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Abstract 

In the last two decades, before the economic crisis, Indonesia experienced a high 

growth economy, particularly in the manufacturing sectors.  However, this high growth 

in the manufacturing sectors induced high growth negative externalities, in the form of 

industrial pollution.  Furthermore, this industrial pollution was suspected to have 

lowered Indonesian environmental qualities. 

Nowadays, most people have realized that low environmental quality is one 

obstacle to achieving sustainable economic growth.  This paper is an attempt to develop 

economic policies that are able to reduce industrial pollution without placing high 

burden on manufacturing sectors.  An Input-Output table that includes pollution 

accounts is developed in this paper to help determine these environmental friendly 

economic policies. 
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Latar Belakang 

 Selama dua dekade terakhir ini, sebelum terjadinya krisis ekonomi, Indonesia 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor industri.  Namun 

demikian, pertumbuhan sektor industri tersebut diperkirakan juga menimbulkan 

eksternalitas negatif bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan 

lingkungan
1
.  Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup di 

Indonesia saat ini sudah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan
2
.  Berikut ini 

beberapa kasus yang menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan hidup di Indonesia 

saat ini. 

 Kualitas udara:  Pengukuran terhadap ambang polusi udara di beberapa kota besar 

di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di kota-kota tersebut melebihi 

nilai batas ambang batas polusi udara yang diperbolehkan berdasarkan standar polusi 

udara regional
3
.  Sebagai contoh di Jabotabek, nilai rata-rata satu tahun untuk 

ambang suspended particulate matters (SPM) tercatat sebesar 84,56 g/m
3
, 

sedangkan standar regional DKI Jakarta adalah sebesar 60 g/m
3
.  Sementara itu 

untuk ambang total hydro carbon (T-HC) tercatat nilai rata-rata satu tahun sebesar 

3696,8 part per billion (ppb), sedangkan nilai standarnya adalah 240 ppb
4
.  Jika tidak 

dilakukan pengendalian pencemaran udara, pada tahun 2020 tingkat pencemaran 

udara di Indonesia akan menjadi 4 – 5 kali lipat dari tingkat pencemaran pada tahun 

1990
5
. 

 Kualitas air sungai:  Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) DKI 

Jakarta di tahun 1993 sampai 1995 melakukan pemantauan terhadap kualitas air 

sungai di 50 lokasi di wilayah DKI
6
, dengan parameter uji Chemical Oxygen Demand 

                                                           
1
 BPS, Statistik Lingkungan, 1990 – 1997;     O.M. Fritz, G.J.D. Hewings, dan Michael Sonis, "Forecasting 

Industrial Residual Pollution Generation in the Chicago Region, 1992 – 2006", Regional Economics 

Application Laboratory Discussion Papers No. 94-T-11, Juni 1996;     Xiaoli Han dan Lata Chatterjee, 

"Impacts of Growth and Structural Change on CO2 Emissions of Developing Countries", World 

Development Vol. 25 No. 3, 1997. 
2
 Bisnis Indonesia, Ekosistem Pesisir Indonesia Kian Kritis, 3 Januari 1998;     Suara Pembaruan, Terumbu 

Karang: Muatiara Dasar laut yang Terancam Punah, 22 April 1998;     Tempo, 22–28 Desember 1998. 
3
 World Bank, Indonesia: Environment and Development, World Bank Country Study, Washington DC, 

1994;     World Bank, "Urban Air Quality Management Strategy in Asia: Jakarta Report", World Bank 

Technical Paper No. 379, Washington DC, 1996. 
4
 BAPEDAL dan JICA, The Study on The Integrated Air Quality Management for Jakarta Metropolitan 

Area, Laporan Utama, Juni 1996. 
5
 Natural Resources Management Project, Environment and Development in Indonesia: An Input-Output 

Analysis of Natural Resources Issues, NRMP Report No. 31, 1993. 
6
 Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta, Laporan Analisis Kimiawi Air Sungai, 

Periode 1993/94 – 1994/95. 
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(COD)
7
 dan Biological Oxygen Demand (BOD).

8
  Hasil pemantauan menunjukkan 

bahwa di periode 1993/1994 hanya 16 lokasi (29,62 %) yang kualitas airnya 

memenuhi baku mutu COD dan 17 lokasi (31,48 %) yang memenuhi baku mutu 

BOD.  Sementara pada periode 1994/1995 angka tersebut menurun ke 11 lokasi (20,3 

%) yang memenuhi standar COD dan 13 lokasi (24,07 %) yang memenuhi standar 

BOD.  Menurut Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan UI, 

pencemaran sungai-sungai di DKI sebagian besar bersumber dari limbah cair 

domestik (44,9 %).  Adapun sumber-sumber pencemaran lainnya adalah: limbah 

padat domestik (27,8 %), limbah komersial (20,1 %) dan limbah industri (7,2 %)
9
. 

 Kualitas air tanah:  Kondisi air tanah di daerah perkotaan yang padat penduduknya 

juga cukup mencemaskan.  Survei yang dilakukan di DKI Jakarta pada periode 

1994/1995 di 252 sumur dangkal (1-15 m) yang tersebar di 89 kelurahan 

menunjukkan bahwa keseluruhan sumur tersebut telah terkontaminasi oleh bakteri 

coliform dan fecal coli dan 45,2 % diantaranya memiliki kandungan organik yang 

melebihi ambang batas
10

. 

Memburuknya kondisi lingkungan hidup dapat menjadi hambatan dalam 

membangun kembali perekonomian Indonesia untuk dapat keluar dari krisis ekonomi 

dan  menciptakan  sebuah  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan
11

.   Karena  itu perlu 

ada kebijakan yang dapat mengontrol eksternalitas negatif, berupa pencemaran 

lingkungan, dari kegiatan ekonomi tanpa harus mengorbankan kegiatan ekonomi tersebut 

terlalu banyak
12

. 

Makalah ini bertujuan mengembangkan kebijakan ekonomi di sektor produksi 

yang akrab lingkungan.  Dalam pekerjaan ini akan diperlihatkan konsep strategi 

kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi eksternalitas negatif dari suatu proses 

produksi terhadap lingkungan hidup, tanpa harus terlalu banyak mengurangi 
                                                           
7
 COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mereduksi senyawa organik yang terkandung dalam 

air melalui proses kimiawi.   
8
 BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteria untuk mengurai bahan organik yang 

terkandung dalam air pada kondisi aerob. 
9
 Dimuat dalam hasil Seminar on Clean River and Urban Environmental Management, CRHRE - UI, 

Jakarta, 1991. 
10

 Kantor MNLH, September, Pemantapan Strategi Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Lautan 

dalam PJP II, Prosiding Lokakarya, Jakarta, 1993. 
11

 B. P. Resosudarmo, The Impact of Environmental Policies on a Developing Economy: An Application to 

Indonesia, Disertasi di Cornell University, 1996;     Shakeb Afsah, Impact of Financial Crisis on Industrial 

Growth and Environmental Performance in Indonesia, Briefing-note dari Bantuan Teknis USAEP kepada 

BAPEDAL untuk Program PROPER, 1998;  Suara Pembaruan, Krisis Ekonomi Dapat Memacu 

Eksploitasi Sumber Daya Alam, 5 Februari 1998. 
12

 Asian Development Bank, Strategy For the Use of Market-based Instruments in Indonesia’s 

Environment Management, Environment Report, Desember 1997. 
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aktivitas produksi.  Untuk ini, makalah ini akan terlebih dahulu mengembangkan sebuah 

model yang dapat (1) menggambarkan kegiatan ekonomi dengan baik, (2) menunjukkan 

dampak kegiatan ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup, dan (3) menjelaskan 

dampak penurunan kualitas lingkungan hidup terhadap ekonomi.  Model yang dipilih 

dalam makalah ini adalah Model Analisa Input-Output Leontief yang telah dimodifikasi 

dengan memasukkan faktor lingkungan. 

Makalah ini akan membatasi analisanya pada kasus pencemaran udara dan air 

sungai.  Kedua kasus pencemaran ini dipilih karena: 

1. Trend polusi udara dan air sungai di Indonesia memburuk dengan cepat
13

.   

2. Dampak negatifnya—baik terhadap masalah kesehatan maupun kerusakan lainnya—

besar dan sukar dihindari
14

.  

3. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan program-program pengendalian 

polusi lingkungan seperti Program Langit Biru
15

 dan Program Kali Bersih
16

. 

Karena keterbatasan data, makalah ini juga akan membatasi analisanya pada 

kasus sektor-sektor industri manufaktur.  

 

Metodologi  

Tabel Input-Output, umum disingkat Tabel I-O, pertama kali diperkenalkan oleh 

W. Leontief pada tahun 1930-an
17

. Tabel I-O adalah suatu tabel yang menyajikan 

                                                           
13

 Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta, Laporan Pemantauan Kualitas Udara DKI 

Jakarta, periode 1982/83 – 1997/98;     J. H. Kozak dan R.P. Sudarmo, An Overview of Air Pollution in 

Jakarta, Environmental Management Development in Indonesia (EMDI) Project Report, Jakarta, Juli 

1992;     Moestikahadi Soedomo, Air Quality Management Studies, Kantor Menteri Negara Lingkungan 

Hidup, 1989;     Faye Duchin, Desember, "Present and Prospective Future Water Use in Indonesia", NRM 

Working Paper No. 3, 1992;     Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta, Laporan 

Analisis Kimiawi Air Sungai, Periode 1993/94 – 1994/95. 
14

 Umar F. Achmadi,  ―Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan‖, dalam Himpunan Karangan Ilmiah di 

Bidang Perkotaan dan Lingkungan Vol. I, 1998;     Bart Ostro,  Estimating the Health and Economic 

Effect of Air Pollution: Aplication to Jakarta and Mexico City, World Bank Policy Research Working 

Paper No. 1301, 1994;     Scholz dan Haffner, ―Assessment of Potential Risks through Air Pollutants 

Caused by Energy Consumption for Java‖, Substudi dari The Environmental Impacts of Energy Strategies 

for Indonesia Project, Riset Bersama BPPT dan Pusat Penelitian Nuklir Jerman, 1992. 
15

 BAPEDAL, Panduan Pelaksanaan Program Langit Biru, 1996;     Pargal et. al., "Formal and Informal 

Regulation of Industrial Air Pollution", Policy Research Working Paper No 1797, 1997. 
16

 Shakeb Afsah, B. Laplante, dan N. Makarim, "Program-Based Pollution Control Management: The 

Indonesia Prokasih Program", Policy Research Working Paper No. 1602, PRDEI Division, World Bank, 

Washington DC, Desember 1996;     BAPEDAL dan PRDEI-World Bank, "What is Proper?: Reputational 

Incentives for Pollutin Control in Indonesia", World Bank-PRDEI Working Paper, 1995;     Wheeler, 

David, dan Shakeb Afsah, "Going Public on Poluters in Indonesia: BAPEDAL’s Proper Prokasih 

Program", East Asian Executive Report, Washington DC, Mei 1996. 
17

 W. Leontief,  Input-Output Economics, Oxford University Press, New York, 1986;     R. E. Miller dan 

P.D. Blair, Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Prentice-Hall, New Jersey, 1985. 
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informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor produksi di dalam 

suatu ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matriks. 

 

Analisa Input-Output 

Selain transaksi antar sektor, ada beberapa transaksi lain yang dicatat dalam 

sebuah Tabel I-O, yaitu neraca konsumsi akhir, pembayaran jasa kepada tenaga kerja dan 

pemilik modal (baris ―nilai tambah‖), dan transaksi impor.  Secara sederhana simplifikasi 

dari Tabel I-O dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Sektor Sektor Pembeli Konsumsi Total 

Penjual 1 2 ... n Akhir Produksi 

1 

2 

. 

. 

. 

n 

x11 x12 ... x1n f1 X1 

x21 x22 ... x2n f2 X2 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

xn1 xn2 ... xnn fn Xn 

Nilai Tambah v1 v2 ... vn   

Impor m1 m2 ... mn   

Total Masukan X1 X2 ... Xn   

 

Gambar 1.  Simplifikasi Tabel I-O 

 

Dari Tabel I-O pada Gambar 1 di atas dapat dibuat dua persamaan neraca yang 

berimbang: 

Baris: x f X i nij i i

j

n

   



1

1     ,...,  (1) 

Kolom: x v m X j nij j j j

i

n

    


    1
1

,...,  (2) 

di mana xij adalah nilai aliran barang atau jasa dari sektor i ke sektor j;  fi adalah total 

konsumsi akhir;  vj adalah nilai tambah dan mj adalah impor.  Definisi neraca yang 

berimbang adalah jumlah produksi (keluaran) sama dengan jumlah pembelian 

(masukan). 

Aliran antar industri dapat ditransformasi menjadi koefisien-koefisien dengan 

mengasumsikan bahwa jumlah berbagai pembelian adalah tetap untuk sebuah tingkat 

total keluaran (dengan kata lain, tidak ada economies of scale) dan tidak ada 

kemungkinan substitusi antara sebuah bahan baku masukan dan bahan baku masukan 
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lainnya (dengan kata lain, bahan baku masukan dibeli dalam proporsi yang tetap).  

Koefisien-koefisien ini adalah:  

 a x Xij ij j /  (3) 

atau 

 x a Xij ij j  (4) 

Dengan memasukan persamaan (4) ke dalam persamaan (1) didapat: 

 a X f X i nij j i i

j

n

   



1

1    ,...,  (5) 

Dalam notasi matriks persamaan (5) dapat ditulis sebagai berikut: 

 AX f X   (6) 

di mana  11 dan  ; ; nxinxinxnij XXffAa   

 Dengan memanipulasi persamaan (6) didapat hubungan dasar dari Tabel I-O: 

 (I-A)
-1

 f= X (7) 

di mana (I - A)
-1 

dinamakan sebagai matriks kebalikan Leontief (matriks multiplier 

keluaran). Matriks ini mengandung informasi penting tentang bagaimana kenaikan 

produksi dari suatu sektor (industri) akan menyebabkan berkembangnya sektor-sektor 

lainnya. Karena setiap sektor memiliki pola (pembelian dan penjualan dengan sektor 

lain) yang berbeda-beda, maka dampak dari perubahan produksi suatu sektor terhadap 

total produksi sektor-sektor lainnya berbeda-beda. Matriks kebalikan Leontief 

merangkum seluruh dampak dari perubahan produksi suatu sektor terhadap total 

produksi sektor-sektor lainnya ke dalam koefisien-koefisien yang disebut sebagai output 

multiplier (ij).  Multiplier ini adalah angka-angka yang terlihat di dalam matriks  (I-A)
-1

. 

 

Analisa Input-Output Lingkungan Indonesia 

Pada tahun 1970, Leontief mengembangkan Tabel Input-Output ini agar dapat 

memantau hubungan antara kualitas lingkungan dengan aktivitas ekonomi. Tepatnya, 

Leontief memasukkan aktivitas pencemaran lingkungan dan aktivitas perbaikan kualitas 

lingkungan ke dalam Tabel Input-Output, yang selanjutnya disebut sebagai Tabel Input-

Output Lingkungan.  Gambar 2 menunjukkan contoh kecil Tabel I-O Lingkungan yang 

digunakan Leontief. 

Namun demikian, membangun tabel I-O Lingkungan seperti yang dilakukan 

Leontief membutuhkan data yang sangat intensif, terutama sekali mengenai kegiatan 

―antipolusi.‖  Di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, data ini tidak tersedia.  
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Karenanya, pengembangan tabel I-O Lingkungan untuk Indonesia pada makalah ini tidak 

memiliki sektor antipolusi.  Dengan demikian, teknik analisa yang akan dilakukan pun 

berbeda. 

Adaptasi model I-O Lingkungan Leontief untuk Indonesia dilakukan dengan 

meletakkan variabel polusi dan variabel biaya pembersihan pada baris ke n+1 (di luar 

sistem matriks aliran barang/jasa antarsektor), di mana n adalah banyaknya sektor.  Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.  Disini polusi dan biaya pembersihan 

diperlakukan seperti nilai tambah (input primer).  Dalam hal ini, pengertiannya adalah 

nilai tambah negatif (eksternalitas negatif). 

 

         Pembeli   

Penjual dan Polusi Sektor 1 Sektor 2  Rumah  

 Pertanian Manufaktur Antipolusi Tangga Total 

Sektor 1      

Pertanian 26.12 23.37  55.00 104.49 

(keranjang)      

Sektor 2      

Manufaktur 14.63 7.01 6.79 30.00 58.43 

(km)      

Polusi      

(gram) 52.25 11.68 -33.93 30.00  

Tenaga kerja      

(orang-tahun) 83.60 210.34 67.86  361.80 

Gambar 2.  Contoh Tabel I-O Lingkungan Leontief 

 

 

Sektor Sektor Pembeli Konsumsi Total 

Penjual 1 2 ... n Akhir Produksi 

1 

2 

. 

. 

. 

n 

x11 x12 ... x1n f1 X1 

x21 x22 ... x2n f2 X2 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

xn1 xn2 ... xnn fn Xn 

Polusi P1 P2 … Pn   

Nilai Tambah v1 v2 ... vn   

Impor m1 m2 ... mn   

Total Masukan X1 X2 ... Xn   

Gambar 3.  Tabel I-O Lingkungan Indonesia 
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Pada Gambar 3, Pj menyatakan besarnya polusi (dalam kg), sebagai hasil 

produksi sampingan (eksternalitas), yang dikeluarkan oleh sektor j.  Sedangkan pn+1,j 

menyatakan intensitas polusi, yaitu besarnya beban polusi yang dikeluarkan oleh sektor j 

per satu unit output sektor j: 

 pn+1,j = Pj / Xj (8) 

 Adapun pada Gambar 4, Cj menyatakan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

membersihkan lingkungan oleh sektor j. Sedangkan cn+1,j menyatakan besarnya biaya 

pembersihan per satu unit output sektor j: 

 cn+1,j = Cj / Xj (9) 

 Dari Tabel I-O pada Gambar 3 dan 4 ini dapat dilakukan beberapa perhitungan 

sebagai berikut: 

 

Sektor Sektor Pembeli Konsumsi Total 

Penjual 1 2 ... n Akhir Produksi 

1 

2 

. 

. 

. 

n 

x11 x12 ... x1n f1 X1 

x21 x22 ... x2n f2 X2 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

xn1 xn2 ... xnn fn Xn 

Biaya Pembersihan 

PPPPembersihan 

C1 C2 … Cn   

Nilai Tambah v1 v2 ... vn   

Impor m1 m2 ... mn   

Total Masukan X1 X2 ... Xn   

Gambar 4.  Tabel I-O Biaya Pembersihan Lingkungan Indonesia 

 

 

 Efek Polusi dan Indeks Efek Polusi 

Efek polusi menyatakan seberapa besar dampak dari peningkatan satu rupiah 

permintaan akhir suatu sektor terhadap penambahan beban polusi.  Secara matematis 

formula untuk menghitung efek polusi adalah sebagai berikut: 

 



n

i

ijin

P

j pE
1

,1 .  (10) 

di mana 
P

jE  menyatakan efek polusi; inp ,1  adalah intensitas polusi; dan ij  adalah 

elemen matriks kebalikan (inverse matrix) Leontief. 
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Untuk membandingkan tingkat pencemaran yang disebabkan oleh naiknya 

permintaan suatu sektor relatif terhadap pencemaran yang disebabkan oleh naiknya 

permintaan sektor lain digunakan indeks efek polusi (
P

iIE ).  Formula untuk 

menghitung indeks ini adalah sebagai berikut: 

 





n

i

P

i

P

iP

i

E

En
IE

1

.
 (11) 

 

 Pengganda Polusi dan Indeks Pengganda Polusi 

Pengganda polusi menyatakan besarnya tambahan beban polusi di seluruh sektor 

perekonomian karena adanya peningkatan beban polusi sebesar 1 kg di sektor 

tertentu.  Secara matematis ditulis: 

 
 




n

i jn

P

j

jn

ijinP

j
p

E

p

p
M

1 ,1,1

,1 .
 (12) 

Adapun indeks pengganda polusi menunjukkan tingkat pencemaran yang dilakukan 

oleh suatu sektor relatif terhadap tingkat pencemaran yang dilakukan oleh sektor lain.  

Jika 
P

iIM  dinyatakan sebagai indeks pengganda polusi, maka formula 

menghitungnya adalah sebagai berikut: 

 





n

i

P

i

P

iP

i

M

Mn
IM

1

.
 (13) 

 

 Efek Biaya Pembersihan dan Indeks Efek Biaya Pembersihan 

Efek biaya pembersihan menyatakan seberapa besar dampak dari peningkatan satu 

rupiah permintaan akhir suatu sektor terhadap peningkatan biaya pembersihan 

lingkungan.  Formula untuk menghitung efek biaya pembersihan adalah sebagai 

berikut: 

 



n

i

ijin

C

j cE
1

,1 .  (14) 

di mana 
C

jE  menyatakan efek biaya pembersihan; inc ,1  adalah koefisien teknis 

biaya pembersihan; dan ij  adalah elemen matriks kebalikan Leontief. 
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Untuk mengetahui besarnya biaya pembersihan yang disebabkan oleh kenaikan 

permintaan suatu sektor relatif terhadap biaya pembersihan yang disebabkan oleh 

kenaikan permintaan sektor lainnya, digunakan indeks efek biaya pembersihan.  

Indeks ini dihitung dengan formula sebagai berikut: 

 





n

i

C

i

C

iC

i

E

En
IE

1

.
 (15) 

 

 Pengganda Biaya Pembersihan dan Indeks Pengganda Biaya Pembersihan 

Pengganda biaya pembersihan menyatakan besarnya tambahan biaya yang 

diperlukan oleh keseluruhan sektor untuk membersihkan lingkungan karena adanya 

peningkatan biaya pembersihan sebesar satu rupiah di sektor tertentu.  Jika 
C

jM  

didefinisikan sebagai pengganda biaya pembersihan untuk sektor j, maka formulanya 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 
 




n

i jn

C

j

jn

ijinC

j
c

E

c

c
M

1 ,1,1

,1 .
 (16) 

Indeks pengganda biaya pembersihan digunakan untuk mengetahui besarnya biaya 

pembersihan suatu sektor relatif terhadap sektor lain.  Formula untuk menghitung 

indeks pengganda biaya pembersihan adalah: 

 





n

i

C

i

C

iC

i

M

Mn
IM

1

.
 (17) 

di mana 
C

iIM  menyatakan angka indeks pengganda biaya pembersihan. 

 

Kebijakan Lingkungan 

Pada kenyataannya seringkali sumber daya dan dana yang ada sangat terbatas 

untuk menerapkan kebijakan membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan.  Untuk 

itu perlu diterapkan strategi yang efektif dan efisien dalam membersihkan dan menjaga 

kebersihan lingkungan.  Berdasarkan indeks-indeks yang telah diterangkan sebelumnya, 

berikut ini adalah usulan strategi yang perlu diterapkan: 

1. Membersihkan terlebih dahulu sektor-sektor dengan indeks 
P

iIM  tinggi dan 
C

iIM  

rendah.  Sektor-sektor ini merupakan sektor pencemar berat, namun biaya 
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pembersihannya relatif murah.  Untuk memilih sektor-sektor yang menjadi prioritas 

berdasarkan kriteria ini, maka dapat dikembang suatu indeks baru sebagai berikut: 

 C

i

P

i
i

IM

IM
M ˆ

 (18) 

Dengan demikian, sektor-sektor dengan indeks iM̂  tinggi merupakan prioritas utama 

untuk dibersihkan.  Indeks ini dapat diberi nama sebagai "indeks efektivitas 

pembersihan polusi." 

2. Menekan tingginya permintaan sektor-sektor yang memiliki 
P

iIE  tinggi dan 
C

iIE  

tinggi.  Kenaikan per unit output dari sektor-sektor ini akan menyebabkan kenaikan 

tingkat pencemaran yang relatif tinggi dan kenaikan biaya pembersihan yang relatif 

tinggi.  Untuk ini dapat dikembang suatu indeks baru sebagai berikut: 

 
C

i

P

ii IEIEE ˆ
 (19) 

Sektor-sektor dengan iÊ  tinggi merupakan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

untuk ditekan kenaikan permintaannya.
18

  Indeks ini dapat disebut sebagai "indeks 

efektivitas pencegahan polusi." 

 

Data 

Data dasar yang dipergunakan pada pekerjaan ini adalah Tabel Input-Output 

Indonesia tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS)
19

.  Tabel yang 

dipakai adalah tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen dengan klasifikasi 66 

sektor.  

Tabel I-O dari BPS ini dikembangkan dengan memasukkan sektor polusi udara, 

polusi air sungai, beserta biaya pembersihannya.  Sesuai dengan kelengkapan data yang 

tersedia, maka jenis pencemar udara yang ditambahkan kedalam Tabel I-O ini adalah: 

sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan total suspended particulates (TSP).  

Sedangkan jenis pencemar air sungai yang ditambahkan adalah: biological oxygen 

demand (BOD) dan total suspended solids (TSS). 

Informasi mengenai beban polusi udara, polusi air sungai, dan biaya 

pembersihannya per sektor diestimasi dengan cara sebagai berikut.  Beban polusi 

                                                           
18

  Yang perlu diperhatikan adalah apakah menekan sektor-sektor ini ternyata besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
19

 BPS, 1995, Tabel Input Output Indonesia. 
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(udara/air sungai) per sektor merupakan intensitas polusi (udara/air sungai) per sektor 

dikalikan dengan total output per sektor
20

.  Sedangkan biaya pembersihan polusi 

udara/air sungai per sektor adalah koefisien biaya pembersihan polusi udara/air sungai 

per sektor dikalikan dengan jumlah polusi udara/air sungai per sektor.  Adapun informasi 

mengenai intensitas emisi dan koefisien biaya pembersihan diperoleh dari Industrial 

Pollution Projection System (IPPS) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. 

Data intensitas polusi tersebut aslinya dinyatakan dalam kg/US$ juta (1987). 

Untuk itu dilakukan konversi, agar sesuai dengan Tabel I-O Indonesia yang dinyatakan 

dalam juta rupiah (1995).  Konversi tersebut dilakukan dengan memperhitungkan tingkat 

inflasi di USA antara tahun 1987 – 1995 sebesar 33,92 % dan nilai tukar US dolar 

terhadap rupiah pada tahun 1995 (rata-rata) sebesar Rp 2250/US$.  Demikian pula, data 

koefisien biaya pembersihan yang semula dinyatakan dalam US$ (1994) per ton juga 

dikonversi ke dalam satuan juta rupiah (1995) per kg dengan memperhitungkan tingkat 

inflasi di USA tahun 1994 – 1995 sebesar 2,84 % dan nilai tukar US$ terhadap rupiah 

tahun 1995 (rata-rata) sebesar Rp 2250/US$ (International Financial Statistics, 1998). 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah IPPS hanya memiliki data mengenai 

intensitas polusi udara/air sungai dan koefisien biaya pembersihan untuk sektor-sektor 

industri pengolahan saja.  Sementara beban pencemaran udara yang disebabkan oleh 

kendaraan bermotor dan beban pencemaran air sungai oleh rumah tangga tidak turut 

diperhitungkan.  Karena itu, analisa I-O Lingkungan yang dilakukan hanya mencakup 

sektor-sektor industri pengolahan.  Setelah dilakukan penyesuaian antara data IPPS—

yang mengikuti four-digit International Standard for Industrial Classification (ISIC-

4)—dengan Tabel Input-Output Indonesia klasifikasi 66 sektor, maka sektor-sektor 

tersebut adalah sebagaimana terlihat di Tabel 1. 

 

Hasil Analisa dan Diskusi 

Bagian ini menjabarkan semua analisa yang dilakukan. Penjabaran dimulai 

dengan menguraikan struktur ekonomi, polusi dan kegiatan industri pengolahan. 

Selanjutnya diuraikan dampak penurunan nilai produksi pengolahan terhadap tingkat 

polusi dan trade-off antara produktivitas dan ekspor dengan tingkat polusi. 

                                                           
20

 Data intensitas polusi air sungai merupakan koefisien limbah industri yang berupa cairan atau 

kandungan polusi dari cairan limbah industri.  Hampir semua industri di Indonesia mengalirkan limbah 

cairnya langsung ke sungai, karena itu cukup valid bila koefisien tersebut dianggap sebagai koefisien 

polusi air sungai. 
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Struktur Ekonomi Indonesia 

 Bagian ini akan menguraikan struktur perekonomian Indonesia berdasarkan 

indeks keterkaitan antarsektor (backward and forward linkages) dan indeks efek 

pendapatan yang dianalisa dari Tabel Input-Output.  

 

Tabel 1.  Sektor Industri Pengolahan dengan Pencemaran Udara 

/Air Sungai dalam Tabel I-O Lingkungan Indonesia 

Kode I-O  Nama Sektor 
   

19  Pemotongan hewan 

27  Industri pengolahan dan pengawetan makanan 

28  Industri minyak dan lemak 

29  Industri penggilingan padi 

30  Industri tepung, segala jenis 

31  Industri gula 

32  Industri makanan lainnya 

33  Industri minuman 

34  Industri rokok 

35  Industri pemintalan 

36  Industri tekstil, pakaian, dan kulit 

37  Industri bambu, kayu dan rotan 

38  Industri kertas, barang dari kertas dan karton 

39  Industri pupuk dan pestisida 

40  Industri kimia 

41  Pengilangan minyak bumi 

42  Industri barang karet, dan plastik 

43  Industri barang-barang dari mineral non logam 

44  Industri semen 

45  Industri logam dasar besi dan baja 

46  Industri logam dasar bukan besi 

47  Industri barang dari logam 

48  Industri mesin, alat-alat, dan perlengkapan listrik 

49  Industri alat pengangkutan dan perbaikannya 

50  Industri barang lain yg belum digolongkan di mana pun 

 

Indeks keterkaitan antarsektor digunakan sebagai dasar perumusan strategi 

pembangunan ekonomi dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem 

perekonomian.  Indeks total keterkaitan ke belakang (backward linkage) suatu 

industri/sektor menunjukkan hubungan keterkaitan tentang pengaruh yang ditimbulkan 

oleh satu unit permintaan akhir pada sektor tersebut terhadap total pembelian input 

semua sektor di dalam suatu perekonomian.  Sedangkan indeks total keterkaitan ke 

depan (forward linkage) menunjukkan hubungan keterkaitan tentang pengaruh yang 

ditimbulkan oleh satu unit permintaan akhir suatu sektor terhadap total penjualan output 
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semua sektor di dalam suatu perekonomian.  Sektor yang memiliki angka indeks 

keterkaitan ke belakang/depan lebih besar dari 1 berarti sektor tersebut memiliki 

kemampuan lebih tinggi daripada sektor lain dalam hal meningkatkan pertumbuhan 

sektor-sektor hulu/hilirnya.  

Berdasarkan indeks keterkaitan antarsektor tersebut dapat ditentukan sektor-

sektor kunci dalam suatu perekonomian, yaitu sektor yang memiliki indeks keterkaitan 

ke belakang dan ke depan lebih besar daripada 1 (lihat Tabel 2).  Karena memiliki 

keterkaitan yang kuat, baik dengan sektor-sektor hilir maupun sektor-sektor hulunya, 

peningkatan/penurunan output di sektor kunci berpengaruh besar terhadap 

peningkatan/penurunan output perekonomian. 

 

Tabel 2.  Sektor-sektor Kunci 

Kode I-O Sektor BL FL 

32 Industri makanan lain 1,26 1,17 

38 Industri kertas & karton 1,16 1,33 

40 Industri kimia 1,07 1,67 

42 Industri barang karet & plastik 1,22 1,36 

51 Listrik, gas, air minum 1,12 1,21 

52 Bangunan 1,23 1,26 

54 Restoran & hotel 1,26 1,03 

65 Jasa lainnya 1,08 1,28 

Keterangan: 

BL = Indeks Total Keterkaitan ke Belakang 

FL = Indeks Total Keterkaitan ke Depan 

 

 Sementara itu, indeks pendapatan masyarakat digunakan untuk melihat besarnya 

kenaikan total pendapatan masyarakat untuk setiap satu unit kenaikan output yang 

dihasilkan suatu sektor.  Sebuah sektor dikatakan mempunyai peran yang tinggi dalam 

menarik pendapatan masyarakat jika indeks pendapatan masyarakatnya lebih besar dari 

1.  Tabel 3 memperlihatkan sektor-sektor yang memiliki angka indeks lebih besar 

daripada 1.  Sektor pemerintahan umum dan pertahanan ternyata memiliki angka indeks 

tertinggi. 

 

Polusi dan Kegiatan Industri Pengolahan di Indonesia 

Analisa yang dilakukan terhadap data polusi udara dan air sungai di Tabel I-O 

Lingkungan Indonesia menghasilkan indeks-indeks sebagaimana yang dijelaskan di 

bagian metodologi.  Tabel 4 dan 5 di bawah ini merangkum hasil analisa tersebut. 
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Tabel 3.  Indeks Efek Pendapatan Rumah Tangga 

Peringkat Kode Sektor Indeks 

1 63 Pemerintahan umum & pertahanan 2,86 
2 45 Industri logam dasar besi-baja 2,70 

3 64 Jasa sosial kemasyarakatan 2,22 

4 7 Karet 1,91 

5 55 Angkutan kereta api 1,80 

6 13 Teh 1,56 

7 11 Tembakau 1,43 

8 61 Lembaga keuangan 1,41 

9 26 Pertambangan & penggalian lain 1,36 

10 52 Bangunan 1,36 

11 8 Tebu 1,25 

12 65 Jasa lainnya 1,24 

13 17 Tanaman lain 1,21 

14 24 Batubara & biji logam 1,18 

15 15 Tanaman serat 1,13 

16 43 Industri barang mineral nonlogam 1,11 

17 47 Industri barang logam 1,09 

18 31 Industri gula 1,08 

19 54 Restoran & hotel 1,05 

20 50 Industri barang lain  1,04 

21 28 Industri minyak & lemak 1,01 

 

Pada Tabel 4 dan 5 bagian yang kelabu menunjukkan angka indeks lebih besar 

dari 1.  Jika indeks efek polusi untuk suatu sektor lebih besar daripada 1, berarti sektor 

tersebut termasuk sektor penyebab pencemaran yang relatif berat.  Sebaliknya, bila 

angka indeksnya lebih kecil daripada 1, maka sektor tersebut merupakan sektor 

penyebab pencemaran yang relatif ringan.  Sementara itu, indeks pengganda polusi lebih 

besar dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk sektor pencemar berat.  

Sebaliknya, angka indeks lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa tingkat polusi dari 

sektor tersebut relatif ringan. 

Jika indeks efek biaya pembersihan suatu sektor lebih besar dari 1 berarti sektor 

tersebut termasuk sektor penyebab kenaikan biaya pembersihan polusi yang relatif besar.  

Sedangkan jika angka indeksnya lebih kecil daripada 1 maka kenaikan permintaan di 

sektor tersebut termasuk sektor penyebab biaya pembersihan polusi yang relatif kecil.  

Adapun angka indeks pengganda biaya pembersihan suatu sektor lebih besar dari 1 

menunjukkan bahwa sektor tersebut memerlukan biaya pembersihan yang relatif besar.  

Sedangkan jika angka indeksnya lebih kecil daripada 1 maka sektor tersebut memerlukan 

biaya pembersihan yang relatif kecil. 
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Tabel 4.  Hasil Analisa Input-Output Lingkungan Indonesia  

untuk Polusi Udara 

 

 

Tabel 5.  Hasil Analisa Input-Output Lingkungan Indonesia  

untuk Polusi Air Sungai 

 

Keterangan: 

IEp = Indeks Efek Polusi 

IMp = Indeks Pengganda Polusi 

IEc = Indeks Efek Biaya Pembersihan 

IMc = Indeks Pengganda Biaya Pembersihan 

Kode Sektor

I-O IEp IMp IEc IMc IEp IMp IEc IMc IEp IMp IEc IMc

19 Pemotongan hewan 0,12 0,72 0,09 0,21 0,91 0,89 4,44 0,48 0,12 2,15 0,15 2,98

27 I. Makanan olahan & awetan 0,31 1,08 0,09 0,51 0,40 3,58 0,26 1,32 0,31 5,12 0,31 2,91

28 I. minyak & lemak 2,37 0,31 0,37 0,21 1,76 1,02 0,95 0,60 5,92 0,60 4,01 0,77

29 I. Penggilingan padi 0,12 0,43 0,02 0,39 0,17 1,30 0,08 0,68 0,87 0,53 1,32 0,66

30 I.Tepung 0,19 14,65 0,04 53,98 0,30 16,07 0,14 42,22 0,27 16,56 0,23 21,49

31 I. gula 1,40 0,26 0,21 0,19 2,63 0,83 1,45 0,50 2,25 0,51 1,66 0,66

32 I. makanan lain 0,32 0,93 0,06 1,63 0,42 3,71 0,21 2,24 0,63 1,19 0,89 0,98

33 I. minuman 0,85 0,48 0,19 0,30 1,11 2,09 4,66 0,53 0,64 3,79 0,65 2,26

34 I. rokok 0,45 0,43 0,06 0,37 0,54 1,39 0,18 0,87 0,11 4,56 0,13 2,42

35 I. pemintalan 0,74 0,37 0,14 0,28 1,78 1,04 7,02 0,55 0,37 0,84 0,88 0,82

36 I. tekstil, pakaian, kulit 0,42 0,97 0,09 0,73 0,67 7,89 2,03 3,45 0,34 1,24 0,99 1,10

37 I. bambu, kayu, rotan 0,41 0,47 0,19 0,24 0,73 1,29 0,19 1,39 1,35 0,62 0,79 0,85

38 I. kertas & karton 1,94 0,36 0,25 0,26 2,27 1,18 0,64 0,71 0,99 0,76 0,87 0,96

39 I. pupuk & pestisida 0,36 0,40 0,06 0,35 0,62 1,13 0,18 0,82 0,24 0,78 0,09 11,64

40 I. kimia 1,13 0,34 0,36 0,21 2,22 1,03 1,23 0,66 0,69 0,76 1,04 0,87

41 Pengilangan minyak bumi 3,41 0,25 0,81 0,16 4,15 0,80 0,31 0,51 2,34 0,50 1,33 0,65

42 I. brg. karet & plastik 0,54 0,51 0,16 0,33 0,62 2,71 0,29 3,07 0,24 1,60 0,45 1,33

43 I. Brg. mineral nonlogam 1,13 0,56 0,82 2,61 4,54 0,94 20,21 0,48 4,43 0,57 3,93 0,73

44 I. semen 26,29 0,25 56,70 0,16 24,62 0,80 13,52 0,48 31,89 0,50 26,45 0,64

45 I. logam dasar besi-baja 4,14 0,28 0,16 0,29 3,73 0,94 0,73 0,62 2,44 0,57 5,01 0,71

46 I. Logam dasar nonbesi 8,61 0,27 0,78 0,18 0,74 1,15 0,16 0,77 1,90 0,57 4,63 0,70

47 I. Brg. logam 1,00 9,37 0,10 1,19 0,82 3,07 0,44 0,74 0,48 7,95 1,03 3,79

48 I. mesin & peralatan listrik 0,37 0,59 0,10 0,27 0,34 1,94 0,36 0,82 0,17 1,51 0,47 1,11

49 I. alat angkutan & perbaikannya 0,57 0,45 0,21 0,21 0,49 1,45 0,38 0,71 0,39 0,86 1,61 0,82

50 I. barang lain 1,49 31,28 0,29 0,75 0,48 7,75 0,96 0,79 0,50 11,35 1,10 4,16

SO2 NO2 TSP

IEp IMp IEc IMc IEp IMp IEc IMc

19 Pemotongan hewan 0,19 0,02 0,17 0,05 0,05 0,05 0,06 0,10

27 I. Makanan olahan & awetan 9,13 0,01 7,35 0,01 0,28 0,01 0,22 0,01

28 I. minyak & lemak 0,71 0,02 0,86 0,02 0,15 0,03 0,16 0,02

29 I. P'giling. padi 0,05 16,96 0,07 52,20 0,10 30,97 0,11 51,36

30 I. Tepung 0,56 17,34 0,21 6,44 0,08 23,24 0,06 11,57

31 I. gula 6,36 0,01 0,40 0,02 0,59 0,01 0,12 0,03

32 I. makanan lain 0,57 0,29 0,27 0,10 0,12 1,25 0,10 0,56

33 I. minuman 6,80 0,01 4,18 0,02 0,76 0,01 0,48 0,01

34 I. rokok 0,82 1,99 0,87 0,58 0,21 4,29 0,20 0,83

35 I. pemintalan 0,46 0,02 0,52 0,04 0,09 0,02 0,11 0,04

36 I. tekst.,pakaian,kulit 0,71 0,03 1,34 0,03 0,14 0,03 0,27 0,02

37 I. bambu, kayu, rotan 0,29 0,03 0,46 0,07 0,12 0,03 0,15 0,04

38 I. kertas & karton 13,79 0,01 12,36 0,02 2,53 0,01 1,98 0,01

39 I. pupuk & pestisida 0,43 0,04 0,67 0,05 1,46 0,01 1,76 0,01

40 I. kimia 2,90 0,01 10,36 0,02 0,81 0,01 2,48 0,01

41 Pengilangan minyak bumi 0,29 0,01 0,35 0,02 0,09 0,01 0,09 0,01

42 I. brg. karet & plastik 1,07 0,02 3,35 0,03 0,37 0,01 0,94 0,01

43 I. Brg. mineral nonlog. 0,45 0,10 0,91 0,30 0,15 0,14 0,24 0,25

44 I. semen 0,57 1,80 0,58 3,05 0,55 0,01 0,40 0,01

45 I. logam dasar besi-baja 0,27 0,08 0,65 0,32 33,43 0,01 20,67 0,01

46 I. Logam dasar non-besi 9,51 0,01 6,47 0,02 7,41 0,01 4,29 0,01

47 I. brg logam 0,66 0,35 0,75 0,26 4,19 0,84 2,67 0,26

48 I. mesin & peralatan listrik 0,27 0,17 0,51 0,17 0,50 0,59 0,47 0,20

49 I. alat angkutan & perbaikannya 0,15 0,49 0,26 0,24 0,90 4,42 0,64 0,63

50 I. brg lain 1,63 26,18 1,61 1,93 2,91 0,01 19,56 0,01

BOD TSSKode      

I-O
Sektor
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Namun demikian, dalam menentukan sektor mana yang perlu diprioritaskan 

untuk dibersihkan digunakan kriteria berupa ―indeks efektifitas pembersihan polusi‖ 

(lihat persamaan 18).  Jika kita hitung indeks keseluruhan (overrall index) efektifitas 

pembersihan polusi, baik udara maupun air sungai, maka sektor-sektor yang perlu 

diprioritaskan untuk dibersihkan adalah sebagai terlihat di Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Prioritas Pembersihan Polusi
21

 

 

 

Selain menentukan sektor prioritas untuk pembersihan polusi, perlu ditentukan 

pula sektor mana yang perlu dikendalikan pertumbuhannya guna mengendalikan polusi.  

Untuk itu digunakan kriteria berupa ―indeks efektivitas pencegahan polusi‖ (lihat 

                                                           
21

 Berdasarkan persamaan 18, Overall Index dihitung dengan cara menjumlahkan indeks efektivitas 

pembersihan polusi  untuk tiap jenis pencemar.  

TSPNOSOaPolusiUdar MMMM ˆˆˆˆ
22
  

TSSBODungaiPolusiAirS MMM ˆˆˆ   

 

Kode I-O Sektor Kode I-O Sektor

1 50 I. barang lain 50 I. barang lain 

2 47 I. Barang  logam 49 I. alat angkutan & perbaikannya

3 33 I. minuman 34 I. rokok

4 27 I. Makanan olahan & awetan 32 I. makanan lain

5 19 Pemotongan hewan 30 I. Tepung

6 48 I. mesin & peralatan listrik 47 I. Barang  logam

7 49 I. alat angkutan & perbaikannya 48 I. mesin & peralatan listrik

8 36 I. tekstil, pakaian, dan kulit 40 I. kimia

9 34 I. rokok 42 I. barang karet & plastik

10 35 I. pemintalan 46 I. Logam dasar nonbesi

11 44 I. semen 33 I. minuman

12 40 I. kimia 41 Pengilangan minyak bumi

13 28 I. minyak & lemak 38 I. kertas & karton

14 41 Pengilangan minyak bumi 28 I. minyak & lemak

15 31 I. gula 39 I. pupuk & pestisida

16 38 I. kertas & karton 27 I. Makanan olahan & awetan

17 29 I. Penggilingan padi 36 I. tekstil, pakaian, dan kulit

18 46 I. Logam dasar nonbesi 44 I. semen

19 42 I. barang karet & plastik 45 I. logam dasar besi-baja

20 37 I. bambu, kayu, dan rotan 37 I. bambu, kayu, dan rotan

21 32 I. makanan lain 35 I. pemintalan

22 45 I. logam dasar besi-baja 29 I. Penggilingan padi

23 43 I. barang mineral nonlogam 19 Pemotongan hewan

24 39 I. pupuk & pestisida 43 I. barang mineral nonlogam

25 30 I. Tepung 31 I.gula

UDARA AIR SUNGAI
Peringkat
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persamaan 19).  Berdasarkan indeks keseluruhan (overall index) efektivitas pencegahan 

polusi, maka urutan sektor-sektor yang yang perlu ditekan pertumbuhannya adalah 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7.  Prioritas Pencegahan Polusi
22

  

 

 

 

Trade-Off  antara Produktivitas dan Polusi 

Trade-off antara produktivitas (output) dan polusi dilihat dengan membandingkan 

tabel sektor-sektor kunci dengan tabel peringkat prioritas sektor-sektor yang polusinya 

(baik udara maupun air sungai) harus dicegah.  Ternyata tidak ada sektor kunci yang 

masuk dalam peringkat 10 besar prioritas pencegahan polusi udara.  Dengan demikian 

                                                           
22

 Berdasarkan persamaan 19, Overall Index dihitung dengan cara menjumlahkan indeks efektivitas 

pencegahan polusi  untuk tiap jenis pencemar. 

TSPNOSOaPolusiUdar EEEE ˆˆˆˆ
22
  

TSSBODungaiPolusiAirS EEE ˆˆˆ   

Kode I-O Sektor Kode I-O Sektor

1 44 I. semen 45 I. logam dasar besi-baja

2 43 I. Brg. mineral nonlogam 38 I. kertas & karton

3 28 I. minyak & lemak 46 I. Logam dasar non-besi

4 46 I. Logam dasar non-besi 27 I. Makanan olahan & awetan

5 45 I. logam dasar besi-baja 50 I. Barang lain 

6 35 I. pemintalan 40 I. kimia

7 31 I. gula 33 I. minuman

8 41 Pengilangan minyak bumi 47 I. barang logam

9 33 I. minuman 42 I. brg. karet & plastik

10 19 Pemotongan hewan 39 I. pupuk & pestisida

11 40 I. kimia 31 I. gula

12 38 I. kertas & karton 36 I. tekst.,pakaian,kulit

13 36 I. tekstil, pakaian, kulit 34 I. rokok

14 50 I. brg lain 28 I. minyak & lemak

15 37 I. bambu, kayu, rotan 49 I. alat angkutan & perbaikannya

16 29 I. Penggilingan padi 44 I. semen

17 47 I. brg logam 43 I. brg mineral nonlogam

18 49 I. alat angkutan & perbaikannya 48 I. mesin & peralatan listrik

19 32 I. makanan lain 35 I. pemintalan

20 42 I. brg. karet & plastik 32 I. makanan lain

21 48 I. mesin & peralatan listrik 37 I. bambu, kayu,rotan

22 27 I. Makanan olahan & awetan 30 I. Tepung

23 39 I. pupuk & pestisida 41 Pengilangan minyak bumi

24 34 I. rokok 19 Pemotongan hewan

25 30 I. Tepung 29 I. penggilingan padi

Peringkat
UDARA AIR SUNGAI
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sebagian besar sektor-sektor yang mendapat peringkat atas dalam prioritas pencegahan 

polusi udara, seperti yang dapat dilihat di Tabel 7, mempunyai biaya kesempatan yang 

kecil; dalam arti, output yang hilang relatif tidak terlalu banyak jika sektor-sektor 

tersebut dikendalikan jumlah polusinya.  Pembuat kebijakan tidak perlu terlalu khawatir 

bahwa usaha pencegahan polusi udara pada industri-industri tersebut akan mempunyai 

dampak yang besar terhadap penurunan output. 

Adapun dalam hal pengendalian polusi air sungai dijumpai beberapa industri 

yang merupakan sektor kunci yang sekaligus termasuk ke dalam sektor-sektor yang 

diproritaskan pencegahan polusinya yaitu industri kertas dan karton, industri kimia dan 

industri barang karet dan plastik.  Penurunan beban emisi sektor-sektor ini akan 

mempunyai dampak yang cukup berarti pada output perekonomian.  

 

Trade-Off  antara Ekspor dan Polusi 

Untuk melihat trade-off antara ekspor dan tingkat polusi dilakukan dengan 

membandingkan orientasi ekspor sektoral dengan tabel prioritas pencegahan polusi 

(Tabel 7).  Berdasarkan proporsi ekspor sektoral terhadap total ekspor yang dihitung dari 

Tabel I-O diketahui bahwa cabang industri manufaktur yang mempunyai orientasi ekspor 

tinggi adalah industri tekstil, pakaian dan kulit (11,82 %), pengilangan minyak bumi 

(8,86%), industri bambu kayu dan rotan (8,79%), industri mesin dan alat-alat listrik 

(5,00%), dan industri barang karet dan plastik (4,67%).   

Dalam hal pencegahan polusi udara, hanya sektor pengilangan minyak bumi saja 

yang merupakan sektor berorientasi ekspor tinggi dan termasuk industri yang 

pencegahannya diprioritaskan. Selain itu, industri minyak dan lemak serta industri 

pemintalan—keduanya termasuk dalam peringkat 10 teratas pencegahan polusi udara—

merupakan sektor dengan proporsi ekspor cukup baik, masing-masing 1,87% dan 1,37%, 

dari total ekspor.   

Untuk prioritas pencegahan polusi air sungai, hanya industri barang karet dan 

plastik merupakan industri berorientasi ekspor tinggi yang masuk dalam 10 besar industri 

yang diprioritaskan untuk dicegah polusi air sungainya.  Namun perlu diperhatikan 

bahwa industri kimia dan industri kertas dan karton mempunyai orientasi ekspor yang 

moderat (masing-masing 2,42% dan 2,2%) yang termasuk dalam 10 besar industri yang 

mendapat prioritas pencegahan polusi air sungai.  Dari prosedur sederhana tersebut 

terlihat bahwa tampaknya tidak terjadi trade-off yang berarti antara orientasi ekspor dan 
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usaha pengendalian polusi, kecuali untuk sektor pengilangan minyak (polusi udara) dan 

sektor industri barang karet dan plastik (polusi air sungai).  

 

Kesimpulan 

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini telah mencapai taraf yang cukup 

memprihatinkan.  Pencemaran, baik udara, air, maupun tanah terjadi dalam konsentrasi 

yang semakin lama semakin berat.  Demikian  pula halnya dengan kerusakan ekosistem, 

baik di darat maupun di perairan (sungai, danau dan laut).  

Memburuknya kondisi lingkungan hidup ini dapat menjadi hambatan dalam 

membangun kembali perekonomian Indonesia untuk dapat keluar dari krisis ekonomi 

dan menciptakan sebuah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konsep 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, faktor lingkungan hidup menjadi faktor kunci 

karena konsep ini mengutamakan pentingnya kelanggengan pertumbuhan ekonomi 

hingga waktu yang tidak terbatas.  

Penulisan makalah ini bertujuan mengembangkan Tabel Input-Output 

Lingkungan untuk Indonesia, yaitu Tabel Input-Output yang telah memasukkan faktor 

pencemaran sebagai eksternalitas negatif dari kegiatan produksi.  Sebagai contoh kasus, 

di sini digunakan kasus pencemaran udara dan air sungai.  Lebih jauh lagi, makalah ini 

berusaha mengembangkan strategi dan kebijakan ekonomi yang dapat meminimalkan 

tingkat pencemaran lingkungan, tanpa harus mengurangi output perekonomian terlalu 

banyak.  

Model Analisa Input-Output digunakan untuk menganalisa sejauh mana 

keterkaitan antara output perekonomian dengan tingkat pencemaran lingkungan secara 

sektoral.  Dengan demikian dapat ditentukan sektor-sektor yang harus diprioritaskan 

dalam usaha pemeliharaan lingkungan.  

 

Sektor Kunci 
Analisa Input-Output mengenai struktur perekonomian Indonesia dilakukan 

dengan menghitung indeks keterkaitan ke belakang dan ke depan, serta indeks efek 

pendapatan rumah tangga.  Dari hasil perhitungan tersebut diketahui sektor-sektor yang 

menjadi sektor kunci dalam perekonomian.  Sektor-sektor kunci tersebut adalah: sektor 

industri makanan lain, industri kertas dan karton, industri kimia, industri barang karet 

dan plastik, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor restoran dan hotel, 
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serta sektor jasa lainnya.  Pertumbuhan di sektor-sektor ini akan memberikan dorongan 

yang berarti bagi pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian Indonesia. 

Dari hasil perhitungan indeks efek pendapatan rumah tangga diketahui sektor-

sektor yang berpengaruh besar terhadap peningkatan/penurunan pendapatan rumah 

tangga.  Sektor industri yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah: industri logam 

dasar besi dan baja, industri barang mineral nonlogam, industri barang logam, industri 

gula, industri barang lain, dan industri minyak dan lemak.  

 

Prioritas Penanggulangan Polusi 
Pada makalah ini kegiatan penanggulangan polusi mencakup kegiatan 

pembersihan dan pencegahan polusi.  Dengan analisa I-O dapat diketahui sektor-sektor 

yang perlu diprioritaskan dalam pembersihan dan pencegahan polusi. Penentuan prioritas 

ini diperlukan karena terbatasnya sumber daya perekonomian yang tersedia dan agar 

kegiatan penanggulangan polusi ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pembersihan polusi merupakan sektor 

industri yang termasuk pencemar berat, namun biaya pembersihannya relatif murah.  

Untuk pencemaran udara, sektor yang menempati prioritas 1 – 5 adalah: sektor industri 

barang lain, industri barang logam, industri minuman, industri makanan olahan dan 

awetan, dan pemotongan hewan.  Sedangkan untuk pencemaran air sungai, sektor yang 

menempati prioritas 1 – 5 adalah: industri barang lain, industri alat angkutan dan 

perbaikannya, industri rokok, industri makanan lain, dan industri tepung. 

Sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pencegahan polusi merupakan sektor 

yang menyebabkan kenaikan tingkat pencemaran dan juga kenaikan biaya pembersihan 

yang relatif tinggi.  Untuk pencemaran udara, sektor yang menempati peringkat 1 – 5 

dalam prioritas pencegahan polusi adalah: industri semen, industri barang mineral 

nonlogam, industri minyak dan lemak, industri logam dasar nonbesi, dan industri logam 

dasar besi-baja.  Sedangkan untuk pencemaran air sungai, sektor yang menempati 

peringkat 1 – 5 dalam prioritas pencegahan polusi adalah: industri logam dasar besi-baja, 

industri kertas dan karton, industri barang lain, industri logam dasar nonbesi, industri 

makanan olahan dan awetan, serta industri barang lain. Tabel 8 berikut ini merangkum 

sektor-sektor yang menjadi prioritas peringkat 1 – 10. 
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Pertumbuhan dan Polusi 
Dalam model I-O ini penurunan beban polusi dicapai dengan menurunkan 

output.
23

  Dengan kata lain, untuk mengendalikan beban polusi ada biaya kesempatan 

yang harus ditanggung oleh perekonomian. Berdasarkan hasil analisa I-O diketahui 

bahwa dalam usaha pengendalian beban polusi udara, ternyata tidak ada sektor kunci 

yang masuk dalam peringkat 10 besar prioritas pencegahan polusi udara. Artinya, sektor-

sektor yang menjadi prioritas utama dalam pencegahan polusi udara, mempunyai biaya 

kesempatan yang kecil (penurunan output tidak besar).   

 

Tabel 8.  Rangkuman Sektor-sektor Prioritas Peringkat 1 - 10 

Peringkat 
Pembersihan Polusi Pencegahan Polusi 

Udara Air Sungai Udara Air Sungai 

1. I. barang lain
24

 I. barang lain I. semen 
I. logam dasar 

besi-baja 

2. I. barang logam 
I. alat angkutan 

& perbaikannya 

I. barang mineral non 

logam 
I. kertas & karton 

3. I. minuman I. rokok I. minyak dan lemak 
I. Logam dasar 

nonbesi 

4. 
I. makanan olahan 

& awetan 
I. makanan lain 

I. logam dasar 

nonbesi 

I. makanan olahan 

& awetan 

5. Pemotongan hewan I. tepung 
I. logam dasar besi-

baja 
I. barang lain 

6. 
I. mesin & 

peralatan listrik 
I. barang logam I. pemintalan I. kimia 

7. 
I. alat angkutan & 

perbaikannya 

I. mesin & 

peralatan listrik 
I. gula I. minuman 

8. 
I. tekstil, pakaian & 

kulit 
I. kimia 

Pengilangan minyak 

bumi 
I. barang logam 

9. I. rokok  
I. barang karet 

dan plastik 
I. minuman 

I. barang karet 

dan plastik 

10. I. pemintalan 
I. logam dasar 

nonbesi 
Pemotongan hewan 

I. pupuk dan 

pestisida 

 

Sementara itu dalam usaha pengendalian polusi air sungai, sektor industri kertas 

dan karton, industri kimia, serta industri barang karet dan plastik merupakan sektor kunci 

yang sekaligus termasuk dalam prioritas pencegahan polusi air sungai (peringkat 2, 6, 

dan 9).  Artinya, mengendalikan beban polusi air sungai di sektor-sektor tersebut akan 

banyak menurunkan output perekonomian.  

                                                           
23

  Tentunya ini merupakan asumsi yang sangat kaku.  Pada kenyataannya ada kasus-kasus di mana, karena 

penerapan teknologi yang tepat, polusi berkurang tanpa harus mengurangi output. 
24

 Industri barang lain yang belum digolongkan di mana pun (dalam I-O klasifikasi 172 dirinci lagi 

menjadi: sektor alat ukur, fotografi, optik, dan jam (135); sektor barang-barang perhiasan (136); sektor 

alat-alat musik (137); sektor alat-alat olahraga (138); dan sektor barang-barang industri lainnya (139). 
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Ekspor dan Polusi 
Dalam hal mengamati trade-off antara ekspor dan tingkat polusi udara, hanya 

sektor pengilangan minyak bumi saja yang merupakan sektor berorientasi ekspor tinggi 

dan termasuk industri yang pencegahannya diprioritaskan. Adapun dalam hal trade-off 

antara ekspor dan tingkat polusi air sungai, hanya industri barang karet dan plastik 

merupakan industri berorientasi ekspor tinggi yang masuk dalam 10 besar industri yang 

diprioritaskan untuk dicegah polusi air sungainya. 

 

Penutup 
Merangkum semua hasil analisa di atas, dapat ditentukan sektor-sektor yang 

direkomendasikan untuk pembersihan dan pencegahan polusi, yaitu sektor-sektor yang 

menempati peringkat prioritas tinggi tetapi memiliki biaya kesempatan (dalam hal ini, 

pertumbuhan output dan orientasi ekspor) yang rendah. Rangkumannya ditunjukkan 

pada Tabel 9 di bawah ini. 

 

Tabel 9.  Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Polusi 

Peringkat 
Pembersihan Polusi Pencegahan Polusi 

Udara Air Sungai Udara Air Sungai 

1. I. barang lain I. barang lain I. semen I. logam dasar 

besi-baja 

2. I. barang logam I. alat angkutan & 

perbaikannya 

I. brg. mineral 

nonlogam 

I. logam dasar 

nonbesi 

3. I. minuman I. rokok I. minyak dan 

lemak 

I. makanan olahan 

& awetan 

4. I. makanan olahan 

& awetan 

I. tepung I. logam dasar 

nonbesi 

I. barang lain 

5. Pemotongan hewan I. barang logam I. logam dasar 

besi-baja 

I. minuman 

6. I. alat angkutan & 

perbaikannya 

I. logam dasar 

nonbesi 

I. pemintalan I. barang logam 

 

Kesimpulan yang dihasilkan tulisan ini, jika diterjemahkan ke dalam usulan 

kebijakan lingkungan, adalah kurang lebih sebagai berikut.   

1. Dalam mengembangkan program peningkatan kualitas udara dan air sungai 

hendaknya dikembangkan program khusus untuk mengurangi polusi udara dan air 

sungai yang bersumber dari berbagai industri pengolahan. 

2. Untuk program penurunan polusi udara dan air sungai yang berasal dari industri 

adalah bijaksana jika pemerintah memiliki dua macam program, yaitu program 
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pembersihan dan pencegahan polusi.  Program pembersihan polusi berorientasi 

untuk mengurangi polusi yang ada saat ini ke level yang lebih rendah.  Adapun 

program pencegahan polusi adalah program yang berorientasi mencegah 

peningkatan polusi di masa yang akan datang, terutama sekali yang disebabkan oleh 

kenaikan tingkat aktivitas produksi. 

3. Program peningkatan kualitas udara dan air sungai hendaknya memiliki 3 macam 

horizon waktu.  Yang pertama adalah horizon jangka pendek (short run horizon).  

Untuk horizon jangka pendek ini perhatian pengurangan dan pencegahan polusi 

udara dan air sungai dipusatkan pada industri-industri yang tertera di Tabel 9.  

Kedua adalah horizon jangka menengah (middle run horizon).  Pada horizon ini, 

program pembersihan dan pencegahan polusi dikembangkan untuk mencakup 

kegiatan industri-industri yang tertera pada Tabel 8.  Akhirnya adalah horizon 

jangka panjang (long run horizon).  Di sini, kegiatan pembersihan dan pengurangan 

polusi diterapkan pada seluruh industri yang ada. 

Dengan melaksanakan ketiga poin di atas diharapkan program pengurangan polusi udara 

dan air sungai dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, tanpa harus terlalu banyak 

membebani tingkat pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 


