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Pesan 
Kunci: 

 Komisi Produktivitas memberi saran kebijakan secara independen 
berdasarkan fakta lapangan kepada Pemerintah Australia. Tujuannya 
untuk meningkatkan standar hidup seluruh rakyat Australia.

 Pengaruh Komisi yang sangat besar atas kebijakan ekonomi dan 
sosial Australia serta telah berlangsung dalam waktu cukup panjang 
menunjukkan bagaimana badan penasihat independen ini benar-
benar mampu membantu pemerintah dalam melakukan reformasi 
yang tidak mudah.

 Penting bagi Komisi untuk senantiasa mempertahankan pengaruh 
dengan cara menjaga independensi.

 Adanya regulasi sangat penting untuk menjaga independensi suatu 
badan penasihat. Namun, independensi Komisi Produktivitas dapat 
terwujud lantaran adanya budaya lembaga, transparansi proses 
penyelidikan dan pengakuan dari para politisi atas independensi 
yang menjadi dasar kredibilitas Komisi sehingga sarannya menjadi 
bernilai.

 Pengalaman Komisi menunjukkan bahwa ketika pemerintah dapat 
secara bebas menentukan masalah-masalah mana yang penting 
untuk disampaikan kepada badan penasihat serta bebas untuk 
mengikuti atau tidak saran kebijakan mereka, maka pemerintah tidak 
perlu takut akan independensi badan penasihat ini.
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Ringkasan Eksekutif

sxc.hu

Makalah ini membahas Komisi Produktivitas Australia1 
dan perannya dalam pembuatan kebijakan di 
Australia. Komisi Produktivitas merupakan salah satu 

badan penasihat pemerintah yang sangat produktif dan 
berpengaruh di Australia. Komisi ini memberi saran kebijakan 
berdasarkan bukti mengenai isu-isu sosial dan ekonomi 
dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh 
masyarakat. Makalah ini bermaksud menunjukkan bagaimana 
Komisi Produktivitas telah berperan penting dalam pembuatan 
kebijakan di Australia. Makalah ini juga menyoroti sejarah 
asal-usul dan bagaimana komisi ini telah diberdayagunakan 
oleh pemerintah. Dua studi kasus yang ditampilkan pada akhir 
makalah merupakan bukti yang lebih kontekstual tentang 
peran Komisi Produktivitas.

Karena pilihan-pilihan kebijakan pemerintah mau tidak 
mau berdasarkan atas realitas politik, sangat dapat dimengerti 
bahwa para politisi cenderung berhati-hati untuk membentuk 
badan penasihat yang mungkin akan membatasi pilihan 
kebijakan mereka di kemudian hari. Mandat besar yang telah 
diemban Komisi Produktivitas pada awalnya justru ditentang 
keras oleh kelompok oposisi dari Partai Buruh, ketika Komisi 
ini menggantikan Komisi Industri pada tahun 1997. Demikian 
pula, lembaga sebelumnya, yakni Komisi Bantuan Industri 
(IAC), juga telah ditentang oleh Pemerintah Koalisi saat mulai 
dibentuk pada tahun 1973. Dalam kedua kasus tersebut, 
pihak oposisi telah menunjukkan kekhawatirannya bahwa 
independensi Komisi akan menggerogoti otonomi pemerintah 
dalam menetapkan kebijakan.

Komisi Produktivitas merupakan lembaga yang tidak biasa 
di antara badan-badan penasihat pemerintah di seluruh dunia 
dalam hal cakupan isu yang ditangani, independensi serta 

1 Dari awal sampai akhir makalah ini, istilah Komisi Produktivitas atau 
Komisi digunakan secara bergantian.
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tranparansi prosedurnya. Tiga prinsip yang 
menjadi cara kerjanya adalah independensi, 
transparansi dan fokus pada kepentingan 
seluruh masyarakat. Dan inilah yang 
membedakan Komisi dari kebanyakan 
badan-badan penasihat lainnya. Menggu-
nakan pendekatan ‘seluruh masyarakat’ 
berarti bahwa Komisi Produktivitas harus 
selalu mendahulukan kepentingan seluruh 
masyarakat Australia di atas kepentingan 
kelompok tertentu. Karena tujuan utama 
Komisi adalah demi meningkatkan taraf 
hidup semua penduduk Australia, dalam 
banyak kasus misi Komisi diwujudkan dalam 
langkah-langkah untuk meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas seluruh sektor 
perekonomian. Maka tak dapat dihindari, 
kalau beberapa langkah Komisi dapat 
merugikan kelompok tertentu dan dapat 
menimbulkan debat publik yang sengit. 

Makalah ini menunjukkan bahwa pe-
ngaruh kebijakan Komisi Produktivitas tidak 
dapat dijelaskan semata-mata hanya oleh 
kekuatan hukumnya saja, melainkan juga 
karena adanya permintaan yang kuat atas 
bukti dari pembuat kebijakan Pemerintah 
Australia. Tuntutan tersebut berkembang 
sebagai tanggapan atas pengawasan publik 
yang ketat terhadap kebijakan pemerintah 
dan mendorong para politisi untuk mencari 
bukti guna mendukung kebijakan mereka. 
Komisi Produktivitas tidak memiliki otoritas 
penuh untuk memulai suatu penyelidikan 
publik dan kajian-kajian utama yang 
merupakan pekerjaannya yang terpenting. 
Prosesnya dimulai dari permintaan dan 
referensi dari instansi-instansi pemerintah.

Penghargaan tinggi yang diberikan oleh 
pemerintah atas kemampuan Komisi untuk 
menghasilkan ide-ide kebijakan yang di-
dukung oleh bukti-bukti yang kuat dapat 
dilihat dari seberapa tinggi frekuensi peme-
rintah meminta saran kebijakan kepada 
Komisi. Pemerintah tidak wajib menyampai-
kan setiap masalah kebijakan kepada 
Komisi, namun Komisi umumnya sudah 
cukup disibukkan dengan banyaknya jumlah 
masalah yang telah dirujuk oleh pemerintah. 

Salah satu faktor yang mendorong peme-
rintah mau memanfaatkan Komisi adalah 
kenyataan bahwa pemerintah tidak wajib 
menerapkan rekomendasi apa pun dari 
Komisi. Ini jelas mengurangi risiko politik 
pemerintah dalam menyampaikan masalah 
kepada sebuah badan penasihat independen 
dan akibatnya ini juga berarti pemerintah 
tidak perlu takut akan independensi Komisi. 

Meskipun ada keterbatasan atas kekua-
saannya, Komisi Produktivitas telah berulang 
kali menunjukkan kemampuannya dalam 
memengaruhi kebijakan. Dalam beberapa 
kasus, pemerintah segera menerapkan 
rekomendasinya tanpa ada perubahan, 
sementara pada kasus lain sarannya baru 
diterima setelah beberapa tahun berlalu 
disertai dengan beberapa perubahan dan 
mungkin juga telah terjadi perubahan 
pemerintahan. Banyak juga rekomendasi 
Komisi yang tidak pernah ditindaklanjuti. 
Meskipun begitu, Komisi dapat dianggap 
telah memberi sumbangan berharga dengan 
memperdalam pemahaman masyarakat 
tentang proses trade-offs (kompromi) yang 
ada di antara sekian pilihan kebijakan yang 
berbeda.

Independensi Komisi dapat diartikan 
bahwa Komisi dapat mengabaikan kritik, 
sesuatu yang lebih sulit dilakukan untuk 
pemerintah terpilih. Bukti objektif, kredibel 
dari sumber independen dapat menjadi lebih 
penting, manakala pemerintah sedang mem-
pertimbangkan reformasi yang sekalipun 
memberi manfaat lebih besar bagi 

Badan penasihat independen dapat 
meningkatkan kemampuan 
masyarakat untuk terlibat dalam 
proses pembuatan kebijakan, 
sehingga memperkuat kontrak 
demokrasi antara pemerintah dan 
para pemilih.
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masyarakat, namun dapat mengancam akan 
membawa dampak sangat besar terhadap 
kelompok kepentingan yang berpengaruh. 
Banyak reformasi penting tidak mempunyai 
konstituen pendukung yang jelas, namun 
malah memancing penolakan keras dari 
kelompok-kelompok kepentingan tertentu. 
Karena mandat yang diemban Komisi selalu 
mengharuskan prioritas kepentingan masya-
rakat secara keseluruhan, hal ini dapat 
membantu mencegah kepentingan kelompok 
tertentu mendominasi agenda kebijakan 
dengan mengorbankan kepentingan masya-
rakat luas.

Badan penasihat independen dapat me-
ningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, 
sehingga memperkuat kontrak demokrasi 
antara pemerintah dan para pemilih. Komisi 
Produkvitas memberi banyak ruang resmi 
pada organisasi dan individu guna 
memastikan pandangan dan pengalaman 
mereka didengarkan dan diperhitungkan. 
Semua dokumen tertulis terkait dengan 

pekerjaan Komisi seperti kerangka acuan, 
makalah tentang masalah yang diangkat, 
pernyataan tertulis, testimoni lisan, ran-
cangan laporan dan laporan akhir, serta 
tanggapan pemerintah tersedia di situs web 
Komisi.

Hal ini tidak hanya memungkinkan ma-
syarakat dapat menyampaikan pandangan 
mereka kepada Komisi, tetapi juga dapat 
menelaah dengan cermat atas argumen dan 
data yang diajukan oleh pihak lain; juga 
dapat menelaah sintesis dan analisis yang 
dilakukan oleh Komisi. Hal ini akan 
mendorong terjadinya debat publik yang 
lebih berkualitas sebagai trade-off antara 
berbagai kepentingan yang saling berten-
tangan agar semua pihak dapat menjadi 
lebih jelas. Ruang untuk mengomentari isu-
isu yang diangkat dalam tulisan dan 
rancangan laporan Komisi juga mendorong 
rasa memiliki di kalangan masyarakat untuk 
memilih dan merasa diperhitungkan dengan 
serius oleh pemerintah, sekalipun kebijakan 
yang diterapkan pada akhirnya tidak 
mencerminkan pandangan mereka sendiri.
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Pendahuluan

sxc.hu

Dalam penelitian yang tengah berkembang mengenai 
kerangka pengetahuan untuk kebijakan (knowledge-
to-policy), fokus utamanya adalah memahami faktor-

faktor yang memengaruhi sejauh mana proses pembuatan 
kebijakan didasarkan pada bukti. Sebagian besar fokus ini 
menggunakan perspektif lembaga penghasil pengetahuan di 
luar pemerintah dan tantangan yang mereka hadapi ketika 
menyampaikan pengetahuan untuk proses pembuatan 
kebijakan yang belum terlalu jelas polanya. Namun, lembaga 
penghasil pengetahuan juga dapat berbentuk lembaga 
pemerintah, seperti Komisi Produktivitas Australia, dimana 
ada mekanisme formal yang mengatur produksi bukti bagi 
para pembuat kebijakan. Mekanisme ini menyiratkan 
rangkaian pertanyaan yang sangat berbeda tentang proses 
pengetahuan untuk kebijakan.

Keberadaan badan penasihat independen di negara 
demokrasi menunjukkan bahwa politisi dan publik sama-sama 
mengakui bahwa bukti netral mampu meningkatkan kualitas 
kebijakan publik. Namun, sebagaimana disoroti studi kasus2 
dalam makalah ini, kontribusi badan tersebut dalam proses 
pembuatan kebijakan masih sangat tergantung pada sejumlah 
besar faktor, termasuk mandat mereka, mekanisme pemerintah 
menggunakan saran kebijakan mereka, serta prioritas 
pemerintah sendiri. Bukti objektif saja belumlah cukup untuk 
‘menentukan’ kebijakan, dan bahkan ketika pemerintah 
meminta bukti-bukti yang dihasilkan secara independen, hal 
itu tidak menghapus faktor politik dari kebijakan. Mengutip 
pendapat mantan Ketua Komisi Produktivitas, sejauh mana 
bukti itu akhirnya dapat bermanfaat bagi kebijakan tetap saja 

2 Lihat Lampiran: studi kasus 1 dan studi kasus 2.

1



2

akan tergantung pada beberapa kekuatan, 
termasuk ‘nilai-nilai, kepentingan, kepri-
badian, waktu, keadaan, dan kebetulan’, 
atau dengan kata lain, proses demokrasi 
yang tengah berlangsung (Banks, 2011).

Namun demikian, memiliki lembaga 
penghasil pengetahuan yang permanen, 
secara independen, sebagai bagian dari 
arsitektur pembuat kebijakan negara akan 
mendatangkan keuntungan tertentu. Kajian 
atas pilihan kebijakan oleh badan-badan 
tersebut dapat memperjelas biaya dan 
manfaat dari berbagai kebijakan dan 
memungkinkan pemerintah untuk membuat 
pilihan yang lebih tepat. Ketika pemerintah 
mempertimbangkan akan melakukan 
reformasi yang mungkin tidak populer bagi 
kelompok-kelompok tertentu, bukti yang 
netral dan objektif dari lembaga independen 
dapat membantu menjelaskan kepada publik 
tentang perlunya perubahan, dan 
membangun dukungan publik. Hal ini dapat 
memberi semangat pada pemerintah untuk 
melanjutkan reformasi yang, meskipun untuk 
kebaikan, dapat mendatangkan risiko politik 
yang lebih besar.

Bagi anggota masyarakat, penyelidikan 
dan studi yang dilakukan oleh lembaga 
independen memungkinkan mereka untuk 
menelaah motif dan argumen politisi secara 
lebih efektif. Independensi para aktor yang 
mengkaji kebijakan dapat menghasilkan 
perbedaan besar terhadap persepsi publik 
tentang kredibilitas bukti dan rekomendasi 
yang dihasilkan. Sebaliknya, ketika 
pemerintah menunjuk seorang tokoh atau 
membentuk komite ad hoc untuk melakukan 
kajian atas pilihan kebijakan, mereka selalu 
rentan terhadap tuduhan bahwa pemerintah 
sebenarnya telah memutuskan suatu 
pendekatan kebijakan yang akan digunakan 
dan hanya melakukan kajian untuk mencari 
pembenaran. Hal ini dapat merusak 
kepercayaan publik atas kebijakan yang 
diusulkan.

Komisi-komisi tetap parlemen memainkan 
peran penting dalam mengkaji dan membuat 

kebijakan dalam suatu pemerintahan 
demokrasi, namun menurut definisinya 
komisi ini terdiri dari para politisi partisan 
yang seringkali mengalami tekanan politik. 
Komisi parlemen tidak memiliki sumber daya 
yang cukup, dalam hal waktu, dana dan 
keahlian, untuk melakukan peran yang sama 
seperti badan penasihat independen yang 
diatur oleh undang-undang dan dijamin 
dengan sumber dana dalam jumlah tertentu. 

Ketika lembaga penghasil pengetahuan 
yang dimiliki negara melaksanakan kon-
sultasi dengan masyarakat melalui forum 
acara dengar pendapat publik dan per-
nyataan tertulis, mereka juga menyediakan 
saluran yang penting dimana masyarakat 
dapat menyampaikan pandangan mereka 
kepada para pembuat kebijakan. Hal ini 
memperkuat proses demokrasi, karena 
masyarakat dapat melihat bagaimana 
berbagai sudut pandang itu diperhitungkan 
dalam kebijakan yang akhirnya diputuskan.

Meskipun keuntungan yang ditawarkan 
oleh badan penasihat independen ini tidak 
perlu diragukan, beberapa politisi juga 
melihat independensi lembaga-lembaga ini 
sebagai ancaman potensial terhadap 
otonomi pemerintah. Pendirian lembaga-
lembaga ini pada awalnya seperti tidak 
mungkin terjadi, dan juga menimbulkan 
pertanyaan sejauh mana lembaga-lembaga 
penasihat independen ini mampu meman-
faatkan independensinya. Kasus Komisi 
Produktivitas menunjukkan bagaimana 
lembaga-lembaga penasihat independen 
dapat berdiri, kendati ada banyak tantangan 
berkat perubahan yang didorong dalam 
kepemimpinan politik, tantangan pembuatan 
kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah, 
serta adanya perkembangan dalam 
menghasilkan pengetahuan itu sendiri.

Sampai pada tingkat tertentu, 
menonjolnya Komisi Produktivitas dalam 
proses pembuatan kebijakan di Australia 
disebabkan oleh gencarnya pengawasan 
atas kebijakan dan usulan kebijakan dalam 
konteks politik Australia. Jones et al. (2013) 
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mengamati bahwa semakin tinggi tingkat 
pengawasan atas kebijakan dalam konteks 
tertentu, maka semakin besar pula kemung-
kinan permintaan untuk memperoleh bukti. 
Dalam konteks Australia, kebijakan dan 
usulan kebijakan diteliti secara ketat oleh 
beragam politisi di parlemen, media, aka-
demisi, dan berbagai kelompok kepentingan 
yang terorganisir dengan baik dan sangat 
termotivasi serta lobi-lobi khusus. Penga-
wasan ini berguna untuk memastikan bahwa 
para politisi mempunyai alasan kuat untuk 
pilihan kebijakan mereka dan didukung oleh 
bukti –bukti yang meyakinkan dari berbagai 
sumber.

Gagasan penulisan makalah ini berasal 
dari studi banding Tim Analisis Kebijakan 
Bappenas ke Komisi Produktivitas di 
Canberra. Biaya kunjungan berasal dari 
dana Australia Awards. Selama kunjungan, 
delegasi bertemu dengan para pejabat Ko-
misi Produktivitas dan mengikuti presentasi 
tentang peran yang diemban Komisi untuk 
pembuat kebijakan Australia. Sekembalinya 
ke Jakarta, beberapa anggota delegasi 
mengatakan pertemuan dengan Komisi 
Produktivitas merupakan hal paling menarik 
dari perjalanan tersebut. Wakil Menteri 
Bappenas Bapak Lukita Dinasyah Tuwo juga 
telah menyatakan keinginannya untuk 

mendorong Bappenas dapat lebih banyak 
memanfaatkan bukti dalam kontribusinya 
terhadap kebijakan pembangunan nasional, 
dan menjajaki kemungkinan untuk mengubah 
badan ini menjadi sebuah lembaga yang 
menghasilkan pengetahuan di masa depan.

Makalah ini dimaksudkan untuk mem-
bangkitkan perhatian dengan mendorong 
diskusi yang lebih luas tentang kemungkinan 
peran badan penasihat pemerintah yang 
independen di Indonesia di masa depan. 
Makalah ini disusun berdasarkan laporan 
dan dokumen Komisi Produktivitas, artikel 
akademis dan laporan media. Bagian 
berikutnya, yakni bagian 2, akan menarik 
perhatian pembaca yang ingin mempelajari 
tentang rangkaian kejadian dan keputusan 
politik yang berujung pada pendirian Komisi 
Produktivitas. Bagian 3 menjelaskan peran 
dan tanggung jawab Komisi Produktivitas 
sekarang dengan fokus pada prinsip-prinsip 
acuan dan mandatnya. Bagian 4 merupakan 
bagian akhir makalah. Dalam lampiran, 
pembaca akan menemukan dua studi kasus 
yang disusun secara rinci mengenai 
pengaruh bukti penyelidikan yang dihasilkan 
oleh Komisi Produktivitas atas dua isu 
penting dari kebijakan Australia yakni: 
bantuan industri otomotif dan cuti orangtua 
dan bersalin yang ditanggung.
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Komisi Produktivitas: 
Asal Kelembagaan dan Rentang Waktu 
Keputusan Politik 

BOX 1. 

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING YANG MEMENGARUHI 
TERBENTUKNYA KOMISI PRODUKTIVITAS

1923 -  Dewan Tarif berdiri.  
1963 -  Ketua Baru Dewan Tarif yang ditunjuk mulai menuntut independensi Dewan. 
1972 -  Partai Buruh menang.  
1973 - Perdana Menteri Gough Whitlam menghapus Dewan Tarif dan membentuk 

Komisi Bantuan Industri (IAC) serta memotong tarif sebesar 25 persen. 
1975 -  Koalisi kembali ke tampuk kekuasaan dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut 

apa pun atas reformasi tarif. 
1981 -  IAC mendesak pemotongan tarif lebih lanjut. 
1982 - Partai Buruh kembali berkuasa.
1983 -  Perdana Menteri Bob Hawke mulai berbicara tentang perlunya pemotongan tarif 

lebih lanjut. 
1985 -   Putaran pertama pemotongan tarif  untuk seluruh industri diumumkan. 
1988 -   Putaran pertama pemotongan tarif diberlakukan. 
1990 - Partai Buruh mengganti nama IAC menjadi Komisi Industri (Industry Commission) 

dan memperluas mandatnya untuk memberikan saran dalam semua aspek 
tentang daya saing industri. 

1991 - Partai Buruh mengumumkan putaran kedua pemotongan tarif industri secara 
menyeluruh. 

1996 -   Koalisi kembali memegang kekuasaan dan mengumumkan rencana untuk 
pembentukan Komisi Produktivitas dengan mandat yang lebih luas untuk 
memberi saran tentang daya saing dan produktivitas seluruh perekonomian. 

1997 -  Meskipun pada awalnya Partai Buruh  menentang, namun pada akhirnya mereka 
menyetujui perubahan Komisi Produktivitas dari lembaga sebelumnya, yaitu 
Komisi Industri.

Meskipun Komisi Produktivitas ini baru resmi 
dibentuk pada tahun 1997, namun akar 
kelembagaannya sudah dapat ditelusuri pada 

keberadaan beberapa lembaga sebelumnya. Sementara 
ruang lingkup mandatnya telah berkembang sejalan 
dengan perubahan masing-masing ke lembaga baru, 
namun prinsip inti transparansi Komisi Produktivitas, 
independensinya secara politik dan pendekatannya 
terhadap ‘seluruh masyarakat’ dapat ditelusuri ke 
lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Berikut ini 
adalah sejarah singkat tentang lembaga-lembaga 

2
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sebelum terbentuknya Komisi Produktivitas 
yakni Dewan Tarif, Komisi Bantuan Industri dan 
Komisi Industri. Lembaga-lembaga sebelum 
Komisi ini akan menunjukkan bagaimana ketiga 
lembaga ini telah berkontribusi atas terjadinya 
perubahan ekonomi Australia dan juga berperan 
ikut melahirkan lembaga baru seperti Komisi 
Produktivitas.

Dewan Tarif (1923-1973) 
Ketika Dewan Tarif Australia didirikan pada 

tahun 1923, ada konsensus kuat di kalangan 
politisi Australia dan masyarakat bahwa melin-
dungi industri Australia terhadap persaingan 
impor itu dapat dibenarkan guna menciptakan 
lapangan kerja dan mendorong bidang 
manufaktur lokal. Pemerintah pada saat itu, 
bagaimana pun juga mengakui keuntungan 
politik berdasarkan keputusan tentang tarif dan 
bentuk-bentuk perlindungan atas saran dari 
badan independen yang melakukan penyelidikan 
publik yang dilakukan secara transparan.

Sebelum pemerintah dapat memberlakukan 
tarif baru atau menaikkan tarif yang ada, secara 
hukum pemerintah wajib merujuk pada 
permintaan kalangan industri untuk perlindungan 
kepada Dewan Tarif. Mandat Dewan terbatas 
pada satu poin saja, yakni mempertimbangkan 
permintaan produsen ‘untuk perlindungan atas 
produk tertentu’. Dengar pendapat publik harus 
diadakan untuk mengundang komentar dari 
pemangku kepentingan yang berminat, tapi 
biasanya sulit bagi Dewan menolak permintaan 
kalangan industri untuk perlindungan. Alasannya 
sederhana, karena menurut kerangka acuan, 
tugas Dewan hanya mempertimbangkan apakah 
kelangsungan hidup produk buatan Australia 
terancam oleh substitusi impor yang lebih 
murah, dan apakah pemberlakuan tarif produk 
yang diimpor akan memberikan perlindungan 
efektif. Dalam banyak kasus, jawaban untuk 
kedua pertanyaan adalah ‘ya’ dan menempatkan 
Dewan pada posisi tidak memiliki pilihan, kecuali 
menyetujui permintaan (Komisi Produktivitas, 
2003). 

Tahun 1960-an menandai era baru dalam 
hubungan antara pemerintah, Dewan Tarif dan 
industri oleh karena Dewan Tarif mulai menuntut 
independensinya. Menteri Perdagangan saat 
itu, John Mcewen, punya komitmen untuk 
mempertahankan kebijakan perdagangan 

proteksionis Australia dan berusaha memastikan 
bahwa arahan pemerintah kepada Dewan itu 
harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga 
tidak mempunyai pilihan selain untuk 
merekomendasikan bahwa permintaan untuk 
perlindungan diberikan (emmery, 2000).

Bagaimanapun Dewan Tarif semakin prihatin 
atas dampak naiknya biaya tarif terhadap 
ekonomi yang lebih luas. Ketua Dewan Tarif mulai 
tahun 1963 yakni Alf Rattigan, mantan Kepala 
Departemen Bea dan Cukai di bawah portofolio 
Mcewen, menunjukkan diri siap menuntut 
independensi Dewan secara hukum dengan cara 
yang lebih signifikan. Rattigan menjadi semakin 
vokal dan aktif melakukan lobi-lobi ke jaringan 
politisi, media dan akademisi tentang perlunya 
reformasi (Komisi Produktivitas, 2003).

Rattigan mengeluhkan bagaimana Kemen-
terian Perdagangan yang begitu berkuasa telah 
secara efektif mengebiri independensi Dewan, 
termasuk dengan memengaruhi penunjukan 
komisioner guna mencegah pelamar yang lebih 
mampu. Ketika ia akhirnya mengambil alih 
kepemimpinan, dia lalu menemukan Dewan 
telah gagal melaksanakan beberapa fungsi inti 
sesuai mandatnya, termasuk memfasilitasi 
debat publik tentang informasi yang berguna 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tarif, 
membuat laporan tentang tarif setiap tahun, dan 
menguji hal-hal yang menjadi perhatian publik 
seperti tarif tinggi yang masih berlaku. Pada 
awalnya, tarif ini diberlakukan sebagai langkah 
darurat selama berlangsung krisis besar pada 
tahun 1930 (emmery, 2000).

Di bawah kepemimpinan Rattigan, Dewan 
mulai memanfaatkan pendekatan baru yang 
dipelopori Profesor Max Corden, yang menunjukkan 
‘tarif efektif’ perlindungan, dibandingkan dengan 
‘tarif nominal’, seperti yang pernah digunakan 
sebelumnya. Pendekatan ini mengungkapkan 
fakta bahwa proteksi tarif jauh lebih tinggi dan lebih 
mahal terhadap ekonomi daripada yang diperki-
rakan sebelumnya (Leigh 2002, hal. 492). Rattigan 
juga menggunakan laporan tahunan 1966-1967 
untuk mengusulkan kepada pemerintah bahwa 
Dewan melakukan pengkajian menyeluruh dan 
luas dari tingkat tarif semua industri untuk menilai 
sejauh mana bentuk dan tingkat tarif itu dapat 
mendukung tujuan ekonomi nasional yang dibuat 
pemerintah (emmery, 2000).

Namun, publik rupanya tidak tertarik atas 
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persen pada semua industri (Leigh 2002, hal. 
493). Pada tahun yang sama, ia juga menghapus 
Dewan Tarif dan kemudian mendirikan IAC. 
Pedoman kebijakan IAC menuntut IAC 
memperhitungkan dampak atas industri lain, 
konsumen dan perekonomian secara 
keseluruhan dalam mengevaluasi kasus untuk 
bantuan industri. Diakui dalam mandat lembaga 
bentukan baru ini bahwa kepentingan produsen 
tidak selalu identik dengan kepentingan bangsa 
secara keseluruhan. Untuk melindungi lembaga 
baru ini dari pengaruh para birokrat di 
Departemen Perdagangan, awalnya Whitlam 
meminta Dewan bertanggungjawab kepada 
Kantor Departemen Perdana Menteri dan 
Kabinet, sebelum akhirnya memindahkannya ke 
Departemen Bisnis dan Urusan Konsumen.

Guna melaksanakan fungsinya menilai 
langkah perlindungan industri terhadap biaya 
bagi perekonomian secara keseluruhan, IAC 
mengakui perlu adanya metode baru yang lebih 
andal dari model ekonomi. Segera setelah 
pembentukannya dan kemudian menjalin 
kerjasama dengan peneliti dari beberapa 
universitas, IAC mulai mengembangkan model 
ekonomi ORANI. Fitur model ini terbuka untuk 
publik, sehingga para akademisi dari seluruh 
negeri dapat membuat model mereka sendiri 
untuk membandingkan harga dari berbagai 
kombinasi bantuan industri. Model ini secara 
terus-menerus disempurnakan dan telah 
menjadi alat ampuh bagi IAC untuk menghasilkan 
bukti kuat guna mendukung kegiatan 
advokasinya dalam rangka menurunkan 
perlindungan industri secara substansial (IAC, 
1987). 

Selama tahun 1970-an dan 1980-an, IAC 
tanpa henti menjadi lembaga perlindungan yang 
tangguh untuk membongkar proteksi industri. 
Pada tahun 1980-an, IAC berulang kali 
menyatakan dalam laporan tahunan bahwa: 

‘... tujuan umum struktur industri yang 
kompetitif haruslah memprioritaskan tuntutan 
guna mencegah penyesuaian oleh bagian 
tertentu’. 

Laporan Tahunan Komisi Produktivitas 1985-
1987 (dalam Conley & van Acker, 2011)

Namun, setelah tahap awal pemotongan tarif 
pada tahun 1973 dan turunnya pemerintahan 

Namun, publik rupanya tidak 
tertarik atas reformasi tarif; 
sebagian karena kurangnya 

transparansi seputar dampaknya 
terhadap harga sehingga mencegah 

konsumen dapat mengetahui 
berapa besar biaya yang mereka 

tanggung atas tarif (Komisi 
Produktivitas, 2003).

reformasi tarif; sebagian karena kurangnya 
transparansi seputar dampaknya terhadap harga 
sehingga mencegah konsumen dapat mengetahui 
berapa besar biaya yang mereka tanggung atas 
tarif (Komisi Produktivitas, 2003). Di sisi lain, 
kelompok-kelompok yang begitu berkepentingan 
untuk mempertahankan tingkat perlindungan 
yang tinggi dalam industri Australia – yakni 
produsen dan Serikat Buruh – sangat vokal, 
terorganisir, dan berpengaruh kuat. Meskipun 
usulan Dewan telah gagal membangun kesan 
signifikan di kalangan pemerintahan Koalisi, 
namun mereka berhasil membujuk pemimpin 
kalangan oposisi, Gough Whitlam, tentang 
perlunya perubahan.

Komisi Bantuan Industri (1973-1990) 
Transisi dari Dewan Tarif ke Komisi Bantuan 

Industri (IAC) merupakan akibat langsung atas 
perubahan pemerintahan yang terjadi pada 
Pemilu Federal tahun 1972. Perdana Menteri 
yang baru dari Partai Buruh3 bertekad 
mengurangi ketergantungan industri Australia 
pada tarif. Masalahnya adalah menurut mandat 
Dewan Tarif, hal ini hampir mustahil.

Pada tahun 1973, meskipun ada perlawanan 
kuat dari dalam partainya sendiri, Whitlam 
mengumumkan pemotongan tarif sebesar 25 

3 Sejak parlemen nasional didirikan dengan sistem 
federasi tahun 1901, politik parlemen Australia telah 
didominasi oleh dua partai utama: Partai Buruh 
yang merupakan kendaraan gerakan buruh yang 
sudah ada sebelum federasi dan Partai Liberal yang 
dibentuk tahun 1945. Sejak dibentuk, Partai Liberal 
selalu berkoalisi dengan Partai Nasional (sebelumnya 
disebut Country Party) yang mewakili nilai-nilai dan 
pandangan konservatif.
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Whitlam dari panggung kekuasaan pada tahun 
1975, Pemerintahan Koalisi (1975-1983) 
berusaha menjauhkan diri dari agenda reformasi 
tarif yang dilakukan oleh pemerintahan 
sebelumnya. Meskipun IAC terus menekankan 
dalam laporan tahunannya, namun tidak pernah 
disebut ada pemotongan tarif lebih lanjut oleh 
Pemerintah Australia sampai pertengahan tahun 
1980-an.

IAC telah menjadi pelaku yang jauh lebih 
berpengaruh dalam pembuatan kebijakan di 
Australia dari awal tahun 1980-an, menyusul 
terpilihnya Pemerintahan Partai Buruh yang 
baru. Pada tahun 1983, mantan Pemimpin 
Serikat Buruh Bob Hawke berhasil membawa 
partainya kembali ke tampuk kekuasaan. 
Perdana Menteri Hawke dan bendahara Paul 
Keating, keduanya termasuk pendukung kuat 
paham bahwa ‘perekonomian yang lebih 
terbuka, efisien, dan kompetitif’ akan membuah-
kan kemakmuran jangka panjang yang lebih 
besar untuk semua warga Australia (ibid, hal. 
57). Bahkan ketika menjabat sebagai Pemimpin 
Dewan Serikat Buruh Australia (ACTU) selama 
tahun 1970-an, Hawke sudah siap membuat 
marah gerakan Serikat Buruh dengan ajakannya 
untuk memberi dukungan publik terhadap 
kebijakan pemotongan tarif yang pernah 
dilakukan Whitlam pada tahun 1973 (Leigh, 
2002, hal. 500).

Namun, Hawke juga sadar bahwa pemotongan 
tarif masih tidak begitu disukai oleh publik; dan 
ketika ekonomi mengalami resesi dan tingginya 
tingkat pengangguran, selama kampanye 
pemilihan umum dia bahkan tidak memberi 
sinyalemen bahwa reformasi tarif itu akan menjadi 
prioritas Pemerintahan Partai Buruh. Namun 
segera setelah menjabat perdana menteri, 
Hawke mengungkapkan keyakinan lamanya 
bahwa kebijakan perdagangan proteksionis 
‘membuat semangat kewirausahaan menjadi 
tumpul’ dan itu perlu dikurangi agar Australia 
mampu membangun ekonomi yang berorientasi 
ekspor dengan potensi daya saing global (ibid, 
hal. 501). Pada pertengahan dekade 1980-an, 
melalui berbagai pernyataan yang terus 
disuarakan tentang perlunya pemotongan tarif, 
IAC telah berhasil membujuk kalangan lebih luas 
yang terdiri dari para tokoh yang didengar 
opininya, - termasuk birokrat senior, pengamat 
ekonomi di media dan akademisi. Hal ini 

membantu IAC mampu memenangkan mayoritas 
suara anggota kabinet, meskipun Partai Buruh 
memiliki hubungan erat dengan gerakan serikat 
buruh dan gerakan tersebut menentang kebijakan 
pemotongan tarif (ibid, hal. 496).

Bendahara partai, Keating, mengumumkan 
putaran pertama pemotongan tarif pada tahun 
1988, dan kemudian mengaitkan landasan ber-
pikir atas pemotongan-pemotongan tarif mereka 
dengan IAC (ibid, hal. 495-6). Pemerintah 
mengumumkan putaran pemotongan tarif 
selanjutnya pada tahun 1991 di tengah 
meningkatnya pengangguran dan perekonomian 
nasional yang secara resmi disebut berada 
dalam keadaan resesi.

Komisi Industri (1990-1997) 
Pada tahun 1990, IAC berhasil membantu 

pemerintah mengoreksi tarif yang ada hingga 
hanya tinggal sedikit tugas yang masih harus tetap 
mereka lakukan. Dengan berbagai bentuk bantuan 
langsung industri dalam proses penghapusan di 
sebagian besar industri, pemerintah mengidenti-
fikasi kebutuhan akan perlunya sebuah badan 
baru. Yakni sebuah lembaga yang dapat memberi 
saran pada pemerintah mengenai isu-isu 
perekonomian yang lebih luas dan berdampak 
terhadap produktivitas dan daya saing industri.

Komisi Industri dibentuk melalui pengga-
bungan IAC dengan dua badan penasihat 
lainnya: Komisi Antar-Negara Bagian dengan 
fungsinya memberi saran tentang masalah 
transportasi antarnegara bagian, dan Unit 
Pengkajian Peraturan Bisnis Pemerintah 
Persemakmuran. Tetap konsisten dengan 
mandat yang lebih luas untuk memberi saran 
mengenai reformasi struktural, maka Komisi 
Industri lalu dipindahkan dari Kementerian 
Perdagangan kepada portofolio Bendahara 
Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi 
Industri dipandu oleh empat tujuan kebijakan:
• Mendorong pengembangan dan pertum-

buhan industri Australia yang efisien dalam 
penggunaan sumber daya, secara indepen-
den, giat, inovatif, dan berdaya saing 
internasional; 

•  Memfasilitasi penyesuaian perubahan struk-
tural dalam perekonomian dan mengurangi 
kendala sosial dan ekonomi akibat 
perubahan tersebut; 

•   Mengurangi regulasi industri dimana hal ini 
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sejalan dengan tujuan sosial dan ekonomi 
dari Pemerintah Persemakmuran; dan 

•  Memahami kepentingan industri dan 
konsumen yang mungkin akan terkena 
dampak.

Ruang lingkup kerja Komisi Industri yang 
lebih luas dapat dilihat pada rujukan awal bagi 
penyelidikan publik oleh pemerintah. Peme-
rintah mengumumkan jadwal kerja dua tahunan 
atas studi mengenai kondisi masyarakat tentang 
masalah pembangkit dan distribusi energi, 
kereta api, tanggungjawab produk, ekspor jasa 
kesehatan, daur ulang, ketersediaan modal dan 
biaya konstruksi untuk pabrik-pabrik besar.

Sementara itu, penyelidikan IAC selama 
tahun 1970-an dan 1980-an sangat terfokus 
pada bidang manufaktur, bidang yang memberi 
sumbangan 10 persen saja dari penyelidikan 
yang dilakukan oleh Komisi Industri. Ini men-
cerminkan mandat yang lebih luas dari Komisi 
Industri dalam menangani masalah ekonomi 
yang luas, terutama di bidang regulasi dan 
infrastruktur (Komisi Produktivitas, 2003, hal. 
29).

Komisi Industri terus menggunakan laporan 
tahunannya untuk mendesak pemerintah tetap 
meneruskan reformasi ekonomi mikro. Dalam 
laporan tahunan pertamanya, Komisi Industri 
mengamati bahwa Australia perlu meningkatkan 
produktivitas agar tetap kompetitif secara 
internasional dan mempertahankan atau 
meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Menurut 
Komisi Industri, intervensi pasar seperti tarif 
telah ‘membuat insentif dan aturan main men-
jadi tumpul karena persaingan’. Pasar akan 
memberi insentif yang tepat selama mereka 
dimungkinkan untuk memfasilitasi kompetisi. 
Oleh karena itu, salah satu tantangan utama 
untuk meningkatkan produktivitas adalah 
menghilangkan hambatan atas persaingan 
(Komisi Industri, 1990, hal. 9).

Komisi Industri mengingatkan pemerintah 
agar tidak kembali pada intervensi langsung 
dalam perekonomian, dengan alasan bahwa 
permintaan bantuan dari kelompok industri 
tidak memperhitungkan adanya biaya atas 
bantuan yang diberikan kepada konsumen, dan 
bahwa industri yang sebelumnya dipilih sebagai 
penerima bantuan khusus secara umum 
menunjukkan kinerja yang buruk (Komisi 
Industri, 1990, hal. 15). Sebaliknya, Komisi 

berpendapat bahwa pemerintah harus mendo-
rong terciptanya pemahaman publik yang lebih 
baik atas manfaat pertumbuhan produktivitas 
yang lebih tinggi, sehingga mendorong 
persaingan yang ketat di pasar produk dan 
meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja 
(ibid, hal. 17). Tema-tema ini diangkat kembali 
dalam semua laporan tahunan Komisi Industri 
sampai pemerintah mengubahnya menjadi 
Komisi Produktivitas pada tahun 1997.

Komisi Produktivitas (1997- ) 
Komisi Produktivitas dibentuk dengan 

menggabungkan tiga lembaga: Komisi Industri, 
Komisi Penasihat Perencanaan ekonomi 
(ePAC) dan Biro ekonomi Industri (BIe). Peran 
ePAC adalah memberi saran kepada para 
menteri dan mendorong terlaksananya debat 
publik tentang isu-isu ekonomi dan sosial. ePAC 
juga bertugas secara terus-menerus memberi 
informasi kepada menteri tentang pandangan 
industri, gerakan Serikat Buruh dan masyarakat 
dalam kaitannya dengan anggaran pemerintah 
federal. BIe berdiri pada tahun 1977 dengan 
tugas melakukan penyelidikan publik  demi 
kepentingan pemerintah di bidang industri dan 
perdagangan yang diharapkan berguna untuk 
merumuskan kebijakan terkait industri. Semua 
fungsi ini diambil alih oleh Komisi Produktivitas 
pada tahun 1997.

Pada awalnya, Partai Buruh menentang 
keras penyusunan rencana Pemerintahan 
Koalisi untuk membentuk Komisi Produktivitas, 
dan berjanji akan menghapuskannya begitu 
mereka kembali berkuasa (Bank, 1998). 
Seandainya Partai Buruh menindaklanjuti 
kebijakan ini, akan muncul pertanyaan apakah 
partai ini akan berhasil menggolkan undang-
undang untuk menciptakan skema cuti orangtua 
yang ditanggung dan skema asuransi difabel 
nasional yang merupakan dua prestasi menonjol 
mereka dalam bidang kebijakan antara tahun 
2007 hingga 2013. Bagaimana pun juga mereka 
pada akhirnya setuju mendukung pengesahan 
kedua undang-undang di Senat setelah 
mengalami beberapa kali amandemen terhadap 
rancangan awal undang-undang tersebut.

Bagian berikutnya membahas secara lebih 
terinci peran dan tanggungjawab Komisi 
Produktivitas, dengan fokus pada mandat dan 
prinsip kerja.
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Komisi Produktivitas 
Saat Ini: 

Mandat dan Prinsip-Prinsip

Komisi Produktivitas memberi saran kebijakan secara 
independen dan tidak memihak kepada Pemerintah 
Federal Australia guna mendukung pemerintah 

mencapai tujuannya untuk meningkatkan standar hidup 
seluruh masyarakat. Nama Komisi ini mencerminkan 
pandangan banyak ekonom terkemuka bahwa produktivitas 
ekonomi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nasional. 
Pengertian kata ‘produktivitas’ seperti yang digunakan dalam 
konteks ini tidak merujuk kepada output tenaga kerja, tetapi 
pada output dari seluruh perekonomian. Hal ini menyiratkan 
fokus pada faktor-faktor yang memiliki dampak ekonomi 
yang luas seperti insentif bisnis, regulasi, infrastruktur, dan 
kemampuan populasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
perekonomian.

Kerja Komisi Produktivitas ini diatur oleh tiga prinsip 
utama: independensi, transparansi, dan pendekatan ‘seluruh 
masyarakat’ (lihat bagian 3.1, 3.2 dan 3.3). Sampai pada 
saat Selandia Baru mengesahkan undang-undang untuk 
menciptakan Komisi Produktivitas sendiri dengan karakteristik 
yang sama pada tahun 2010, Komisi Produktivitas Australia 
dapat mengklaim bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
ini membuatnya unik di antara badan-badan penasihat 
pemerintah di seluruh dunia (Komisi Produktivitas, 2003).

Komisi memberi kontribusi pada kebijakan pemerintah 
dan peningkatan efektivitas pemerintah dalam beberapa hal. 
Komisi melakukan penyelidikan publik yang sangat penting 
dan berpengaruh berdasarkan arahan pemerintah. Ini 
sepenuhnya merupakan urusan pemerintah untuk 
menentukan isu mana dan apa—kalau pun itu ada—yang 
akan disampaikan kepada Komisi. Ketika pemerintah 
menyampaikan masalah ini kepada Komisi Produktivitas, 

sxc.hu

3
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apakah nantinya Komisi akan mengadakan 
penyelidikan publik yang menyeluruh atau 
melakukan studi berdasarkan penugasan, 
sudah diatur oleh kerangka acuan. Penye-
lidikan publik memerlukan sumber daya yang 
jauh lebih banyak daripada studi yang 
dilakukan atas penugasan dan makan waktu 
yang lebih lama, karena juga membuka 
peluang fasilitasi yang lebih banyak untuk 
konsultasi publik. Kerangka acuan secara 
jelas mendefinisikan ruang lingkup penye-
lidikan atau studi yang ditugaskan, dan batas 
waktu bagi Komisi untuk menyampaikan 
kembali laporan penyelidikan berikut reko-
mendasi kepada pemerintah.

Dengan menyampaikan suatu masalah 
kepada Komisi, pemerintah memberi sinyal 
kepada masyarakat bahwa mereka tengah 
mempertimbangkan reformasi kebijakan atas 
suatu isu yang dianggap penting. Terlepas 
dari apa pun konsultasi yang berlangsung, 
rujukan itu sendiri memicu perdebatan di 
ranah publik tentang isu-isu yang tengah 
diperbincangkan, dan menimbulkan implikasi 
atas berbagai pilihan kebijakan. Perdebatan 
ini, seperti muncul di banyak media, seringkali 
menyeruak sebagai umpan balik ke dalam 
proses politik, justru karena politisi diminta 
menanggapi pernyataan yang dibuat oleh 
berbagai kelompok kepentingan yang terkena 
imbas pengaruh isu-isu yang menjadi 
perbincangan publik. Proses ini memastikan 
bahwa berbagai pilihan kebijakan akan 
berhadapan dengan kritik dan pandangan 
tajam masyarakat, sebelum akhirnya 
pemerintah membuat keputusan dan dengan 
demikian juga akan lebih memperkaya proses 
kebijakan.

Hanya pemerintah, melalui kantor perben-
daharaan negara, yang boleh menyampaikan 
masalah kepada Komisi Produktivitas. 
Keputusan pemerintah untuk merujuk 
masalah kepada Komisi biasanya diambil 
dalam diskusi kabinet. Setiap organisasi atau 
individu bebas mengusulkan kepada 
pemerintah bahwa dia mengajukan masalah 
tertentu kepada Komisi Produktivitas, namun 
pemerintah tidak berkewajiban untuk 
memenuhi permintaan tersebut. Dari waktu 

ke waktu, instansi birokrasi federal, oposisi 
federal, pemerintah negara bagian, analis 
kebijakan di dunia akademis, menyarankan 
topik-topik kepada pemerintah untuk disam-
paikan kepada Komisi Produktivitas (Komisi 
Produktivitas, 2013, hal. 47).

Penting untuk ditekankan bahwa Komisi 
tidak memiliki kekuatan apa pun untuk memilih 
isu penyelidikan publik dan studi yang 
dilakukan atas penugasan. Tetapi Komisi 
dapat memilih topik-topik dari hasil studi yang 
sangat terbatas yang dilakukan oleh ‘Program 
Penelitian Pendukung’. Studi inisiatif sendiri 
tersebut dilakukan dengan sumber yang jauh 
lebih sedikit dan tidak melibatkan konsultasi 
publik yang merupakan karakteristik penye-
lidikan publik dan, sampai tingkat tertentu, 
studi yang dilakukan atas penugasan. 
Meskipun peneliti Komisi memiliki otonomi 
tertentu untuk memilih topik untuk studi inisiatif 
sendiri yang berada di bawah naungan 
Program Penelitian Pendukung, semua studi 
tersebut harus merujuk salah satu dari empat 
tema berikut, yang telah didefinisikan oleh 
pemerintah4:
a. Kinerja produktivitas dan determinannya;
b. Manajemen lingkungan dan sumber daya 

(khususnya air); 
c. Pasar tenaga kerja, termasuk dimensi 

sosial; dan 
d. Pengembangan model ekonomi dan 

kerangka kerja untuk membantu analisis 
kebijakan dan tren, dan identifikasi 
hambatan-hambatan dalam meningkatkan 
taraf kehidupan masyarakat.

Meskipun independensi Komisi dari 
pengaruh pemerintah secara formal tetap 
terjaga, kerja komisi dipandu oleh serangkaian 
‘petunjuk legislatif’ yang secara kolektif 
mendefinisikan mandat yang luas. Petunjuk 
ini terkandung dalam legislasi yang dilakukan 
parlemen yang juga secara resmi mengatur 
pembentukan Komisi. Perlu dicatat bahwa 
sejak Komisi Produktivitas berdiri pada tahun 
1997, petunjuk legislatif ini tidak pernah 
mengalami perubahan, sekalipun telah terjadi 
beberapa kali pergantian pemerintahan. 

4 Lihat www.pc.gov.au
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Negosiasi yang panjang antara pemerintah 
(Koalisi) dan (Partai Buruh) oposisi agar 
Undang-Undang Komisi Produktivitas di-
sahkan oleh kedua majelis parlemen 
tampaknya telah menghasilkan seperangkat 
pedoman yang dapat diterima oleh kedua 
partai besar itu (Bank, 1998).

Dalam merumuskan rekomendasinya, 
Komisi harus berusaha untuk: 
a) Meningkatkan kinerja ekonomi secara 

keseluruhan melalui produktivitas yang 
lebih tinggi, baik di sektor swasta maupun 
sektor publik, untuk mencapai standar 
hidup lebih tinggi bagi semua anggota 
masyarakat Australia; 

b) Mengurangi regulasi industri. Hal ini 
sejalan dengan tujuan sosial dan ekonomi 
Pemerintah Persemakmuran; 

c) Mendorong pengembangan industri yang 
efisien dan punya daya saing internasional. 
Yakni, industri yang efisien dalam peng-
gunaan sumber daya, dinamis, inovatif, 
dan punya daya saing internasional;

d) Memfasilitasi penyesuaian terhadap 
perubahan struktural dalam perekonomian 
dan menghindari masalah sosial dan 
ekonomi yang timbul sebagai akibat 
perubahan tersebut;

e) Mengenal kepentingan industri, karyawan, 
konsumen, dan masyarakat yang mungkin 
akan terkena dampak tindakan hasil 
usulan Komisi; 

f) Meningkatkan kesempatan kerja, terma-
suk di daerah;

g) Mendorong pembangunan daerah; 
h) Mengenal kemajuan yang diraih oleh 

mitra dagang Australia dalam mengurangi 
hambatan tarif dan non-tarif; 

i) Memastikan industri Australia berkembang 
dengan cara yang berkelanjutan secara 
ekologis; dan 

j) Memastikan Australia memenuhi kewa-
jiban internasionalnya (Undang-Undang 
Komisi Produktivitas, 1998).

Jelas, ada potensi dimana beberapa tujuan 
tersebut akan saling berbenturan satu sama 
lain. Misalnya, mengutamakan produktivitas 
seluruh perekonomian dapat sangat meme-
ngaruhi lapangan kerja di daerah, jika itu 

berarti harus memotong subsidi untuk industri 
yang basisnya ada di daerah. Namun, 
petunjuk tersebut dimaksudkan sebagai 
pedoman umum dan mau tidak mau Komisi 
harus membuat trade-off (kompromi) dalam 
merumuskan rekomendasinya, seperti yang 
dilakukan pemerintah dalam membuat kebi-
jakan. Ketika pemerintah merujuk suatu 
masalah kepada Komisi agar diteliti atau 
dipelajari, pemerintah memberi kerangka 
acuan rinci yang mendefinisikan lingkup 
penyelidikan dan tujuan kebijakan yang lebih 
spesifik.

Agenda penelitian beragam 
Mandat yang luas dari Komisi Produktivitas 

untuk mengidentifikasi cara dengan tujuan 
dapat meningkatkan produktivitas di seluruh 
lini ekonomi itu tercermin dalam keragaman 
isu-isu yang diminta pemerintah untuk di-
selidiki. Dalam beberapa tahun terakhir, telah 
terjadi peningkatan yang signifikan dari arahan 
pemerintah terkait dengan kebijakan dalam 
bidang kesejahteraan sosial. Hal ini mene-
gaskan pandangan yang luas Komisi tentang 
ekonomi sebagai kendaraan untuk men-
distribusikan sumber daya secara efisien dan 
merata kepada seluruh masyarakat. Judul dari 
penyelidikan publik baru-baru ini dan studi 
yang dilakukan atas penugasan yang 
tercantum di bawah menggambarkan jang-
kauan yang luas dari isu kebijakan sesuai 
dengan mandat yang diemban Komisi:

Penyelidikan publik 
•  Dana bencana alam (2014) 
•  Infrastruktur publik (2014) 
•  Industri otomotif Australia (2014) 
•  Penitipan anak dan pelajaran anak usia dini 

(2013) 
•  Akses terhadap bantuan keadilan (2013) 
•  Eksplorasi mineral dan sumber daya energi 

(2013) 
•  Regulasi tentang jaringan listrik (2013) 
•  Impor produk buah-buahan olahan (2013) 
•  Hambatan terhadap regulasi perubahan 

iklim yang efektif (2013) 
•  Perawatan dan dukungan untuk difabel 

(2011) 
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• Kepedulian terhadap penduduk usia tua 
Australia (2011) 

•  Pengaturan pemasaran ekspor gandum 
(2010).

Penelitian atas dasar penugasan 
•  Mobilitas tenaga kerja secara geografis 

(2014) 
•  Proses penilaian atas pengembangan 

projek skala besar (2013) 
•  Keterlibatan regulator dengan usaha kecil 

(2013) 
•  Kebijakan tentang emisi karbon di sektor-

sektor ekonomi kunci (2011) 
• Mengidentifikasi dan mengevaluasi 

reformasi regulasi (2011) 
•  Tenaga kerja sekolah (2011) 
•  Kesepakatan dagang bilateral dan regional 

(2010)
Akhirnya, Komisi memiliki fungsi penting 

lain dan berkesinambungan untuk secara 
teratur membuat laporan tentang kinerja 
pemerintah dalam lima bidang: pengeluaran 
untuk kepentingan penduduk asli; perjanjian 
nasional; kemitraan nasional; mengatasi 
ketertinggalan penduduk asli; dan pelayanan 
pemerintah. komisi menerbitkan laporan 
tahunan tentang kinerja pemerintah dalam 
semua bidang tersebut di situs web-nya.

3.1 Prinsip independensi 
Independensi Komisi secara resmi 

dilindungi oleh undang-undang parlemen 
sebagai dasar pendiriannya. Karena Komisi 
tidak dapat dibubarkan tanpa ada payung 
hukum lebih lanjut yang memerlukan per-
setujuan dari kedua majelis parlemen, maka 
keberadaannya menjadi relatif aman. Hal ini 
memberikan perlindungan yang cukup bagi 
komisi terhadap upaya pemerintah untuk 
mempengaruhi temuan atau rekomendasi 
atas sebuah penelitian dengan cara 
meragukan kepastian akan masa depannya.

Dalam arti praktis, independensi Komisi itu 
dicapai dengan penunjukan dewan komisioner 
untuk jangka waktu yang tetap hingga lima 
tahun. Pemerintah tidak dapat memberhentikan 
komisioner, kecuali karena alasan yang 
berkaitan dengan perilaku menyimpang. Hal 

ini untuk memastikan agar komisioner tidak 
mempunyai alasan untuk menahan saran dan 
rekomendasi sesuatu yang tidak sejalan 
dengan preferensi kebijakan pemerintah. 
Komisioner secara resmi ditunjuk oleh Guber-
nur Jenderal, sebagai wakil kepala negara. 
Meskipun Gubernur Jenderal melakukan hal 
tersebut berdasarkan rekomendasi peme-
rintah, namun pemerintah harus mampu 
menunjukkan bahwa calon yang direkomen-
dasikan itu memang dipilih dengan alasan 
yang tepat (Undang-undang Komisi 
Produktivitas, 1998).

Selain ketua, komisioner paling tidak terdiri 
dari empat orang, namun tidak lebih dari 11 
orang. Undang-undang Komisi Produktivitas 
ini mengharuskan komisioner ditunjuk sesuai 
dengan kualifikasi dan pengalaman yang 
relevan dengan bidang tugas yang akan 
mereka kerjakan. Kebanyakan komisioner 
diangkat sesuai dengan kompetensi umum 
dan bukan pengetahuan atau pengalaman 
khusus dari sektor tertentu. Ada tiga 
pengecualian untuk aturan ini. Diantara sekian 
orang komisioner, selalu harus ada setidaknya 
satu komisioner yang memiliki pengalaman 
dan keterampilan yang berkaitan dengan 
pembangunan ekologi yang berkelanjutan dan 
konservasi, dampak sosial dari penyesuaian 
ekonomi dan pelayanan kesejahteraan sosial, 
dan industri Australia (Undang-undang Komisi 
Produktivitas, 1998). Meskipun mungkin pe-
merintah tergoda untuk mempolitisasi proses 
pengangkatan dalam rangka menciptakan 
suatu badan yang sesuai guna mendukung 
kebijakannya, mantan Ketua Komisi Pro-
duktivitas yang baru saja mengakhiri 
jabatannya mengakui pengangkatan yang 
bermotif politik di Komisi Produktivitas 
sangatlah langka. Tuntutan profesional atas 
komisioner dan sorotan publik seputar 
pengangkatan mereka merupakan kuncinya. 
Sehingga setiap pengangkatan yang lebih 
berdasarkan pertimbangan politik daripada 
kepercayaan kemungkinan akan terungkap di 
kemudian hari, dan ditantang di ranah publik. 
Dalam praktiknya, pemerintah sangat meng-
hormati integritas proses pengangkatan dan 
menahan diri dari menunjuk ‘orang-orang 
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mereka sendiri’ sebagai komisioner (Bank, 
2011, hal. 4-7).

Upaya pengamanan lebih lanjut terhadap 
campur tangan politik dalam proses 
pengangkatan baru diperkenalkan pada 2008. 
Yakni, dengan memperkenalkan aturan baru 
untuk semua pengangkatan dalam badan 
hukum Persemakmuran. Aturan ini meng-
haruskan posisi tersebut diiklankan dan diisi 
sesuai dengan proses seleksi berdasarkan 
prestasi, berdasarkan kriteria seleksi yang 
sudah ditentukan. Karena Komisi Produktivitas 
bertanggungjawab kepada bendahara negara, 
maka panitia seleksi dipimpin oleh sekretaris 
bendahara yang bertugas menjalankan proses 
seleksi ini dan kemudian membuat rekomen-
dasi kepada bendahara. Jika bendahara lebih 
memilih kandidat lain yang berbeda dengan 
yang direkomendasikan dalam proses seleksi 
ini, maka dia harus menulis surat kepada 
perdana menteri dan memberikan penjelasan 
alasannya, juga harus meyakinkan kabinet, 
yang berkewajiban menyetujui semua 
pengangkatan. Bila dianggap perlu, menteri 
juga dapat mengangkat komisioner madya 
setelah berkonsultasi dengan ketua (Komisi 
Pelayanan Publik Australia, 2012). Komisioner 
madya diangkat untuk meningkatkan keahlian 
Komisi mengenai isu-isu tertentu sesuai 
arahan pemerintah. Pemilihan komisioner 
madya selalu didasarkan pada keahlian 
mereka dalam bidang tertentu.

Meskipun Komisi memberikan informasi 
tentang perkembangan terakhir dan arahan 
singkat atas kegiatannya secara teratur 
kepada menteri dan komisi parlemen, sudah 
menjadi kesepakatan umum tak tertulis bahwa 
pemerintah tidak akan meminta informasi 
tentang temuan dan rekomendasi dari 
penyelidikan dan studi yang sedang berjalan. 
Di sisi lain, konvensi tak tertulis lain juga 
mensyaratkan Komisi untuk memberi peluang 
pada pemerintah untuk membaca laporan 
akhir penyelidikan, sebelum diumumkan 
kepada masyarakat. Pada titik ini, laporan 
tersebut sudah harus ditandatangani dan 
dikirim untuk proses pencetakan, sehingga 
dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak 
dapat menggunakan kesempatan ini untuk 

melakukan perubahan (Bank, 2011, hal. 8).
Secara keseluruhan, pemerintah umumnya 

menghormati independensi Komisi Produk-
tivitas. Sampai pada titik tertentu, pemerintah 
menghargai peran yang dijalankan oleh Komisi. 
Pemerintah kelihatannya memiliki perhatian 
kolektif jangka panjang dalam melestarikan 
persepsi publik terhadap Komisi sebagai suatu 
lembaga yang memberikan saran independen 
dan tidak memihak (Ibid, hal.10-11). Godaan 
untuk menata ulang Komisi sesuai dengan 
keyakinan politik pemerintah mungkin juga 
diredam oleh kajian bahwa langkah ini 
kemungkinan akan mengundang tindakan 
serupa dari kubu oposisi setelah terjadi 
pergantian pemerintahan.

Pada akhirnya, salah satu pengaman paling 
penting atas independensi Komisi—dan ini 
ironisnya—adalah kemampuan pemerintah 
untuk mengeluarkannya dari proses pembuatan 
kebijakan. Pemerintah tidak berkewajiban 
menggunakan Komisi. Dimana pemerintah 
memandang bahwa kemungkinan Komisi—
dapat jadi karena berdasarkan saran sebe-
lumnya—akan memberi saran yang tidak 
sejalan dengan preferensi kebijakan peme-
rintah, maka daripada berusaha memengaruhi 
saran Komisi, menjadi jauh lebih mudah bagi 
pemerintah merumuskan kebijakannya tanpa 
harus melakukan konsultasi dengan Komisi. 
Ketika badan penasihat bekerja menurut 
mekanisme rujukan wajib, seperti pengalaman 
Dewan Tarif Australia (1923-1973), maka di 
situ pemerintah jelas punya keinginan yang 
lebih besar untuk berusaha mengkooptasi 
lembaga tersebut.

Jika pemerintah memilih tidak merujuk 
suatu masalah kepada Komisi, tetapi mem-
butuhkan kajian atas pilihan kebijakan yang 
tersedia untuk memvalidasi pendekatannya, 
maka pemerintah selalu dapat menunjuk 
komite individu atau ad hoc sebagai gantinya. 
Kemampuan menunjuk seseorang atau bebe-
rapa orang melakukan kajian jelas memberikan 
kemampuan lebih besar kepada pemerintah 
guna dapat mendapatkan pembenaran yang 
diperlukan untuk kebijakan yang disukainya. 
Ada kelemahan pendekatan ini sebagaimana 
pernah digunakan Pemerintahan Partai Buruh 
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terkait industri otomotif pada tahun 2008. 
Yakni, kredibilitas temuan dan rekomendasi 
yang dihasilkan itu dapat hancur oleh persepsi 
bahwa temuan dan rekomendasi tersebut 
mungkin dipengaruhi oleh intervensi peme-
rintah. Secara tidak langsung, hal ini dapat 
memperkuat independensi badan-badan 
penasihat, seperti Komisi Produktivitas.

3.2  Prinsip transparansi 
Transparansi atas kerja Komisi dilakukan 

melalui beberapa cara. Yang paling penting 
adalah dengan melakukan penyelidikan 
publik. Penyelidikan publik biasanya memberi 
dua peluang bagi pihak yang berkepentingan 
untuk memberikan masukan mengenai isu-isu 
yang tengah dipertimbangkan. Setelah mene-
rima arahan pemerintah, Komisi Produktivitas 
wajib mengumumkan hasil penyelidikannya 
kepada publik melalui media di setiap negara 
bagian dan teritori. Pada saat yang sama, 
individu dan organisasi yang berkepentingan 
dengan masalah ini lalu diundang untuk 
mendaftarkan kepentingan mereka. Kemudian, 
komisi biasanya lalu berkonsultasi dengan 
beberapa pihak tersebut pada saat menyusun 
issue paper (makalah yang menjelaskan 
permasalahan isu kebijakan) guna meng-
klarifikasi isu-isu kebijakan yang akan dikaji. 
Issue paper ini diterbitkan pada situs web dan 
menjadi dasar tanggapan publik pada pada 
tahap awal.

Setelah periode pertama untuk pengajuan 
pertanyaan tertulis berakhir, Komisi biasanya 
akan mengadakan acara forum dengar 

pendapat dengan publik dan diskusi meja 
bundar dengan para pemangku kepentingan. 
Tujuan dengar pendapat dengan publik ini 
adalah agar masalah dapat diteliti secara lebih 
mendalam melalui mekanisme dialog. Forum 
dengar pendapat ini terbuka bagi setiap 
anggota masyarakat yang ingin hadir, apakah 
mau memberikan masukan lisan atau sekedar 
mengamati saja. Siapa saja yang ingin 
memberi masukan lisan pada sidang dengar 
pendapat yang terbuka untuk umum ini perlu 
menyampaikan maksudnya secara tertulis. 
Komisi Produktivitas akan menjadwalkan 
waktu untuk keperluan ini, biasanya sekitar 
satu jam.

Forum dengar pendapat dengan publik 
biasanya berlangsung secara informal. Pihak 
yang ingin berbicara di forum sidang didorong 
agar segera menyerahkan pertanyaan tertulis-
nya terlebih dahulu, agar isu yang dia ingin 
angkat itu dapat ditelaah secara lebih 
mendalam selama proses dengar pendapat. 
Semua testimoni yang diberikan pada saat 
forum dengar pendapat ini akan dicatat dan 
transkripnya akan dimunculkan di situs web 
Komisi Produktivitas. Ini adalah cara penting 
lain dimana Komisi berusaha untuk memak-
simalkan transparansi. Dengar pendapat juga 
terbuka bagi kalangan media (lihat: www.pc.
gov.au).

Berdasarkan masukan yang diterima 
hingga saat ini, Komisi menyusun rancangan 
laporan yang harus dikerjakan, segera setelah 
tahapan untuk mendapat tanggapan melalui 
forum dengar pendapat publik dan pengajuan 
pertanyaan secara tertulis dilakukan. Komisi 
menggabungkan umpan balik ini dalam 
laporan akhirnya. Banyak hasil studi yang 
menerima ratusan pertanyaan tertulis, mulai 
dari beberapa paragraf dari warga yang 
tertarik, sampai pada dokumen-dokumen yang 
sebelumnya telah dipersiapkan secara profe-
sional. Dokumen-dokumen tersebut mengarti-
kulasikan posisi berbagai kelompok kepen-
tingan.

Dalam beberapa kasus, jangka waktu yang 
dialokasikan pemerintah kepada Komisi 
Produktivitas untuk melakukan penyelidikan 
tidak memungkinkan terlaksananya putaran 

Forum dengar pendapat dengan 
publik biasanya berlangsung secara 
informal. Pihak yang ingin berbicara 

di forum sidang didorong agar 
segera menyerahkan pertanyaan 

tertulisnya terlebih dahulu, agar isu 
yang dia ingin angkat itu dapat 

ditelaah secara lebih mendalam 
selama proses dengar pendapat.
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kedua acara dengar pendapat publik. Dalam 
kasus tersebut tidak ada rancangan laporan 
yang diterbitkan, maka sebagai gantinya 
Komisi Produktivitas menyiarkan position 
paper sebelum akhirnya mengeluarkan 
undangan untuk tanggapan publik. Dalam 
beberapa kasus, Komisi Produktivitas juga 
menerbitkan laporan ‘Pekerjaan Yang Sedang 
Dikerjakan’ untuk menginformasikan kepada 
para pemangku kepentingan isu-isu yang 
masih harus dipertimbangkan selama proses 
penyelidikan. Studi yang dilaksanakan ber-
dasarkan penugasan akan mengikuti proses 
yang sama untuk memfasilitasi pengajuan 
tertulis, tetapi tidak melibatkan dengar 
pendapat dengan publik. Kadang-kadang, 
Komisi Produktivitas juga mengadakan se-
buah konferensi atau lokakarya untuk 
menyatukan keahlian dari kalangan akademisi 
dan lembaga penelitian lainnya atas isu ter-
tentu. Jalannya peristiwa ini juga dipublikasi-
kan di situs web Komisi Produktivitas.

Transparansi juga dijamin oleh ketentuan 
hukum bahwa bendahara harus menyampaikan 
laporan akhir Komisi Produktivitas ke parlemen 
dalam waktu 25 hari; terhitung mulai saat 
Komisi Produktivitas menyerahkan laporan ke 
kantor bendahara. Hal ini sering memancing 
debat parlemen yang sengit antara pemerintah 
dan oposisi, hingga sampai melebar ke forum-
forum publik lainnya melalui pemberitaan 
media. Kadang-kadang, pemerintah menunda 
penyiaran laporan akhir agar memiliki waktu 
lebih banyak untuk mempertimbangkan 
tanggapan mereka. Komisi terus mendesak 
pemerintah agar menghormati ketentuan 25 
hari untuk menyerahkan laporan. Ini diajukan 
dengan alasan bahwa kegagalan untuk 
melakukannya akan menciderai proses 
transparansi penyelidikan secara keseluruhan.

Contoh terkini dimana pemerintah sampai 
menahan laporan dari parlemen dan 
masyarakat jauh melampaui batas waktu 
maksimum adalah laporan akhir tentang 
penyelidikan publik 2013-2014 atas ‘Industri 
Manufaktur Otomotif Australia’. Komisi 
menyerahkan laporan akhirnya kepada 
pemerintah pada tanggal 31 Maret 2014, 
seperti yang dipersyaratkan dalam kerangka 

acuan untuk penyelidikan. Namun pemerintah 
tidak menyampaikan laporan di parlemen 
sampai tanggal 26 Agustus 2014. Pada hari 
yang sama, pemerintah menyampaikan 
tanggapan resminya terhadap laporan 
(Macfarlane, 2014), dan laporan juga dapat 
diunduh di situs web Komisi. (Keputusan 
pemerintah untuk menunda penyiaran laporan 
diikuti pengumuman oleh dua pabrik mobil 
selama penyelidikan bahwa mereka telah 
memutuskan untuk menghentikan produksi 
mobil di Australia. Lihat studi kasus atas 
bantuan industri otomotif dalam lampiran 
laporan ini).

Sejak akhir 1990-an, Komisi telah dengan 
gencar meningkatkan transparansi operasinya 
melalui penggunaan internet. Semua dokumen 
hasil penyelidikan yang dilakukan atas 
penugasan dan penyelidikan publik—kerangka 
acuan, issue paper, rancangan dan laporan 
akhir serta masukan dari para pemangku 
kepentingan dalam waktu tak terlalu lama 
akan muncul di situs web Komisi, begitu 
bahan-bahan itu siap diunggah. Ini berarti 
semua pemangku kepentingan memiliki akses 
penuh ke posisi, argumentasi dan data yang 
diajukan oleh para pemangku kepentingan 
lainnya. Semua itu akhirnya mendorong 
munculnya debat yang tajam.

Komisi melacak semua aktivitas pengun-
jung di situs web dan kemudian menerbitkan 
data ini dalam laporan tahunannya. Pada 
2011/2012 situs web Komisi telah menerima 
permintaan dokumen sebanyak 18 juta dari 
pengguna eksternal. Juga pada 2011/2012, 
pengunjung ke situs web sampai mengajukan 
272.000 permintaan untuk halaman indeks 
penyelidikan publik dan studi yang dilakukan 
atas penugasan, dengan pertanyaan terhadap 
topik perawatan kesehatan lansia, dukungan 
buat penderita difabel dan industri ritel yang 
paling menarik perhatian. Penyelidikan publik 
seringkali menyebabkan naiknya permintaan 
publik secara tajam untuk memiliki dokumen-
dokumen yang telah dihasilkan oleh Komisi 
selama kurun waktu tertentu segera setelah 
laporan tersebut selesai. Pada 2011/2012 
lebih dari 39.000 orang telah mengakses 
halaman indeks untuk penyelidikan atas 



16

BOX 2  
RINGKASAN STUDI KASUS 1 – BANTUAN INDUSTRI OTOMOTIF

Sampai akhir 1980-an, industri Kendaraan Penumpang  (PMV)  Australia merupakan  salah 
satu industri yang sangat dilindungi di dunia. Sebagian besar mobil yang diproduksi adalah 
untuk kepentingan pasar domestik yang kecil. Sementara, kelangsungan hidup industri ini dapat 
tetap terjamin berkat perlindungan dari persaingan, maka konsumen pun harus membayar 
harga yang tinggi untuk kendaraan yang mereka beli. Meskipun industri otomotif PMV ini sampai 
memperkerjakan puluhan ribu orang, namun makna keberadaannya jauh melampaui sekedar 
terciptanya lapangan pekerjaan, tetapi juga sekaligus mampu mendukung kemampuan Australia 
dalam pengembangan desain, rekayasa, dan industri manufaktur negara. Ketika akhirnya 
pemerintah menyadari terjadinya biaya yang telah dibebankan kepada konsumen dan 
perekonomian nasional karena telah mensubsidi industri, maka di situ tidak ada pemerintah 
yang mau disalahkan atas aksi PHK (Penghentian Hubungan Kerja) atau hal-hal yang benar-
benar mengancam kelangsungan hidup industri. Bukti yang diberikan dan advokasi yang 
dilakukan oleh Komisi Produktivitas dan lembaga-lembaga sebelumnya dari awal 1980-an telah 
memainkan peran penting dalam upaya pengurangan dukungan pemerintah secara bertahap 
terhadap industri otomotif antara 1988 dan 2014. Komisi yang dikenal dengan berbagai nama ini 
telah diminta melaksanakan sejumlah penyelidikan publik terhadap dukungan pemerintah atas 
industri otomotif. Komisi juga secara terus-menerus telah menyarankan pemerintah untuk 
terus mengurangi proteksi dan bantuan kepada industri. Ketika produsen mobil terakhir dari 
empat perusahaan pembuat mobil Australia akhirnya mengumumkan pada 2014 bahwa mereka 
akan segera menghentikan kegiatan produksinya di Australia, maka banyak orang mulai 
menafsirkannya sebagai dampak tak terelakkan atas keputusan pemerintah yang telah 
mengikuti saran Komisi agar secara bertahap mencabut  bantuan subsidi  pemerintah.

industri perjudian 2009. Ini mencerminkan 
minat masyarakat yang tinggi atas reformasi 
pemerintah terhadap undang-undang per-
judian (Komisi Produktivitas, 2012, hal.45).

Komisi juga menyediakan layanan email 
siaga untuk memberitahu anggota parlemen, 
media, departemen pemerintah dan pejabat 
negara bagian dan pemerintah teritori begitu 
dikeluarkannya suatu laporan atau telah 
diselesaikannya suatu penyelidikan dan studi. 
Pada 2012, Komisi juga mulai menggunakan 
akun twitter guna meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang kegiatannya (Komisi 
Produktivitas, 2013, hal. 27).

  
3.3  Prinsip dalam menerapkan ‘pendekatan 
seluruh masyarakat’ 

Karena tujuan luas Komisi ini untuk 
meningkatkan standar hidup semua warga 
Australia, maka persyaratan bagi penerapan 
pendekatan ‘berbasis masyarakat’ demi 
efektifitas kerjanya mengartikan bahwa Komisi 
harus menggunakan pandangan ‘ekonomi 
yang luas’ dalam menyusun rekomendasi. 
Walaupun pendekatan ini memastikan agar 

Komisi Produktivitas tetap fokus pada kepen-
tingan nasional daripada hanya keprihatinan 
sempit dari kelompok kepentingan tertentu, 
tetapi pendekatan inilah yang memicu paling 
banyak kritik terhadap Komisi.

Menggunakan pandangan ekonomi yang 
luas berarti bahwa Komisi Produktivitas tidak 
dapat merekomendasikan langkah-langkah 
yang hanya menguntungkan satu kelompok 
industri, sementara pada saat sama malah 
membebankan biaya yang besar pada industri 
lainnya, konsumen, atau ekonomi yang lebih 
luas. Sebagaimana tampak dalam studi kasus 
tentang industri otomotif dalam laporan ini, hal 
itulah yang menyebabkan mengapa sampai 
Komisi Produktivitas—dan terlebih lagi 
lembaga-lembaga sebelumnya—selalu seca-
ra konsisten mendukung pengurangan 
bantuan pemerintah untuk industri. Sekalipun 
bahkan hal ini pada akhirnya mengancam 
kelangsungan hidup industri tersebut. Bukan 
termasuk ranah Komisi Produktivitas untuk 
menentukan industri mana yang akan bertahan 
atau berkembang di Australia, melainkan 
Komisi ini hanya berupaya agar efisiensi 
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maksimal dapat terlaksana di seluruh 
ekonomi. Ini membuat Komisi sering terpaksa 
mendukung langkah-langkah yang berdam-
pak buruk pada sektor-sektor tertentu. 
Karena manfaat perolehan dari keuntungan 
efisiensi tersebut cenderung menyebar luas 
dan perlu waktu untuk dapat dirasakan, 
maka dampak negatifnya biasanya cen-
derung langsung menarik perhatian besar. 
Kekuatan Komisi justru karena indepen-
densinya. Komisi tidak akan kehilangan apa 
pun, kalau pun harus memberi saran yang 
tidak populer dan juga tidak memperoleh 
keuntungan apa pun, meski harus mencari 
bantuan pada kelompok-kelompok tertentu. 
Terlebih lagi, analisisnya yang jitu dapat 
mengungkap dan mengukur biaya 
‘terselubung’ dari kebijakan yang ada.

Peran Komisi dalam transformasi 
ekonomi Australia selama 1980-an dan 
1990-an telah mendorong para pengecamnya 
menyerukan protes dengan menuduh Komisi 
dianggap lebih peduli pada tujuan mendorong 
pasar liberal atau ideologi neo-liberal 
daripada keseharian hidup orang banyak. 

Baru-baru ini, tuduhan yang sama juga 
dilemparkan oleh seorang senator dari Partai 
Buruh, tak lama setelah muncul usul dari 
Ketua Komisi bahwa ketentuan perundingan 
bersama dalam kebijakan hubungan indus-
trial Partai Buruh harus dimasukkan dalam 
kajian kebijakan persaingan Australia 
(Cameron, 2012). Mengingat begitu intens 
sensitivitas politik seputar hubungan 
ketenagakerjaan, maka pemerintahan dari 
kedua kubu politik ini umumnya memilih 

sikap menahan diri dari keinginan mau 
membuat rujukan ke Komisi mengenai isu-
isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Komisi secara konsisten menolak penga-
kuan bahwa kebijakannya memberi privilese 
pada perekonomian secara keseluruhan atas 
kepentingan kelompok-kelompok tertentu 
dapat diartikan bahwa Komisi menggunakan 
pendekatan ideologis dalam bekerja. 
Mengutip ucapan mantan Ketua Gary Banks 
(1998-2012), Komisi hanya ‘membantu 
pemerintah membuat keputusan yang tepat 
dalam menghadapi tekanan dari kelompok-
kelompok kepentingan tertentu untuk 
membuat keputusan yang salah’. Banks 
(1998) juga menyatakan bahwa setiap survei 
atas semua rekomendasi keluaran Komisi 
malah akan memposisikan Komisi pada 
situasi sulit untuk menghindari tuduhan yang 
menganggap Komisi punya agenda ideologis. 
Banks merujuk dukungan Komisi untuk 
bantuan penyesuaian struktural bagi industri 
yang terkena dampak pemotongan tarif. Ia 
juga mengacu rekomendasi Komisi bahwa 
penghapusan tarif itu dilakukan secara 
bertahap sebagai contoh yang menunjukkan 
Komisi juga prihatin terhadap dampak 
reformasi terhadap pekerja. Mantan 
komisioner lain juga menunjukkan bahwa 
advokasi gencar yang dilakukan Komisi untuk 
program-program kesejahteraan sosial baru 
yang mendukung para penyandang difabel, 
orang lanjut usia dan ibu-ibu muda itu sebagai 
bukti kuat penolakan argumen yang 
menggambarkan Komisi sebagai alat politik 
bagi ideologi neo-liberalisme (Sloan, 2012).
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Banyaknya hasil kerja Komisi Produktivitas membuatnya 
sulit untuk menyamaratakan pengaruhnya terhadap 
kebijakan pemerintah. Pemerintah juga tidak berkewajiban 

menerima atau menerapkan rekomendasi apa pun yang ada 
dalam laporan Komisi, bahkan seringkali memilih untuk tidak 
melakukannya. Proses dan jangka waktu dimana saran Komisi 
memengaruhi kebijakan pemerintah dapat juga sangat beragam 
sesuai dengan politik mengenai isu yang berbeda. Namun 
menurut pantauan Komisi sendiri tentang tanggapan pemerintah 
terhadap kerjanya, ‘Pemerintah biasanya menerapkan sebagian 
besar rekomendasi Komisi dan umumnya mendukung 
temuannya’ (Komisi Produktivitas, 2013a, hal. 32). 

Sampai pada titik tertentu, hal ini semata-mata mencerminkan 
bahwa pemerintah biasanya tidak merujuk masalah kepada 
Komisi, kecuali kalau mereka begitu serius mempertimbangkan 
mau melakukan reformasi. Bahkan ketika pemerintah secara 
tegas menyatakan penolakan atau penerimaannya, dan 
cenderung memilih untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi, 
Komisi masih dapat dikatakan memberi pengaruh terhadap 
proses pembuatan kebijakan. Karena analisis Komisi dapat 
diasumsikan memperkuat pemahaman pemerintah terkait 
dengan kompromi atas berbagai pilihan kebijakan yang berbeda 
(Komisi Produktivitas, 2013a, hal. 23).

Laporan tahunan Komisi selalu memasukkan tanggapan 
resmi pemerintah atas rekomendasi perorangan dalam laporan 
yang dipublikasikan dalam 12 bulan sebelumnya. Hal ini berguna 
untuk memastikan kerja Komisi secara resmi diakui dan telah 
memberi arti penting bagi Komisi atas telah diselesaikannya 
suatu pekerjaan. Tetapi, sekalipun pemerintah menunjukkan 
kesepakatan dengan Komisi dalam tanggapan resminya, ini 
bukan merupakan jaminan bahwa pemerintah akan 
memberlakukan undang-undang atau kebijakan formal yang 
memberi dampak pada rekomendasi tersebut.

Pengaruh Komisi 
terhadap Kebijakan

4
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Dalam beberapa kasus, pemerintah 
memberlakukan kebijakan yang sangat mirip 
dengan rekomendasi Komisi. Ini termasuk 
kasus dimana pemerintah meminta Komisi 
merancang program baru dan memberikan 
bukti yang dapat digunakan sebagai 
pembenaran biaya dalam suatu anggaran. 
Contohnya adalah Skema Cuti Orangtua yang 
Ditanggung sebagaimana pernah diterapkan 
oleh Pemerintahan Partai Buruh sebelumnya 
pada 2011. Skema ini hampir identik dengan 
rencana usulan Komisi Produktivitas dalam 
penyelidikannya di 2009 yang terumuskan 
dalam Program Cuti Melahirkan, Ayah dan 
Orangtua.5 Contoh lain adalah rencana 
Asuransi Difabel Nasional yang mulai 
diperkenalkan pada 2012. Skema ini jelas 
sekali didasarkan pada desain yang pernah 
diusulkan oleh Komisi setelah melakukan 
penyelidikan publik terhadap Dukungan dan 
Perawatan Difabel tahun sebelumnya.

Seringkali, ada jeda waktu cukup lama 
antara tanggapan resmi pemerintah terhadap 

5 Pemerintah Koalisi yang menggantikan 
Pemerintahan Partai Buruh setelah Pemilihan 
Federal tahun 2013 mengumumkan rencana 
alternatif, sebuah rencana yang jauh lebih baik 
dari sisi fasilitas dibandingkan yang diusulkan oleh 
Komisi. Lihat studi kasus dalam lampiran.

BOX 3

RINGKASAN STUDI KASUS 2 – SKEMA CUTI ORANGTUA YANG DITANGGUNG

Pada awal 2000-an, Australia seolah-olah menjadi negara yang aneh di antara negara-
negara maju lain, karena tidak memiliki program cuti orangtua atau cuti melahirkan yang diatur 
oleh undang-undang. Sekitar setengah dari keseluruhan pekerja perempuan tidak memiliki 
akses terhadap cuti melahirkan yang ditanggung. Banyak perempuan tidak mampu menanggung 
cuti kerja tanpa tanggungan setelah persalinannya demi keperluan dapat merawat bayi mereka 
yang baru lahir dalam masa-masa kritis dalam bulan-bulan pertama kehidupan mereka. 
Pemerintahan di kedua kubu politik telah lama menolak permintaan atas program berkekuatan 
hukum yang memberikan akses kepada semua perempuan untuk mendapatkan cuti melahirkan 
yang ditanggung. Setelah kampanye yang panjang oleh kelompok-kelompok perempuan, Komisi 
Hak Asasi Manusia dan Serikat Buruh, maka pada 2009 pemerintah meminta Komisi Produktivitas 
untuk mengadakan penyelidikan  publik guna membahas kasus berkaitan dengan program 
menyediakan akses universal untuk cuti melahirkan yang ditanggung dan membuat rekomendasi 
tentang kemungkinan desain skema tersebut. Pemerintah menerapkan model yang diusulkan 
oleh Komisi Produktivitas hampir tanpa perubahan. Dengan merujuk masalah tersebut kepada 
Komisi Produktivitas, pemerintah akhirnya mampu memperoleh dukungan independen dan 
objektif yang amat diperlukan bagi program yang didanai masyarakat. Argumen Komisi yang 
mendukung rencana tersebut diterima secara luas, sehingga secara politik sulit untuk terus 
menentang cuti bersalin ditanggung yang berlaku universal tersebut.

laporan Komisi dan tindakan nyatanya dalam 
menerapkan perubahan hukum dan kebijakan. 
Rekomendasi yang awalnya ditolak, dimodi-
fikasi besar-besaran atau tidak mendapat 
tanggapan jelas dari pemerintah seringkali 
muncul kembali dalam kebijakan yang di 
kemudian hari malah diberlakukan oleh 
pemerintahan berbeda. Salah satu contohnya 
adalah laporan Komisi Industri pada 1982 yang 
berjudul ‘Pendekatan-Pendekatan terhadap 
Pengurangan Perlindungan (Industri)’ yang 
menyerukan pengurangan sebagian besar tarif 
yang tidak pernah dilaksanakan sampai pada 
1988 (Komisi Industri, 1992, hal. 401). 
Bagaimana pun sejak saat itu, kebijakan 
pemerintah tentang tarif disesuaikan dengan 
saran Komisi. Contoh lain tentang dampak 
yang tertunda adalah laporan penyelidikan 
Komisi 2006 tentang pengelolaan limbah, yang 
memberi informasi sangat bermanfaat bagi 
Kebijakan Pemulihan Sumberdaya dan Limbah 
Pemerintah Victoria tujuh tahun kemudian 
(Komisi Produktivitas, 2013a, hal. 71).

Terlepas dari berapa banyak rekomendasi 
Komisi yang akhirnya diterapkan sebagai 
kebijakan pemerintah, pengaruh kerja Komisi 
secara keseluruhan atas proses pembuatan 
kebijakan juga dapat diukur dari seberapa 
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sering temuan dan rekomendasi Komisi 
dijadikan referensi oleh anggota parlemen. Hal 
ini terjadi, baik dalam debat parlemen dan di 
berbagai komisi legislatif yang melekat pada 
kedua majelis parlemen – Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Majelis Tinggi (Senat)6. Komisi 
memonitor secara cermat semua referensi 
terhadap hasil kerjanya di parlemen dan kemu-
dian mencatatnya dalam laporan tahunannya. 
Pada 2012/2013, keseluruhan ada 55 laporan 
Komisi yang dikutip dalam debat parlemen, 
2.145 kali di Majelis Rendah, dan 66 kali di 
Senat. Pada 2012/2013, 10 komisi parlemen 
yang terpisah telah merujuk laporan Komisi 
sebanyak 27 kali, sementara orang-orang yang 
diundang untuk berbicara di komisi parlemen 
merujuk masalah yang berbeda hasil kerja 
Komisi sebanyak 45 kali (Komisi Produktivitas 
2013a, p.72-73). Contoh referensi atas output 
Komisi Produktivitas oleh komisi parlemen 
dalam laporan 2012/2013 termasuk:
• Komisi Gabungan Parlemen tentang 

Reformasi Perjudian memanfaatkan la-
poran penyelidikan Komisi pada 2010 yang 
berjudul ‘Perjudian’, saat menelaah RUU 
Reformasi Perjudian 2012; 

• Komisi Legislasi Senat Urusan Lingkungan 
dan Komunikasi merujuk laporan penyeli-
dikan Komisi pada 2000 tentang pe-
nyiaran, saat menelaah Paket RUU 
Reformasi Media pada 2013; dan 

• Komisi Legislasi Senat Urusan Pedesaan 
dan Daerah serta Transportasi menggu-
nakan laporan penyelidikan Komisi pada 
2010 berjudul ‘Mekanisme Pasar untuk 
Memulihkan Air di Lembah Murray Darling’ 
dalam laporan mereka tentang ‘Pengelo-
laan Lembah Murray-Darling’ pada 2013 
(ibid. hal.75).

Kerja Komisi juga berpeluang dapat 
mempengaruhi kebijakan secara tidak 
langsung, ketika digunakan oleh badan-badan 

6  Australia memiliki sistem parlemen dua kamar 
(bicameral), majelis rendah disebut dewan 
perwakilan rakyat dan majelis tinggi disebut Senat. 
Pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi partai 
dengan mayoritas kursi di majelis rendah dan 
sering tidak memiliki kursi mayoritas di Senat 
sehingga harus bernegosiasi dengan partai-partai 
atau pihak independen untuk menyetujui suatu 
legislasi. 

penasihat lainnya; baik pemerintah maupun 
non-pemerintah, dalam laporan mereka sendiri 
dan makalah kebijakan. Contohnya antara lain:
• Laporan Komisi pada 1998 dan 2003 

tentang tolok ukur tepi pantai banyak 
digunakan oleh Komisi Konsumen dan 
Persaingan Australia dalam laporannya 
pada 2012 tentang kontainer bongkar muat 
barang; 

• Laporan Komisi pada 2007 tentang ilmu 
pengetahuan dan inovasi, yang merupakan 
masukan penting bagi laporan Dewan 
Penasihat Kekayaan Intelektual pada 2012 
tentang kekayaan intelektual dalam proses 
inovasi; dan 

• Penyelidikan Komisi pada 2005 terhadap 
tenaga kesehatan yang banyak sekali 
dirujuk oleh Asosiasi Dokter Australia 
(AMA) dalam serangkaian makalah tentang 
program tenaga kerja yang diterbitkan pada 
2012 (ibid. hal. 71).

Akhirnya, Komisi Produktivitas mengguna-
kan laporan tahunannya sebagai sebuah 
pijakan bersama untuk memfokuskan perhatian 
publik dan pemerintah tentang isu-isu yang 
mereka anggap sebagai prioritas dan yang 
perlu ditangani oleh kebijakan pemerintah. 
Tema yang dibahas dalam laporan tahunan 
Komisi Produktivitas memancing perdebatan 
di lingkungan pembuat kebijakan dan ruang 
publik melalui pemberitaan media. Contoh 
terbaru dari tema yang dibahas dalam laporan 
tahunan Komisi Produktivitas ini meliputi:
• Menggunakan data administratif (meta-

data) untuk mencapai hasil kebijakan yang 
lebih baik (2012/13).

• Penyesuaian struktural untuk percepatan 
ekonomi yang tinggi (2011/12).

• Mengelola perubahan demografis Australia 
(2010/11).

• Kebijakan publik yang baik - mengapa 
bukti dan proses penting (2009/10). 

• Reformasi melampaui krisis (keuangan 
global) (2008/09).

• Meningkatkan pertumbuhan produktivitas 
Australia (2007/08) .

• Meningkatkan partisipasi angkatan kerja 
(2006/07).
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Komisi Produktivitas telah menjadi bagian tak terpisahkan 
dari peta kebijakan Australia, sejak lembaga ini berdiri 
dengan nama sekarang dan itu sesuai mandat tahun 

1997. Komisi seringkali tidak disukai oleh kelompok 
kepentingan tertentu karena saran yang diberikan. Juga 
banyak rekomendasi yang ditolak oleh pemerintah, tapi 
secara keseluruhan tidak ada tanda-tanda reputasi dan 
pengaruhnya memudar. Meskipun keberadaan Komisi di 
masa depan dilindungi oleh undang-undang yang berarti 
Komisi hanya dapat dibubarkan atas undang-undang 
parlemen, namun perlindungan itu sendiri tidak dapat 
menjelaskan relevansi keberadaannya dalam proses 
reformasi kebijakan penting.

Pengaruh Komisi dalam perdebatan pembuatan kebijakan 
yang nyata di Australia sebenarnya tidak akan mungkin 
terwujud tanpa independensinya yang mutlak dari pihak 
eksekutif. Independensi berarti Komisi tidak perlu khawatir 
terhadap reaksi dari kelompok-kelompok berpengaruh 
terhadap sarannya. Tidak seperti kementerian pemerintah, 
Komisi tidak membuat kebijakan. Rekomendasinya tidak 
dengan sendirinya memiliki pengaruh terhadap popularitas 
pemerintah.

Adalah penting bahwa Komisi tidak hanya independen, 
tapi juga dipersepsikan demikian oleh publik. Meskipun saran 
Komisi seringkali dikritik, namun sulit untuk mempertanyakan 
independensi Komisi. Kenyataan bahwa rekomendasinya 
banyak yang ditolak oleh pemerintah barangkali dapat 
dianggap sebagai indikasi yang paling jelas atas 
independensinya.

Salah satu faktor yang membuat Komisi ini tahan terhadap 
kritik atas temuan dan rekomendasinya oleh kelompok 
kepentingan adalah keragaman isu yang mereka tangani. 
Lembaga-lembaga yang memberi saran dalam satu bidang 

Kesimpulan 5
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saja dari kebijakan pemerintah akan cenderung 
menjadi sasaran lobi dan kritik yang tiada 
putus-putusnya dari kelompok-kelompok 
kepentingan. Karena Komisi biasanya 
melakukan beberapa penelitian lapangan atau 
setiap tahunnya melakukan studi yang 
dilakukan atas penugasan atas isu-isu 
kebijakan yang sangat berbeda, maka 
pembicaraan dan pemangku kepentingan yang 
terlibat akan terus berubah. Hal ini membuat 
lebih sulit bagi para pengkritik bersuara 
sumbang dengan mengatakan bahwa Komisi 
telah terdorong melakukan sesuatu karena 
ideologi. Mereka yang menentang rekomendasi 
Komisi atas beberapa isu kemungkinan besar 
akan mendukungnya terkait dengan isu-isu 
yang lain.

Independensi Komisi dilindungi oleh 
anggaran dasar dan prosedur formalnya. 
Namun, sama penting dengan kedua hal 
tersebut adalah kesediaan para politisi selalu 
dapat menahan godaan untuk memengaruhi 
saran yang diberikan oleh Komisi. Hal ini 
menunjukkan bahwa politisi Australia umumnya 
mengakui bahwa kredibilitas Komisi akan 
segera tergerus oleh upaya yang tiada putus-
putusnya untuk ‘merekayasa’ saran Komisi 
sesuai dengan keinginan mereka. Juga bahwa 
hal semacam ini akan menghilangkan sumber 
ide dan bukti sangat berharga yang akan 
disampaikan kepada para pemilih.

Kekuasaan penuh pemerintah atas arahan 
kepada Komisi mendorongnya untuk 
memandang Komisi sebagai aset, bukan 
sebagai ancaman terhadap otonominya. Tidak 
ada kewajiban bagi pemerintah untuk merujuk 
setiap masalah kepada Komisi. Harus diingat 
bahwa kebanyakan kebijakan pemerintah 
dibuat tanpa campur tangan langsung Komisi. 
Masalah kebijakan yang cenderung dirujuk 
biasanya adalah bidang-bidang yang menuntut 
dilakukannya reformasi menyeluruh, bukti kuat 

atau berbagai pandangan dari pemangku 
kepentingan yang luas untuk meredakan konflik 
antara kelompok-kelompok kepentingan yang 
berbeda.

Ketika pemerintah sengaja memilih untuk 
merujuk masalah kepada Komisi, kebebasan 
penuh yang dimiliki pemerintah untuk menolak 
atau tidak melaksanakan saran Komisi sangat 
mengurangi risiko politik terkait dengan 
perujukan masalah. Bentuk hubungan eksekutif 
dan Komisi juga mendorong pemerintah untuk 
menganggap Komisi sebagai aset yang 
berharga daripada sebagai ancaman atas 
otonomi mereka.

Ketika pemerintah ingin melakukan 
reformasi kebijakan yang kemungkinan besar 
akan menimbulkan penolakan sengit, mereka 
harus mampu menunjukkan kepada publik 
mengapa reformasi tersebut diperlukan. 
Penyelidikan publik dan studi yang transparan 
akan menjadi alat bagi pemerintah untuk 
menunjukkan kepada kelompok yang terkena 
dampak bahwa kepentingan mereka telah 
dipertimbangkan dalam kebijakan apa pun 
yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, 
mereka juga dapat digunakan oleh pemerintah 
sebagai bukti yang diperlukan guna 
membenarkan kebijakan yang berdampak 
buruk bagi beberapa kalangan, namun itu 
harus dilakukan demi kepentingan masyarakat 
yang lebih luas.

Tantangan utama dari pemerintahan dengan 
sistem keterwakilan dimana-mana adalah 
menemukan cara-cara praktis yang 
memungkinkan para pemangku kepentingan 
untuk menyampaikan pandangan mereka 
kepada pemerintah. Harus dikatakan bahwa 
meskipun sering mengundang kritik, Komisi 
Produktivitas telah berhasil mencapai hal ini 
dan mendorong proses pengujian yang ketat 
atas ide-ide secara transparan yang dapat 
meningkatkan proses demokrasi.
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STUDI KASUS 1: 
Bantuan industri otomotif

Pada awal 2014, produsen terakhir dari tiga produsen mobil 
yang masih tersisa di Australia akhirnya mengumumkan 
keputusannya untuk menghentikan kegiatan operasinya di 
Australia pada 2017. Meskipun para politisi dari seluruh spektrum 
politik sudah pernah memperkirakan penutupan industri otomotif 
ini dan melihat tidak terelakkannya PHK sebagai suatu yang 
sangat disesalkan, namun serangkaian keputusan yang harus 
diambil oleh Pemerintahan Partai Koalisi dan Partai Buruh 
selama lebih dari dua dekade telah memberi kontribusi yang 
signifikan terhadap hasil akhir ini. Kasus industri produsen mobil 
Australia menunjukkan bagaimana cara Komisi Produktivitas 
dan lembaga-lembaga sebelumnya itu telah sangat membantu 
membentuk kebijakan pemerintah, sekaligus juga menunjukkan 
bagaimana pada akhirnya tanggungjawab atas pengambilan 
keputusan ada pada pemerintahan yang terpilih.

Antara 1990 sampai 2013/2014, pemerintah merujuk empat 
penyelidikan publik untuk meneliti industri otomotif kepada 
Komisi, terutama untuk keperluan meminta saran mengenai 
tingkat dan bentuk bantuan pemerintah yang tepat. Selain itu, 
Komisi juga diminta untuk melakukan studi dengan menggunakan 
model analisis ekonomi pada 2008, untuk mengusut dampaknya 
terhadap perekonomian karena penundaan pemotongan tarif 
yang sudah direncanakan. Dalam rekomendasinya selama lebih 
dari dua dekade, Komisi secara konsisten menganjurkan 
pengurangan proteksi (atas industri otomotif nasional) terhadap 
persaingan dari kendaraan impor, sementara itu juga mendesak 
pemerintah untuk membantu produsen mobil lokal untuk 
meningkatkan daya saing mereka di pasar ekspor. Secara 
keseluruhan, pemerintah mengikuti saran ini, dan untuk 

Lampiran: 

Studi-Studi Kasus 
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sementara jangka waktu reorientasi terhadap 
ekspor tampaknya menjanjikan masa depan 
yang berkelanjutan. Bagaimana pun, akhirnya, 
kombinasi berbagai faktor—termasuk melonjak-
nya nilai dolar Australia dan tingginya biaya per 
unit dari output produksi yang kecil—telah 
meyakinkan produsen mobil bahwa mereka 
tidak dapat melanjutkan usahanya, tanpa 
adanya jaminan peningkatan subsidi dalam 
satu atau lain bentuk.

Laporan akhir atas penyelidikan industri 
otomotif terbaru dari Komisi belum diumumkan 
kepada publik ketika pada awal 2014 Toyota 
telah mengumumkan niatnya untuk menutup 
kegiatan pabriknya. Meskipun Pemerintahan 
Partai Koalisi mengklaim mereka mungkin 
dapat merancang sebuah paket bantuan agar 
Toyota tetap dapat melanjutkan operasinya, 
banyak pengamat industri menilai bahwa 
Toyota tidak memiliki banyak pilihan, terutama 
setelah produsen mobil lain juga mengumumkan 
keputusan untuk segera menghentikan 
kegiatan operasi mereka, terutama karena 
dampak dari penutupan sebelumnya dari 
pemasok komponen. Partai Buruh yang 
menjadi oposisi menangkap hal ini sebagai 
peluang politik untuk menyalahkan pemerintah 
saat itu yang telah tega menyaksikan ‘kematian 
industri mobil Australia’, tetapi pada 
kenyataannya, kebijakan yang telah dianjurkan 
oleh Komisi Bantuan Industri pada 1980 dan 
kemudian diadopsi oleh Pemerintahan Partai 
Buruh saat itu telah menandai awal 
‘kemunduran’ dari industri otomotif Australia 
(Conley, 2014).

Pemotongan tarif 1988 - awal dari suatu 
akhir 

Lobi industri mobil Australia selalu menya-
takan bahwa di negara mana pun tidak ada 
industri manufaktur mobil yang dapat bertahan 
hidup tanpa dukungan pemerintah yang 
signifikan dalam satu atau lain bentuk. Pasar 
domestik yang kecil dan sejarah tingkat 
penetrasi ke pasar ekspor yang rendah 
menyebabkan tingginya biaya produksi per 
unit. Ini makin membuat industri ini tidak mampu 
bersaing pada kondisi yang sama dengan 

industri yang lebih besar dan lebih efisien di 
luar negeri. Sampai 1980-an, Pemerintah 
Australia secara umum telah menerima realitas 
bahwa beberapa bentuk dukungan publik 
melalui tarif dan cara lain merupakan harga 
yang harus dibayar untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup industri dan melindungi 
pekerjaan di industri tersebut. Bahkan ketika 
reformasi tarif akhirnya menyentuh langsung 
industri manufaktur Australia, pengaruh lobi 
politik industri mobil dan dampak keberadaannya 
yang besar lantaran disebut sumber bidang 
rekayasa dan kapasitas teknik berhasil memas-
tikan adanya perlakuan spesial bagi industri ini 
dengan statusnya sebagai kasus khusus 
(emmery, 2000).

Melihat ke belakang, banyak pengamat se-
tuju bahwa keberadaan industri mobil Australia 
tinggal menunggu waktu sejak pertengahan 
1980-an. Itu terjadi, ketika Pemerintahan Partai 
Buruh memulai program pemotongan tarif 
tinggi yang memungkinkan industri ini dapat 
menguasai pasar domestik, terlepas dari 
ketidakefisienannya (McCrann 2014). Langkah 
pertama dari proses ini adalah negosiasi 
tentang ‘rencana industri’ pada 1985. Rencana 
ini dikenal sebagai ‘Button Plan’ (Rencana 
Button), sebuah nama yang diambil dari nama 
belakang Menteri Perindustrian John Button. 
Program itu menyediakan bantuan penyesuaian 
struktural guna mendukung industri mobil, 
ketika industri otomotif ini juga perlu melakukan 
penyesuaian sebagai akibat meningkatnya 
persaingan lantaran masuknya mobil impor 
dan melakukan reorientasi bisnis ke pasar 
ekspor seiring mulai dirasakan dampak 
pemotongan tarif saat itu.

Pada saat Rencana Button diumumkan, tarif 
mobil impor berada pada titik yang tertinggi 
yaitu 57,5 persen. Berdasarkan Rencana 
Button, pemerintah memotong tarif menjadi 45 
persen pada 1988 tanpa tahapan waktu, dan 
diikuti dengan pemotongan lebih lanjut yakni 
2,5 persen per tahun selama empat tahun, 
sehingga menyebabkan turunnya tarif menjadi 
35 persen pada 1992 (Komisi Industri, 1990a, 
hal. 3). Meskipun terjadi penyesuaian yang 
besar, tarif ini masih jauh lebih tinggi dari tarif 
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untuk industri lainnya.
Komisi Bantuan Industri terus melobi peme-

rintah untuk melanjutkan program pemotongan 
tarif lebih lanjut. Pada 1990, pemerintah 
meminta Komisi Industri yang baru dibentuk 
untuk mengadakan penyelidikan publik guna 
meneliti opsi yang tepat bagi industri otomotif 
mulai dari 1993, ketika pada 1988 putaran 
pemotongan akan dilaksanakan secara penuh. 
Komisi Industri merekomendasikan kepada 
pemerintah untuk melanjutkan program 
pemotongan tahunan sebesar 2,5 persen 
sampai pada 2000, untuk menurunkan tarif 
menjadi 15 persen (Komisi Industri, 1990a, hal. 
3). Meskipun ekonomi dalam keadaan resesi 
dan pengangguran meningkat pesat, 
pemerintah akhirnya menerapkan rekomendasi 
Komisi Industri.

Pemerintah masih perlu memperhatikan 
kemampuan industri untuk menyesuaikan diri 
dan pengaruh politiknya. Pada Pemilihan 
Umum Federal 1992, pemimpin oposisi John 
Hewson mengatakan kepada produsen mobil 
bahwa pemerintahan koalisi akan segera 
mengurangi tarif sampai tingkat nol. Produsen 
mobil memperingatkan hal ini sebagai paksaan 
bagi mereka untuk menutup pabriknya di 
Australia, tetapi pemimpin oposisi menolak 
peringatan ini sebagai sebuah sikap politik. 
Kalangan industri lalu menanggapinya dengan 
melakukan kampanye melawan Pemerintah 
Koalisi selama Pemilihan Umum tahun 1992. 
Beberapa pengamat menafsirkan ini sebagai 
faktor penting di balik kekalahan kubu Koalisi 
dalam pemilihan umum tahun itu (Davison, 
2012).

Sebuah periode jeda singkat bagi produsen 
mobil: 2001-2005 

Pada 1997 Pemerintahan Partai Koalisi 
baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri John 
Howard meminta Komisi Industri untuk 
mengadakan penyelidikan publik lain guna 
mempertimbangkan opsi untuk bantuan industri 
otomotif setelah 2000. Dalam rencana yang 
mereka ajukan, kalangan industri otomotif 
berpendapat bahwa keputusan tentang 
pemotongan lebih lanjut harus ditunda, sampai 

dapat diketahui lebih banyak informasi tentang 
kondisi ekonomi pasca-tahun 2000. Namun 
Komisi Produktivitas menolak usulan ini. 
Menurut Komisi sebagaimana yang mereka 
siratkan bahwa industri otomotif Australia tidak 
punya prospek dapat menjadi industri kompetitif 
secara internasional di masa depan, kesimpulan 
ini juga ditolak oleh Komisi Industri. Komisi 
Industri juga memperingatkan bahwa 
‘kemunduran’ atas rencana pemotongan tarif 
dapat merusak kredibilitas Australia dalam ne-
gosiasi perdagangan internasional. Pada 
tingkat 15 persen, tarif impor mobil baru ke 
Australia masih jauh lebih tinggi daripada di 
Jepang, Amerika Serikat, Uni eropa, dan Korea 
(Komisi Industri, 1997, hal. XLIII).

Laporan ini juga mencatat sejumlah 
perubahan besar yang terjadi pada industri 
mobil Australia sejak Rencana Button diterap-
kan. Pada tahun 1985, impor mobil hanya 
menyumbang 20 persen dari total penjualan 
mobil baru, tapi pada 1995-1996, jumlahnya 
meningkat menjadi 46 persen. Kondisi baru ini 
telah mendorong Nissan untuk menutup 
kegiatan operasinya di Australia. Agar tetap 
kompetitif, empat produsen mobil yang masih 
tersisa mengambil keuntungan dari skala 
ekonomis dengan mengurangi jumlah model 
yang mereka produksi (dari 13 menjadi lima) 
dan memproduksi lebih banyak mobil, tapi 
jumlah pabriknya lebih sedikit. ekspor mobil 
buatan Australia juga meningkat tiga kali lipat, 
mengimbangi beberapa kerugian yang berasal 
dari impor di pasar domestik (Komisi Industri, 
1997, hal. 4).

Komisi Industri merekomendasikan agar 
pemerintah terus mengurangi tarif sebesar 2,5 
persen per tahun dari 2001 sampai 2004, 
dengan menurunkan tarifnya menjadi 5 persen, 
sehingga sebanding dengan industri manufaktur 
lainnya (Komisi Industri, 1997, hal. 340-42). 
Namun, pada kesempatan ini pemerintah 
menolak rekomendasi Komisi, dan sebaliknya 
mengumumkan akan menangguhkan pemo-
tongan lebih lanjut sampai 2005, ketika 
pemerintah akan memberlakukan pemotongan 
tarif tunggal sebesar 5 persen untuk me-
nurunkan tarif menjadi 10 persen.
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Juga pada 1997, Komisi Industri menganjurkan 
penghentian Skema Fasilitasi ekspor (eFS) yang 
telah berjalan sejak tahun 1982. Skema ini 
memberikan insentif bagi produsen mobil untuk 
meningkatkan ekspor dengan cara membolehkan 
mereka mengurangi kandungan lokal sesuai 
volume ekspor mereka. eFS berakhir pada 2000 
dan Komisi berpendapat program ini telah berhasil 
‘mencapai tujuan’ dalam rangka mendorong mobil 
Australia masuk ke pasar ekspor. Lebih lanjut, hal 
ini tidak sejalan dengan posisi yang diambil oleh 
Australia dalam negosiasi perdagangan 
internasional, yang mendorong negara-negara 
lain mengurangi subsidi ekspor atas barang-
barang manufaktur dan pertanian. Komisi Industri 
juga berpendapat, hal ini dapat dituntut sesuai 
dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO) (Komisi Industri, 1997, hal. LIV).

Meskipun pemerintah telah menjalankan 
rekomendasi Komisi Industri untuk menghen-
tikan eFS, pemerintah juga mengumumkan 
program lima tahunan dukungan penyesuaian 
struktural senilai $2 milyar yang disebut Skema 
Investasi dan Daya Saing Otomotif (ACIS). 
ACIS memberi dukungan melalui anggaran 
untuk mendorong investasi dalam bidang 
teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi 
dan daya saing industri. 

Pesan ganda: pemotongan tarif jalan terus, 
dukungan anggaran ditingkatkan

Pada 2002, Pemerintahan PM John Howard 
meminta Komisi Produktivitas mengadakan 
penyelidikan publik yang lain terhadap industri 
otomotif guna mengkaji opsi untuk bantuan dari 
tahun 2005. Seperti penyelidikan sebelumnya, 
Komisi juga menerima pengajuan permohonan 
dari beberapa industri: empat produsen mobil 
pribadi, produsen komponen, Serikat Buruh 
dan Pemerintah Negara Bagian Victoria dan 
South Australia yang menentang keras 
pemotongan tarif lebih lanjut. Banyak dari 
permohonan ini mengakui bahwa pemotongan 
tarif lebih lanjut mungkin tidak dapat dihindari 
pada beberapa titik tertentu, tetapi mereka 
berpendapat bahwa langkah tersebut harus 
ditunda sampai produsen mobil Australia dapat 
mendapatkan akses lebih baik ke pasar ekspor 

(Komisi Produktivitas, 2002, hal. 99).
Dengan semakin banyaknya warga Australia 

membeli kendaraan impor, sebagian besar 
melakukannya sebagai bentuk respon atas 
harga yang lebih rendah berkat pemotongan 
tarif, maka menjadi jelas bahwa masa depan 
industri otomotif dalam negeri akan tergantung 
pada kemampuannya untuk meningkatkan 
penjualan ke pasar ekspor. Selama periode 
lima tahun sejak dimulainya ACIS dan 
penyelidikan publik pada 2002, produsen mobil 
telah membuat kemajuan besar dalam 
memfokuskan diri kembali atas bisnis mereka 
ke pasar ekspor. Pada 2002, saat 
mengumumkan pengaturan bantuan 
pasca-2005, Menteri Perindustrian Ian 
Macfarlane mengamati bahwa pada 1995, 
produsen mobil Australia memroduksi 312.908 
unit mobil, namun hanya sekitar 24.000 saja 
yang diekspor. Pada saat itu, tarif terhadap 
mobil dan komponen impor ditentukan sebesar 
27,5 persen. enam tahun kemudian, yakni 
2001, produsen mobil hanya memroduksi 
kurang dari 350.000 unit, dan hampir 
sepertiganya (111.844) telah diekspor. Karena 
keberhasilan ini diraih berkat adanya tarif impor 
sebesar 15 persen, maka dari itu pemerintah 
dapat mengklaim bahwa pendekatan secara 
menyeluruh terhadap kebijakan meningkatkan 
kompetisi di pasar domestik berbarengan 
dengan mendorong produsen mobil Australia 
untuk berorientasi pada pasar ekspor mampu 
menjanjikan masa depan yang layak bagi 
industri tersebut. (Macfarlane, 2002).

Dalam rekomendasinya atas penyelidikan 
publik pada 2002, Komisi Produktivitas meno-
lak semua argumen untuk mempertahankan 
tarif saat itu di tingkat 10 persen. Komisi 
mencatat bahwa Australia tidak sepenuhnya 
dapat mengamankan jalannya perjanjian inter-
nasional, dan bahwa industri mobil Australia 
terus berhasil menarik investasi asing, kendati 
telah terjadi penurunan tarif sekitar 50 persen 
sejak 1988. Seperti biasa, Komisi menekankan 
biaya yang ditanggung oleh perekonomian 
nasional dan oleh konsumen Australia akibat 
adanya tarif tinggi tersebut.

Tetapi Komisi Produktivitas dapat menerima 
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Steve Bracks meninjau opsi untuk bantuan 
industri masa depan. Berdasarkan rekomendasi 
Bracks, maka pemerintah lalu mengumumkan 
kebijakan barunya yang berjudul ‘Rencana 
Mobil Baru Buat Masa Depan yang Lebih 
Ramah Lingkungan’, dengan komitmen untuk 
menggelontorkan dana sebesar $6,2 milyar 
untuk program bantuan anggaran baru, yang 
berlangsung sampai 2020. Komitmen ini akan 
membuat industri manufaktur otomotif tetap 
menjadi salah satu industri yang mendapat 
subsidi paling besar di Australia.

Sebagian besar paket subsidi ini adalah 
sebesar $1,3 milyar untuk Dana Inovasi Mobil 
Ramah Lingkungan (GCIF), yang memang 
dirancang guna mendorong investasi untuk 
produksi mobil yang lebih bersih dari segi polusi 
(Priestly, 2008). 

Keputusan menunjuk komite ad hoc-nya 
sendiri yang dipimpin mantan perdana menteri 
dari Partai Buruh daripada meminta Komisi 
Produktivitas untuk melakukan penyelidikan 
publik lain secara menyeluruh. Hal itu jelas 
menunjukkan pemerintah tahu bahwa Komisi 
Produktivitas tidak mungkin akan memberikan 
kepadanya pembenaran yang dibutuhkan guna 
meningkatkan dan memperluas bantuan ang-
garan yang cukup besar untuk industri otomotif. 
Keputusan ini menjelaskan bahwa kemampuan 
Komisi untuk mempengaruhi kebijakan ter-
gantung pada kesediaan pemerintah untuk 
menjadikannya sebagai rujukan.

Namun demikian, pemerintah tidak sepenuh-
nya menyingkirkan Komisi Produktivitas dari 
proses pengambilan keputusan atas kebijakan 
industri otomotif untuk tahun 2010 dan waktu-
waktu setelahnya. Pada 2008, pemerintah 
meminta Komisi Produktivitas untuk melakukan 
studi pemodelan ekonomi untuk menilai dam-
pak pelaksanaan atau penundaan pemotongan 
tarif pada 2010 terhadap perekonomian, dan 
terus memberikan bantuan anggaran melalui 
ACIS. Pola kerja Komisi menemukan bahwa 
melakukan pemotongan tarif pada 2010 sesuai 
jadwal, dan menghentikan ACIS pada 2015, 
akan mendatangkan manfaat yang berarti bagi 
perekonomian (Komisi Produktivitas, 2008). 
Pemerintah mengikuti saran ini dalam kaitannya 

bahwa industri ini memerlukan waktu lebih 
lama untuk mengkonsolidasikan posisinya dan 
kemudian dapat mempersiapkan diri untuk 
persaingan yang semakin sengit sebelum 
penurunan tarif berikutnya berlaku. Oleh karena 
itu, Komisi menganjurkan pemotongan tarif 
tunggal sebesar 5 persen pada 2010. Komisi 
juga merekomendasikan agar pemerintah tidak 
meningkatkan dukungan anggaran untuk 
industri PMV melalui ACIS, dan berkomitmen 
untuk menghentikan ACIS pada 2010. Komisi 
berpendapat bahwa pada saat itu ACIS sudah 
mampu mencapai tujuannya membantu industri 
menyesuaikan diri dengan lingkungan tarif 
yang lebih rendah (Komisi Produktivitas, 2002, 
hal. XXXV).

Kali ini, Pemerintahan Partai Koalisi 
menerima rekomendasi Komisi tentang tarif, 
berkomitmen untuk melakukan pemotongan 
tarif sebesar 5 persen dalam satu kali 
pemotongan pada 2010. Ini akan menurunkan 
tarif impor mobil baru menjadi 5 persen. Namun, 
pemerintah menolak rekomendasi Komisi untuk 
mempertahankan dukungan ACIS pada tingkat 
saat ini dari 2005 - 2010 sebelum menghenti-
kan dukungan anggaran secara sekaligus. 
Sebaliknya, pemerintah menjamin ACIS akan 
berlanjut sampai 2015, dan menyediakan dana 
tambahan untuk penelitian dan pengembangan. 
Saat mendeklarasikan bahwa kebijakan 
bantuan industri otomotif baru akan memberikan 
‘satu dasawarsa kepastian’ pada industri, 
pemerintah menekankan bahwa dukungan 
untuk ACIS akan lebih baik daripada apa yang 
telah diusulkan oleh Komisi Produktivitas 
(Macfarlane, 2002).

Pemerintahan baru, dengan paket bantuan 
baru 

Pada Pemilu Federal 2007, Partai Buruh 
kembali naik ke tampuk pemerintahan. Alih-alih 
meminta Komisi Produktivitas mengadakan 
penelitian lapangan lain terhadap industri 
otomotif guna mengkaji pilihan kebijakan 
setelah 2010 seperti telah diperkirakan ketika 
penyelidikan terakhir diadakan pada 2002, 
Pemerintahan Partai Buruh yang baru malah 
meminta mantan Perdana Menteri Victoria 
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dengan pemotongan tarif pada 2010, namun 
keputusan pemerintah untuk memberikan 
bantuan anggaran sebesar $6,2 milyar untuk 
industri pada 2020 menurut kebijakan ‘Rencana 
Mobil Baru’ merupakan penolakan nyata 
terhadap rekomendasi Komisi pada 2002 untuk 
menghentikan bantuan anggaran pada 2010 
sekaligus saran komisi berikutnya pada 2008 
untuk menghentikan dukungan pada 2015.

Akhir permainan: saran Komisi terus dipakai
Pada awal 2011, kepercayaan dari tiga 

produsen mobil yang masih tersisa terguncang, 
ketika Pemerintahan Partai Buruh mengumum-
kan pembatalan dana GCIF sebesar $1,3 
milyar. Dana ini sebenarnya telah dijadwalkan 
akan cair mulai akhir tahun itu, namun batal 
karena masalah anggaran akibat munculnya 
tagihan untuk membiayai kerusakan yang 
timbul karena angin topan di Queensland. 
Beberapa analis pada waktu itu berpendapat 
bahwa keputusan ini berpotensi akan berujung 
pada tamatnya nasib industri otomotif, lantaran 
produsen mobil telah telanjur menanamkan 
investasi yang besar sekali berdasarkan 
pelaksanaan skema GCIF yang akan segera 
terjadi (Porter, 2011). Indikasi yang jelas bahwa 
prediksi itu mungkin benar muncul ke per-
mukaan pada Mei 2013, ketika Ford 
mengumumkan akan menghentikan kegiatan 
produksi mobil di Australia mulai tahun 2016. 
Karena keputusan ini sangat berdampak pada 
skala ekonomi kalangan pemasok komponen, 
banyak pengamat memprediksi bahwa, meski-
pun ada jaminan pemerintah atas program 
bantuan kepada industri sampai tahun 2020, 
keputusan Ford akhirnya akan memaksa dua 
produsen mobil yang tersisa, Holden dan 
Toyota, untuk mengikuti langkah Ford.

Pada September 2013, Pemerintah Partai 
Koalisi kembali naik ke panggung pemerintahan 
dan segera (pada bulan berikutnya) Menteri 
Perbendaharaan yang baru langsung meminta 
Komisi Produktivitas untuk mengadakan 
penelitian lapangan publik secara menyeluruh 
pertama-tama terhadap industri manufaktur 
otomotif Australia sejak tahun 2002. Langkah 
cepat pemerintah baru yang merujuk kasus ini 

menunjukkan mereka tengah mempertimbang-
kan untuk mengurangi tingkat dukungan 
pemerintah secara keseluruhan pada industri 
otomotif, terutama melalui anggaran. Komisi 
diminta untuk memberikan saran kepada 
pemerintah tentang ‘alternatif kemungkinan 
mekanisme dukungan peme-rintah’ termasuk 
‘penyusunan kembali sasaran Skema 
Transformasi Otomotif yang ada’ (Komisi 
Produktivitas 2014a, hal. v-vi). Apa pun rencana 
pemerintah, Holden dan berikutnya Toyota, 
langsung mempersepsikan penelitian lapangan 
yang terbaru ini sebagai tanda bahwa mereka 
tidak dapat lagi mengandalkan dukungan yang 
berkelanjutan tanpa batas. Pada Desember 
2013, bersamaan dengan waktu Komisi 
dijadwalkan akan menyiarkan Laporan Temuan 
Awalnya, Holden malah mengumumkan akan 
menutup pabriknya di Australia mulai tahun 
2017.

Laporan Temuan Awal Komisi menyoroti 
sejumlah faktor yang berdampak sangat besar 
terhadap daya saing dan kelangsungan hidup 
industri manufaktur otomotif Australia. Faktor 
tersebut meliputi: kapasitas produksi global 
yang melebihi permintaan, sebagian akibat 
efek yang berkepanjangan dari krisis keuangan 
global yang terjadi pada 2008; volume produksi 
pabrik di Australia jauh di bawah tingkat 
minimum yang diperlukan untuk menjadikan 
industri kompetitif dalam segi biaya produksi; 
peningkatan pasokan yang berasal dari negara 
lain seperti Thailand dan Tiongkok dengan 
biaya tenaga kerja yang lebih rendah; kecilnya 
pasar domestik dibandingkan dengan negara-
negara produsen utama mobil lainnya; dan 
tingginya nilai dolar Australia dan hambatan 
perdagangan, dimana keduanya membatasi 
ekspor. Laporan ini juga mencatat besarnya 
jumlah bantuan pemerintah yang sudah 
diberikan kepada industri otomotif untuk 
membantu memastikan kelangsungan hidup 
industri tersebut (Komisi Produktivitas, 2013, 
hal. 2).

Pada Januari 2014, Komisi Produktivitas 
mengeluarkan sebuah posisi kebijakan 
(position paper) dan kemudian memberi waktu 
dua pekan kepada pihak yang berkepentingan 
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untuk memberikan masukan akhir terhadap 
penyelidikan. Position paper tersebut 
menyimpulkan bahwa “tidak ada bukti yang 
meyakinkan mengenai manfaat lebih besar 
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan 
untuk bantuan kepada industri, dan 
merekomendasikan kepada pemerintah agar 
dukungan anggaran kepada Toyota, dengan 
asumsi Toyota terus beroperasi, dihentikan 
mulai 2020” (Komisi Produktivitas, 2014, hal. 
2). Tetapi pada bulan Februari, yakni sebelum 
Komisi menyerahkan laporan akhirnya kepada 
pemerintah, Toyota telah mengumumkan 
mereka juga akan menghentikan produksi 
mobil di Australia pada 2017.

Laporan Akhir yang sekaligus juga menjadi 
penyelidikan akhir Komisi atas industri otomotif 
telah disampaikan kepada pemerintah pada 
tanggal 31 Maret 2014. Namun, laporan ini 
tidak diajukan di parlemen, dan karena itu juga 
tidak dipublikasikan hingga 26 Agustus 2014. 
Pada saat itu, sebagian besar perhatian media 
dan khalayak ramai atas isu itu juga telah 
mereda. Karena ketiga produsen mobil yang 
tersisa sudah memberitahu keputusan mereka 
untuk menutup kegiatan produksinya di 
Australia, sebagian besar dari isi laporan ini 
yang secara khusus diarahkan untuk mem-
bahas masalah guna mengakhiri bantuan 
anggaran untuk industri, menjadi suatu yang 
sia-sia. Dengan tidak adanya industri mobil 
dalam negeri yang akan dilindungi setelah 
2017, Komisi merekomendasikan kepada 
pemerintah untuk mempertimbangkan peng-
hapusan tarif sebesar 5 persen atas impor 
mobil baru sejak saat itu, serta pajak mobil 
mewah. Pembeli mobil bekas akan menyambut 
baik rekomendasi Komisi agar pemerintah juga 
menghapus tarif sebesar $12.000 atas impor 
mobil bekas ‘sesegera mungkin’ (Komisi 
Produktivitas 2014a, hal. 32-33).

Dalam tanggapannya yang disiarkan pada 
hari yang sama dengan laporan, pemerintah 
menyatakan setuju atau pada prinsipnya setuju, 
dengan sebagian besar dari sembilan re-
komendasi Komisi. Pemerintah hanya ber-
komitmen mempertahankan tarif sebesar 5 

persen atas mobil baru sampai produsen mobil 
menutup pabrik-pabrik mereka pada 2017. 
Pemerintah juga ‘mencatat’ rekomendasi 
Komisi untuk menghapus pajak sebesar 
$12.000 atas impor mobil bekas, dan 
mengatakan ini akan dipertimbangkan sebagai 
bagian dari kajian Undang-undang tentang 
Standar Kendaraan Bermotor, 1989. 
Rekomendasi untuk menghapus pajak mobil 
mewah akan dipertimbangkan sebagai bagian 
dari kajian pemerintah tentang perpajakan 
(Macfarlane, 2014).

Tetapi mungkin yang paling menarik 
perhatian adalah bagian terakhir dari laporan 
akhir Komisi, karena ini terkait dengan opsi-
opsi dan kasus tentang pemberian dukungan 
penyesuaian struktural bagi pekerja, bisnis dan 
wilayah yang terkena dampak langsung dari 
penutupan industri (Komisi Produktivitas 
2014a). Dalam Position Paper yang diterbitkan 
pada bulan Januari, Komisi menyatakan 
skeptisismenya baik terhadap efisiensi maupun 
pemerataan dari sasaran pemberian bantuan 
penyesuaian struktural untuk kelompok pekerja 
dan wilayah tertentu. Dalam Position Paper, 
Komisi mengatakan pihaknya akan ‘mencari 
informasi lebih lanjut’ apakah bantuan tersebut 
dapat dibenarkan (Komisi Produktivitas 2014, 
hlm. 131-52).

Hal ini mungkin dapat menjelaskan, 
setidaknya sebagian, mengapa pemerintah 
tidak menyampaikan laporan akhir di parlemen 
sampai akhir bulan Agustus, sekitar lima bulan 
setelah mereka menerima laporan dari Komisi. 
Dengan penundaan tersebut pemerintah 
memiliki waktu yang lebih banyak untuk 
mengevaluasi analisis dan saran Komisi, dan 
mematangkan rencana dukungan penyesuaian 
struktural di tingkat pemerintahan sebelum 
rekomendasi Komisi menjadi subjek perdebatan 
publik. Pada akhirnya, pemerintah mengumum-
kan sebuah paket program dukungan transisi 
untuk membantu para pekerja, kalangan bisnis, 
dan komunitas setempat dalam menyesuaikan 
diri dengan penutupan industri mulai 2017 
(Macfarlane, 2014).
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Kesimpulan 
Menyusul pengumuman produsen mobil 

tentang keputusannya untuk menutup pabrik-
pabrik mereka, media diduga akan mem-
fokuskan laporannya pada konsekuensi sulit 
yang dihadapi mereka yang bekerja di industri 
otomotif baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Hal ini menunjukkan bagaimana pun 
akuratnya penilaian Komisi Produktivitas bah-
wa perekonomian sebagai keseluruhan diun-
tungkan dari pengurangan bantuan pemerintah 
yang ditujukan untuk industri tertentu, secara 
politik itu ternyata sulit dilakukan. Biaya tersebar 
pada beberapa bidang dan manfaat yang 
terkonsentrasi terkait dengan bantuan peme-
rintah untuk industri khusus dapat membuatnya 
kelihatan tidak ada yang menang dan kalah di 
balik penutupan bisnis industri otomotif ini 
sebagai akibat dari pengurangan bantuan oleh 
pemerintah. Penutupan industri mobil Australia 
mulai 2017 akan membuat sumber daya 
anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan 
untuk bantuan industri otomotif menjadi tersedia 
untuk belanja program pemerintah lainnya, 
konsumen seharusnya juga mendapatkan 
keuntungan berupa harga lebih rendah yang 
harus mereka bayar untuk membeli mobil baru 
dan bekas. Namun, nyatanya konstituen untuk 
keuntungan-keuntungan ini kurang terumuskan 
dengan baik.

Pemikiran bahwa manfaat jangka panjang 
bagi ekonomi melebihi rasa sakit yang langsung 
dirasakan oleh individu karena kegagalan 
industri ini nyatanya sulit untuk meyakinkan 
publik, ketika berita soal PHK mulai terpampang 
di media. Menyusul pengumuman Holden, 
Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan 
dalam sebuah konferensi pers bahwa:

“Beberapa (pekerja) akan sulit 
menerimanya, tapi banyak dari mereka 
mungkin akan lebih bebas untuk mencari 
peluang baru dan untuk melanjutkan 
kehidupan mereka.” 

Perdana Menteri Tony Abbott, Desember 
2013 (Harga, 2014).

Demikian pula, ketika mantan Perdana 

Menteri Paul Keating ditanyai tentang apa yang 
akan dia katakan kepada para buruh yang 
kehilangan pekerjaan mereka sebagai dampak 
pemotongan tarif dan reformasi struktural 
lainnya dari ekonomi yang dilakukan oleh 
Pemerintahan Partai Buruh, Keating menjawab 
bahwa ia hanya akan bertanya:

“Bagaimana dengan pekerjaan baru Anda? 
Satu dari 2,5 juta pekerjaan telah diciptakan 
sejak awal 1980-an. Orang-orang telah 
mendapat pekerjaan yang lebih baik. 
Maksud saya adalah, apakah kita pernah 
menyakiti perasaan mereka dengan 
membebaskan mereka dari pekerjaan di 
perakitan mobil? Ketika mereka mening-
galkan ruang perakitan mobil dan mendapat 
pekerjaan yang lebih menarik, apakah kita 
telah melakukan sesuatu yang merugikan 
mereka? Tentu saja tidak. Memperhatikan 
orang membicarakan perdagangan bebas 
dan adil seolah-olah ekonomi itu statis dan 
tidak dinamis serta pekerjaan yang hilang 
itu tidak tergantikan, semua itu hanyalah 
omong kosong. 

Mantan Perdana Menteri Paul Keating, 
2000 (Pekerja Online, 2000).

Jelas, masalah ini tidak sesederhana itu. 
Mereka yang mencari pekerjaan di industri-
industri baru yang sebagian muncul sebagai 
tanggapan terhadap reformasi ekonomi tidak 
selalu merupakan pelaku yang sama dengan 
mereka yang telah kehilangan pekerjaan di 
industri yang sudah tidak ada lagi (Aly, 2013). 
Politisi sangat menyadari hal ini, serta dampak 
ekonominya pada wilayah tempat pabrik itu 
ditutup. Akibatnya, meskipun kedua kubu politik 
mungkin memandang bahwa industri otomotif 
Australia tidak punya masa depan yang 
menjanjikan, tidak ada satu pemerintah pun 
yang ingin menyaksikan pabrik-pabrik tersebut 
tutup jika mereka dapat menghindarinya 
(McCrann, 2014). Hal ini menjelaskan mengapa 
Pemerintah Australia umumnya mengikuti 
saran Komisi Produktivitas untuk memotong 
tarif, sambil terus memberi subsidi cukup besar 
melalui berbagai mekanisme anggaran demi 
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menjaga industri dapat bertahan. Pada 
akhirnya, bagaimana pun, produsen mobil 
tampaknya mengakui bahwa ketergantungan 
mereka secara terus-menerus pada dukungan 
pemerintah, ditambah dengan saran yang 
konsisten dari Komisi Produktivitas untuk 
mengurangi bantuan, akan selalu membuat 
masa depan mereka di Australia tidak pasti.

STUDI KASUS 2:
Cuti orangtua dan melahirkan yang 
ditanggung 

Ketika Parlemen Australia mengesahkan 
undang-undang untuk membuat skema cuti 
melahirkan universal yang dibayar pada 2011, 
Australia merupakan salah satu dari sedikit 
negara di dunia yang belum melakukannya. 
Pada 1999, Australia adalah salah satu dari 
enam di antara 160 lebih negara di dunia yang 
telah menandatangani Konvensi PBB tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (CeDAW), tapi belum 
memberikan hak hukum untuk cuti melahirkan 
(atau cuti orangtua) yang ditanggung. Negara 
lainnya adalah Lesotho, Selandia Baru, PNG 
(Papua New Guinea), Swaziland dan Amerika 
Serikat (HReOC, 1999, hal. 242). Bahkan 
nyaris hampir satu dekade kemudian pun, 
Australia masih saja belum meratifikasi 
Konvensi PBB tentang Perlindungan Persalinan 
dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 
(O’Neil & Johns, 2009, hal. 172).

Meskipun berada selangkah di belakang 
dalam deretan sebagian besar negara dunia 
yang telah mengakui cuti melahirkan sebagai 
hak dasar pekerja perempuan, namun yang 
akhirnya terjadi perubahan nyata dalam 
kebijakan pemerintah itu bukanlah sesuatu 
yang tak terelakkan. Sikap budaya yang telah 
tertanam dalam-dalam akan peran perempuan 
dalam masyarakat dan dunia kerjalah yang 
mendasari penolakan yang keras di kalangan 
politisi di kedua kubu panggung politik atas 
gagasan menjadikan cuti melahirkan 
ditanggung sebagai hak yang harus dijamin 
oleh undang-undang (Brennan, 2009, hal.1). 
Meskipun banyak perempuan sudah menikmati 
akses mendapatkan cuti melahirkan yang 

ditanggung, hal ini semata-mata merupakan 
akibat dari kondisi kerja di tempat kerja mereka 
masing-masing, bukan merupakan sebuah hak 
yang dijamin hukum. Akibatnya, sekitar 
setengah dari perempuan Australia tidak 
memiliki akses terhadap cuti melahirkan 
(Komisi Produktivitas 2009, hal.1). Penyelidikan 
publik Komisi Produktivitas tentang masalah 
ini, yang baru dimulai pada 2008, merupakan 
sebuah momen penting dalam mengubah 
kebijakan pemerintah yang sudah ada sejak 
lama.

Kelompok-kelompok perempuan dan 
Serikat Buruh telah memperjuangan skema 
universal cuti melahirkan ditanggung selama 
beberapa dekade tanpa hasil. Tanda-tanda 
pertama bahwa para politisi mungkin dapat 
menerima tuntutan mereka ini baru mengemuka 
pada 1973, ketika Pemerintah Partai Buruh 
pimpinan Perdana Menteri Gough Whitlam 
akhirnya mengesahkan RUU yang menyediakan 
waktu sepanjang 12 pekan untuk cuti 
melahirkan yang ditanggung bagi semua 
pekerja perempuan di sektor pelayanan publik. 
Pada 1979, Serikat Buruh Australia 
memenangkan uji kasus pada Komisi Arbitrase 
yang menetapkan hak untuk semua pekerja 
perempuan untuk mengambil cuti melahirkan 
tanpa ditanggung selama 12 bulan tanpa 
dihadapkan pada risiko kehilangan jabatan.

Selama Tahun Keluarga Internasional pada 
1994, Australia melaporkan kepada Komite 

sxc.hu
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CeDAW PBB bahwa Pemerintah Australia 
tengah mempersiapkan diri untuk menerapkan 
rencana cuti orangtua dibayar (HReOC, 2002, 
hal.11). Namun sebaliknya, Pemerintah Partai 
Buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri 
Paul Keating hanya mengesahkan undang-
undang untuk menjadikan cuti melahirkan 12 
bulan tanpa ditanggung sebagai sebuah 
ketentuan hukum, memperkuat keputusan 
Komisi Arbitrase. Bagi sebagian besar pekerja 
perempuan di sektor swasta, cuti melahirkan 
ditanggung tetap berada di luar jangkauan 
mereka.

Di sisi lain, perempuan yang meninggalkan 
pekerjaannya untuk melahirkan seringkali 
dapat mengakses berbagai tunjangan 
kesejahteraan keluarga dan pajak yang benar-
benar dapat memotivasi keinginan mereka 
untuk lalu mengundurkan diri dan keluar dari 
pekerjaannya dan kemudian menekuni ‘karir’ 
baru sebagai ibu ‘rumah tangga sepenuhnya’. 
Hal ini memperlihatkan adanya ongkos yang 
harus ditanggung; tidak hanya oleh para 
pekerja perempuan itu sendiri dalam hal masa 
depan pekerjaan mereka dan peluang dapat 
mendapatkan penghasilan potensial, tetapi 
juga bagi kalangan usaha yang mau tidak mau 
harus kembali merekrut karyawan baru sebagai 
ganti mereka dan melatihnya. Tak terkecuali 
juga bagi perekonomian secara keseluruhan, 
kerugian dapat terjadi akibat dari berkurangnya 
partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. 
Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan yang 
kuat dari sisi ekonomi dan produktivitas bagi 
pemerintah untuk kemudian mempertim-
bangkan skema cuti orangtua yang dibayar, 
sekalipun bahkan belum membicarakan 
argumen yang lebih kuat lagi tentang 
kesetaraan jender.

Kurangnya dukungan keuangan yang 
tersedia bagi para ibu muda untuk cuti dari 
pekerjaan dan kemudian merawat bayinya 
yang baru lahir juga diyakini menjadi faktor 
menentukan bagi kaum perempuan yang 
memilih ingin memiliki anak lebih sedikit, atau 
memperlambat untuk memiliki anak dan, dalam 
beberapa kasus, malah memutuskan tidak 
ingin punya anak sama sekali. Sejalan dengan 

meningkatnya partisipasi perempuan dalam 
angkatan kerja dan menurunnya tingkat 
kesuburan di Australia jauh di bawah tingkat 
yang dapat digantikan (2.1), menjadi jelas bagi 
banyak pengamat bahwa dorongan atas 
keputusan mengenai keseimbangan antara 
pekerjaan dan keluarga itu perlu disesuaikan.

Cuti melahirkan dibayar – apakah 
ini merupakan hak dasar buruh atau 
kesejahteraan ‘diskriminatif’? 

Pemilihan Umum Federal tahun 1996 
berakhir dengan pergantian pemerintahan, tapi 
hanya sedikit perbedaan terjadi dalam hal 
kebijakan mengenai cuti orangtua yang 
ditanggung. Pemerintahan Partai Koalisi yang 
dipimpin oleh Perdana Menteri John Howard 
secara filosofis berkomitmen untuk seminimal 
mungkin melakukan intervensi dalam hubungan 
perburuhan. Kebijakan pemerintah yang baru 
tentang hubungan industrial, ‘Pilihan Kerja’, 
mendorong karyawan dan pengusaha untuk 
duduk bersama merundingkan persyaratan 
kerja antara kedua belah pihak, termasuk 
tunjangan-tunjangan lain, dalam ‘kesepakatan 
tawar-menawar’ di tingkat perusahaan masing-
masing. Pemerintah berpendapat masalah cuti 
melahirkan yang ditanggung harus ikut menjadi 
bahan diskusi yang dirundingkan antara 
karyawan dan majikan seperti halnya tunjangan 
lainnya, bukan dijamin dalam sebuah ketentuan 
hukum. Atau, perempuan mungkin dapat 
mendapat jatah cuti melahirkan sebagai bagian 
dari bentuk penghargaan yang dirundingkan 
secara kolektif atas nama pekerja perempuan 
oleh Serikat Buruh, atau dapat juga perusahaan 
secara sukarela menawarkan hal itu sebagai 
bentuk tunjangan standar yang dirancang untuk 
menarik karyawan perempuan yang terampil 
(O’Neil & Johns, 2009, hal.186) .

Serikat Buruh terus mengemukakan bahwa 
cuti melahirkan yang dibayar itu sudah 
seharusnya menjadi hak yang harus diatur oleh 
hukum universal, dan bahwa rencana untuk 
memberikan cuti tersebut itu juga harus didanai 
oleh perusahaan. Bagaimana pun perusahaan 
—terutama perusahaan kecil—berpendapat 
mereka tidak mampu membayar gaji pekerja 
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perempuan yang mengambil cuti melahirkan 
selama 14 minggu (seperti yang direkomen-
dasikan oleh Konvensi ILO). Organisasi non-
pemerintah juga mengemukakan bahwa jika 
perusahaan dipaksa harus membayarnya, maka 
hal ini sejak awal pasti akan mengurangi 
semangat perusahaan untuk merekrut pekerja 
perempuan, yang mana akan merongrong 
rencana mempertahankan perempuan dalam 
angkatan kerja (O’Neil & Johns, 2009, hal. 183).

Meskipun ada perlawanan dari Pemerintahan 
Howard atas masalah cuti melahirkan yang 
dibayar ini, tetapi pada tahun 1998 pemerintah 
memberi tanggapan atas lobi yang terus-
menerus terhadap isu ini dengan meminta 
Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan 
Kesempatan (HReOC) yang secara independen 
untuk melakukan ‘Penyelidikan atas Kerja dan 
Melahirkan Nasional’. Telah terbit laporan 
penelitian lapangan berjudul “Hamil dan 
Produktif: Bekerja Saat Hamil adalah Hak dan 
bukan Keistimewaan’. Selain kembali 
menegaskan argumen-argumen utama untuk 
cuti orangtua ditanggung, laporan itu juga 
mengutip hasil survei yang menunjukkan 
dukungan publik yang luar biasa atas skema 
tersebut. Laporan itu mengusulkan kepada 
pemerintah untuk melakukan analisis biaya 
atas rencana cuti melahirkan yang didanai oleh 
pembayar pajak (HReOC, 1999).

Karena pemerintah menolak rekomendasi 
ini, maka pada tahun 2002 HReOC menugaskan 
sebuah perusahaan konsultan swasta untuk 
melakukan pekerjaan ini. Perkiraan dibuat 
berdasarkan rencana yang telah diusulkan 
untuk memberikan cuti melahirkan dibayar 
selama 14 pekan bagi semua ibu yang telah 
bekerja selama sekurang-kurangnya 10 dari 12 
bulan sebelumnya (HReOC, 2002). Pem-
bayaran itu sama atau lebih rendah dari jumlah 
upah minimum nasional terendah atau upah 
mingguan pekerja perempuan tersebut sebelum 
mengambil cuti. Hal ini karena pemberian tun-
jangan ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti 
gaji yang diterima pekerja perempuan yang 
gajinya tinggi, melainkan untuk memastikan 
semua perempuan memiliki pendapatan 
minimum untuk menutupi kebutuhan dasar 

mereka selama cuti melahirkan dalam waktu 
14 pekan. Karena rencana yang diusulkan itu 
dimaksudkan dibiayai sepenuhnya oleh 
pemerintah, rencana ini juga secara prinsip 
berhasil memperoleh dukungan dari pengusaha 
dan kelompok industri (AIG, 2002).

Namun pemerintah menolak usulan HReOC 
tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2003, 
pemerintah mengumumkan skema baru 
pembayaran tunjangan melahirkan yang hanya 
dibayarkan satu kali sekaligus (awalnya $3.000, 
kemudian dinaikkan menjadi $5.000), yang 
kemudian dikenal sebagai ‘Baby Bonus [Bonus 
Bayi]’, bagi semua ibu baru. Tunjangan ini 
tersedia bagi semua perempuan, baik yang 
bekerja atau pun tidak pada saat melahirkan. 
Bantuan ini memberikan kontribusi kecil dalam 
membantu pekerja perempuan untuk 
mengambil waktu cuti lebih panjang selama 
beberapa bulan pertama dari kehidupan anak 
mereka. Setelah adanya pernyataan dari 
bendahara negara yang mendesak kaum 
perempuan Australia untuk memiliki lebih 
banyak anak, skema Bonus Bayi ini secara 
luas ditafsirkan sebagai insentif mengenai hal 
tersebut.

Bonus Bayi mencerminkan pandangan yang 
sering dilontarkan pemerintah bahwa cuti 
melahirkan yang dibayar merupakan bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan yang tidak 
bekerja, dengan mendasarkan pemberian 
dukungan kepada ibu atas partisipasi mereka 
dalam angkatan kerja bukan pada status 
mereka sebagai seorang ibu. Dewan Serikat 
Buruh Australia (ACTU) melawan pendapat ini 
dan menyatakan berdasarkan cara pikir seperti 
itu, maka memberikan cuti tahunan atau cuti 
sakit pada pekerja, pria atau perempuan, itu 
dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi 
terhadap orang yang tidak bekerja (O’Neil & 
Johns, 2009, hal. 178). Namun demikian, 
pandangan pemerintah tentang cuti melahirkan 
yang dibayar ini merupakan pandangan yang 
cukup umum, yang mencerminkan kecen-
derungan budaya yang menekankan peran 
perempuan sebagai ibu daripada peran mereka 
sebagai anggota angkatan kerja (Brennan, 
2009).
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Meskipun menentang, Partai Buruh juga 
tidak banyak mengeluarkan pernyataan 
bahwa apabila mereka berkuasa akan 
mempertimbangkan untuk mengubah status 
quo tersebut. Selama kampanye pemilu 
2007, Partai Buruh merinci serangkaian usul 
tentang kesejahteraan yang mereka usulkan 
dan bantuan pajak untuk keluarga di bawah 
kebijakan ‘Keluarga Bekerja’. Ini termasuk 
komitmen untuk secara hukum 
memperpanjang hak cuti melahirkan tidak 
dibayar dari sebelumnya hanya 12 bulan 
menjadi total 24 bulan. Hanya saja, kebijakan 
itu tidak menyebut janji-janji untuk meng-
ungkit kembali masalah cuti melahirkan 
dibayar. Menurut salah satu penasihat peme-
rintah, cuti orangtua yang dibayar secara 
efektif telah ‘mati’ menjelang pemilu 2007 
(Broomhill & Sharp, 2012, hal. 5).

Menguji dan membangun dukungan publik 
Meskipun dipandang tidak ada 

keuntungan apa pun untuk mengkam-
panyekan isu ini dalam Pemilu 2007, namun 
begitu mereka naik ke panggung kekuasaan, 
Partai Buruh memutuskan menguji dukungan 
publik untuk cuti melahirkan yang dibayar 
dengan merujuk isu tersebut kepada Komisi 
Produktivitas tahun 2008. Keputusan 
merujuk isu ini kepada Komisi Produktivitas 
dibahas dan diambil dalam rapat kabinet. 
Karena terikat aturan kerahasiaan kabinet, 
maka masyarakat seringkali tidak dapat 
mengetahui anggota kabinet mana yang 
telah menjadi penggerak utama di balik 
rujukan tersebut. Menurut penasihat 
pemerintah Ann Summers, Wakil Perdana 
Menteri Julia Gillard adalah orang yang 
bertanggungjawab atas keputusan untuk 
merujuk masalah cuti melahirkan yang 
dibayar kepada Komisi Produktivitas 
(Broomhill & Sharp, 2012, hal. 5). Tetapi 
pada 2010, media malah melaporkan 
bocoran dari Partai Buruh yang 
memperlihatkan Gillard sesungguhnya 
malah menentang program cuti melahirkan 
yang dibayar dalam diskusi-diskusi di kabinet 
saat itu. Sikap dan pikiran Gillard itu diduga 

karena kekhawatirannya bahwa hal itu akan 
mengasingkan pemilih yang lebih tua dan 
kaum ibu yang tidak bekerja (Leslie, 2010). 
Siapa pun yang dianggap paling bertanggung 
jawab hingga berhasil mendorong kabinet 
mau merujuk isu tersebut kepada Komisi 
Produktivitas, telah memastikan bahwa cuti 
melahirkan yang dibayar mendapat perhatian 
yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, 
ketika isu-isu tersebut diperdebatkan di 
ranah umum.

Berdasarkan kerangka acuan dalam 
penyelidikan publik, Komisi diminta 
mengidentifikasi biaya dan keuntungan 
ekonomi, biaya sosial, dan produktivitas dari 
pemberian cuti melahirkan yang ditanggung, 
cuti ayah dan cuti orangtua (paid parental 
leave/ PPL). Komisi juga diminta menelusuri 
implikasi dari model yang berbeda untuk 
penyediaan PPL terhadap keluarga, 
anggaran pemerintah, dan kalangan usaha. 
Penyelidikan telah menerima 416 masukan 
resmi dari organisasi-organisasi dan individu-
individu, dan mengadakan 16 kali acara 
dengar pendapat dengan publik di semua 
kota besar selama enam bulan. Lebih banyak 
lagi masukan tidak resmi telah diterima 
Komisi dalam bentuk email dari khalayak 
ramai. Meskipun ada beberapa kekhawatiran 
yang diungkapkan oleh kelompok-kelompok 
usaha, kesaksian yang diterima oleh Komisi 
sangat mendukung penerapan rencana PPL, 
dan pemberitaan media juga telah membantu 
menciptakan gelombang dukungan yang 
menunjukkan program itu memanglah 
merupakan sebuah kebijakan yang sudah 
saatnya diterapkan.

Laporan akhir Komisi yang diserahkan 
kepada pemerintah pada awal 2009 juga 
mencatat bahwa tingginya tingkat partisipasi 
perempuan dalam angkatan kerja berarti isu 
cuti orangtua dibayar itu tidak dapat lagi 
diabaikan. Dari keseluruhan perempuan 
yang melahirkan sepanjang 2007, sebanyak 
62,5 persen meru-pakan perempuan yang 
bekerja dan sekitar 80 persen dari kelompok 
para perempuan tersebut berniat kembali 
bekerja. Hanya sekitar setengah dari 



Komisi Produktivitas Australia: 
Memberi Saran Kebijakan Secara Independen Kepada Pemerintah

35

perempuan Australia yang memiliki akses 
terhadap cuti melahirkan dibayar (Komisi 
Produktivitas 2009, XV).

Garis besar rekomendasi Komisi adalah 
pemerintah harus menerapkan rencana cuti 
orangtua dibayar dengan pendanaan dari 
para pembayar pajak untuk waktu 18 pekan 
setelah melahirkan dan itu dapat dibagi di 
antara mereka berdua. Rekomendasi ini juga 
menganjurkan alokasi yang terpisah selama 
dua pekan untuk cuti dibayar bagi seorang 
bapak keluarga. Laporan itu mengusulkan 
pembayaran setara dengan upah minimum 
federal, dan dikenakan pajak. Semua 
pekerja, termasuk pekerja kasual dan 
kontrak, harus dimasukkan dalam skema ini, 
selama mereka telah berpartisipasi dalam 
angkatan kerja selama setidaknya 10 dari 13 
bulan sebelum kelahiran bayi.

Komisi berpendapat bahwa rencana 
tersebut akan besar manfaatnya bagi bayi 
yang baru lahir, karena anak ini dapat 
menikmati waktu jauh lebih lama berada di 
bawah pengasuhan orang tua selama bulan-
bulan pertama kehidupan mereka. Komisi 
juga memperkirakan bahwa rencana melalui 
kebijakan kesejahteraan dan perpajakan 
akan membantu meniadakan dorongan yang 
ada di kalangan ibu-ibu untuk meninggalkan 
angkatan kerja. Mendorong ibu yang bekerja 
agar mau mempertahankan status peker-
jaannya usai persalinan tentu akan men-
datangkan manfaat bagi kaum perempuan, 
pengusaha, dan perekonomian secara 
keseluruhan. Akhirnya, membayar orangtua 
sembari tetap mengurus bayi yang baru lahir 
akan mendorong diterimanya ide bahwa 
memberi waktu istirahat bagi angkatan kerja 
untuk merawat bayi adalah ‘normal’ dan itu 
memang penting untuk dilakukan. Komisi 
Produktivitas berpendapat bahwa ini akan 
meningkatkan nilai yang dapat diberikan 
masyarakat untuk membesarkan anak-anak, 
dengan keuntungan yang besar bagi 
masyarakat (Komisi Produktivitas, XIV). 
Hasil analisis rinci atas biaya dari Komisi 
Produktivitas ini juga mengungkapkan 
bahwa sementara model yang diusulkan 

akan menelan biaya pelaksanaan sekitar 
$1,3 milyar, biaya sesungguhnya yang 
dikeluarkan oleh pembayar pajak akan 
kurang dari seperempat dari jumlah tersebut 
(sebesar $310 juta) karena terjadinya 
penghematan atas pembayaran berbagai 
tunjangan keluarga lainnya. 

Tanggapan pemerintah 
Pemerintah telah memilih Hari Ibu pada 

2009 untuk menyiarkan laporan akhir dan 
tanggapannya: sebuah komitmen yang kuat 
untuk menerapkan rencana baru mengenai 
cuti orangtua yang ditanggung mulai 2011. 
Rencana ini sangat mirip dengan model yang 
telah diusulkan oleh Komisi Produktivitas, 
yang memberikan waktu 18 pekan untuk cuti 
orangtua dibayar, dan itu dapat dibagi di 
antara kedua orangtua, pada tingkat yang 
setara dengan upah minimum. Kriteria 
kelayakan untuk dapat menerima tunjangan 
itu dibatasi hanya pada kelompok orangtua 
yang pendapatan tahunannya kurang dari 
$150.000. Pemerintah pada awalnya tidak 
mau menerapkan rekomendasi Komisi 
Produktivitas tentang tambahan dua pekan 
untuk cuti bapak keluarga, tetapi ini kemudian 
ditambahkan kepada rencana tahun 2012 
(Broomhill & Sharp, 2012, hal. 8).

Perubahan peta politik seputar PPL 
menyusul diadakannya penyelidikan Komisi 
Produktivitas dan tanggapan pemerintah 
telah menuntut agar pihak oposisi juga 
mengkaji kembali posisi kebijakan PPL 
mereka. Dari 2010, Partai Koalisi telah 
memiliki pemimpin baru, yakni Perdana 
Menteri Tony Abbott. Ia tidak hanya 
mendukung PPL, melainkan juga mau 
mengembangkan sebuah model alternatif, 
dan jauh lebih baik dari segi manfaatnya. 
Versi PPL dari Partai Koalisi akan 
memberikan kepada pekerja perempuan 
yang melahirkan, upah pengganti penuh 
dengan nilai maksimal sebesar $150.000, 
dan memperpanjang masa cuti dibayar dari 
18 pekan (yang berlaku pada pemerintahan 
Partai Buruh) sampai 26 pekan—atau setara 
dengan enam bulan penuh. Perbedaan 
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penting lainnya adalah bahwa rencana itu 
akan didanai bukan oleh pembayar pajak, 
tetapi dengan retribusi yang berasal dari 
bisnis besar.

Karena Koalisi sudah mengumumkan 
opsi alternatifnya, maka debat publik yang 
intens mengenai manfaat dan kelemahan 
dari kedua rencana terus berlangsung. Para 
pengkritik program Partai Koalisi berpendapat 
bahwa hal itu merupakan contoh praktik 
penggunaan sumber daya yang tidak tepat 
karena malah memberikan penggantian gaji 
penuh bagi mereka yang sudah berpeng-
hasilan tinggi. Namun demikian, pemimpin 
Partai Koalisi berpendapat bahwa pemberian 
gaji pengganti itu dapat dibenarkan, karena 
anggaran rumah tangga didasarkan pada 
pendapatan kedua orangtua dan hilangnya 
salah satu dari mereka karena harus merawat 
bayi yang baru lahir itu akan menimbulkan 
persoalan keuangan dalam rumah tangga 
yang tidak dapat diatasi hanya dengan 
pembayaran upah minimum. Menurut 
pendapat Partai Koalisi, kalau keluarga-
keluarga tidak dapat memperoleh upah 
pengganti atas gaji ibu, maka banyak ibu-ibu 
akan memilih tetap terus bekerja dan 
meluangkan lebih sedikit waktu bersama 
bayi mereka.

Terlepas dari validitas argumen yang 
digunakan oleh kedua kubu politik untuk 
membenarkan kebijakan masing-masing, 
perkembangan yang paling berarti adalah 
bahwa setelah perjuangan panjang, kaum 
perempuan Australia kini yakin dapat 
memiliki akses terhadap cuti melahirkan 
dibayar, terlepas dari partai politik mana 
yang sekarang berkuasa di pemerintahan. 
Selain itu, sekarang ada dua pilihan yang 
tersedia. Bobot opini publik pada akhirnya 
akan memaksa satu partai atau partai lainnya 
untuk menggunakan kesempatan mengusul-
kan penerapan PPL demi keuntungan dalam 
pemilihan umum. Bukti yang telah dikum-
pulkan dan disajikan dari penyelidikan publik 
oleh Komisi Produktivitas akan memberikan 
pemerintah amunisi yang kuat untuk 
mematahkan argumen abadi terhadap peng-
gunaan dana pembayar pajak untuk men-
danai PPL. Meskipun Komisi Produktivitas 
mungkin memiliki pengaruh yang sangat 
besar dalam rangka meningkatkan dukungan 
publik terhadap PPL, atau meyakinkan 
pemerintah bahwa dukungan tersebut nyata, 
kasus ini juga kembali menggarisbawahi 
bahwa kemampuan Komisi untuk mem-
pengaruhi kebijakan tetap tergantung pada 
kesiapan pemerintah untuk membuat 
rujukan.
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