-pro-kontra-devisa-atas-utang-luar-negeri
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190802123720-532-417711/membongkar-pro-kontra-devisa-atas-utang-luar-negeri
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Perbandingan Utang Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa 

Pada awal Juli 1997, Indonesia dilanda dengan krisis ekonomi setelah mengalami krisis 

moneter selama setahun. Krisis ekonomi yang terjadi melumpuhkan kegiatan ekonomi karena 

semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. 

Krisis tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh krisis moneter, namun turut diperberat oleh 

berbagai permasalahan skala nasional yang datang secara beruntun di tengah kesulitan 

ekonomi, contohnya kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang 

panjang dan terparah sepanjang 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran 

di Kalimantan, dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 

lalu. Alhasil, pada tahun 1999, pemerintah mengambil langkah untuk menambah jumlah utang 

dari pihak asing dan meningkatkan jumlah utang pada tahun 2000 sebesar US$ 133.073,00. 

Hal ini terjadi dikarenakan tindakan pemerintah untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap mata 

uang asing membutuhkan cadangan devisa yang sangat besar, sementara cadangan devisa 

sebelumnya sudah terkuras untuk menghadapi kepanikan masyarakat yang secara beramai-

ramai membeli dolar secara besar-besaran dengan asumsi dolar akan naik lagi.  

Selama ini Indonesia menempatkan utang sebagai salah satu tiang penyangga 

pembangunan, sebagai komponen penutup kekurangan. Bahkan saat Indonesia telah mulai 

menganut sistem anggaran defisit atau surplus sejak tahun 2005, komponen pembiayaan utang 

luar negeri masih cukup besar. Padahal di dalam kebijakan ekonominya pemerintah selalu 

mengatakan bahwa utang luar negeri hanya menjadi pelengkap belaka. Utang sebagai alternatif 

sumber pembiayaan dalam pembangunan, di satu sisi dapat dilihat sebagai ketidakmampuan 

negara dalam meningkatkan sumber pendapatan (misalnya pajak), sehingga harus mencari 

sumber pendanaan lain. Namun, selama dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, utang 

akan dapat menjadi sumber pertumbuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.9  

Berikut adalah tren utang Luar Negeri Indonesia (ULN) dari tahun 2004 hingga 2022: 

 

 

 

 

 
9 Mira, A. (2019). ANALISIS UTANG LUAR NEGERI INDONESIA PASCA KRISIS EKONOMI TAHUN 1998. 

[Online]. Available: 

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/939/sampul.pdf;jsessionid=8EDB8891F1CE15372D8

FAE34917166B5?sequence=1. 

 

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/939/sampul.pdf;jsessionid=8EDB8891F1CE15372D8FAE34917166B5?sequence=1
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/939/sampul.pdf;jsessionid=8EDB8891F1CE15372D8FAE34917166B5?sequence=1
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Sumber: TradingEconomics.com | Bank Indonesia 

 

Pada akhir triwulan III tahun 2019, Bank Indonesia (BI) merilis angka ULN (Utang 

Luar Negeri) yang terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia tercatat sebesar 391,8 

miliar dolar AS.10 Namun, pada akhir triwulan III tahun 2020, angka ULN Indonesia tercatat 

sebesar 413,4 miliar dolar AS atau peningkatan sebesar 21,6 miliar dolar AS dari tahun 

sebelumnya, hal ini terjadi karena pemerintah menggunakan pinjaman dari luar negeri untuk 

menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 

yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN 

Pemerintah), sektor konstruksi (16,6%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi 

pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8%), serta sektor jasa keuangan dan 

asuransi (11,4%). Meski tumbuh lebih tinggi, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat 

yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.11 Kemudian, 

posisi ULN pada akhir triwulan III 2021 tercatat sebesar 423,1 miliar dolar AS atau 

peningkatan sebesar 9,7 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya, yang mana hal ini mengalami 

penurunan bila dibandingkan dengan peningkatan dari tahun 2019 ke 2020. Di tahun 2021 

pemerintah menggunakan pinjaman dari luar negeri untuk mendukung belanja prioritas 

Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan  

 
10 Kemenkeu.go.id. (2019). Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2019 Terkendali.  [Online]. Available: 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/utang-luar-negeri-indonesia-triwulan-ii-2019-terkendali/. 
11 BI.go.id. (2020). Utang Luar Negeri Indonesia Oktober 2020 Tumbuh Melambat. [Online]. Available: 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Oktober-2020-

Melambat.aspx. 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/utang-luar-negeri-indonesia-triwulan-ii-2019-terkendali/
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Oktober-2020-Melambat.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Oktober-2020-Melambat.aspx
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jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa 

keuangan dan asuransi (12,1%).12 Pada Februari 2022, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 

416,3 miliar dolar AS atau berkurang sebanyak 6,8 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya. 

ULN digunakan pemerintah untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

(24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi 

pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), serta 

sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8%).13   

Menurut International Monetary Fund (IMF), hampir semua negara di dunia pernah 

berutang kepada IMF. Tabel dibawah menunjukkan data dengan 10 negara yang memiliki 

utang terbesar di dunia pada tahun 2020, di tabel ini Indonesia menempati posisi ke-7. 

 

     Negara US$ Miliar 

China  2,349,389  

India  564,179 

Brazil 549,234 

Rusia 475,518 

Meksiko 467,512 

Turki 435,889 

Indonesia 417,532 

Argentina  253,760 

Thailand 204,147 

Afrika Selatan 170,767 

Sumber: The World Bank. (2022) 

 

Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan 

tingkat utang luar negeri tertinggi. Tabel dibawah menunjukkan utang luar negeri untuk negara-

negara ASEAN pada tahun 2020.14 

 
12 BI.go.id. (2021). Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan III 2021 Tetap Terkendali. [Online]. Available: 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2330121.aspx. 
13 BI.go.id. (2022). Utang Luar Negeri Indonesia Februari 2022 Tetap Terkendali. [Online]. Available: 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2410322.aspx. 
14 The World Bank. (2022). International Debt Statistics 2022. [Online]. Available: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36289/9781464818004.pdf  

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2330121.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2410322.aspx
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36289/9781464818004.pdf
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No Negara US$ Miliar 

1 Indonesia 417,532 

2 Timor Leste  231.8 

3 Thailand 204,147 

4 Vietnam  125,045 

5 Filipina  98,480 

6 Kamboja  17,562 

7 Laos  17,164 

8 Myanmar  13,348 

Sumber: The World Bank. (2022) 

 

Pengelolaan Utang Luar Negeri Indonesia 

Utang Luar Negeri pemerintah terdiri dari utang multilateral, bilateral, komersial, 

fasilitas kredit ekspor, leasing, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diberikan izin terbit 

dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Kebijakan pemanfaatan pinjaman 

luar negeri secara makro diantaranya yaitu untuk memberikan pengaruh terhadap cadangan 

devisa negara dalam rangka mendukung kinerja neraca pembayaran, untuk menjaga 

kesinambungan fiskal dengan menjaga indikator utang dalam batas aman, dan mengelola 

portofolio utang, karena tingkat biaya pinjaman luar negeri yang relatif lebih murah 

dibandingkan dengan pembiayaan dalam negeri. Namun, walaupun demikian risiko nilai tukar 

perlu diperhatikan dalam melakukan pinjaman luar negeri. Berbeda dengan aspek makro, 

dalam aspek mikro, pinjaman luar negeri dapat meningkatkan kapasitas dalam manajemen 

proyek, organisasi, skill, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi bagi pelaksana proyek, 

beneficiaries, kontraktor, dan industri dalam negeri. Merujuk pada arah kebijakan RPJMN 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, pinjaman luar negeri akan 

dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui tiga 

dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan sektor unggulan, pembangunan manusia, 

dan pemerataan dan kewilayahan. Bidang yang dicakup dari prioritas tersebut diantaranya 

bidang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, kemaritiman, kelautan, 

pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan air, infrastruktur dasar dan 

konektivitas. Dengan demikian, selain sebagai sumber pembiayaan defisit, pinjaman luar 

negeri juga berperan dalam kerangka kerjasama pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan  
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pemanfaatan pinjaman luar negeri ini wajib dilakukan dengan tepat sasaran sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas penggunaannya dalam mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan nasional.15 

Umumnya pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan 

nasional terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman program merupakan 

utang luar negeri pemerintah dalam bentuk kurs mata uang asing yang dapat dikonversi ke 

dalam mata uang rupiah yang peminjamannya digunakan untuk pembiayaan terkait program-

program pemerintah baik program pembangunan ataupun program dari masing-masing sektor 

pemerintahan. Sedangkan, pinjaman proyek adalah utang luar negeri pemerintah yang mana 

peminjamannya digunakan untuk pembiayaan terkait kegiatan pembangunan-pembangunan 

infrastruktur di berbagai sektor seperti sektor perhubungan, pariwisata, energi, dan proyek-

proyek dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kebijakan yang akan dilakukan pemerintah 

Indonesia yang modalnya didapat dari pinjaman luar negeri pasti berdasarkan kesepakatan 

bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Selama ini, penggunaan pinjaman-pinjaman tersebut 

memiliki tujuan yang jelas berdasarkan kekurangan pembiayaan di beberapa sektor atau 

program tertentu. Pinjaman-pinjaman tersebut rata-rata terus meningkat setiap tahunnya sebab 

kekurangan anggaran dari pendapatan negara untuk memenuhi belanja APBN di tiap tahunnya. 

16 Berikut spesifikasi penggunaan utang luar negeri Indonesia dalam 12 tahun terakhir menurut 

sektor ekonomi dan tujuan penggunaannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Hakiki, Ariyan. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN UTANG LUAR NEGERI DALAM 

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. [Online]. 

Available: http://repository.radenintan.ac.id/17293/. 
16 Sumantri, Nata. (2020). Sumber dan Penggunaan Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam Menurut Teori Muhammad Nejatullah Siddiqi. [Onlline]. Available: 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19904/05.4%20bab%204.pdf?sequence=8&isAllowed=y. 

http://repository.radenintan.ac.id/17293/
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19904/05.4%20bab%204.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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Sumber: SULNI 2011 – SULNI Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SULNI 2011 – SULNI Maret 2022 

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat diperoleh data sebagai berikut:  

1. Posisi utang luar negeri dalam bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan 

pada bulan Januari sebesar 10.116 juta USD, Februari sebesar 10.216 juta USD, dan 

Maret sebesar 9.984 juta USD. 

2.  Posisi utang luar negeri dalam bidang pertambangan dan penggalian pada bulan 

Januari sebesar 471 juta USD, Februari sebesar 471 juta USD, dan Maret sebesar 444 

juta USD. 

3. Posisi utang luar negeri dalam bidang industri pengolahan pada bulan Januari sebesar 

67 juta USD, Februari sebesar 67 juta USD, dan Maret sebesar 63 juta USD. 

4. Posisi utang luar negeri dalam bidang pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan 

udara pada bulan Januari sebesar 3.710 juta USD, Februari sebesar 3.713 juta USD, dan 

Maret sebesar 3.587 juta USD. 

5. Posisi utang luar negeri dalam bidang pengelolaan air, pengelolaan air limbah, daur 

ulang sampah, dan aktivitas remediasi bulan Januari sebesar 4.999 juta USD, Februari 

sebesar 5.052 juta USD, dan Maret sebesar 4.989 juta USD. 

6. Posisi utang luar negeri dalam bidang konstruksi bulan Januari sebesar 28.315 juta 

USD, Februari sebesar 28.543 juta USD, dan Maret sebesar 27.899 juta USD. 
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7. Posisi utang luar negeri dalam bidang perdagangan besar dan eceran, perbaikan mobil 

dan sepeda motor bulan Januari sebesar 44 juta USD, Februari sebesar 44 juta USD, 

dan Maret sebesar 44 juta USD. 

8. Posisi utang luar negeri dalam bidang transportasi dan pergudangan bulan Januari 

sebesar 12.476 juta USD, Februari sebesar 112.599 juta USD, dan Maret sebesar 12.267 

juta USD. 

9. Posisi utang luar negeri dalam bidang informasi dan komunikasi bulan Januari sebesar 

896 juta USD, Februari sebesar 903 juta USD, dan Maret sebesar 881 juta USD. 

10. Posisi utang luar negeri dalam bidang jasa keuangan dan asuransi bulan Januari sebesar 

23.521 juta USD, Februari sebesar 23.628 juta USD, dan Maret sebesar 22.941 juta 

USD. 

11. Posisi utang luar negeri dalam bidang real estate bulan Januari sebesar 1 juta USD, 

Februari sebesar 1 juta USD, dan Maret sebesar 1 juta USD. 

12. Posisi utang luar negeri dalam bidang jasa perusahaan bulan Januari sebesar 5 juta 

USD, Februari sebesar 5 juta USD, dan Maret sebesar 4 juta USD. 

13. Posisi utang luar negeri dalam bidang administrasi pemerintah, pertahanan, dan 

jaminan sosial wajib bulan Januari sebesar 30.058 juta USD, Februari sebesar 30.343 

juta USD, dan Maret sebesar 29.671 juta USD. 

14. Posisi utang luar negeri dalam bidang jasa pendidikan bulan Januari sebesar 32.890 juta 

USD, Februari sebesar 33.215 juta USD, dan Maret sebesar 32.433 juta USD. 

15. Posisi utang luar negeri dalam bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial bulan Januari 

sebesar 48.918 juta USD, Februari sebesar 49.395 juta USD, dan Maret sebesar 48.239 

juta USD. 

16. Posisi utang luar negeri dalam bidang jasa lainnya bulan Januari sebesar 2.850 juta 

USD, Februari sebesar 2.850 juta USD, Februari sebesar 2.868 juta USD, dan Maret 

sebesar 2.800 juta USD.  

Pembiayaan sektor produktif serta upaya turut mendukung penanganan Covid-19 dan 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih diarahkan dalam penarikan utang luar 

negeri yang dilakukan di bulan Januari 2022. Dukungan utang luar negeri pemerintah dalam 

memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup 

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,5% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa 

pendidikan sebesar 16,5%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial  
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wajib sebesar 15,1%, sektor konstruksi sebesar 14,2%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 

sebesar 11,8%.17 

 

Dampak dari Utang Luar Negeri Terhadap Negara Indonesia 

ULN memiliki filosofi sebagai komitmen dari negara maju untuk mengisi kesenjangan 

sumber daya (resource gaps) dalam ekonomi makro negara berkembang, dalam mengatasi 

pembangunan negara. Dalam hal ini, efektivitas pemanfaatan ULN didesain untuk 

menjembatani kesenjangan tabungan atau investasi dan ketimpangan neraca pembayaran 

(balance of payment) di negara berkembang dan meletakan sebagai jalur untuk membantu 

negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan yang mandiri (self sustaining 

development) (Yustika, 2009:122). 

Adanya utang luar negeri akan memberikan dampak bagi negara Indonesia, baik 

dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa dampak positif dari Indonesia melakukan 

utang luar negeri, diantaranya sebagai berikut: 

1. Utang luar negeri dapat meningkatkan persediaan tabungan disaat itu juga, sehingga 

akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan. Tanpa adanya utang luar 

negeri, maka negara harus mengakumulasikan pendapatan negara hingga cukup untuk 

proses pembangunan, hal ini akan memakan waktu yang panjang sehingga efektivitas 

pembangunan tidak akan berjalan dengan cepat. Nantinya diharapkan kebutuhan 

terhadap utang luar negeri akan menurun dengan sendirinya, setelah sumber daya dalam 

negerinya sudah cukup untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan syarat utang 

negara diatur dengan baik.18 

2. Dalam jangka pendek, utang luar negeri membantu pemerintah dalam mengatasi 

menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, yang disebabkan oleh 

pembiayaan pengeluaran rutin pembangunan yang cukup besar.  

 

 

 

 
17 Bi.go.id. (2022, Mar 15). Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2022 Menurun. [Online]. Available: 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_248122.aspx. 
18 Putra, Muhammad, D, K. (2018). PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (Studi pada Bank Indonesia Periode Kuartal IV 2008 

– 2017). [Online]. Available:    

http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166203/1/Muhammad%20Dandy%20Kartarineka%20Putra.pdf. 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_248122.aspx
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166203/1/Muhammad%20Dandy%20Kartarineka%20Putra.pdf
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Sedangkan, beberapa dampak negatif dari Indonesia melakukan utang luar negeri, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Akan menimbulkan krisis ekonomi yang membuat keadaan negara tidak stabil. 

Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit 

dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. 

2. Cicilan bunga yang akan semakin meningkat, akan membebani pemerintah. 

3. Serta dalam jangka panjang utang luar negeri akan menimbulkan persoalan ekonomi 

negara Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh (Inflasi) dan akan 

mengakibatkan ketergantungan sendiri bagi penerima bantuan (dalam negeri) terhadap 

pemberi bantuan (luar negeri). Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk 

melakukan pembatasan jumlah utang luar negeri. Sehingga fenomena ini memberikan 

gambaran pengaruh besarnya pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya pertumbuhan 

utang luar negeri di Indonesia.19 

Dari aspek makro utang luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pembiayaan 

dalam manajemen portofolio utang, yang nantinya komposisi pembiayaan akan menjadi lebih 

baik, serta meminimalisir potensi crowding out effect apabila terjadi kebutuhan pembiayaan 

yang cukup tinggi. Crowding out effect adalah sebuah teori ekonomi yang menggambarkan 

bahwa pemerintah sedang gencarnya mencari pendanaan demi belanja sektor publik yang 

besar-besaran. Akibatnya, seluruh uang beredar di suatu negara akan terserap ke kantong 

pemerintah, dan tidak ada lagi sisa uang beredar untuk mendanai proyek-proyek bisnis sektor 

swasta. Dari aspek mikro, dengan ULN dapat meningkatkan kapasitas implementasi negara 

penerima melalui transfer of knowledge dan international best practice. Sehingga akan 

memberikan peningkatan kapasitas dalam manajemen proyek dan organisasi, skill, ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru, inovasi bagi pelaksana proyek, beneficiaries, kontraktor, dan 

industri dalam negeri.  Namun, di satu sisi akan memaksa masyarakat untuk menanggung 

beban pembayaran utang dari pajak yang ditarik oleh pemerintah. Menyebabkan nilai tukar 

rupiah turun dibanding dengan mata uang negara lain, yang akan berpengaruh terhadap 

kenaikan biaya hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kewajiban pemerintah untuk 

membayar utang dalam bentuk nilai mata uang asing, akan menekan nilai Rupiah untuk terus 

turun pada masa jatuh temponya.  

 
19 Ums.ac.id. (2017). ANALISIS ERROR CORRECTION MODEL TERHADAP PERKEMBANGAN UTANG 

LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 1992-2016. [Online]. Available: 

http://eprints.ums.ac.id/61331/12/BAB%20I.pdf. 

http://eprints.ums.ac.id/61331/12/BAB%20I.pdf
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Tidak bisa dielakkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia berkembang dengan 

pesat dengan kekuatan dan bantuan Utang Luar Negeri, yang cenderung meningkat setiap 

interval tahunnya. Berdasarkan laporan pencapaian Komite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas (KPPIP) selaku lembaga yang berperan dalam memberikan dukungan 

kepada proyek yang dipilih sebagai prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun 

2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Berdasarkan hasil monitoring 

terhadap 223 proyek dan 3 program yang terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), 

pada 2018 sebanyak 32 proyek dinyatakan telah selesai dan hingga semester I-2019 sebanyak 

16 proyek tambahan dinyatakan juga sudah selesa. Dari 16 proyek yang dinyatakan selesai 

pada periode Januari-Juni 2019, terdapat 11 proyek yang mencapai penyelesaian konstruksi 

dan terdapat 5 proyek yang disesuaikan statusnya (menjadi selesai) berdasarkan kriteria status 

penyelesaian proyek. Sebanyak 11 proyek khusus yang dinyatakan selesai konstruksinya 

meliputi 1 proyek jalan tol, 1 proyek palapa ring, 4 proyek kawasan ekonomi khusus, 2 proyek 

bendungan, 2 proyek bandara dan 1 proyek pembangunan smelter. Sebelas proyek tersebut 

memiliki nilai investasi total sebesar Rp 56,3 triliun (proyek palapa ring tidak diikutsertakan 

karena membutuhkan konfirmasi lebih lanjut). Jika diikutkan tentu nilainya akan lebih besar. 

Sementara itu, 5 proyek yang disesuaikan kriteria statusnya terdiri dari 4 proyek pembangunan 

jalan dan 1 proyek pembangunan smelter dengan total nilai investasi lebih dari Rp22 triliun.20 

 

Alternatif Upaya dari Pemerintah untuk Menangani Utang Luar Negeri Indonesia 

Negara Indonesia masih mengandalkan ULN sebagai pembiayaan pembangunan 

negara. Dikarenakan, keterbatasan tabungan domestik yang dimiliki Indonesia dalam 

membiayai pembangunan menjadi salah satu pilihan dalam mempergunakan ULN tersebut. 

Secara historis, ULN di Indonesia sudah diterapkan sejak jaman orde lama dan awalnya ULN 

tersebut digunakan sebagai dana sampingan untuk melunasi kekurangan dana pembangunan 

yang belum bisa terlunasi. Namun, seiring perkembangan zaman ULN beralih fungsi menjadi 

alternatif sumber dana guna untuk menutup defisit fiskal negara. Bahkan dalam 

perkembangannya, jumlah ULN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang 

signifikan disertai dengan meningkatnya defisit fiskal. 

 

 
20 Hakiki, Ariyan. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN UTANG LUAR NEGERI DALAM 

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. [Online]. 

Available: http://n repository.radenintan.ac.id/17293/. 

http://repository.radenintan.ac.id/17293/
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Untuk menangani permasalahan ULN yang terjadi, pemerintah dan Bank Indonesia 

selaku bank sentral di Indonesia harus melakukan berbagai tindakan penyelamatan. Langkah-

langkah yang dilakukan antara lain melakukan negosiasi dengan para kreditur untuk 

menjadwalkan ulang ULN kepada debitur yang lebih panjang dengan bunga yang lebih 

rendah, membeli obligasi rekapitulasi untuk menyelamatkan industri perbankan dari kesulitan 

likuiditas yang parah, serta melakukan disiplin anggaran fiskal.21 Selain langkah-langkah 

tersebut, diperlukan peran pemerintah dan Bank Indonesia melalui beberapa alternatif 

kebijakan sebagai berikut: 

1. Pembatasan Pinjaman Baru 

Dalam penggunaan jangka pendek ULN sangat membantu Indonesia dalam upaya 

menutup defisit APBN, akibat dari pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan yang besar. Laju pertumbuhan perekonomian dipacu sesuai dengan 

target yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dalam penggunaan jangka panjang, 

ULN dapat menimbulkan persoalan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan kebijakan pembatasan pinjaman baru, hanya diperbolehkan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif, seperti pembangunan 

infrastruktur serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Pembatasan tersebut 

dilakukan untuk mengurangi pinjaman yang bersifat program atau hanya 

menghasilkan produk kebijakan, sehingga output pinjaman baru diharapkan dapat 

berpotensi memberikan multiplier effect yang tinggi di masa mendatang dan 

meningkatkan devisa negara. 

2. Peningkatan Penerimaan Pajak (tax ratio) 

Target terhapusnya semua ULN Indonesia dirasakan cukup sulit dicapai apabila tidak 

didukung oleh upaya keras terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan 

ULN Indonesia. Adapun tax ratio Indonesia saat ini hanya sebesar 12-13% terhadap 

rasio PDB, jauh di bawah Filipina dan negara tetangga lainnya. 

3. Sinergi BUMN 

Salah satu alternatif lainnya dalam mengurangi ULN yaitu dengan menggandeng 

BUMN dalam penataan kembali dan memaksimalkan kinerja BUMN, sehingga 

 
21 Repository.sb.ipb.ac.id. (2014). Strategi pengelolaan utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

[Online]. Available: http://repository.sb.ipb.ac.id/1924/5/5DM-05-Heri-Pendahuluan.pdf. 

http://repository.sb.ipb.ac.id/1924/5/5DM-05-Heri-Pendahuluan.pdf
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BUMN Indonesia dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara. 

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya dalam negeri 

yang dimiliki oleh BUMN, yang nantinya diharapkan dapat berdampak kepada 

kontribusi pajak yang mengalami peningkatan dan deviden BUMN terhadap 

penerimaan negara. 

4. Pengelolaan Utang 

Adapun beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban ULN 

seperti melakukan penundaan pembayaran angsuran pokok utang (debt rescheduling) 

dengan menjadwalkan kembali jatuh tempo pembayaran utang dan bunga, selanjutnya 

dengan melakukan pengalihan kewajiban membayar angsuran pokok utang menjadi 

kewajiban melaksanakan suatu program atau proyek tertentu seperti misalnya yang 

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan lingkungan (debt 

swap), terakhir yaitu pembebasan atas seluruh atau sebagian utang (hair cut).22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Sari, Rafika. (2014). ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGENTASAN UTANG LUAR NEGERI. [Online]. 

Available: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-12-II-P3DI-Juni-2014-61.pdf. 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-12-II-P3DI-Juni-2014-61.pdf
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Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara berkembang memanfaatkan utang luar negeri sebagai salah 

satu sumber pembiayaan pembangunan. Utang luar negeri memiliki peran yang signifikan 

dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan sejak dari zaman penjajahan. 

Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami 

peningkatan. Hal ini, tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi negara Indonesia, 

baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang.  

Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan 

kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Sehingga 

dengan terlaksananya pembangunan ekonomi tersebut, tingkat pendapatan per kapita 

masyarakat bertumbuh selama tiga dasawarsa sebelum terjadinya krisis ekonomi. Semakin 

bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN 

RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, 

semasa krisis ekonomi, utang luar negeri itu harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana 

dari luar negeri, yang artinya sama saja dengan utang baru, karena pada saat krisis ekonomi 

penerimaan rutin pemerintah, terutama dari sektor pajak, tidak dapat ditingkatkan sebanding 

dengan kebutuhan anggaran belanjanya. 

Dalam periode jangka panjang, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah ini tetap 

saja harus dibayar melalui APBN, artinya menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan 

demikian, maka dalam jangka panjang pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah 

Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

Indonesia masa mendatang. Penggunaan utang luar negeri yang tidak dilakukan dengan 

bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian dalam jangka panjang maka akan membuat utang luar 

negeri justru akan menjerumuskan negara debitur ke dalam krisis utang luar negeri yang 

berkepanjangan, yang sangat membebani masyarakat karena adanya akumulasi utang luar 

negeri yang sangat besar. 

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dengan berutang saat ini adalah sebagai 

sebuah pilihan yang logis serta rasional untuk dapat memajukan Indonesia, karena utang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang penting, mendesak, dan prioritas saat ini, jika 

tertunda dapat mengakibatkan kerugian finansial yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah 

memerlukan belanja ekspansif untuk dapat memenuhi belanja produktif, hal itulah yang 

membuat pembuatan anggaran di Indonesia menerapkan kebijakan defisit. Selain itu, utang 

juga dapat dikatakan sebagai sebuah warisan untuk generasi selanjutnya, utang dapat dikatakan  
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sebagai warisan apabila utang tersebut digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif dan 

memberikan manfaat bagi generasi mendatang, misalnya digunakan untuk belanja infrastruktur 

dan pendidikan. Pembiayaan kebutuhan belanja melalui utang merupakan sebuah investasi 

yang dapat memenuhi keadilan antar generasi karena dapat mewariskan aset bagi generasi 

mendatang. 

Namun, jika dapat dilihat dari segi dampak lainnya Indonesia melakukan utang luar 

negeri, utang luar negeri secara positif dapat meningkatkan persediaan tabungan Indonesia 

yang akan digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan nasional. 

Utang luar negeri Indonesia juga dapat membantu pemerintah dalam menutup defisit anggaran 

pendapatan dan belanja negara, yang disebabkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin 

pembangunan yang cukup besar. Tetapi, dampak positif tersebut dapat diakui tidak dapat 

menutupi dampak negatif dari Indonesia dalam melakukan utang luar negeri. Oleh karena itu, 

pemerintah berkewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan untuk menangani permasalahan 

utang luar negeri yang terjadi di Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia saling bekerjasama 

untuk mulai melakukan berbagai tindakan penyelamatan Indonesia dari utang luar negeri, 

tentunya dengan beberapa cara yaitu dengan membatasi untuk melakukan pinjaman utang baru, 

meningkatkan penerimaan pajak, menggandeng BUMN Indonesia untuk dapat berkontribusi 

terhadap pembiayaan pembangunan negara, serta melakukan penundaan pembayaran angsuran 

pokok utang (debt rescheduling) dengan menjadwalkan kembali jatuh tempo pembayaran 

utang dan bunga. 
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