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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, dan hidayah-Nya 

sehingga penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 

(PPKF) Tahun Anggaran 2014 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyampaian KEM dan 

PPKF merupakan amanat konstitusi yang tertuang di dalam Undang‐Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 157. Ketentuan dalam pasal tersebut 

mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF pada tanggal 20 Mei tahun 

sebelumnya, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan dokumen dan dengan 

ini menyampaikan KEM dan PPKF Tahun Anggaran 2014 kepada DPR RI, untuk selanjutnya 

dibahas bersama dengan dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Materi dokumen KEM dan PPKF 2014 ini, terutama didasarkan pada review terhadap hasil-hasil 

kegiatan pembangunan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010 – 2014, serta upaya 

mengejar hal-hal yang belum dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Di samping itu, 

pemerintah juga mempertimbangkan perkembangan-perkembangan ekonomi global dan 

domestik yang terjadi telah membawa dampak yang cukup besar bagai upaya pencapaian 

sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan faktor-faktor 

tersebut, strategi kebijakan tahun 2014 lebih diarahkan untuk mencapai pemenuhan sasaran-

sasaran pembangunan  dalam kerangka RPJMN, serta kebijakan yang sesuai dengan kondisi 

dan perkembangan ekonomi global dan domestik terkini .  

Secara garis besar, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‐Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 ini 

berisikan mengenai tiga hal, yaitu: (i) Kinerja perekonomian tahun 2012 dan prognosa 2013;  

(ii) Tantangan dan sasaran pembangunan tahun 2014; dan (iii) Kerangka Ekonomi Makro dan 

Pokok‐Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2014. Penyusunan KEM dan PPKF tahun 2014 dilakukan 

dalam situasi ekonomi global tahun 2012 dan outlook 2013 yang masih lemah dan penuh 

ketidakpastian yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Kinerja 

perekonomian Indonesia yang tidak luput dari tekanan global saat ini, telah menyebabkan 

perlambatan pertumbuhan di tahun dan mendorong revisi outlook pencapaian sasaran 

pembangunan di tahun 2013 dan 2014. Walaupun demikian, Pemerintah tetap memiliki 

optimisme untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih inklusif dan berkualitas, serta 

berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarkat dan penurunan angka 

kemiskinan. Di samping itu, arah dan strategi kebijakan dan pembangunan juga ditujukan bagi 

upaya menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesehatan fiskal ke depan. 

 



 

ii 
 

Dalam rangka mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi 

dan berkualitas tersebut serta mendukung mencapaian target-target pembangunan, APBN sebagai 

instrumen utama kebijakan fiskal mempunyai peran yang sangat strategis. Peran strategis tersebut 

ditempuh melalui 3 (tiga) fungsi pokok kebijakan fiskal yang meliputi: (i) Fungsi Alokasi yang esensinya 

mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan; (ii) Fungsi Distribusi yang esensinya mendistribusikan pendapatan, 

mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan; dan (iii) Fungsi 

stabilisasi yang esensinya mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian.   

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014: “Memantapkan Perekonomian 

Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan“. maka tema kebijakan fiskal 

Pemerintah adalah: “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan 

Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif”.  

Substansi dari tema tersebut memberi penekanan perlunya mendorong pengelolaan fiskal yang sehat 

dan efektif dalam rangka mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan 

berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal 

diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara 

terukur guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan 

hasil-hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.  

Melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat, efektif dan berkesinambungan diharapkan dapat 

menjaga sentimen positif para pelaku pasar dan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas APBN 

sehingga memberikan kontrubisi positif bagi terwujudnya stabilitas perekonomian nasional.  

Sebelum menutup kata pengantar ini, kami ucapkan terima kasih kepada pihak‐pihak yang telah 

membantu dan berupaya untuk menyelesaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‐Pokok Kebijakan 

Fiskal Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Berbagai kekurangan 

atau keterbatasan atas isi dari dokumen tersebut, kami akan perbaiki seiring dengan bertambahnya 

informasi dan adanya berbagai masukan atau pandangan yang berharga. Dokumen KEM dan PPKF 

Tahun Anggaran 2014 ini untuk kemudian akan menjadi dasar dalam pembahasan Pemerintah 

bersama‐sama dengan DPR RI sebelum dituangkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 

2014. 

 

Jakarta,  Mei 2013 

 

 

M. Hatta Rajasa 

Plt. Menteri Keuangan RI 
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BAB 1 
 PENDAHULUAN 

 

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2014 ini 

merupakan arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun terakhir dalam 

rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014. Secara umum sasaran 

dan target pembangunan dalam RPJM 2010 – 2014 telah tercapai dengan baik, kecuali 

pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 yang tertekan akibat faktor eksternal. Realisasi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sekitar 6,2 persen dibawah target RPJM sebesar 6,4 – 6,9 

persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik dalam tahun 2012 tersebut akan 

berpengaruh terhadap perkiraan potensi pertumbuhan ekonomi tahun-tahun selanjutnya.  

Dalam tahun 2014, sasaran pembangunan dalam RPJM antara lain adalah pertumbuhan 

ekonomi berkisar 7 – 7,7 persen. Untuk mencapai target sasaran pembangunan tersebut 

dibutuhkan upaya ekstra keras, karena dampak perlambatan ekonomi dunia dan peningkatan 

pengangguran di negara-negara maju di tahun 2012, serta potensi pertumbuhan ekonomi, baik 

dunia maupun domestik, yang diperkirakan lebih rendah dari sasarannya di tahun 2013.  

Di tahun 2013, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sedikit membaik, yaitu tumbuh 3,3 

persen meskipun masih tidak setinggi perkiraan sebelumnya sebesar 3,5 persen. Kebijakan 

pelonggaran likuiditas di berbagai negara maju telah mendorong peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, meskipun belum terlalu signifikan. Negara Inggris dan Amerika Serikat 

mempertahankan suku bunga rendah dan tetap melanjutkan program pembelian aset, 

meskipun Amerika Serikat menghadapi resiko pemotongan belanja otomatis. Di Asia, Jepang 

dan China melakukan kebijakan mendorong stimulus fiskal, menaikkan defisit anggaran dan 

mendorong inflasi. Sedangkan, negara-negara ASEAN melakukan kebijakan mendorong 

konsumsi dan aktivitas sektor riil. 

Dampak kebijakan stimulus pada tahun 2013 tersebut berdampak signifikan di tahun 2014, 

dimana pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat menjadi 4,0 persen. Namun, 

membaiknya perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut dibayangi oleh risiko tingginya 

utang dan implikasi pengetatan fiskal di negara negara Eropa, serta pemangkasan belanja 

Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat masih berkomitmen untuk melanjutkan 

Quantitative Easing 3 hingga awal 2014. 

Di tengah tren positif perekonomian dunia dengan segala resiko pemulihan ekonomi global, 

perekonomian domestik menunjukkan perkembangan positif meskipun masih dibawah target 

sasaran dalam RPJM 2010 – 2014. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 diperkirakan menjadi 

6,2 persen sama dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2012, namun lebih rendah dari 

asumsi dalam APBN 2013 sebesar 6,8 persen. Investasi dan konsumsi masih menjadi 

pendorong utama perekonomian di tahun 2013, meskipun relatif lebih lemah. Faktor positif di 
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tahun 2013 adalah mulai terjadi kembali surplus perdagangan setelah mengalami defisit sejak 

tahun 2012. 

Dengan basis perekonomian dunia dan domestik tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 

tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 diperkirakan berada di kisaran 6,4 - 

6,9 persen dibawah target RPJM, namun lebih baik dibandingkan dengan realisasi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013. Hal ini didukung oleh 

membaiknya neraca perdagangan yang didorong oleh pemulihan kinerja ekspor seiring dengan 

perbaikan permintaan global dan perbaikan harga komoditas ekspor. Di samping itu, konsumsi 

rumah tangga dan investasi yang masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar menunjukkan 

peningkatan yang cukup berarti.  

Peningkatan konsumsi rumah tangga pada tahun 2014 di dukung oleh adanya pesta demokrasi 

untuk pemilihan umum presiden dan anggota legislatif, faktor demografi yang didominasi oleh 

penduduk usia produktif dan berpenghasilan menengah, serta berbagai kebijakan untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah 

menjamin pasokan kebutuhan melalui upaya peningkatan produksi pangan utama (beras, 

jagung dan gula) yang didukung dengan alokasi anggaran subsidi pangan dan stabilisasi harga, 

perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan sarana transportasi untuk menjamin kelancaran 

distribusi, perbaikan struktur pasar untuk menghilangkan kegiatan monopoli dan distorsi harga 

yang merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah tetap konsisten untuk menaikan gaji PNS 

dan TNI/Polri, serta remunerasi dalam kerangka kelanjutan program reformasi birokrasi dan 

mempertahankan daya beli PNS dan TNI/Polri. Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan 

untuk lebih mendorong optimalisasi program-program terkait pemenuhan kebutuhan keluarga 

miskin, antara lain beras untuk rumah tangga miskin (raskin) untuk pemenuhan kebutuhan 

pangan, bantuan penambahan penghasilan keluarga miskin (PNPM dan KUR), bantuan 

pendidikan (BOS, Beasiswa Siswa Miskin dan PKH), dan bantuan kesehatan (Jamkesnas dan 

Program Keluarga Harapan). 

Di bidang investasi, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan 

investasi pada tahun 2014 diantaranya adalah peningkatan jaringan infrastruktur fisik 

(termasuk kelanjutan program MP3EI) yang akan mendorong efisiensi kelancaran arus barang, 

pengurangan biaya logistik, serta penyebarluasan dan pemerataan akses. Di samping itu, 

sinkronisasi peraturan investasi, perbaikan kepastian hukum, dan suku bunga pinjaman yang 

mendukung investasi dengan tetap menjaga inflasi akan mengakibatkan biaya untuk investasi 

di Indonesia menjadi lebih murah dan  implementasi investasi akan sesuai dengan 

rencana/anggarannya.  

Berbagai kebijakan untuk mendukung konsumsi rumahtangga dan investasi tersebut akan 

dijabarkan lebih rinci dalam program-program kegiatan dan rencana kerja Pemerintah dengan 

tetap berupaya mencapai tujuan jangka panjang mencapai masyarakat Indonesia yang 

sejahtera. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja Pemerintah (RKP) 

tahun 2014 sebagai berikut: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan 

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Tema RKP tersebut mendukung empat pilar 
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pembangunan, yaitu pro growth, pro job, pro poor dan pro environment yang dijabarkan dalam 

tema kebijakan fiskal tahun 2014 yaitu “Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 

berkualitas dan berkelanjutan melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif”.  

Untuk mencapai kebijakan fiskal yang sehat dan efektif tersebut, Pemerintah akan melakukan 

langkah-langkah yang tertuang dalam strategi kebijakan fiskal untuk menyediakan stimulasi 

fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kerangka berpikir dalam 

menyediakan stimulasi fiskal tersebut adalah (i) penguatan daya tahan dan fleksibilitas APBN 

(resilience & flexibility) agar responsif dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian 

perekonomian global, (ii) penguatan perekonomian domestik dan menjaga momentum 

pertumbuhan dengan meningkat produktifitas APBN (productivity) melalui pemberian stimulus 

fiskal untuk mendukung kinerja perekonomian domestik yang masih menunjukan optimisme 

dan upaya pencapaian target (pro growth, pro poor dan pro job), (iii) peningkatan efisiensi dan 

kehati-hatian dalam pengelolaan APBN melalui pengendalian defisit APBN (1,2 - 1,7 persen dari 

PDB), pengendalian primary balance dan net negative flow (prudent) untuk meminimalisir 

risiko dan menjaga fiscal sustainability terhadap potensi tekanan dari antara lain perlambatan 

pertumbuhan ekonomi, penurunan lifting, terdepresiasinya nilai tukar, ICP pada level cukup 

tinggi, dan peningkatan volume konsumsi BBM, dan (iv) menjaga keseimbangan APBN 

(balance) agar fiscal sustainability terjaga terhadap isu perubahan iklim, potensi bencana dan 

perlunya menjaga keberlanjutan fiskal. 

Kerangka berpikir tersebut dijabarkan dalam 2 strategi utama, yaitu strategi untuk 

menyediakan stimulus fiskal secara terukur dan strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal. 

Strategi untuk menyediakan stimulus fiskal secara terukur dilakukan melalui (i) sisi belanja: 

peningkatan belanja modal secara signifikan khususnya infrastruktur dan meningkatkan quality 

spending dengan memperlebar fiscal space, yaitu pengendalian subsidi (subsidi energi) dan 

memperbesar alokasi anggaran non subsidi, (ii) sisi pendapatan: peningkatan penghasilan tidak 

kena pajak (PTKP)  dalam rangka meningkatkan daya beli, pemberian insentif fiskal untuk 

kegiatan ekonomi strategis dalam bentuk Pajak ditanggung Pemerintah (DTP), dan 

pembebasan bea masuk, dan (iii) sisi pembiayaan: mendukung pengembangan BUMN melalui 

penjaminan utang BUMN (antara lain PT PLN dan PDAM) dan reprofiling utang untuk 

menambah ruang fiskal (fiscal space) bagi belanja produktif.  

Sedangkan, strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan melalui (i) pengendalian 

defisit 1,2 – 1,7 persen dari PDB: optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi 

dan menjaga konservasi lingkungan; dan meningkatkan quality spending melalui peningkatan 

belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, pengendalian subsidi, efisiensi belanja 

barang (operasional dan perjalanan dinas), (ii) mengendalikan primary balance: optimalisasi 

pendapatan yang tidak dibagihasilkan dan non earmarking; dan memperbaiki struktur belanja 

melalui pembatasan belanja terikat, belanja mandatory, dan efisiensi subsidi, dan  

(iii) menurunkan rasio utang terhadap PDB: pengendalian  pembiayaan yang bersumber dari 

pinjaman, net negatif flow, dan mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk 
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kegiatan produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas 

perekonomian. 

Melalui dua strategi utama tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan daya 

saing perekonomian domestik dan stabilitas perekonomian yang selanjutnya dapat mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
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BAB 2  
KINERJA EKONOMI 2012 DAN OUTLOOK 2013 

 

2.1 Pertumbuhan Ekonomi Global 2012 dan Outlook 2013 

2.1.1  Pertumbuhan Ekonomi Dunia 

Di tahun 2011 perekonomian global mengalami pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan 

tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun  2011 melambat hingga mencapai 4,0 

persen jauh lebih rendah dari tahun 2010 sebesar 5,2 persen.  Pemulihan perekonomian yang 

diharapkan akan terjadi di tahun 2012 tidak berjalan sesuai perkiraan sebelumnya. Tekanan 

yang terjadi di negara-negara maju dan negara berkembang mengakibatkan perekonomian 

global kembali  melambat dan hanya mencapai 3,2 persen di tahun 2012. 

Grafik 2.1  
Pertumbuhan Ekonomi Dunia 

 
         Sumber: WEO-IMF, April 2013 

Di tahun 2013, walaupun perekonomian global diperkirakan sedikit lebih baik, pertumbuhan 

ekonomi global di tahun tersebut relatif masih lemah. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi 

yang terus berlanjut disertai pelonggaran kebijakan moneter dan likuiditas di berbagai negara 

di dunia diperkirakan akan mendorong ekonomi global untuk  tumbuh 3,3 persen di tahun 

2013, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen. Laju pertumbuhan 

terutama didukung oleh pertumbuhan negara berkembang yang meningkat dari 5,1 persen 

menjadi 5,3 persen. Sementara negara-negara maju akan mengalami pertumbuhan yang sama 

dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,2 persen. Di antara berbagai kawasan dunia,
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negara-negara berkembang di Asia kembali mencatat pertumbuhan yang tinggi yakni mencapai 

7,1 persen.  

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2013  masih dibayang-bayangi oleh 

beberapa risiko, antara lain masih tingginya utang pemerintah di kawasan Eropa dan 

ketidakpastian pemberian bailout, serta perlambatan perekonomian Amerika Serikat (AS) 

akibat pemangkasan sebagian anggaran belanjanya. Tingginya beban utang yang terjadi di 

kawasan Eropa dapat menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkan oleh 

negara-negara di kawasan tersebut. Sementara itu, meskipun AS telah berkomitmen untuk 

mendorong laju pertumbuhan ekonominya, namun pemerintah AS juga dihadapkan dengan 

upaya menekan defisit anggaran. Untuk itu melalui kebijakan moneter, pemerintah AS juga 

masih berkomitmen untuk melanjutkan program quantitative easing (QE) tahap 3 hingga awal 

tahun 2014. 

Perkembangan Ekonomi Eropa 

Setelah mengalami proses pemulihan perekonomian pasca krisis tahun 2009, pertumbuhan 

ekonomi di kawasan Eropa berhasil pulih ke tingkat 2,0 persen di tahun 2010. Pada tahun 

2011, laju pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut kembali melambat hingga mencapai 1,4 

persen. Selama tahun 2012, indikator-indikator ekonomi dan pasar pun masih menunjukkan 

adanya pelemahan, seperti Purchasing Manager Index (PMI) yang terus mengalami penurunan 

sepanjang tahun. Indikator tersebut menunjukkan rendahnya permintaan dan aktivitas industri 

di berbagai negara Eropa, seiring dengan indeks produksi industri yang menunjukkan tren 

menurun. 

Grafik 2.2 
Purchasing Manager Index dan 

 Indeks Produksi Eropa 

Tabel 2.1  
Rasio Utang terhadap PDB Eropa (persen) 

 
Sumber: Bloomberg 

 
Sumber: Eurostat 

 

Sementara itu, kondisi fiskal di kawasan Eropa masih mengalami tekanan akibat tingginya rasio 

utang pemerintah. Di tahun 2012 rasio utang terhadap PDB di kawasan Eropa mencapai 90,6 

persen meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 87,3 persen. Yunani dan Italia tercatat 
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Produksi Industri (%, yoy) 

Purchasing Manager Index (RHS) 

2009 2010 2011 2012

Kawasan Eropa 80,0 85,4 87,3 90,6

     Spanyol 53,9 61,5 69,3 84,2

     Portugal 83,7 94,0 108,3 123,6

     Irlandia 64,8 92,1 106,4 117,6

     Jerman 74,5 82,4 80,4 81,9

     Yunani 129,7 148,3 170,3 156,9

     Prancis 79,2 82,4 85,8 90,2

     Italia 116,4 119,3 120,8 127,0

Inggris 67,8 79,4 85,5 90,0
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sebagai negara di kawasan Eropa dengan rasio utang terhadap PDB tertinggi, yaitu masing-

masing sebesar 156,9 persen dan 127,0 persen. Beban utang tinggi di kawasan Eropa bukan 

hanya terjadi di negara-negara Portugal, Irlandia, Italia, Yunani dan Spanyol (PIIGS) saja, tetapi 

juga beberapa negara lain seperti Jerman dan Perancis yang beban utangnya masing-masing 

mencapai 81,9 persen dan  90,2 persen. Di tahun 2013, rasio utang di kawasan Eropa 

diperkirakan masih akan mengalami kenaikan. Berdasarkan perkiraan IMF, rasio utang per PDB 

di kawasan Eropa tahun 2013 akan mencapai 95 persen. 

Sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, European Central Bank (ECB) 

berkomitmen untuk meluncurkan program pembelian obligasi yang disebut Outright Monetary 

Transaction (OMT) dengan tujuan untuk menurunkan biaya pinjaman di kawasan Eropa, 

program pembelian obligasi ini tidak akan terbatas. Akan tetapi, ECB hanya akan membeli 

obligasi yang tergabung dalam European Financial Stability Facility (EFSF)/ European Stability 

Mechanism (ESM) atau telah menerima bailout dari Uni Eropa/IMF. Program ESM dilaksanakan 

untuk menggantikan program European Financial Stability Facility (EFSF) dengan total dana 

sebesar €500 miliar.    

Tabel 2.2  
Tingkat Pengangguran di Kawasan Eropa 

 
        Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

Krisis fiskal yang terjadi di kawasan Eropa juga mendorong naiknya angka pengangguran di 

beberapa negara kawasan tersebut. Pada tahun 2012, beberapa negara di kawasan Eropa 

mencapai angka pengangguran tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 

Spanyol, Portugal,  Perancis dan Italia yang melonjak mencapai 25,0 persen, 15,7 persen, 10,2 

persen dan 10,6 persen berturut-turut. Spanyol merupakan negara dengan tingkat 

pengangguran tertinggi di kawasan Eropa. Sedangkan, angka pengangguran Jerman 

memperlihatkan adanya penurunan dari  6,0 persen di tahun 2011 menjadi  5,5 persen di 

tahun 2012. Secara keseluruhan angka pengangguran di kawasan Eropa mencapai 11,4 persen 

di tahun 2012. Komisi Eropa memperkirakan angka pengangguran di kawasan akan kembali 

meningkat mencapai  12,3 persen di tahun 2013. 

Kondisi fiskal yang masih mengalami tekanan serta indikator-indikator perekonomian yang 

terus melemah mengakibatkan perekonomian di kawasan Eropa mengalami kontraksi 0,6 

persen di tahun 2012. Kontraksi perekonomian tersebut merupakan pengaruh dari kondisi 

pertumbuhan negatif negara-negara yang mengalami tekanan utang pemerintah, seperti Italia, 

2008 7.6 5.6 7.8 7.6 11.3 6.8 7.6

2009 9.6 7.5 9.5 7.7 18.0 7.8 9.5

2010 10.1 7.9 9.7 7.1 20.1 8.4 10.8

2011 10.2 8.0 9.6 6.0 21.7 8.4 12.7

2012 11.4 8.0 10.2 5.5 25.0 10.6 15.7

2013f 12.3 7.8 11.2 5.7 27.0 12.0 18.3

Kawasan 

Eropa
PortugalItaliaSpanyolJermanPerancisInggris
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Portugal, Spanyol dan Yunani. Di sisi lain Jerman masih mengalami pertumbuhan yang positif 

sebesar 0,9 persen di tahun 2012, sementara ekonomi Perancis relatif tidak mengalami 

pertumbuhan maupun kontraksi. 

Tabel 2.3  
 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Eropa 

 
                            Sumber: WEO-IMF, April 2013  

Pada tahun 2013, perekonomian di kawasan Eropa diperkirakan masih akan mengalami 

kontraksi walaupun tidak sedalam tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut 

diperkirakan mencapai negatif 0,3 persen.  Permintaan domestik yang menjadi motor 

pendorong pertumbuhan di kawasan Eropa diperkirakan masih akan mengalami pelemahan 

karena masih diteruskannya sejumlah program penghematan sebagai komitmen negara-

negara di kawasan Eropa tersebut. Angka pengangguran bahkan diperkirakan akan meningkat 

menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2012, yakni dari 11,4 persen menjadi 12,3 persen. 

Sementara itu insentif dan stimulus dari pencairan bailout serta diteruskannya program 

pembelian aset masih belum jelas kepastiannya. 

Sejalan dengan perlambatan perekonomian di kawasan Eropa, ekonomi Inggris turut 

mengalami pelemahan. Di tahun 2012, ekonomi Inggris tumbuh sebesar 0,2 persen melambat 

dibandingkan tahun 2011 sebesar 0,9 persen. Perlambatan ekonomi Inggris diakibatkan oleh 

melemahnya kinerja sektor manufaktur serta kinerja produksi industri manufaktur yang 

mengalami tren penurunan disepanjang tahun 2012 akibat turunnya permintaan eksternal dan 

permintaan domestik. Selain itu, kondisi fiskal Inggris juga masih menghadapi tekanan dengan 

beban utang yang terus meningkat. Sampai dengan kuartal ketiga 2012 rasio utang terhadap 

PDB Inggris  mencapai 87,8 persen dan pada tahun 2013 diperkirakan berada di level 90 

persen.  

Pelemahan berbagai indikator perekonomian Inggris diperkirakan akan terus berlanjut ke 

tahun berikutnya. Perekonomian Inggris diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,7 persen 

di tahun 2013. Untuk mendorong kinerja perekonomian Inggris, Bank of England (BoE) akan 

mempertahankan suku bunga acuan berada di level 0,5 persen dan mempertahankan program 

pembelian obligasi sebesar 375 miliar pound atau sekitar US$587,2 miliar di tahun 2013. 

Sementara itu, masih melemahnya outlook perekonomian serta peningkatan beban utang 

Inggris telah mendorong lembaga pemeringkat Moody’s memangkas peringkat utang Inggris 

dari AAA menjadi Aa1 dengan outlook stabil. 

2008 0,4 -1,0 -0,1 0,8 0,9 -1,2

2009 -4,4 -4,0 -3,1 -5,1 -3,7 -5,5

2010 2,0 1,8 1,7 4,0 -0,3 1,7

2011 1,4 0,9 1,7 3,1 0,4 0,4

2012 -0,6 0,2 0,0 0,9 -1,4 -2,4

2013f -0,3 0,7 -0,1 0,6 -1,6 -1,5

Kawasan 

Eropa
ItaliaSpanyolJermanPerancisInggris
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Perkembangan Ekonomi Negara Maju di Kawasan Asia Pasifik 

Berbeda halnya dengan negara-negara di kawasan Eropa yang sebagian masih mengalami 

tekanan, perekonomian negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik masih relatif lebih baik. 

Setelah mengalami kontraksi ekonomi di tahun 2009, perekonomian AS tumbuh cukup baik di 

tahun 2010 sebesar 2,4 persen. Sementara itu, pada tahun 2011 ekonomi AS kembali kembali 

melambat dengan pertumbuhan sebesar 1,8 persen. Memasuki tahun 2012, indikator-

indikator perekonomian AS kembali menunjukkan perkembangan yang positif antara lain 

tercermin pada pergerakan indeks produksi industri yang kembali meningkat, penurunan 

tingkat pengangguran, dan peningkatan indeks kepercayaan konsumen AS. Tingkat 

pengangguran AS terus mengalami penurunan hingga mencapai angka terendah sebesar 7,6 

persen di bulan Maret 2013. Produksi industri masih mencerminkan adanya pertumbuhan dan 

kepercayaan konsumen terus mengalami peningkatan. Sampai dengan akhir tahun 2012 

perekonomian AS tumbuh sebesar 2,2 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 1,8 

persen. Kenaikan kinerja ekspor dan belanja pemerintah memberikan kontribusi terhadap 

kenaikan angka pertumbuhan AS pada tahun 2012. 

Grafik 2.3 
 Tingkat Produksi Industri dan Pengagguran AS 

Grafik 2.4  
Indeks Kepercayaan Konsumen AS 

 

Sumber: Bloomberg 

 

Sumber: Bloomberg 

 

Untuk mendorong kinerja perekonomian Amerika Serikat, The Fed kembali melakukan 

program pembelian obligasi yang disebut dengan Quantitative Easing 3 (QE3) melalui 

pembelian mortgage backed securities (surat berharga berbasis kredit perumahan) sebesar 

US$40 miliar dan di saat yang sama program operation twist masih terus dilakukan di tahun 

2012.  

Di tahun 2013, The Fed masih meneruskan kebijakan QE3 dengan mengucurkan likuiditas 

sebesar US$85 miliar per bulan. The Fed juga masih akan mempertahankan suku bunga 

acuannya di level terendah nol persen untuk memicu sektor riil dan menekan angka 

pengangguran. Selain itu, Kongres AS  juga menyetujui kenaikan pagu utang, tapi menundanya 
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hingga 19 Mei 2013, dengan kebijakan ini pemerintah akan diizinkan untuk secara otomatis 

menaikkan pagu utang pada 19 Mei 2013. Namun di lain pihak, pemulihan ekonomi AS di 

tahun 2013 juga terkendala oleh tekanan anggaran pemerintah. Kongres AS telah menyetujui 

beleid undang-undang untuk menyelesaikan masalah fiscal cliff, akan tetapi tidak adanya 

kesepakatan Kongres terhadap pemangkasan belanja AS hingga Maret 2013 telah berdampak 

pada pemotongan belanja otomatis sebesar US$85 miliar yang akan diberlakukan di tahun 

2013. Dampak dari pemberlakuan pemangkasan belanja tersebut adalah pengurangan 700 ribu 

pekerja khususnya di sektor militer, taman nasional, dan bandara. 

Dengan melihat kondisi AS dan kebijakan-kebijakan pemerintah AS di awal tahun 2013 ini, laju 

pertumbuhan AS diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,9 persen. Saat ini prioritas untuk AS 

adalah menghindari konsolidasi fiskal yang berlebihan di jangka pendek, dan segera menaikkan 

batas atas utang, serta menyetujui rencana konsolidasi fiskal jangka menengah yang kredibel, 

dan berfokus pada hak dan reformasi pajak. Namun pemotongan belanja otomatis tersebut 

berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi serta menambah kembali jumlah pengangguran 

AS. 

Grafik 2.5 
Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat dan Jepang (%,yoy) 

 

                          Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

Sementara itu, proses pemulihan ekonomi Jepang tidak sebaik yang dialami AS. Setelah 

mengalami kontraksi sebesar 5,5 persen di tahun 2009, Jepang mampu tumbuh cukup tinggi di 

tahun 2010 sebesar 4,7 persen. Pada tahun 2011, perekonomian Jepang kembali mengalami 

kontraksi sebesar 0,6 persen akibat bencana Tsunami dan kerusakan instalasi listrik tenaga 

nuklir. Bencana Tsunami telah menyebabkan terhambatnya aktivitas produksi dan kerusakan 

beberapa pelabuhan ekspor impor. Di tahun 2012 perekonomian Jepang kembali bergerak ke 

arah pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 2,0 persen. Kebijakan pelonggaran moneter 

melalui program pembelian aset sebesar¥76 triliun serta program penyaluran kredit sebesar 
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¥25 triliun yang dilakukan oleh bank sentral mampu memberikan dorongan bagi pertumbuhan 

ekonomi Jepang. 

 

Grafik 2.6  
Produksi Industri Jepang (persen, yoy) 

Grafik 2.7 
Perkembangan Inflasi Jepang (persen, yoy) 

 
Sumber: Bloomberg 

 
Sumber: Bloomberg 

 

 

Di awal tahun 2013, perekonomian Jepang kembali menunjukkan adanya sinyal pelemahan 

yang ditunjukkan oleh penurunan produksi industri Jepang. Selain itu kinerja ekspor Jepang 

turut mengalami penurunan terkait ketegangan diplomatik dengan Cina. Hal ini mendorong 

defisit perdagangan Jepang ke Cina mencapai angka tertinggi sebesar 3,52 triliun yen. 

Perekonomian Jepang diperkirakan tumbuh sebesar 1,6 persen di tahun 2013 lebih rendah 

dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendorong perekonomiannya, di awal tahun 2013 

pemerintah Jepang memberikan stimulus fiskal sebesar 10,3 triliun yen yang akan digunakan 

untuk penanggulangan bencana dan rekontruksi sebesar 3,8 triliun yen dan sekitar 3,1 triliun 

yen dialokasikan untuk investasi swasta. Bersamaan dengan hal tersebut, bank sentral Jepang 

juga menetapkan target inflasi sebesar 2 persen (sebelumnya satu persen) dan menyatakan 

akan menerapkan program pembelian aset tanpa batas sebagai komitmen untuk mengakhiri 

deflasi yang telah berlangsung selama dua dasawarsa di Jepang. 

Perkembangan Ekonomi Cina dan India 

Pelemahan ekonomi yang dialami negara-negara maju juga membawa implikasi bagi 

perekonomian negara berkembang. Mengingat negara-negara kawasan Eropa dan negara maju 

merupakan tujuan ekspor utama negara-negara berkembang, maka pelemahan ekonomi yang 

terjadi menyebabkan penurunan permintaan ekspor atas berbagai produk dari negara-negara 

berkembang. Hal ini menjadi tekanan baru bagi perekonomian negara berkembang, khususnya 

negara-negara yang memiliki peran ekspor cukup besar dalam perekonomiannya, seperti Cina 

dan India.  
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Di tahun 2011 perekonomian Cina mulai mengalami perlambatan yang disebabkan oleh 

penurunan pertumbuhan ekspor. Kondisi perekonomian Eropa dan AS yang menghadapi 

tekanan penyelesaian krisis utang dan penghematan anggaran berdampak kepada turunnya 

permintaan produk-produk eksternal khususnya yang berasal dari Cina. Pada tahun 2011 

tersebut, ekonomi Cina tumbuh 9,3 persen melambat dibandingkan tahun 2010 sebesar 10,4 

persen.  Di tahun 2012, berbagai indikator perekonomian Cina kembali mengalami pelemahan 

antara lain tercermin dalam produksi industri Cina yang mengalami tren penurunan, aktivitas 

manufaktur (PMI) Cina yang relatif stagnan, serta tingkat kepercayaan konsumen yang 

melemah. 

Grafik 2.8 
Produksi Industri Cina (persen, yoy) 

Grafik 2.9 
Investasi Langsung Cina (persen, yoy) 

 

Sumber: Bloomberg 

 

Sumber: Bloomberg 

 

Pelemahan berbagai indikator perekonomian Cina mengakibatkan perekonomian Cina hanya 

tumbuh sebesar 7,8 persen di tahun 2012 yang merupakan pertumbuhan terendah sejak 12 

tahun terakhir. Perlambatan ini juga didorong oleh pelemahan kinerja investasi asing ke Cina. 

Realisasi investasi asing Cina pada Desember 2012 mencatatkan penurunan sebesar 7,3 persen 

(yoy) menjadi US$111,7 miliar. Selama 2012, investasi asing di Cina turun 3,8 persen (yoy). 

Secara sektoral, investasi Cina yang mengalami penurunan tajam, yaitu investasi sektor 

manufaktur yang turun 6,2 persen (yoy) dan investasi di sektor properti yang turun 10,3 persen 

(yoy).  

Dalam rangka meningkatkan kembali kinerja investasi di tahun 2013, pemerintah Cina 

mengambil kebijakan untuk mencabut batasan investasi asing jangka panjang sebesar US$1 

miliar bagi investor institusional seperti sovereign wealth fund (SWF), bank sentral dan bursa 

saham. Di samping itu, Cina berencana untuk menaikkan defisit anggaran sebesar 50 persen 

menjadi 1,2 triliun yuan atau sekitar US$192 miliar dan meningkatkan emisi obligasi 

pemerintah sebesar 350 miliar yuan. Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan ruang gerak 
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yang lebih besar dalam melakukan restrukturisasi ekonomi dan mendorong kembali 

perekonomian Cina di tahun 2013. Sepanjang 2013, perekonomian Cina diperkirakan akan 

mampu tumbuh sebesar 8,0 persen. Meskipun demikian pemerintah Cina masih bersikap hati 

hati dan menetapkan target pertumbuhan ekonomi Cina pada 2013 sebesar 7,5 persen. Cina 

juga menargetkan pertumbuhan perdagangan luar negeri pada 2013 sekitar 8 persen, lebih 

rendah dibanding target 2012 sekitar 10 persen. Sementara itu, kinerja ekspor ditargetkan 

tumbuh sekitar 7,9 persen dan impor meningkat menjadi 4,3 persen. Beberapa hal yang dapat 

menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan Cina adalah ekspektasi inflasi dan kenaikan upah 

buruh yang menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional dapat memindahkan basis 

produksinya. 

Grafik 2.10  
 Pertumbuhan Ekonomi China dan India (%,yoy) 

 

                          Sumber: WEO-IMF, April 2013 

Setelah mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 11,2 persen, perekonomian 

India mengalami perlambatan di tahun 2011 tumbuh sebesar 7,7 persen. Melambatnya laju 

pertumbuhan India disebabkan oleh pelemahan kinerja produksi manufaktur sejak 

pertengahan 2011. Sektor perdagangan internasional India pun terkena imbas krisis yang 

terjadi di negara-negara maju. Perlambatan pertumbuhan ekonomi India masih terus berlanjut 

di tahun 2012. Perekonomian India tumbuh sebesar 4,0 persen di tahun 2012, merupakan 

angka pertumbuhan terendah sejak tahun 2002. Selain itu, perekonomian India masih 

menghadapi tekanan dari tingginya laju inflasi serta pelemahan nilai tukar. Sampai dengan 

bulan Maret 2013 laju inflasi India mencapai 10,39 persen (yoy). Tingginya laju inflasi 

mempersempit ruang gerak India untuk melakukan pelonggaran kebijakan yang bertujuan 

untuk mendorong permintaan domestik. Di sisi lain, defisit anggaran terhadap PDB mengalami 

penurunan di kuartal keempat 2012 sebesar 5,85 persen lebih rendah dibandingkan tiga 

kuartal sebelumnya. Sebelumnya pemerintah India mengambil langkah kebijakan untuk 

menaikkan harga solar sebesar 14 persen yang bertujuan untuk menekan defisit anggaran. 
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Grafik 2.11  
Tingkat Inflasi India (%,yoy) 

Grafik 2.12  
Rasio Defisit terhadap PDB India (%,yoy) 

 
Sumber: Bloomberg 

 
Sumber: Bloomberg 

 

Untuk mendorong perekonomiannya di tahun 2013, bank sentral India melakukan serangkaian 

kebijakan melalui pemangkasan rasio cadangan modal menjadi 4,5 persen, langkah tersebut 

diperkirakan dapat menambah dana sebesar 170 miliar rupee ke sistem perbankan. Selain itu, 

pemerintah India juga berupaya untuk melakukan reformasi ekonomi melalui membuka pasar 

ritel, penerbangan komersial dan energi untuk perusahaan-perusahaan asing, serta 

memangkas subsidi energi. Untuk menarik investasi asing, India juga berencana untuk 

mengamandemen Undang-Undang Akuisisi Lahan era kolonial. Hal ini dilakukan karena 

kesulitan mengakuisisi lahan menjadi penghambat pembangunan proyek infrastruktur dan 

penghambat masuknya investasi asing ke India. Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, 

perekonomian India diperkirakan tumbuh sebesar 5,7 persen di 2013. 

Perkembangan Ekonomi ASEAN-5 

Meskipun mengalami pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya, perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih mengalami 

pertumbuhan yang positif di tahun 2012 dibandingkan dengan pertumbuhan di negara maju. 

Di tahun 2012, Filipina memimpin laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5, dengan 

pertumbuhan sebesar 6,6 persen jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 3,9 

persen. Seluruh sektor ekonomi Filipina mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari 

perkiraan, terutama sektor jasa naik 7,4 persen, industri naik 6,5 persen dan pertanian naik 2,7 

persen. Perekonomian Thailand tumbuh 6,4 persen, menguat setelah mengalami perlambatan 

perekonomian di tahun 2011 sebesar 0,1 persen akibat bencana banjir besar yang 

melumpuhkan sektor industri dan kegiatan ekonomi. Membaiknya kinerja ekonomi Thailand 

berhasil didukung oleh menguatnya permintaan domestik dan aktivitas produksi. Permintaan 

domestik yang kuat juga mendorong perekonomian Malaysia untuk tumbuh sebesar 5,6 persen 

di tahun 2012, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 5,1 persen. Sementara itu, 
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perekonomian Singapura melambat dari 5,3 persen menjadi 1,3 persen di tahun 2012 yang 

diakibatkan oleh kemerosotan kinerja sektor manufaktur. Pertumbuhan sektor manufaktur 

Singapura melambat tajam dari 7,8 persen di 2011 menjadi 0,1 persen di 2012, hal ini 

disebabkan oleh permintaan global terhadap barang-barang elektronik yang menurun. 

Pertumbuhan ekonomi Singapura masih ditopang oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 

8,2 persen dan sektor jasa yang tumbuh 1,4 persen. 

Tabel 2.4  
Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5 (%, yoy) 

 
  *) Perkiraan Kementerian Keuangan RI  
                   Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

Proses pemulihan ekonomi global di tahun 2013, diperkirakan akan membawa dampak positif 

terhadap ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di 

kawasan Asia Tenggara diperkirakan tidak akan setinggi pertumbuhan di tahun 2012. Kawasan 

ASEAN-5 diperkirakan tumbuh sebesar 5,9 persen di 2013 yang didorong oleh kinerja 

perekonomian Indonesia dan Thailand yang masih kuat. Hingga awal 2013, sejumlah negara 

ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Filipina juga masih mempertahankan tingkat suku bunga 

acuannya. Hal ini dilakukan untuk memicu konsumsi dan aktivitas sektor riil masing-masing 

negara. Namun risiko terkait melemahnya perekonomian global dan partner dagang utama 

ASEAN perlu diwaspadai dapat berdampak pada pelemahan ekonomi yang lebih dalam. 

2.1.2  Perkembangan Volume Perdagangan Dunia 

Kondisi dan perkembangan yang terjadi di berbagai negara turut mempengaruhi pola 

perdagangan dunia. Hal tersebut dapat dipahami mengingat aktivitas perdagangan dunia 

sangat ditentukan oleh permintaan dan daya beli antarnegara. Setelah mengalami proses 

pemulihan pasca krisis 2009, pertumbuhan volume perdagangan dunia naik ke level tertinggi 

sebesar 12,5 persen di tahun 2010. Memasuki tahun 2011, menurunnya permintaan dari 

negara-negara maju akibat krisis yang terjadi di kawasan Eropa serta perlambatan ekonomi AS 

mengakibatkan volume perdagangan global mengalami penurunan ke tingkat 6,0 persen di 

tahun 2011.  

Sepanjang tahun 2012, Indeks Baltic Dry dan IATA yang merupakan indikator-indikator aktivitas 

jasa transportasi barang memperlihatkan adanya pelemahan. Indeks Baltic Dry turun 59,78 

persen (yoy) dari 1,738 pada akhir 2011 menjadi 699 pada akhir tahun 2012.  Indeks IATA yang 
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mengukur arus transportasi barang melalui udara juga cenderung melemah sepanjang tahun 

2012, dan di akhir 2012 indeks IATA turun 0,5 persen (yoy). Pelemahan indikator-indikator 

tersebut mencerminkan rendahnya permintaan global yang mengakibatkan melambatnya 

pertumbuhan volume perdagangan dunia menjadi  2,5 persen di tahun 2012. 

Aktivitas perdagangan internasional yang mengalami perlambatan di tahun 2012 diperkirakan 

akan kembali melaju di tahun 2013. Volume perdagangan internasional di tahun 2013 

diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang 

hanya sebesar 2,5 persen (yoy). Meskipun terjadi percepatan laju pertumbuhan volume 

perdagangan, tingkat pemulihan belum cukup kuat. Perdagangan internasional masih 

mendapat risiko tekanan dari kondisi perekonomian di negara-negara maju Eropa dan AS yang 

belum sepenuhnya pulih. 

Grafik 2.13  
 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia  

(%, yoy) 

Grafik 2.14  
Pertumbuhan Ekspor dan Impor Dunia  

(%, yoy) 

 

 

 

 
 
Sumber: WEO-IMF, April  2013 

 

Ekspor negara maju akan tumbuh sebesar 2,8 persen (yoy) dan impor akan tumbuh 2,2 persen 

(yoy). Pertumbuhan impor yang lebih cepat dibandingkan tahun 2012 disebabkan oleh mulai 

membaiknya permintaan sektor industri, meskipun masih dalam tingkat yang rendah. Di 

negara-negara berkembang, pertumbuhan impor masih lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan ekspornya. Di tahun 2013, ekspor negara berkembang diperkirakan tumbuh 4,8 

persen (yoy) dan impor tumbuh 6,2 persen (yoy). Hal ini perlu diwaspadai karena semakin lama 

akan berpotensi pada terjadinya defisit neraca perdagangan. Beberapa negara berkembang 

masih mengandalkan kenaikan harga komoditas dalam nilai ekspor, sehingga investasi pada 

sektor industri yang berorientasi ekspor perlu ditingkatkan kembali. 

2.1.3  Perkembangan Harga Komoditas dan Inflasi Global 

Di tahun 2011, harga-harga komoditas di pasar global mengalami peningkatan yang 

diakibatkan oleh melemahnya pasokan seiring melambatnya aktivitas perdagangan dunia. 
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Melemahnya pasokan komoditas dipengaruhi oleh tidak dimanfaatkannya kapasitas produksi 

yang ada secara penuh akibat ekspektasi pelemahan permintaan global dan ketidakpastian di 

beberapa negara besar. Harga minyak dunia meningkat sebesar 31,6 persen, sementara harga-

harga komoditas makanan dan minuman sebesar 17,8 persen. Kedua jenis komoditas tersebut 

mencatat peningkatan harga yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2010. 

Tabel 2.5  
 Indeks Harga Komoditas Internasional 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

Melemahnya permintaan dari negara-negara maju mendorong turunnya harga-harga 

komoditas internasional di tahun 2012. Harga komoditas makanan dan minuman mengalami 

pelemahan sebesar 3,7 persen, sedangkan harga minyak internasional hanya mengalami 

kenaikan sebesar 1,0 persen yang lebih disebabkan faktor gejolak geo-politik.  Di tahun 2013, 

permintaan dari negara-negara maju diperkirakan masih mengalami pelemahan. Harga minyak 

dunia diperkirakan akan turun 2,3 persen dan komoditas non migas turun 0,9 persen. Namun 

risiko terhadap fluktuasi harga minyak dunia masih perlu diwaspadai. Setidaknya terdapat tiga 

faktor yang dapat mempengaruhi harga minyak dunia di tahun 2013, yakni peningkatan 

permintaan minyak mentah dan produk minyak pada musim dingin di negara-negara di 

belahan bumi utara, respon positif pasar atas sejumlah indikator ekonomi di AS, Cina dan India, 

dan ketidakstabilan kondisi geopolitikdi negara-negara produsen minyak. Perkembangan 

terakhir juga terjadi di Venezuela, salah satu penghasil minyak utama dunia, yang menyiratkan 

potensi gejolak pasokan komoditas minyak pasca wafatnya Presiden Hugo Chavez.  Dengan 

kepemimpinan yang baru tentunya akan ada kendala ketidakpastian di negara tersebut, 

khususnya terkait penguasaan produksi minyak. Produksi minyak Venezuela masih relatif kecil 

dibandingkan Timur Tengah namun sebagai negara OPEC, Venezuela memiliki cadangan 

terbesar di dunia. 

Di tahun 2013 inflasi dunia diperkirakan akan cenderung melambat, hal ini seiring dengan 

berkurangnya tekanan terhadap harga komoditas internasional. Laju inflasi dunia diperkirakan 

sebesar 3,8 persen melambat dibandingkan tahun 2012 sebesar 3,9 persen. Di negara-negara 

maju, laju inflasi diperkirakan sebesar 1,7 persen melambat dibandingkan tahun 2012 sebesar 

2,0 persen. Demikian pulan dengan laju inflasi negara berkembang pada tahun 2013 

diperkirakan akan menurun menjadi 5,8 persen, sedikit lebih rendah dibanding tahun 

sebelumnya sebesar 5,9 persen. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013f

 Komoditas Minyak Mentah 97,0 61,8 79,0 104,0 105,0 102,6

 yoy (%) 36,4% -36,3% 27,9% 31,6% 1,0% -2,3%

Komoditas Non Migas (pangan dan industri) 151,1 127,3 160,9 189,5 170,9 169,4

 yoy (%) 7,5% -15,7% 26,3% 17,8% -9,8% -0,9%

Komoditas Pangan 156,42 135,89 151,88 181,28 174,61 168,79

 yoy (%) 23,4% -13,1% 11,8% 19,4% -3,7% -3,3%
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2.2  Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Domestik 2012 dan  

Outlook 2013 

2.2.1  Pertumbuhan Ekonomi 2012 dan Outlook 2013 

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen dan tiga tahun 

terakhir selalu mencapai pertumbuhan di atas 6 persen. Perekonomian Indonesia masih 

tumbuh kuat ditengah ketidakpastian perekonomian global. Pada tahun 2012 ekonomi tumbuh 

sebesar 6,2 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 6,5 

persen. Lemahnya kinerja ekonomi global memberikan dampak terhadap sisi eksternal PDB. 

Pertumbuhan ekspor neto mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar minus 13,7 

persen jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 14,7 persen. 

Sementara itu, masih kuatnya permintaan domestik utamanya konsumsi rumah tangga dan 

investasi menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2012. Dari sisi 

penawaran, tercatat tiga sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan 

adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor 

pengangkutan dan komunikasi. 

Grafik 2.15  
Pertumbuhan PDB, 2009 – 2012 (persen) 

Tabel 2.6  
Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 

(persen,yoy) 

 

Sumber: BPS 

 

Sumber: BPS 

 

Di tahun 2013, kinerja neraca perdagangan diperkirakan masih relatif lemah walau surplus 

perdagangan telah terjadi karena mulai pulihnya permintaan global sementara impor 

melambat antara lain dipengaruhi oleh penurunan permintaan bahan baku untuk ekspor.  Pada 

tahun tersebut tekanan terhadap permintaan domestik juga mulai dirasakan, namun 

kebijakan-kebijakan akan diambil untuk mengatasi tekanan yang terjadi sehingga pertumbuhan 

konsumsi dan investasi dapat dipertahankan paling tidak pada tingkat moderat.   
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2008 2009 2010 2011 2012

Konsumsi  Rumah Tangga 5,34 4,86 4,74 4,71 5,28

Konsumsi  Pemerintah 10,43 15,67 0,32 3,20 1,25

PMTB 11,89 3,29 8,48 8,77 9,81

Ekspor 9,53 -9,69 15,27 13,65 2,01

Impor 10,00 -14,98 17,34 13,34 6,65
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Konsumsi rumah tangga dan investasi merupakan penopang pertumbuhan ekonomi tahun 

2013. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh meningkatnya daya beli 

masyarakat karena kebijakan peningkatan batas PTKP, kenaikan UMP, dan stabilnya inflasi, 

serta demographic dividend yang dimiliki Indonesia. Investasi akan didukung oleh 

meningkatnya target realisasi PMA/PMDN dan anggaran belanja modal pemerintah. 

Sementara itu, konsumsi pemerintah diharapkan mampu berkontribusi lebih tinggi melalui 

anggaran untuk remunerasi K/L dan persiapan pelaksanaan Pemilu. Keberadaan Tim TEPPA 

yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap pelaksanaan anggaran 

pemerintah harus mampu membuat realisasi penyerapan anggaran lebih tepat waktu, lebih 

tinggi, dan lebih tepat sasaran, serta mempunyai multiplier effect yang tinggi bagi 

perekonomian.  

Tabel 2.7  
Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 

 

         Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menghambat dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi, maka di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,2 persen lebih 

rendah dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN 2013 yang sebesar 6.8 persen.  

Konsumsi Rumah Tangga 

Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang memiliki peran terbesar dalam 

perekonomian selama ini. Hal tersebut tercermin pada tingginya kontribusi konsumsi rumah 

tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi 

rumah tangga rata rata mencapai 5,0% dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

rata rata sebesar 2,8  persen. Hal ini berarti bahwa selama 5 tahun terakhir sekitar 48,5  persen 

pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga. Di tahun 2012, pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga mencapai 5,3%, tertinggi sejak tahun 2009, dengan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,9% (atau 46,6 persen terhadap pertumbuhan 

ekonomi 2012). Peningkatan konsumsi rumah tangga di tahun tersebut terutama didukung 

oleh meningkatnya pendapatan riil masyarakat yang didorong oleh kenaikan gaji PNS, 

penyesuaian gaji kalangan swasta, pencairan tunjangan profesi, dan remunerasi beberapa K/L. 

Selain itu, dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur melalui program MP3EI di 

Pertumbuhan Kontribusi

PDB

Konsumsi Rumah Tangga 4,9% 2,7%

Konsumsi Pemerintah 3,4% 0,3%

PMTB 6,9% 1,7%

Ekspor 6,6% 3,2%

Impor 6,1% 2,4%

2013

6,2%
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berbagai daerah di Indonesia telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang 

selanjutnya mendorong konsumsi. Di sisi lain, pemerintah akan terus berupaya tetap menjaga 

stabilitas angka inflasi melalui upaya meredam gejolak harga bahan kebutuhan pokok, serta 

respon kebijakan untuk mengatasi tekanan akibat risiko inflasi. 

Pada kuartal I 2013, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kuartal I 2012 yang tumbuh sebesar 4,9 persen. Konsumsi makanan dan non makanan 

masing-masing tumbuh 4,3 persen dan 5,9 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga 

didorong oleh tetap tingginya daya beli masyarakat melalui upaya kebijakan peningkatan batas 

PTKP, kenaikan UMP, dan kenaikan gaji bagi PNS/TNI-Polri/Pensiunan, serta berbagai bantuan 

bagi masyarakat miskin.      

Tabel 2.8  
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga 

 

  Sumber: BPS, diolah 

Pentingnya peran konsumsi rumah tangga di Indonesia semakin terasa pada saat-saat 

terjadinya krisis dan gejolak perekonomian global. Sebagaimana yang terjadi di negara lain, 

krisis ekonomi global telah menyebabkan pelemahan demand global dan berdampak negatif 

pada kinerja ekspor impor berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun berbeda dengan 

negara-negara lain yang memiliki peran sektor eksternal cukup besar dalam perekonomiannya, 

ekonomi Indonesia tetap mampu mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi dengan dukungan 

permintaan domestik yang mampu mengkompensasi dampak penurunan kinerja sektor 

eksternal.   

Perkembangan konsumsi dan permintaan domestik antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal: 

pertama, jumlah penduduk Indonesia relatif cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia tahun 

2012 tercatat sebanyak 243,99 juta jiwa, dan diperkirakan meningkat di tahun 2013 menjadi 

246,92 juta jiwa dan 2014 menjadi 249,88 juta jiwa. Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia 

menempati peringkat ke-4 terbesar, setelah  China, India, dan Amerika Serikat. Di beberapa 

publikasi internasional dan domestik seperti Mc Kinsey Global Institute dalam laporannya: 

“Unleashing Indonesia’s Potential”, 2012; PWC Economics dalam laporannya: “The BRICs and 

beyond: prospects, challenges and opportunities”, 2013 dikemukakan mengenai potensi 

ekonomi berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang besar serta dampaknya terhadap 

pendapatan nasional agregat. 

rata rata 

2008-2012

Pertumbuhan PDB 6,0% 6,0% 4,6% 6,2% 6,5% 6,2%

Konsumsi Rumah Tangga

Pertumbuhan 5,0% 5,3% 4,9% 4,7% 4,7% 5,3%Kontribusi pada Pert. 

Ekonomi 2,8% 3,1% 2,8% 2,7% 2,7% 2,9%

Peran 48,5% 51,1% 60,0% 43,7% 41,0% 46,6%

20122011201020092008
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Kedua, struktur demografi Indonesia beberapa tahun terakhir didominasi oleh penduduk usia 

produktif, dan dominasi penduduk usia produktif tersebut diperkirakan masih terus berlanjut 

paling tidak hingga tahun 2025. Struktur demografi demikian dikenal dengan istilah bonus 

demografi (demographic dividend). Peningkatan jumlah penduduk usia produktif pada 

umumnya akan menjadi faktor pendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan melalui 

peningkatan ketersedian tenaga kerja sebagai faktor produksi. Di sisi lain peningkatan porsi 

penduduk usia produktif dan tenaga kerja mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat 

ketergantungan masyarakat, yang juga membawa implikasi bahwa secara rata-rata tingkat 

pendapatan masyarakat per kapita mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan per 

kapita tersebut pada gilirannya akan mendorong tingkat konsumsi nasional dan juga 

peningkatan potensi tabungan masyarakat yang dapat menjadi sumber kegiatan investasi. 

Namun demikian perlu di catat bahwa peningkatan angkatan kerja dan penduduk usia 

produktif baru dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bila diiringi peningkatan dan 

penyerapan tenaga kerja yang memadai. Untuk itu peran kegiatan investasi dan peningkatan 

aktivitas produksi turut menjadi faktor yang penting.  

Grafik 2.16  
Struktur Demografi Penduduk Indonesia 2010 – 2025 

  

Sumber: BPS 

Di tahun 2013, terdapat beberapa potensi tekanan pada konsumsi dalam negeri antara lain  

bersumber pada risiko peningkatan laju inflasi domestik dan dampak pemotongan anggaran 

belanja APBN 2013. Di tahun 2013, telah dan akan dilakukan berbagai kebijakan penyesuaian 

harga yang akan menimbulkan tekanan inflasi serta berdampak pada penurunan daya beli riil 

masyarakat, seperti kebijakan penyesuaian tarif listrik dan gas, upah minimum pekerja, serta 

masih terdapat potensi risiko dampak kebijakan subsidi harga BBM dalam negeri. Terkait 

dengan kebijakan penyesuaian tarif listrik, kebijakan tersebut diperkirakan hanya akan 

berdampak terbatas bagi masyarakat karena peningkatan tersebut hanya berlaku pada 

pelanggan rumah tangga dengan kapasitas daya listrik yang relatif besar. Penerapan kebijakan 
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tersebut bertujuan untuk menata kembali anggaran subsidi listrik, supaya manfaat dari subsidi 

tersebut tepat sasaran karena dialokasikan bagi masyarakat miskin. 

Pada tahun 2013, pemerintah kembali mengambil kebijakan penyesuaian gaji PNS dan TNI, 

serta menerapkan sistem remunerasi gaji di beberapa departemen/lembaga negara. 

Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuian pendapatan dengan biaya 

hidup, serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan 

tersebut akan memberikan sumbangan positif pada pendapatan dan daya beli masyarakat.  

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui 

program MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) 

yang terbagi dalam 4 klaster yaitu klaster 1 berupa beasiswa miskin, Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), beras miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-

lain; klaster 2 berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM); klaster 3 berupa 

Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan klaster 4 berupa rumah sangat murah, kendaraan angkutan 

umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan 

nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Program-program 

kesejahteraan tersebut akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan riil dan daya beli 

rumah tangga miskin sehingga memperbaiki kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan konsumsi sehari hari. Kebijakan lainnya yang turut memberikan kontribusi positif 

terhadap konsumsi rumah tangga seperti kenaikan UMP, alokasi anggaran terkait program 

pengentasan kemiskinan dan stabilisasi harga,  program bantuan pendidikan dan program SJSN 

(Sistem Jaminan Sosial Nasional), diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan konsumsi 

rumah tangga.  

Dengan kondisi dan dukungan kebijakan tersebut di atas, konsumsi rumah tangga di tahun 

2013 diharapkan akan tetap meningkat dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Dengan laju 

pertumbuhan tersebut, konsumsi rumah tangga akan memberikan kontribusi pertumbuhan 

sebesar 2,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi 2013.   

Investasi/ Pembentukan Modal Tetap Bruto 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi merupakan variabel yang memiliki 

peran cukup besar, setelah konsumsi rumah tangga, dalam mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi. Kinerja pertumbuhan PMTB, sejak melambat di tahun 2009, menunjukkan laju 

pertumbuhan yang terus meningkat. Peningkatan pertumbuhan tersebut diiringi juga dengan 

peningkatan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2012, pertumbuhan PMTB 

mencapai 9,8 persen dengan kontribusi sebesar 2,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tren investasi yang cukup baik tersebut didukung oleh beberapa indikator ekonomi. 
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Tabel 2.9  
Pertumbuhan PMTB/Investasi dan Perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi 

rata-rata 

2008-

2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013f

Pertumbuhan PMTB 8.5% 11.9% 3.3% 8.5% 8.8% 9.8% 6.9%

Kontribusi thd PDB 2.0% 2.7% 0.8% 2.0% 2.1% 2.4% 1.7%

Rasio Kontribusi/PDB 32.8% 44.4% 16.9% 31.9% 32.3% 38.5% 27.4%  

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah 

 

Peningkatan kinerja investasi selama beberapa tahun terakhir antara lain terdorong oleh 

peningkatan investasi langsung di dalam perekonomian domestik. Kegiatan investasi langsung 

tersebut tidak saja mendorong peningkatan kegiatan konstruksi, tetapi juga mesin-mesin dan 

perlengkapan lain untuk kegiatan produksi. Sejak tahun 2008, nilai investasi langsung domestik 

(PMDN) dan asing (PMA/FDI) terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup 

tinggi dan semakin membaiknya iklim usaha mampu mendorong minat investor untuk tetap 

berinvestasi di Indonesia. Besarnya aktivitas investasi langsung tahun 2012 mencapai Rp313,2 

triliun (meningkat 24,63 persen), yang terdiri dari PMA sebesar Rp221,0 triliun (meningkat 26,1 

persen dari 2011) dan PMDN sebesar Rp92,2 triliun (meningkat 21,3 persen dari 2011).   

Grafik 2.17  
Target dan Realisasi Investasi (Rp Triliun) 

 

  Sumber: BKPM, diolah 

 

Perkembangan lainnya yang cukup penting terkait dengan investasi langsung adalah mulai 

terlihatnya perkembangan minat investasi di luar pulau Jawa. Perkembangan tersebut 

tercermin pada porsi investasi di pulau Jawa  yang menurun dalam kurun waktu 2009 hingga 

2012. Perkembangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mendorong 

pemerataan kegiatan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia. Walaupun secara umum investasi 
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di pulau Jawa masih memegang porsi yang cukup tinggi, namun tren tersebut dapat menjadi 

modal awal pemerintah dalam mencapai pemerataan kegiatan pembangunan ke seluruh 

wilayah Indonesia. Peningkatan investasi tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas 

ekonomi dan kesempatan kerja di daerah-daerah lainnya sehingga dapat terwujud 

pembangunan yang lebih inklusif. 

Grafik 2.18  
Penanaman Modal Asing menurut Lokasi 

Grafik 2.19  
Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Lokasi 

 

  Sumber: BKPM 

 

Pada kuartal I 2013, nilai investasi langsung di Indonesia mencapai Rp93 triliun atau meningkat 

30,6 persen, yang terdiri dari PMA sebesar Rp65,5 triliun (meningkat 27,2 persen dari triwulan I 

2012) dan PMDN sebesar Rp27,5 triliun (meningkat 39,6 persen dari triwulan I 2012). Orientasi 

PMA dan PMDN terutama masuk ke sektor-sektor industri pengolahan, sektor angkutan, 

pergudangan dan komunikasi, dan pertambangan dan penggalian. Perkembangan lainnya yang 

cukup penting terkait dengan investasi langsung adalah mulai terlihatnya perkembangan minat 

investasi di luar pulau Jawa. Perkembangan tersebut tercermin pada porsi investasi di pulau 

Jawa yang menurun dalam kurun waktu 2009 hingga 2012. Perkembangan tersebut sejalan 

dengan arah kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan kegiatan ekonomi ke 

seluruh wilayah Indonesia. Walaupun secara umum investasi di pulau Jawa masih memegang 

porsi yang cukup tinggi, namun tren tersebut dapat menjadi modal awal pemerintah dalam 

mencapai pemerataan kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan 

investasi tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di 

daerah-daerah lainnya sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif. 

Berbagai langkah terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi iklim usaha dan investasi di 

dalam negeri. Penyelarasan peraturan yang lebih kondusif demi kepentingan nasional dan 

pembangunan, perbaikan layanan dan administrasi publik melalui reformasi birokrasi, 

perbaikan dan kemudahan usaha, peningkatan dan pengembangan unit layanan terpadu, dan 

berbagai insentif fiskal seperti tax allowance, tax holiday, maupun kebijakan perpajakan 

lainnya terus dilakukan dan dievaluasi untuk mendorong aktivitas ekonomi dan usaha, serta 

menjamin tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. Berbagai kebijakan stimulus tersebut 
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diambil tanpa mengurangi pelaksanaan prinsip kehati-hatian untuk menjamin sustainabilitas 

pembangunan dan fiskal. 

Perbaikan kondisi dan peningkatan kepercayaan internasional dan investor telah terjadi 

sebagaimana tercermin pada perbaikan peringkat kredit investasi (credit rating) yang diberikan 

oleh lembaga-lembaga internasional (credit rating agency), seperti Fitch, Moody’s dan 

beberapa lembaga lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil mencapai 

peringkat investment grade berdasarkan kriteria beberapa lembaga, yaitu JCRA (July 2010), 

Fitch (Desember 2011), Moody’s (Januari 2012), dan Rating & Investment (Oktober 2012). 

Sementara untuk Standard & Poor’s Posisi Indonesia masih berada pada tingkat BB+ dengan 

outlook stabil. Penilaian positif juga telah diberikan OECD dengan memperbaiki peringkat 

Country Risk Classification (CRC) Indonesia menjadi klasifikasi 3 sejajar dengan Thailand dan 

India. Pemeringkatan Indonesia pada level Invesment grade oleh lembaga-lembaga rating telah 

memberikan dampak yang baik bagi perkembangan arus masuk investasi ke pasar domestik. 

Memasuki kuartal I 2013, komponen PMTB tumbuh sebesar 5,9 persen, lebih rendah 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 10,0 persen. 

Perlambatan disebabkan oleh menurunnya investasi berupa impor mesin dan perlengkapan 

luar negeri, alat angkutan, serta lainnya. Selain itu, realisasi penyerapan belanja modal 

pemerintah pada kuartal ini mencapai 5,6 persen sedikit lebih rendah dibandingkan pada 

kuartal I 2012 yang sebesar 5,8 persen. Perbaikan kinerja anggaran belanja modal pemerintah 

ke depan, diharapkan dapat menstimulir investasi swasta sehingga mendorong kinerja PMTB 

ke arah yang lebih baik.  Investasi berupa bangunan tumbuh relatif stabil pada kuartal ini. 

Sementara itu, dorongan positif pada pertumbuhan PMTB berasal dari meningkatnya 

pertumbuhan investasi alat angkutan domestik serta investasi domestik lainnya.  

Di tahun 2013 kinerja 

investasi/PMTB diperkirakan relatif 

akan melambat ke tingkat yang 

lebih moderat. Pada tahun tersebut 

diperkirakan PMTB akan tumbuh 

6,9 persen, dengan kontribusinya 

terhadap  pertumbuhan ekonomi 

sebesar 1,7 persen. Perlambatan 

kinerja investasi di tahun 2013, 

antara lain disebabkan oleh 

menurunnya impor alat angkutan 

dan mesin seiring dengan 

melemahnya pertumbuhan 

konsumsi masyarakat serta dampak 

tekanan inflasi dan depresiasi 

rupiah. Namun pemerintah akan 

tetap mengupayakan berbagai 

Grafik 2.20  
Sumber-sumber Investasi 2013 
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kebijakan untuk memberikan stimulus bagi kegiatan investasi dalam negeri. Sumber 

pertumbuhan PMTB di tahun 2013 diperkirakan berasal dari PMA/PMDN, belanja modal 

(capital expenditure) BUMN,  belanja modal pemerintah,  kredit perbankan, Laba ditahan dunia 

usaha, IPO di Pasar Modal, serta Investasi lainnya. Di tahun sebelumnya, Pemerintah (melalui 

BKPM) mencatat bahwa terdapat komitmen investasi yang belum terealisir sebesar Rp800 - 

900 triliun. Nilai tersebut diharapkan akan menjadi salah satu sumber realisasi investasi 

langsung di tahun 2013, di samping upaya untuk mendorong realisasi  komitmen investasi di 

tahun 2013. Pemerintah juga akan mendorong peran BUMN, sebagai kuasi fiskal, untuk 

meningkatkan belanja modalnya. Realisasi belanja modal BUMN tersebut antara lain terkait 

dengan peran BUMN dalam proyek-proyek infrastruktur yang termasuk dalam program  

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Komponen 

belanja modal pemerintah, terdiri dari belanja modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah akan lebih diarahkan pada belanja infrastruktur yang berfungsi sebagai katalisator dan 

fasilitator bagi kegiatan investasi oleh swasta. Sumber-sumber investasi dari pasar modal akan 

bertumpu pada kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang pada tahun 2013 tercatat sebanyak 

30 perusahaan, dimana 13 diantaranya merupakan realisasi rencana perusahaan IPO di tahun 

2012 yang tertunda. Sumber-sumber investasi lainnya diperkirakan berasal dari dukungan 

kredit perbankan yang terus meningkat sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan 

perbankan dan strategi financial inclusion, laba ditahan perusahaan-perusahaan swasta, serta 

sumber-sumber pendanaan dan modal masyarakat lainnya. 

Faktor-faktor pendorong investasi di atas akan didukung pula oleh kebijakan-kebijakan 

pemerintah, termasuk berbagai insentif fiskal. Adapun beberapa kebijakan tersebut  

diantaranya adalah Insentif Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Berupa Investment 

Allowance dan Tax Holiday, Insentif Pembebasan PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Mesin 

dan Peralatan, Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan 

Industri Dalam Rangka Penanaman Modal, Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk Penanaman 

Modal Dalam Rangka Penyediaan Tenaga Listrik, Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor 

Barang dan Bahan untuk memproduksi Barang dan/atau Jasa guna kepentingan umum dan 

peningkatan daya saing industri sektor tertentu.  

Di tahun 2013, pemerintah juga mulai mengimplementasikan Peraturan Presiden tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen perencanaan 

penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai 2025. RUPM tersebut telah 

memberikan gambaran strategi kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada perbaikan 

iklim penanaman modal; dorongan persebaran penanaman modal; fokus pengembangan 

pangan, infrastruktur, dan energi; Penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 

Pemberdayaan UMKM dan koperasi; Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman 

modal; serta Promosi penanaman modal. Dengan implementasi RUPM ini diharapkan akan 

terjadi peningkatan iklim investasi di Indonesia baik Investasi Pemerintah, pemerintah daerah, 

swasta nasional maupun Investasi asing. 
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Peningkatan investasi juga didukung oleh komitmen Pemerintah dalam merealisasikan 22 

kegiatan ekonomi utama melalui pelakasanaan program MP3EI  dengan penguatan jaringan 

infrastruktur fisik transportasi, teknologi informasi, komunikasi dan energi untuk mendukung 

terciptanya konektivitas antar wilayah. Di tahun 2013, implementasi  program MP3EI di tahun 

2013 dilakukan melalui groundbreaking atas 146 proyek yang bernilai total Rp545 trilyun. 

Tabel 2.10  
Groundbreaking Proyek MP3EI di Tahun 2013 

 

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Dukungan bagi kegiatan investasi di tahun 2013 juga diberikan melalui perbaikan dan 

sinkronisasi peraturan-peraturan pendukung investasi, termasuk diantaranya adalah rencana 

kebijakan Pembebasan/Pengurangan PPn BM Hybrid & Low Cost Green Car, rencana kebijakan 

Pemberian Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus, rencana 

kebijakan Pemberian kemudahan pengenaan PPh terhadap WP dengan peredaran bruto 

tertentu, rencana kebijakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Intermediate Good, serta revisi 

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih terbuka dan tidak restrictive kecuali memang dibatasi 

oleh undang-undang. 

 

Arah Kebijakan dan Strategi MP3EI 

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kualitas belanja, melalui komitmen dan 

dukungan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Kegiatan pembangunan 

infrastruktur terutama diarahkan untuk mencapai (i) peningkatan kelancaran arus barang, jasa 

dan informasi, (ii) penurunan biaya logistik, (iii) penghapusan ekonomi biaya tinggi,  

(iv) perwujudan  akses yang merata di seluruh wilayah, dan (v) perwujudan sinergi antar pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dengan sasaran-sasaran tersebut 

diyakini akan mampu memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang cukup besar bagi 

pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pembangunan yang inklusif. 

Sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan 

wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi terus diupayakan perwujudannya. Dengan arah 

kebijakan meliputi strategi penguatan konektivitas intra dan antar koridor dan konektivitas 

internasional (global connectivity), peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi 

Proyek Infrastruktur Proyek Sektor Riil Nilai

Sumatera 32 proyek 7 proyek Rp62,5 trilyun

Jawa 13 proyek 31 proyek Rp115,8 trilyun

Kalimantan 9 proyek 11 proyek Rp108,9 trilyun

Sulawesi 9 proyek 7 proyek Rp 10,7 trilyun

Bali dan Nusa Tenggara 5 proyek 4 proyek Rp 43,3 trilyun

Papua dan Kep. Maluku 14 proyek 4 proyek Rp 204,5 trilyun
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untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan 

nasional. 

Strategi Kebijakan MP3EI diterjemahkan melalui  identifikasi simpul-simpul transportasi 

(transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi 

komoditi utama dan penunjang. Strategi ini diharapkan akan mendorong tumbuhnya sentra-

sentra produksi yang mampu menarik dan menopang daerah-daerah di sekitar sentra produksi, 

sehingga tercipta peningkatan aktivitas  dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis karakteristik 

lokal. 

 

Ekspor Impor 

Tahun 2012 merupakan tahun yang cukup berat bagi perkembangan perdagangan 

Internasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelemahan ekonomi global disertai tren 

penurunan harga-harga komoditi, khususnya primary product, telah berdampak pada 

penurunan kinerja ekspor hingga mencapai pertumbuhan nominal negatif. 

Dampak pelemahan ekonomi global tercermin pada penurunan sisi permintaan (demand) 

negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia sebagai dampak penurunan laju 

pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara tersebut. Beberapa negara mitra dagang 

utama Indonesia yang pada dua tahun terakhir mencatat penurunan impor yang drastis antara 

lain Cina dan Jepang yang sebelumnya mencatatkan pertumbuhan impor di atas 20 persen. 

Impor China di tahun 2012 hanya tumbuh 4,3 persen, sedangkan impor Jepang kontraksi -6,6 

persen. Sedangkan Amerika Serikat, yang di tahun 2011 merupakan importir terbesar di dunia, 

di tahun 2012 ini pertumbuhan impornya hanya di kisaran 3 persen, jauh menurun 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tumbuh di atas 15 persen. 

Tabel 2.11  
Perkembangan Impor Beberapa Negara Mitra Dagang Indonesia 

 

Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

China Jepang 
Amerika 

Serikat 
India Jerman Prancis Singapura Malaysia Thailand

2001-2008 22,8% 9,6% 7,2% 26,0% 11,9% 11,2% 12,2% 8,9% 14,5%

2009 -11,2% -27,6% -26,0% -15,6% -22,1% -22,2% -23,1% -20,6% -25,1%

2010 38,8% 25,5% 22,8% 31,4% 13,7% 10,9% 26,5% 33,2% 36,4%

2011 24,9% 23,5% 15,1% 32,1% 18,1% 17,0% 17,7% 14,0% 25,3%

2012 4,3% -6,6% 3,2% -6,9% -3,7% 3,9% 5,2% 8,4%

2010 52,2% 28,8% 27,4% 27,6% 26,8% 19,3% 18,2% 39,7% 49,4%

2011 50,7% 21,2% 14,9% 44,0% 23,7% 22,7% 14,5% 25,3% 29,8%

2012 2,2% -40,5% -5,8% -12,9% -35,5% 4,7% -11,8% 9,7%

Pertumbuhan Total Impor

Pertumbuhan Impor dari Indonesia



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 

 

29 

 

Lemahnya demand global di tahun 2012, juga berimplikasi pada penurunan aktivitas 

perdagangan dunia dan penurunan harga-harga komoditas di pasar global. Penurunan harga-

harga komoditas tersebut juga terlihat pada harga beberapa komoditas yang menjadi ekspor 

utama Indonesia.  

Grafik 2.21  
Perkembangan Indeks Harga Komoditas Internasional (2010 = 100) 

 

Sumber : World Bank--Commodity Markets Review (diolah) 

Dipengaruhi faktor-faktor tersebut, nilai ekspor barang Indonesia di tahun 2012 mencapai 

US$190,04 miliar, lebih rendah dibanding ekspor tahun sebelumnya sebesar US$203,49 miliar 

(atau mengalami kontraksi -6,6 persen, yoy). Sejalan dengan perkembangan nilai ekspor 

tersebut, volume ekspor (ekspor riil) Indonesia juga mengalami pelemahan, namun tidak 

sampai mengalami pertumbuhan negatif. Di tahun 2012, volume ekspor Indonesia hanya 

mampu tumbuh 3,1 persen, jauh lebih rendah dibanding tahun 2010 dan 2011 yang masing-

masing dapat tumbuh 26,3 persen dan 21,6 persen. Dengan memperhatikan indikator-

indikator tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan nilai ekspor barang 

tahun 2012 sebesar -6,6 persen dikarenakan oleh pertumbuhan indeks harga ekspor Indonesia 

yang kurang lebih mencapai  -9,4 persen. 

Grafik 2.22 
Perkembangan Komponen Ekspor  

 

               Sumber: BPS,  (diolah) 
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Sementara di sisi impor, total impor di tahun 2012 mencapai US$191,7 miliar atau meningkat 

8,0 persen dari total impor tahun 2011 sebesar US$177,4 miliar. Dari sisi volume impor 

Indonesia di tahun 2012 ini masih meningkat 6,4 persen dari tahun sebelumnya sejalan dengan 

peningkatan nilai impor. Walaupun meningkat, pertumbuhan volume impor tidak setinggi di 

tahun 2011 dan 2010 yang meningkat sebesar 15,8 persen dan 21,2 persen. Hal ini dipengaruhi 

oleh melambatnya impor bahan baku/penolong yang sebagian besar digunakan untuk 

memproduksi barang  ekspor. Peningkatan nilai impor sebesar 8,0 persen dipengaruhi oleh 

meningkatnya volume impor sebesar 6,4 persen dan pertumbuhan indeks harga impor kurang 

lebih 1,6 persen.   

Grafik 2.23 
Perkembangan Komponen Impor  

 
            Sumber : BPS,  (diolah) 

Dengan perkembangan ekspor impor tersebut di atas, pada tahun 2012 telah terjadi defisit 

neraca perdagangan sebesar US$1,659 miliar. Defisit ini merupakan yang pertama kali terjadi 

semenjak defisit necara perdagangan di tahun 1961. Defisit tersebut disebabkan oleh 

penurunan surplus neraca perdagangan non migas serta defisit neraca perdagangan migas. 

Dari sisi perdagangan non migas, surplus yang pada tahun 2010 dan 2011 mencapai US$21,5 

miliar dan US$25,3 miliar, turun menjadi hanya US$3,9 miliar di tahun 2012. Penurunan neraca 
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dipengaruhi oleh penurunan ekspor minyak mentah, seiring penurunan kapasitas produksi dan 

lifting minyak Indonesia, serta tingginya impor hasil minyak dan gas untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri.   

Grafik 2.24 
Neraca Perdagangan (US$ miliar)  

 

              Sumber : BPS,  (diolah) 
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Grafik 2.25  
Perkembangan Neraca Perdagangan  Migas Indonesia Jan 2007 - Des 2012 (Miliar US$)  

 

Sumber : BPS, CEIC  (diolah) 

 

Neraca perdagangan barang dan jasa mencatat defisit sebesar Rp128,1 triliun di tahun 2012 

ini. Defisit tersebut telah terjadi sejak kuartal kedua 2012, dan terus berlanjut hingga kuartal 

terakhir 2012. Laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil di tahun 2012 hanya mencapai 2,0 
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Pada kuartal I 2013, kinerja neraca perdagangan barang dan jasa  riil mengalami perlambatan 
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sepenuhnya pulih sehingga permintaan global masih lemah.  Ekspor tumbuh 3,4 persen lebih 

rendah dibandingkan dengan kuartal I 2012 yang tumbuh 8,2 persen sedangkan impor 

mengalami kontraksi yaitu tumbuh minus 0,4 persen. Kontribusi net ekspor mengalami 

peningkatan menjadi 1,8 persen terutama disebabkan perlambatan pertumbuhan impor yang 

cukup signifikan. Perlambatan pada ekspor dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor barang yang 

hanya tumbuh 2,6 persen sedangkan ekspor jasa tumbuh 9,9 persen. Turunnya kinerja ekspor 

terutama pada komoditas batubara dan CPO. Sementara itu, kontraksi pada impor terutama 

dari impor jasa yang tumbuh minus 2,8 persen dan impor barang yang hanya tumbuh 0,2 

persen. Impor bahan baku juga mengalami penurunan, bahkan terjadi kontraksi pada impor 

barang konsumsi dan barang modal.   
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Tabel 2.12   
Perkiraan Indeks Harga Ekspor Indonesia Menggunakan Informasi Komoditas Future Price 

 

                      Sumber: Bank Indonesia 

 

Di tahun 2013, outlook perekonomian global diperkirakan sedikit membaik dan akan 

memberikan dampak positif pada kinerja ekspor, sementara di sisi impor diperkirakan akan 

mengalami perlambatan karena menurunnya kinerja investasi dan konsumsi rumah tangga, 

serta untuk kebutuhan bahan baku untuk ekspor. Proses pemulihan ekonomi global, walaupun 

relatif lambat dan masih menghadapi beberapa risiko, diperkirakan akan terjadi di semester 

kedua 2013. Pemulihan global tersebut diharapkan masih mampu membawa dampak positif 

bagi perbaikan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2013. Berdasarkan outlook pertumbuhan 

negara di dunia oleh beberapa institusi global, telah dilakukan perhitungan indeks Major 

Trading Partner (MTP) Indonesia. Indeks MTP Indonesia di tahun 2013 mencapai 3,5, hanya 

meningkat 2,9 persen dibanding indeks MTP tahun 2012 di level 3,4. Perkembangan positif lain 

diperkirakan terjadi pada komponen harga komoditas ekspor Indonesia. Perbaikan 

pertumbuhan dan kinerja ekonomi global akan mendorong sisi permintaan yang kemudian 

berdampak pada peningkatan harga komoditas di pasar dunia. Pertumbuhan ekonomi dua 

negara mitra dagang utama Indonesia (Amerika Serikat dan China sebagai dua negara tujuan 

akhir ekspor Indonesia) juga diperkirakan akan membaik sehingga ekspor Indonesia juga 

diperkirakan akan terdorong naik. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2013 

diperkirakan mencapai 1,9 persen dan China sekitar 8 persen. Pada semester II tahun 2013, 

kredit ekspor ke sektor bisnis di Amerika Serikat akan lebih banyak dikucurkan, dimana kondisi 

ini mendorong konsumsi di Amerika Serikat yang secara tidak langsung akan menyebabkan 

permintaan produk dari Indonesia juga tumbuh lebih baik. Tujuan akhir ekspor barang 

Indonesia lainnya terutama ke Jepang, Korea Selatan, Brasil dan India, juga diperkirakan 

meningkat. 

Pertumbuhan impor diperkirakan lebih rendah di tahun 2013, yaitu melambat dari 6,7 persen 

di tahun 2012 menjadi 6,1 persen di tahun 2013. Perlambatan impor antara lain dipengaruhi 

Komoditas Satuan Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013

Tembaga USD/Metric Ton -2,6% 4,0% 6,6% 2,7% 2,7%

Batubara USD/Metric Ton -13,3% -0,5% 0,0% 6,2% -1,9%

Palm Oil MYR/Metric Ton -23,1% -20,4% -8,7% 20,0% -8,1%

Karet USD/kg -16,0% -13,7% 0,5% 5,4% -6,0%

Nikel USD/Metric Ton -9,2% 4,0% 9,3% 5,3% 2,4%

Timah USD/Metric Ton 6,8% 18,4% 26,0% 12,3% 15,9%

Aluminium USD/Metric Ton -2,6% 10,0% 15,1% 10,8% 8,3%

Kopi USD/Pound -37,3% -20,5% -18,0% -4,7% -20,1%

IHex NM 8 -12,2% -4,5% 1,7% 7,9% -1,8%

Lainnya -2,0% 3,0% 7,0% 9,0% 4,3%

IHex NM Total -8,2% -1,6% 3,8% 8,3% 0,6%

per 18 Feb 2012
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oleh menurunnya kebutuhan bahan baku dan barang modal impor, khususnya untuk 

kebutuhan produk ekspor. Di samping itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan melambatnya 

pertumbuhan konsumsi dan investasi juga akan menyebabkan peningkatan harga-harga 

komoditas impor secara relatif sehingga turut menurunkan permintaan impor.  

Ekspor barang dan jasa di tahun 2013 diperkirakan tumbuh 6,6 persen, impor barang dan jasa 

tumbuh 6,1 persen dari tahun sebelumnya. Dengan laju pertumbuhan ekspor dan impor 

tersebut, masing-masing diperkirakan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

sebesar 3,2 persen dan -2,4 persen, sehingga secara total kontribusi pertumbuhan net ekspor 

terhadap pertumbuhan ekonomi PDB sebesar  0,7 persen.   

Sektor Ekonomi 

Dari sisi penawaran agregat, kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2012 terlihat 

menggembirakan. Seluruh sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif. Tiga sektor utama 

dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut memberikan 

kontribusi 53,2 persen dari pertumbuhan ekonomi atau sebesar 3,3 persen. Sektor 

pengangkutan dan komunikasi mencatat pertumbuhan tertinggi sedangkan pertumbuhan 

terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian sebagai sektor yang 

banyak menyerap tenaga kerja mengalami peningkatan baik pertumbuhan maupun 

kontribusinya.   

Sektor pertanian sepanjang tahun 2012 tumbuh 4,0 persen. Peningkatan produktivitas 

tanaman padi dan jagung serta tanaman tahunan perkebunan akibat peremajaan tanaman 

telah mendorong sektor tersebut sehingga tumbuh lebih cepat dibanding dua tahun 

sebelumnya. Perlambatan terjadi pada subsektor kehutanan dan perikanan. Berdasarkan 

angka ramalan (ARAM II/2012) produksi padi meningkat  sebesar 68,9 juta ton, naik 4,9 persen 

dibanding 2011 yang mencapai 65,8 juta ton. Produksi jagung juga mengalami kenaikan 

sebesar 7,5 persen. Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 

sebesar 0,5 persen dengan struktur nominal sebesar 14,4 persen terhadap total PDB. 

Tabel 2.13  
Pertumbuhan PDB dan konstribusi menurut Sektor tahun 2012(persen) 

 

                            Sumber: BPS 

yoy konstribusi

PDB

Pertanian 4,0 0,5

Pertambangan 1,5 0,1

Industri Pengolahan 5,7 1,5

Listrik, Gas & Air Bersih 6,4 0,05

Konstruksi 7,5 0,5

Perdagangan 8,1 1,4

Transp & Kom 10,0 0,4

Keuangan 7,1 0,7

Jasa 5,2 0,5

Tahun 2012

6,2

Sektor
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Sektor industri pengolahan selama 2012 tumbuh 5,7 persen didorong oleh pertumbuhan 

industri nonmigas sebesar 6,4 persen, sedangkan industri migas berkontraksi minus 2,7 persen. 

Kontraksi pada migas terjadi karena menurunnya kinerja pengilangan minyak bumi dan gas 

alam cair. Dari subsektor non migas, hanya industri pupuk, kimia dan barang dari karet yang 

mengalami lonjakan drastis. Industri tersebut mampu tumbuh 10,3 persen, jauh lebih tinggi 

dibanding tahun 2011 yang tumbuh 4,0 persen. Hal ini dipicu oleh membaiknya permintaan 

pupuk yang sejalan dengan naiknya kinerja sektor pertanian, permintaan akan produk obat 

kimia dan obat tradisional. Sementara itu pertumbuhan industri makanan minuman dan 

tembakau meskipun melambat, tetapi masih tumbuh cukup tinggi sebesar 7,7 persen sejalan 

dengan tumbuhnya konsumsi makanan dan subsektor restoran. Sektor industri pengolahan 

merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 

1,5 persen. Secara nominal, strukturnya juga menempati urutan pertama sebesar 23,9 persen.  

Gambaran mengenai industri manufaktur lainnya yang  perlu dicermati adalah perkembangan 

rasio ekspor terhadap outputnya yang cenderung melambat, sementara rasio permintaan 

domestik (baik total permintaan domestik, maupun desertai permintaan impor) terhadap total 

output yang relatif meningkat. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa dalam lima tahun 

terakhir, perkembangan sektor manufaktur lebih didorong oleh permintaan dalam negeri. 

Fenomena tersebut terutama dapat terlihat pada subsektor-subsektor dengan porsi yang 

cukup besar dalam struktur industri manufaktur Indonesia, seperti industri pengolahan 

makanan, minuman, dan tembakau, industri peralatan, mesin dan alat transportasi, industri 

pupuk, karet dan kimia, serta industri tekstil, barang dari kuli, dan alas kaki. 

 

Kontributor tertinggi kedua berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 

1,4 persen. Sektor ini tumbuh 8,1 persen melambat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang 

tumbuh sebesar 9,2 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh subsektor 

perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 8,7 persen, sedangkan subsektor hotel 

dan subsektor restoran masing-masing tumbuh 8,7 persen dan 4,2 persen. Struktur nominal 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 13,9 persen.  

Sektor pengangkutan dan komunikasi kembali menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan 

tertinggi di tahun 2012. Meski demikian dalam  beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa sektor 

ini memasuki masa jenuh setelah mencapai puncak pertumbuhan pada 2008 sebesar 16,6 

persen. Pertumbuhannya terus melambat hingga tahun 2012 ini tumbuh 10,0 persen lebih 

lambat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 10,7 persen. Pertumbuhan tersebut terutama 

didorong oleh subsektor komunikasi sebesar 12,1 dan subsektor pengangkutan sebesar 6,6 

persen. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,0 persen dan struktur 

nominal sebesar 6,7 persen.  
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Tabel 2.14  
Beberapa Indikator KinerjaSubsektor Industri Manufaktur 

 

Pada kuartal I 2013, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif kecuali 

sektor pertambangan yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus. Empat sektor 

mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,1% 2,3% 11,2% 2,8% 9,1% 7,7%

24,7% 25,2% 28,5% 29,2% 30,3% 31,6%

0,49 0,58 0,42 0,43 0,47 0,43

0,51 0,42 0,58 0,57 0,53 0,57

2,18 3,00 2,39 2,56 2,57 2,71

9,7% 9,8% -2,9% 10,4% 6,8% 6,9%

8,8% 7,6% 7,9% 7,8% 7,9% 7,9%

0,61 0,57 0,54 0,51 0,50 0,52

0,39 0,43 0,46 0,49 0,50 0,48

1,15 1,80 1,66 1,75 1,77 1,90

5,7% 4,5% 1,6% 4,7% 4,0% 10,3%

5,1% 5,3% 5,4% 5,0% 4,7% 4,3%

1,23 1,06 0,80 1,04 1,35 1,08

-0,23 -0,06 0,20 -0,04 -0,35 -0,08

0,76 1,20 1,17 1,06 0,97 1,24

-3,7% -3,6% 0,6% 1,8% 7,5% 4,2%

4,2% 3,8% 4,1% 4,1% 3,8% 3,4%

1,13 1,11 0,98 1,00 1,00 0,95

-0,13 -0,11 0,02 0,00 0,00 0,05

-0,01 0,28 0,34 0,40 0,44 0,48

-1,7% 3,5% -1,4% -3,5% 0,3% -2,8%

10,4% 11,2% 11,0% 11,0% 10,5% 11,0%

0,80 0,59 0,49 0,53 0,49 0,55

0,20 0,41 0,51 0,47 0,51 0,45

0,25 0,46 0,54 0,52 0,56 0,51

5,8% -1,5% 6,3% 1,7% 1,4% -5,3%

3,1% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,9%

0,89 0,98 0,73 0,79 0,73 0,78

0,11 0,02 0,27 0,21 0,27 0,22

0,45 0,49 0,59 0,59 0,68 0,65

3,4% -1,5% -0,5% 2,2% 7,2% 7,9%

2,1% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7%

0,35 0,30 0,23 0,21 0,23 0,15

0,65 0,70 0,77 0,79 0,77 0,85

0,78 0,89 0,91 0,96 0,96 1,09

1,7% -2,1% -4,3% 2,4% 13,1% 6,5%

23,8% 24,0% 23,4% 24,4% 23,6% 23,6%

3,40 2,89 2,50 3,19 3,35 2,50

-2,40 -1,89 -1,50 -2,19 -2,35 -1,50

-0,17 1,63 0,82 0,88 1,01 2,34

-2,8% -1,0% 3,2% 3,0% 1,8% -1,0%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6%

1,38 1,34 1,25 1,31 1,36 1,91

-0,38 -0,34 -0,25 -0,31 -0,36 -0,91

0,53 1,22 0,24 0,30 1,71 1,70

= X/O

= DD /O

= DD +M /O

Industri Produk Kertas dan 

Percetakan

Industri Makanan, Minuman dan 

Tembakau

Industri Peralatan, Mesin dan 

Perlengkapan Transportasi

Industri Produk Pupuk, Kimia dan 

Karet

Industri Tekstil, Barang dari Kulit 

dan Alas Kaki

Industri Kayu dan Produk Lainnya

Industri Produk Semen dan 

Penggalian Bukan Logam

Industri Logam Dasar Besi dan 

Baja

Produk Industri Pengolahan 

Lainnya

DD +M /O

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Permintaan Domestik dgn Impor/Output
Permintaan Domestik /Output
Ekspor/Output

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

DD +M /O

Pertumbuhan

Peran dlm Manuf.

X/O

DD /O

Pertumbuhan
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air bersih, sektor keuangan, serta sektor jasa. Sementara tiga sektor mengalami perlambatan 

yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Sektor konstruksi serta sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh stabil. Kontributor utama 

adalah sektor industri pengolahan diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor 

pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi 76,7 persen dari 

pertumbuhan ekonomi atau sebesar 4,6 persen. Sektor pertanian mengalami penurunan 

kontribusi karena bergesernya musim panen raya. Sektor pengangkutan dan komunikasi tetap 

mencatat pertumbuhan tertinggi.  

Di tahun 2013 kinerja pertumbuhan sektoral diperkirakan masih tumbuh cukup baik. Empat 

sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, sektor 

pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran sektor pengangkutan dan komunikasi, serta 

sektor keuangan. Sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran diperkirakan masih tetap mampu tumbuh paling tinggi diantara  sektor lainnya. 

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar 3,7 persen dengan kontribusi 0,5 persen. 

Dorongan sektor pertanian berasal dari kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangan 

nasional yang berorientasi pada empat hal yaitu (a) peningkatan produksi pangan,  

(b) stabilisasi harga pangan terutama beras di dalam negeri, (c) pemantapan 

penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, dan (d) perlindungan dan 

pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ketahanan pangan adalah pencetakan sawah baru 

untuk mengatasi kurangnya lahan pertanian. Di tahun 2012 pemerintah berhasil mencetak 92 

ribu hektar sawah baru dan tahun 2013 ini targetnya diperkirakan akan tercipta 100 ribu 

hektar sawah baru. Pemerintah juga mengembangkan SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan 

Tanaman Terpadu) dan penyaluran benih bersubsidi dalam rangka peningkatan produktivitas 

tujuh komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. 

Dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian salah satunya berupa penyaluran Kredit 

Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E (skim kredit dengan menjadikan ternak sebagai agunan).  

Tabel 2.15 
Outlook Pertumbuhan Sektoral 2013 (persen) 

 

                                Sumber: Kementerian Keuangan 

Pertumbuhan Kontribusi

PDB

Pertanian 3,7 0,46

Pertambangan 1,6 0,12

Industri Pengolahan 6,1 1,55

Listrik, Gas, dan Air Bersih 6,4 0,05

Konstruksi 7,3 0,48

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,7 1,41

Pengangkutan dan Komunikasi 10,5 1,00

Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 6,1 0,60

Jasa-jasa 6,0 0,53

2013

6,2
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Sektor industri pengolahan diperkirakan masih mampu tumbuh cukup tinggi seiring dengan 

kebutuhan untuk memenuhi permintaan domestik dan aktivitas ekspor. Pada tahun 2013 

industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,1 persen dengan kontribusi sebesar 1.6 persen 

terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana sumbangan terbesar masih didominasi industri 

nonmigas karena industri migas masih sulit diharapkan mengingat trennya yang masih negatif. 

Beberapa industri nonmigas yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan antara lain industri 

semen dan barang galian bukan logam karena kebutuhannya yang masih tinggi terkait aktivitas 

pembangunan infrastruktur maupun pengembangan properti di tanah air. Selain itu, industri 

pupuk, kimia, dan barang dari karet juga diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi untuk 

mendukung kinerja sektor pertanian terkait dengan program surplus beras 10 juta ton. 

Di tahun 2013, pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai 

komoditas unggulan di berbagai wilayah Indonesia khususnya koridor-koridor ekonomi. Hal ini 

dilakukan dalam kerangka Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

yang diantaranya melakukan akselerasi dan revitalisasi industri serta penguatan riset di bidang 

industri. Selain itu, akselerasi industrialisasi dilakukan antara lain melalui (a) penguatan industri 

pengolah hasil tambang; (b) penguatan industri pengolah hasil pertanian; (c) penguatan 

industri padat karya dan penyedia kebutuhan dalam negeri; serta (d) pengembangan industri 

kecil menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri.  

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri pengolahan, terdapat tiga program 

prioritas utama pada 2013 yaitu (i) hilirisasi industri berbasis agro, migas dan bahan tambang 

mineral; (ii) peningkatan daya saing industri berbasis SDM, pasar domestik dan ekspor;  

(iii) serta pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, pemerintah juga telah 

melaksanakan berbagai program pengembangan industri seperti revitalisasi industri pupuk, 

gula, pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit, fasilitas pengembangan zona industri di 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), program pengembangan mobil murah ramah lingkungan (low 

cost and green car/LGLC) dan program dukungan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan 

bakar gas (BBG).  

Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran diperkirakan mampu tumbuh sebesar 7,7 persen 

dengan kontribusi sebesar 1,4 persen. Pertumbuhan sektor ini didukung oleh masih kuatnya 

daya beli masyarakat, tumbuhnya sektor industri terutama industri makanan, minuman, tekstil, 

semakin maraknya perdagangan ritel, meningkatnya kebutuhan rekreasi masyarakat dan 

meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia.  

Sektor lain yang juga menjadi motor pertumbuhan adalah sektor pengangkutan dan 

komunikasi dimana sektor tersebut tumbuh paling kuat yaitu sebesar 10,5 persen dengan 

kontribusi sebesar 1,0 persen. Dorongan dari subsektor komunikasi seiring dengan tingginya 

inovasi sarana komunikasi dan meningkatnya pemakaian jasa layanan komunikasi. Selain itu, 

subsektor pengangkutan juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi terkait dengan semakin 

tingginya mobilitas masyarakat akibat meningkatnya aktivitas ekonomi. 
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STRATEGI KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI 

Industri Kakao dan Kelapa Sawit 

Salah satu arah kebijakan industri di Indonesia adalah mendorong peningkatan nilai tambah 
dan ketahanan industri dalam negeri melalui peningkatan rantai produksi dan keterkaitan 
antar industri di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mendorong 
pengembangan produk-produk eskpor manufaktur yang bernilai tambah lebih untuk 
menggantikan peran komoditas ekspor primer (pertanian dan pertambangan).  Strategi dan 
kebijakan hilirisasi industri tersebut telah dilaksanakan dan masih akan terus dilanjutkan di 
tahun 2014. 

Dampak dan perkembangan kebijakan hilirisasi industri tersebut antara lain dapat dilihat 
pada perkembangan industri kakao dan kelapa sawit. Hilirisasi kakao telah dilaksanakan 
mulai tahun 2010 dengan dikeluarkannya PMK nomor 67/PMK.011/2010 tentang 
Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Berupa Biji Kakao. Dengan penerapan bea 
keluar, hilirisasi kakao telah berhasil menciptakan nilai tambah yang cukup besar dan 
mengubah biji kakao menjadi barang yang nilainya lebih tinggi sebagai komoditas ekspor, 
seperti cocoa butter, cocoa liquor, cocoa cake dan cocoa powder. Dampak kebijakan 
tersebut mulai menunjukkan hasilnya di tahun 2012 berupa peningkatan nilai dan volume 
ekspor produk olahan kakao, sementara ekspor biji kakao mentah menurun. Untuk terus 
mendukung strategi hilirisasi ke depan, maka diperlukan pasokan bahan baku yang stabil 
dan berkualitas.  Untuk itulah, Pemerintah akan terus melanjutkan program Gernas Kakao 
melalui perbaikan tanaman, pemberdayaan petani, pengendalian hama dan perbaikan mutu 
kakao.  

 

Sementara itu hilirisasi pada industri kelapa sawit mulai dilaksanakan berdasarkan PMK 
Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea keluar 
dan Tarif Bea Keluar. Dengan peraturan tersebut, dilakukan penyesuaian besaran tarif bea 
keluar atas ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dimana bea keluar ekspor CPO 
di hulu lebih besar dibandingkan produk hilirnya sehingga diharapkan mampu mendorong 
ekspor produk turunan CPO. Hilirisasi pada kelapa sawit dimaksudkan untuk meningkatkan 
nilai tambah di dalam negeri, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri 
minyak goreng dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sepanjang 
tahun 2012, produk turunan kelapa sawit mengalami peningkatan baik secara volume 
maupun nilai. Pangsa volume produk turunan mencapai 44% lebih tinggi dibandingkan 
tahun 2011, sedangkan secara nilai pangsanya sekitar 30%. Menurut data dari Dewan 
Minyak Sawit Indonesia (DMSI), di tahun 2013 Indonesia diperkirakan akan menempati 
posisi pertama sebagai konsumen CPO dunia yaitu sekitar 9 juta ton. Sementara perkiraan 
produksi sawit Indonesia tahun 2013 diperkirakan mencapai 28 juta ton. Hanya sepertiga 
dari produksi Indonesia yang dipergunakan dalam negeri sedangkan sisanya diekspor.  
Peluang ini yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk meningkatkan 
nilai tambah kelapa sawit dan lebih mengembangkan industri turunannya. Industri turunan 
kelapa sawit antara lain Crude Palm Oil (Biodiesel, Olein, Stearin, PFAD), Palm Kernel, Palm 
Shell, Fiber, Empty Bunch, dan Effluent Solids.  
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2.2.2 Inflasi 2012 dan Outlook 2013 

Laju inflasi tahun 2012 mencapai 4,3 persen (yoy) meningkat bila dibandingkan tahun 2011 

sebesar 3,79 persen, namun lebih rendah dibandingkan dengan APBN 2012 sebesar 5,0 persen 

maupun APBN-P 2012 sebesar 6,8 persen. Berbeda dengan periode sebelumnya, selama tahun 

2012 tidak terjadi deflasi seperti yang terjadi di tahun 2011. Perkembangan laju inflasi tahun 

2012 didorong oleh dinamika perekonomian global yang mempengaruhi perkembangan harga 

komoditas energi dan bahan pangan di dalam negeri.  Selain itu, perkembangan harga 

komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan harga komoditas sejenis di pasar domestik, sehingga turut berdampak pada 

tingkat harga umum dan laju inflasi nasional.  

Peningkatan harga komoditas energi di pasar internasional sejak akhir tahun 2011 hingga awal 

paruh pertama 2012 telah mendorong kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional. 

Hingga April tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan yang bersumber 

pada gejolak harga komoditas energi di pasar internasional akibat tekanan geopolitik yang 

terjadi. Ketegangan di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan 

Afrika Utara telah menyebabkan gangguan produksi dan pasokan ke pasar internasional. Di 

tahun yang sama, walaupun perekonomian global melemah, terjadi peningkatan konsumsi 

minyak dunia yang melampaui jumlah produksinya. Hal tersebut menyebabkan tekanan harga 

minyak dunia dan juga penurunan cadangan minyak mentah yang tersedia. Tingginya harga 

komoditas energi tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian besaran 

subsidi energi ke sektor yang lebih produktif, diantaranya dengan upaya menaikkan harga jual 

bahan bakar bersubsidi (BBM bersubsidi) melalui pembahasan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) yang dipercepat. Rencana kebijakan di 

bidang harga terkait kenaikan harga jual BBM bersubsidi tersebut mendorong peningkatan 

ekspektasi inflasi masyarakat sehingga laju inflasi pada awal tahun 2012 relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata historisnya yang mengalami inflasi rendah bahkan deflasi. 

Tabel 2.16  
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran 

 

  Sumber: BPS 

Bahan 

Makanan

Makanan 

Jadi
Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Transportasi

 2007 10,48 5,32 4,72 7,12 3,38 5,54 0,23

 2008 16,35 12,53 10,92 7,33 7,96 6,66 7,49

 2009 3,88 7,81 1,83 6,00 3,89 3,89 -3,67

 2010 15,64 6,96 4,08 6,51 2,19 3,29 2,69

 2011 3,64 4,51 3,47 7,57 4,26 5,16 1,92

 2012 5,68 6,11 3,35 4,67 2,91 4,21 2,20

2013 Apr 11,91 5,65 4,12 1,56 3,19 4,37 1,67
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Secara historis, gejolak di pasar komoditas energi tersebut berdampak pada peningkatan harga 

di pasar komoditas bahan pangan internasional akan berpengaruh terhadap perkembangan 

harga komoditas bahan sejenis di pasar domestik. Harga komoditas bahan pangan di pasar 

internasional mulai menunjukkan peningkatan pada paruh kedua tahun 2012 seiring dengan 

kekeringan yang melanda beberapa negara produsen komoditas pangan dunia serta 

meningkatnya upaya konversi bio-fuel sebagai sumber energi alternatif. Hal ini menimbulkan 

tekanan terhadap harga komoditas bahan pangan di pasar domestik sehingga mendorong 

peningkatan kontribusi inflasi kelompok bahan pangan terhadap laju inflasi nasional sepanjang 

tahun 2012.  

Namun, dampak gejolak komoditas harga pangan di pasar internasional dapat diredam seiring 

dengan terjaminnya pasokan dan ketersediaan beberapa komoditas pangan strategis, relatif 

lancarnya arus distribusi serta terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Produksi beras 

nasional tahun 2012 meningkat 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong 

peningkatan penyerapan dan pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog yang mencapai 3,55 

juta ton, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditas bahan 

pangan lainnya juga relatif meningkat sehingga tingkat ketersediaan komoditas tersebut relatif 

terjaga di pasar. Keputusan pemerintah untuk tidak melaksanakan kebijakan strategis di bidang 

harga, pergerakan nilai tukar rupiah yang relatif stabil serta terjaganya ekspektasi inflasi 

masyarakat juga turut mendorong meredanya tekanan inflasi di 2012 sehingga laju inflasi 

nasional dapat terjaga pada sekitar titik tengah rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan 

sebesar 4,5 ± 1%.  

Periode awal tahun 2013 juga ditandai dengan tingginya tekanan inflasi terutama pada 

kelompok pengeluaran untuk bahan pangan sebagai dampak belum dimulainya musim panen 

serta tingginya curah hujan yang menimbulkan gangguan terhadap proses produksi, 

pascapanen dan distribusi. Selain itu, tingginya laju inflasi awal tahun 2013 juga didorong oleh 

dampak beberapa kebijakan di bidang harga, antara lain mencakup peningkatan upah 

minimum (UMP) rata-rata nasional sebesar 18,32%, kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) 

rata-rata sebesar 4,3% per kuartal serta implementasi kebijakan pengaturan komoditas 

hortikultura.  

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok bahan makanan dan makanan jadi masih 

menjadi penyumbang kenaikan laju inflasi tertinggi di periode awal tahun 2013, sementara 

kelompok sandang cenderung menunjukkan penurunan. Kebijakan pengaturan importasi 

komoditas hortikultura mendorong peningkatan harga aneka komoditas bumbu, sayuran dan 

buah-buahan, serta turunnya pasokan komoditas pangan sejenis dari sumber dalam negeri 

karena gangguan curah hujan, telah mendorong tingginya laju inflasi hingga April tahun 2013. 

Sementara itu, deflasi yang terjadi pada April sebesar 0,10 persen didorong oleh telah 

masuknya masa panen raya tahun 2013, serta relatif stabilnya harga komoditas beras sejak 

akhir tahun 2012 telah membantu menurunkan tekanan inflasi dari sisi harga komoditas bahan 

pangan, khususnya dari harga beras. Selain itu, penurunan harga komoditas emas di pasar 
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internasional juga turut mendorong penurunan harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri, 

sehingga turut mendorong terjadinya deflasi pada April 2013.  

Beberapa tantangan yang diperkirakan masih akan mewarnai pergerakan laju inflasi tahun 

2013, antara lain bersumber dari dinamika yang muncul seputar kebijakan pemerintah di 

bidang energi serta dampak kebijakan pengaturan importasi hortikultura yang telah 

mendorong peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat. 

Tabel 2.17  
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen 2005-2013 

 

                                       Sumber: BPS 

Deflasi yang terjadi di bulan April 2013 telah mendorong turunnya laju inflasi pada seluruh 

komponen inflasi. Meskipun laju inflasi tertinggi masih terjadi pada komponen harga 

bergejolak (volatile food) yang tercatat sebesar 13,03 persen (yoy), namun kondisi tersebut 

sedikit menurun bila dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 14,20 persen (yoy). 

Penurunan laju komponen inflasi tersebut didorong oleh mulai menurunnya harga aneka 

komoditas bumbu, sayuran dan buah-buahan, khususnya bawang putih, cabai rawit, cabai 

merah dan tomat, sementara bawang merah, cabai merah dan beberapa komoditas buah-

buahan di pasar dalam negeri masih mengalami peningkatan harga sebagai dampak kebijakan 

pengaturan importasi hortikultura. Hal ini mendorong kekhawatiran masyarakat akan 

ketersediaan dan pasokan komoditas bumbu, sayuran dan buah-buahan sehingga mendorong 

peningkatan ekspektasi inflasi. 

 

 

 

 

 

Tahun IHK (ytd) Inti
Harga diatur 

Pemerintah

Harga 

Bergejolak

2005 17,11 9,75 41,71 15,51

2006 6,60 6,03 1,86 15,26

2007 6,59 6,29 3,29 11,43

2008 11,06 8,29 15,99 16,48

2009 2,78 4,28 -3,26 3,95

2010 6,96 4,28 5,40 17,74

2011 3,79 4,34 2,79 3,37

2012 4,30 4,40 2,66 5,68

2013 Apr 2,32 4,12 2,72 13,03
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Grafik 2.26  
Perkembangan Inflasi 2007 – 2013 

 
   Sumber: BPS 

Dari komponen harga yang diatur pemerintah (administered price), laju inflasi tercatat sebesar 

2,72 persen (yoy), sedikit menurun bila dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 2,91 

persen (yoy). Laju inflasi komponen ini diperkirakan akan mengalami tenakan meningkat 

seiring dengan dampak lanjutan kebijakan kenaikan TTL sebesar 4,3 persen per kuartal yang 

akan dibayarkan masyarakat per Mei. Kenaikan inflasi komponen ini masih bersumber dari 

antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan rencana adanya perubahan 

kebijakan pemerintah di bidang energi, termasuk rencana kebijakan pemerintah di bidang 

energi, termasuk alternatif pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM 

bersubsidi, serta beberapa kebijakan strategis di bidang harga lainnya.  

Laju inflasi komponen inflasi inti (core inflation) mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 

4,12 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibanding posisi bulan sebelumnya sebesar 4,21 persen 

(yoy). Ke depan, komponen inflasi inti dikhawatirkan mengalami peningkatan seiring dengan 

tren harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional yang meningkat serta 

rencana pelaksanaan alternatif kebijakan di bidang energi. Kombinasi masih bergejolaknya 

inflasi di kelompok sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan masih menjadi faktor 

pendukung yang dapat mendorong peningkatan laju inflasi komponen inflasi inti. Untuk itu, 

pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya untuk menurunkan ekspektasi inflasi serta 

menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya sehingga diharapkan 

mampu meredam tekanan pada komponen inflasi inti (core inflation).   

Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2013 diperkirakan masih bersumber pada kenaikan 

harga bahan pangan dan energi yang terjadi baik di pasar internasional maupun domestik. 

Wacana pengalihan alokasi besaran subsidi energi ke sektor yang lebih produktif telah 

mendorong pemerintah untuk melaksanakan rencana kebijakan pengendalian BBM bersubsidi 

secara bertahap serta menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai alternatif 

terakhir. Pemerintah akan melanjutkan kebijakan penghematan BBM yang mencakup:  

(i) pengalihan konsumsi BBM subsidi pada kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD 

kepada BBM non-subsidi, (ii) penghematan penggunaan listrik di seluruh instansi pemerintah 
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dan rumah dinas, (iii) konversi penggunaan BBM ke BBG bagi kendaraan dinas dan transportasi 

umum; serta (iv) pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan pertambangan dan 

perkebunan. Kebijakan tersebut sangat penting dalam rangka pengendalian subsidi energi 

sehingga dapat menciptakan kemandirian energi melalui proses diversifikasi sumber energi 

secara nasional. Terkait dengan rencana kebijakan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia 

terus berupaya untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil guna 

mengendalikan inflasi, agar laju inflasi tahun 2013 dapat dijaga pada rentang sasaran inflasi 

tahun 2013 yang telah ditetapkan sebesar 4,5  1 persen. Pada akhir tahun 2013, diperkirakan 

inflasi akan mencapai tingkat 5,6 persen. 

Perkiraan laju inflasi sepanjang tahun 2013 masih berpotensi untuk mengalami tekanan, yang 

bersumber dari rencana kebijakan terkait pengendalian subsidi BBM. Pemerintah terus 

melakukan evaluasi dan analisis untuk memilih kebijakan terbaik dengan mempertimbangkan 

besarnya dampak inflasi dan tekanan pada perekonomian, tingkat kesejahteraan masayarakat, 

khususnya masyarakat miskin, serta keberlanjutan fiskal dan pembangunan ke depan. 

Kebijakan pendamping dalam rangka memberikan kompensasi untuk tetap menjaga dan 

memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin akan dilakukan. 

Pemerintah  menyadari bahwa faktor-faktor kepastian besaran (magnitude), waktu 

pelaksanaan (timing), kejelasan aturan hukum yang melandasi kebijakan serta sosialisasi dan 

dukungan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan dalam 

meredam tekanan ekspektasi inflasi masyarakat. Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut pada 

kuartal II, yang secara historis memiliki laju infasi yang relatif rendah dan cenderung terjadi 

deflasi, diharapkan dapat meredam potensi tingginya laju inflasi tahun 2013.  

2.2.3 Nilai Tukar 2012 dan Outlook 2013 

Pelemahan nilai tukar rupiah sejak Mei tahun 2012 terus berlanjut hingga awal tahun 2013. 

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bersumber dari meningkatnya 

ketidakpastian pemulihan ekonomi di Eropa, meningkatnya arus investasi ke instrumen obligasi 

jangka panjang Pemerintah AS, serta belum adanya sentimen positif atas perkembangan 

ekonomi di China, Jepang dan India. Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga 

volatilitas nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya melalui penguatan sinergi kebijakan 

fiskal, moneter dan sektor riil, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati serta 

pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar 

dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk 

memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Di samping itu, peningkatan koordinasi 

kebijakan serta peningkatan efektivitas peraturan dan monitoring lalu lintas devisa terus 

dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. Di tingkat internasional dan regional, 

komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama 

bidang keuangan diharapkan semakin memperkuat proses pemulihan ekonomi global dan 

regional. 
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Grafik 2.27  
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2007–2013 

 

Sumber: Bank Indonesia 

 

Sampai dengan akhir April 2013, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dengan rata-rata 

sebesar Rp9.703 per dolar AS, melemah sebesar 6,39 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun sebelumnya. Masih belum adanya kejelasan mengenai pemulihan ekonomi di Eropa , 

potensi pelemahan ekonomi AS akibat kebijakan fiscal cliff, serta masih  lemahnya kinerja 

ekonomi di China, India dan Jepang berdampak pada masih lambatnya pemulihan ekonomi 

dunia pada tahun 2013. Pelemahan ekonomi global tersebut menyebabkan belum pulihnya 

kinerja ekspor Indonesia yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan dan cadangan 

valas di Indonesia, sementara pada saat yang sama kebutuhan untuk pembiayaan impor masih 

tetap tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri diperkirakan 

akan menjadi faktor peredam terhadap pertumbuhan impor BBM yang tinggi. Pemulihan 

permintaan global diperkirakan baru terjadi pada semester kedua tahun 2013 yang juga 

didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging markets) 

yang diproyeksikan meningkat dari 5,1 menjadi 5,5. Di samping itu kekhawatiran terhadap 

ketahanan fiskal (fiscal sustainability) Indonesia sebagai akibat tekanan subsidi energi 

dikhawatirkan menjadi peredam arus masuk modal ke Indonesia, yang pada akhirnya 

meningkatkan tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah selama tahun 2013.  

Di lain pihak, komitmen pemerintah AS untuk tetap malanjutkan kebijakan QE hingga akhir 

2013 diperkirakan akan menyebabkan faktor depresiasi nilai tukar dolar AS, atau dengan kata 

lain masih terdapat faktor yang dapat mendorong penguatan rupiah. Berdasarkan 

perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar 

AS diperkirakan akan berfluktuasi dengan kecenderungan melemah dengan rata-rata Rp9.600 

per dolar AS sepanjang tahun 2013. 
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2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan 2012 dan Outlook 2013 

Tekanan-tekanan yang terjadi diberbagi negara Eropa serta kinerja ekonomi negara maju yang 

kurang baik, telah mendorong aliran likuiditas global untuk mencari instrumen investasi yang 

relative aman. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia yang cukup tinggi 

menyebabkan banyaknya aliran modal ke wilayah tersebut, termasuk Indonesia. Kondisi 

stabilitas ekonomi Indonesia yang berhasil dijaga baik, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi disertai kondisi fiskal yang relatif baik telah mendorong kepercayaan investor pada pasar 

keuangan domestik termasuk instrumen surat utang Pemerintah. Tingginya minat investor 

antara lain tercermin pada penurunan yield obligasi Pemerintah baik yang berdenominasi 

rupiah maupun valuta asing. 

SPN 3 bulan merupakan salah satu jenis Surat Berharga Negara, yang dikeluarkan sejak Maret 

2011 untuk menggantikan peran Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 3 bulan yang tidak 

diterbitkan lagi. Penerbitan SBN 3 bulan digunakan sebagai acuan (benchmark interest rate) 

dalam menentukan tingkat kupon Surat Utang Negara (SUN) dengan tingkat bunga 

mengambang (variable rate). Sejalan dengan yield SBN lainnya, tingkat bunga SPN 3 bulan yang 

ditunjukkan oleh rata-rata imbal hasil tertimbang (weighted average yield) hasil lelang di pasar 

perdana juga menunjukan penurunan. 

Grafik 2.28 
Yield SBN Rupiah 

Grafik 2.29  
Yield SBN Valas 

  
Sumber: Bloomberg 

 

Sepanjang tahun 2012, lelang penerbitan SPN 3 bulan dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan 

total penawaran yang masuk atas lelang instrumen tersebut mencapai Rp58,48 Triliun, jauh 

lebih tinggi dibanding jumlah dana yang dimenangkan yaitu sebesar Rp10,40 triliun. Besarnya 

volume penawaran yang masuk dibandingkan volume SPN yang dimenangkan antara lain salah 

satu penyebab turunnya tingkat bunga SPN 3 bulan. Selama tahun tersebut, rata-rata WAY 

hasil lelang SPN 3 bulan mencapai 3,2 persen atau lebih rendah dari yang diasumsikan dalam 

APBN-P tahun 2012 yaitu sebesar 5 persen. Tingkat bunga rata-rata tersebut juga lebih rendah 

dibanding dengan rata rata tahun 2011 yang mencapai 4,8 persen. 
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Grafik 2.30  
Lelang SPN 3 Bulan Tahun 2012 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Di awal tahun 2013, hingga Maret 2013, telah dilaksanakan 3 kali lelang SPN 3 bulan dan 

berhasil menyerap dana sebesar Rp2,8 triliun dari total penawaran yang mencapai Rp12,6 

triliun. Dari lelang tersebut, rata-rata tertimbang tingkat bunga SPN berada di tingkat 3,6 

persen, masih jauh lebih rendah dibanding tingkat bunga SPN 3 bulan yang diasumsikan dalam 

APBN 2013 di kisaran 5 persen. Walaupun tingkat realisasi suku bunga hingga maret 2013 

masih jauh dari besaran asumsi, namun masih terdapat risiko dan peluang  yang akan 

mempengaruhi pergerakan tingkat bunga SPN ke depan. 

Grafik 2.31  
Perkembangan Tingkat Bunga SPN 3 Bulan 2012 dan Outlook 2013 

 

            Sumber: Kementerian Keuangan 
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Grafik 2.32  
Penawaran dan Nilai Pemenang Lelang SPN 3 Bulan 

 

      Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Masa jatuh tempo instrument SPN 3 bulan yang cukup pendek masih menjadi faktor penarik 

minat investor pada instrumen tersebut. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta 

dinamika ekonomi yang cepat, investor membutuhkan keleluasaan untuk mengalihkan 

dananya pada berbagai instrumen investasi lain yang ada dalam waktu singkat. Faktor jatuh 

tempo tersebut menjadikan SPN 3 bulan menjadi instrument yang memiliki kelebihan 

tersendiri.  

Dari sisi eksternal, kebijakan likuiditas yang longgar di kawasan Eropa dan beberapa negara lain 

dapat menyebabkan masih tingginya likuiditas di pasar global. Dengan kondisi ekonomi 

Indonesia yang masih cukup baik dan menarik, maka masih terdapat peluang terjadinya arus 

modal masuk ke dalam negeri yang dapat menjadi faktor pendorong tingkat bunga SPN 3 bulan 

yang rendah. Namun demikian, besarnya arus modal asing yang masuk dapat menimbulkan 

gejolak pada nilai tukar, khususnya bila terjadi pembalikan arus modal ke luar pasar Indonesia 

(capital reversal) secara mendadak. Gejolak tersebut merupakan dampak negatif bagi stabilitas 

ekonomi domestik yang juga dapat menimbulkan tekanan likuiditas dan peningkatan suku 

bunga di dalam negeri. 

Di tahun 2012, realisasi APBN menghadapi tantangan berupa defisit keseimbangan primer 

(primary balance). Salah satu permasalahan yang dipandang oleh investor dan menjadi salah 

satu sumber tekanan defisit tersebut adalah besarnya beban subsidi harga BBM domestik. 

Peningkatan konsumsi BBM domestik yang diiringi peningkatan harga minyak metah secara 

global, telah mendorong beban biaya subsidi BBM jauh melampaui yang telah dianggarkan. 

Defisit keseimbangan primer dapat menjadi faktor negatif bagi kepercayaan investor terhadap 

pengelolaan kebijakan fiskal, sehingga dapat menyebabkan penurunan minat dan peningkatan 

yield surat utang negara, termasuk SPN 3 Bulan di tahun 2013. Dalam kaitan permasalah 

tersebut, perlu segera dilakukan langkah strategis ke depan untuk mengatasi beban subsidi 

harga BBM tersebut.  
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Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka diperkirakan masih terdapat 

potensi pergerakan tingkat bunga SPN 3 bulan yang cukup besar. Namun demikian, walaupun 

realisasi tingkat bunga hingga Maret 2013 masih jauh dari besaran asumsi, namun masih 

terdapat risiko yang mendorong tingkat bunga SPN bergerak ke tingkat yang lebih tinggi.  

2.2.5  Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) 2012 dan Outlook 2013 

Semenjak krisis global di tahun 2009, perekonomian dunia mulai meningkat. Walaupun 

pemulihan ekonomi masih cukup lemah, ekonomi dunia telah mencatat tingkat pertumbuhan 

positif. Peningkatan pertumbuhan tersebut telah menyebabkan peningkatan permintaan atas 

sumber energi, termasuk minyak mentah di pasar dunia. Peningkatan konsumsi tersebut tidak 

saja didorong upaya pemulihan ekonomi dan stimulus yang dilakukan oleh negara negara maju 

dan di kawasan Eropa, tetapi juga oleh meningkatnya kebutuhan di negara-negara 

berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di negara berkembang, khususnya 

kawasan Asia, mendorong kebutuhan sumber energi untuk mendukung peningkatan aktivitas 

produksi dan dunia usaha. 

Grafik 2.33  
Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Konsumsi Minyak Mentah Dunia 

 

                        Sumber: WEO, April 2013 

 

Di antara negara berkembang kawasan Asia, China dan India merupakan dua negarayang 

mencatat pertumbuhan tertinggi dan menjadi penopang  pemulihan ekonomi global. 

Kebutuhan dan konsumsi energi di kedua negara tersebut cukup memberikan dampak 

signifikan pada permintaan dunia, disamping kedua negara tersebut merupakan negara 

dengan penduduk yang sangat besar. Sejak tahun 1990, pangsa konsumsi energi kedua negara 

ini meningkat cukup tajam. Di tahun 1990, pangsa konsumsi energi dua negara ini hanya 10% 

dari total konsumsi energi dunia. Pangsa ini meningkat drastis hingga 21% di tahun 2008 dan 

diperkirakan akan terus menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan permintaan energi juga 

terjadi  di negara non-OECD lainnya, sebagaimana tercermin pada tren jumlah konsumsi 
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minyak negara non-OECD yang terus meningkat sejak tahun 2010. Total konsumsi minyak 

dunia di tahun 2010 berada pada level 87,2 juta barel per hari meningkat  menjadi 88,3 juta 

barel per hari di tahun 2011, dan pada akhirnya mencapai 89,1 juta barel per hari di tahun 

2012. 

Di sisi penawaran, produksi minyak pun menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan 

pergerakan jumlah permintaan dunia. Peningkatan produksi terjadi selama periode 2009 

hingga 2012. Produksi minyak mentah di tahun 2010 86,9 juta barel per hari, meningkat 3,0% 

dibanding produksi di tahun 2009. Produksi minyak dunia terus meningkat hingga 87,2 juta 

barel per hari di tahun 2011 dan 89 juta barel per hari di tahun 2012.  Meskipun produksi terus 

mengalami peningkatan sejak krisis global 2009, jumlah produksi minyak dunia masih belum 

mengimbangi peningkatan jumlah yang dikonsumsi. Jumlah produksi yang relatif lebih rendah, 

menyebabkan ekses permintaan dan mendorong penurunan stok dan cadangan minyak 

mentah yang ada di pasar global, sehingga menyebabkan tekanan peningkatan harga minyak 

mentah dunia. 

Grafik 2.34  
Permintaan dan Produksi Minyak Mentah Dunia 

 

 Sumber: Bloomberg 

 

Selama periode 2009 hingga 2012, harga rata-rata dua jenis minyak mentah acuan dunia, WTI 

dan Brent, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 81,0 persen dan 52,6 persen. Di 

tahun 2011, harga rata rata minyak mentah WTI menunjukan lonjakan tertinggi, dan  mencapai 

titik tertingginya pada tanggal 29 April di level US$113.93 per barel. Peningkatan ini juga 

didorong oleh berbagai krisis yang terjadi di Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan juga Afrika 

Utara. Di tahun 2012, secara rata-rata harga minyak WTI dan Brent tetap tinggi yaitu di level 

US$94,1 per barel dan US$111,9 per barel. Tingginya harga tersebut disebabkan masih adanya 

kekhawatiran bahwa Iran akan menutup selat Hormus sehingga mengganggu supply minyak. 
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Selain itu, adanya krisis di Siria dan masalah pengiriman di Laut Utara juga menyebabkan harga 

minyak tetap tinggi.  

Tren pergerakan harga minyak mentah dunia berpengaruh besar pada pergerakan harga 

minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price-ICP) dimana pergerakah harga ICP mengikuti 

tren harga minyak dunia. Harga rata-rata ICP yang pada tahun 2010 berada di level US$79,40 

per barel telah meningkat meningkat drastis menjadi US$111,55 per barel di tahun 2011. Pada 

tahun 2012, ICP kembali meningkat dengan harga rata-rata mencapai US$112,73 per barel. 

Di tahun 2013, konsumsi minyak dunia diperkirakan masih akan meningkat dan mencapai 90 

juta barel per hari. Peningkatan konsumsi tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

global yang sedikit membaik, serta dampak kebijakan stimulus ekonomi di beberapa negara, 

khususnya negara maju dan kawasan Eropa. Di samping itu, pertumbuhan  ekonomi negara 

berkembang juga diperkirakan masih meningkat. Perekonomian China dan India, walaupun 

masih relatif lemah, diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan  sehingga turut 

memberikan kontribusi pada peningkatan permintaan minyak dunia. Di sisi pasokan, Badan 

Energi AS (EIA) memperkirakan akan terjadi peningkatan pasokan dari negara-negara non-

OPEC. Negara non-OPEC  akan meningkatkan produksinya hingga 1,05 juta barel per hari di 

tahun 2013. Faktor lain yang  juga mempengaruhi harga minyak dunia adalah meredanya 

ketagangan di negara-negara produsen minyak juga akan mengurangi dampak kekhawatiran 

dan spekulasi mengenai ketersediaan cadangan dan pasokan minyak di pasar dunia.  

Selama empat bulan pertama tahun 2013 harga rata-rata minyak WTI turun 9,1% yaitu dari  

US$103,1 per barel pada Januari–April 2012 menjadi  US$93,8 per barel. Harga rata-rata 

minyak Brent juga mengalami penurunan sebesar 7,2 %, yaitu dari US$118,9 per barel ke 

US$110,3 per barel di periode yang sama. Tren penurunan harga diperkirakan masih akan 

terjadi disepanjang tahun 2013. Badan Energi AS (EIA)  memperkirakan harga rata-rata minyak 

mentah pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan tahun 2012. Harga rata-rata WTI dan 

Brent  masing-masing diperkirakan akan mencapai US$93/barel dan US$106/barel. 

Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2013 masih relatif tinggi  dan berada di atas 

US$100 per barel walaupun dengan tren yang menurun mengikuti tren harga minyak dunia. 

Selama awal Tahun 2013 sampai dengan April 2013 harga rata-rata minyak mentah Indonesia 

mencapai  level US$108,4 per barel, atau turun 11,7% dibanding periode yang sama tahun 

2012 yang mencapai level US$122,7. Sepanjang tahun 2013, diperkirakan tren menurun tetap 

berlanjut sesuai perkembangan pasar minyak global. Namun demikian, perkiraan harga minyak 

mentah dunia dan ICP masih menghadapi banyak risiko dan faktor ketidak pastian yang 

bersumber pada kondisi geopolitik, kondisi alam dan iklim.  Dengan mempertimbangkan hal-

hal tersebut di atas, harga minyak di tahun 2013 diperkirakan lebih rendah dibanding harga 

rata-rata 2012, dan pemerintah memperkirakan harga rata-rata ICP akan berada di level 

US$108 per barel. 
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Grafik 2.35  
 Perkembangan Harga Minyak Dunia 2008—Februari 2013 

 
     Sumber: Kementerian ESDM 

 

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas 2012 dan Outlook 2013 

Setelah mengalami peningkatan selama tahun 2008-2010, realisasi lifting minyak mengalami 

penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Di tahun 2011, lifting minyak yang ditargetkan 

mencapai 945 ribu barel per hari, hanya tercapai 95% saja yaitu sebesar 898 juta barel per hari. 

Penurunan yang cukup signifikan  ini disebabkan oleh penurunan produksi yang secara alamiah 

terjadi di seluruh lapangan. Penurunan ini bervariasi antara 25%-50% per tahun. KKKS yang 

mengalami penurunan cukup signifikan adalah Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Total E&P 

Indonesie (TEPI).  Penurunan tersebut disebabkan oleh tingkat pengurasan yang sudah sangat 

tinggi dan mulai berairnya sumur minyak sehingga meninggalkan produksi puncaknya.   

Di tahun 2012, lifting minyak yang ditargetkan mencapai 930 ribu barel per hari, hanya 

mencapai 860,7 ribu barel hari. Penurunan ini disebabkan beberapa lapangan minyak di 

Indonesia sudah tua sehingga mengalami penurunan produksi. Enam besar KKKS yang 

memproduksi hampir 63% minyak di tahun 2011 semuanya mengalami penurunan produksi. 

Keenam KKKS tersebut adalah Chevron Pacific Indonesia (CPI)– Rokan, ConocoPhilips Natuna 

Sea Area Blok B, Inpex Corporation, Total E&P Indonesie, CNOOC (Southeast Sumatera), dan 

Pertamina Hulu Energi ONWJ. Tertundanya keputusan operator baru di blok WMO dan 

beberapa kerusakan pada fasilitas produksi seperti pecahnya pipa di Caltex, terbakarnya kapal 

minyak Gagasan Perak di Kangean dan Lentera Bangsa di CNOOC juga menjadi faktor 

penyumbang turunnya lifting minyak nasional.    

Dalam APBN tahun 2013, pemerintah telah menetapkan asumsi lifting minyak bumi sebesar 

900 ribu barel per hari yang akan bertumpu pada produksi dari Chevron Pacific Ind., Total E&P 

Indonesia,  ConocoPhilips Ind. Ltd., PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE 

WMO) di Jawa Timur dan PT Pertamina EP di area Pondok Makmur, Bekasi, Jawa Barat. 
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Realisasi lifting minyak bumi selama periode Desember 2012 – Maret 2013 menunjukan 

perkembangan yang belum sesuai dengan harapan, di mana realisasi lifting minyak baru 

mencapai 826 ribu barel per hari. Kinerja yang kurang baik tersebut antara lain disebabkan 

oleh cuaca buruk pada Januari 2013, gangguan operasi, dan penurunan alamiah produksi  

sumur-sumur minyak yang tua. Sementara itu, lapangan minyak baru  pada saat ini belum siap 

berproduksi maksimal. Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, asumsi lifting minyak 

bumi tahun 2013 diperkirakan hanya mencapai 840 ribu barel per hari. 

Grafik 2.36  
 Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) 

 
                  Sumber: Kementerian ESDM 

 

Dalam APBN tahun 2013, untuk pertama kalinya telah dimasukkannya variabel lifting gas 

sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan 

beberapa pertimbangan, khususnya untuk mengimbangi potensi pendapatan dari minyak 

mentah yang diperkirakan akan terus menerun. Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan cadangan gas yang cukup besar (3% total dunia) dan telah merupakan negara pemasok 

gas ke pasar dunia. Dengan potensi tersebut, Pemerintah bermaksud memanfaatkan gas bumi 

sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi. 

Realisasi lifting gas bumi selama periode 2008-2011 cenderung meningkat yaitu dari 1.146 ribu 

barel setara minyak per hari (MBOEPD) pada tahun 2008 hingga mencapai level tertinggi di 

tahun 2011 yaitu sebesar 1.269 MBOEPD. Akan tetapi memasuki tahun 2012, realisasi lifting 

gas bumi sedikit menurun menjadi 1.260 MBOEPD. Penurunan ini disebabkan oleh baik faktor 

eksternal maupun internal. Faktor eksternal mencakup permasalahan lisensi, masalah lahan, 

dan kompensasi, yang mencapai 33% dari total 69 kontraktor. Sementara itu, faktor internal 

mencakup masalah pengoperasian dan keuangan yang mencapai hingga 24% dari total 

perusahaan kontraktor. Permasalahan internal ini secara khusus terkait dengan keinginan 

beberapa kontraktor untuk melakukan pembagian risiko (risk sharing) kepada pihak lain. Untuk 
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tahun 2013, lifting gas bumi akan didukung oleh dua proyek andalan hulu migas yaitu lapangan 

Sumpal yang akan memproduksi gas sebesar 74 MMSCFD dan lapangan Sebuku (100 

MMSCFD). Selama periode Desember 2012 s.d. Maret 2013, realisasi lifting minyak gas bumi 

baru mencapai 1.204 ribu barel  setara minyak per hari (MBOEPD) yang terdiri dari LNG 

sebesar 308,6 juta MMBTU, LPG sebesar 548,5 ribu MTON, dan Natural Gas sebesar 502,0 juta 

MMBTU. Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, asumsi lifting gas bumi tahun 2013 

diperkirakan mencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). 

Grafik 2.37 
 Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) 

 

                         Sumber: Kementerian ESDM 
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BAB 3  
SASARAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 2014 

 

3.1  Sasaran Pembangunan 

Secara umum tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam negara 

kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam 

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan 

dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tujuan tersebut merupakan sasaran 

jangka panjang yang pencapaiannya diupayakan dalam beberapa tahapan melalui sasaran 

jangka menengah. Sasaran pembangunan jangka panjang itu merupakan pedoman bagi 

Pemerintah dalam menyusun program kerja dan kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan, yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program kerja dan kegiatan 

yang dirumuskan dalam RPJPN dan RPJMN setiap tahun dijabarkan dalam rencana kerja 

pemerintah (RKP). Di dalam RPJPN telah diarahkan kerangka pencapaian sasaran 

pembangunan hingga akhir tahun 2025, dan hingga kini Indonesia telah memasuki tahap 

kegiatan pembangunan dalam RPJMN yang kedua, yaitu selama periode 2010-2014. 

Dalam tahun 2014, Indonesia akan memasuki tahap akhir dari pelaksanaan RPJMN kedua. 

Dalam tahun ini, Pemerintah akan meninjau kembali sasaran-sasaran yang telah ditetapakan 

dalam RPJMN kedua serta hasil yang telah dicapai dalam periode 2010 – 2013. Perbedaan 

antara sasaran dan hasil yang dicapai tersebut diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

program-program kegiatan pembangunan dalam tahun 2014 untuk memenuhi  target serta 

untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada pada arah yang tepat (on the 

right track) sesuai dengan sasaran pembangunan jangka panjang. 

3.1.1  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 telah ditetapkan sejumlah 

sasaran untuk mendorong kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh dan inklusif. Sasaran-sasaran tersebut disusun dalam kisaran 

(range) sebagai antisipasi terhadap dinamika internal dan eksternal yang berpotensi 

memunculkan tantangan yang tidak diduga sebelumnya, sehingga menghambat pencapaian 

sasaran-sasaran tersebut. Sebagaimana RPJMN sebelumnya, RPJMN 2010-2014 juga telah 

menetapkan  sasaran-sasaran indikatif berupa sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat
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pengangguran, dan angka kemiskinan. Sasaran-sasaran tersebut merupakan acuan bagi upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang dilakukan pemerintah sampai tahun 2012 

terlihat memberikan hasil yang relatif cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa sasaran 

yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam 

tahun 2010 dan 2011 pemerintah berhasil mencapai realisasi pertumbuhan yang relatif stabil 

dan lebih tinggi dibandingkan sasaran. Sejalan dengan  itu, tingkat pengangguran dan angka 

kemiskinan juga terus menurun dan berada dibawah sasaran. Namun dalam tahun 2012 laju 

pertumbuhan ekonomi berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai 

akibat tekanan krisis ekonomi dunia. Demikian pula halnya dengan angka kemiskinan pada 

September 2012. Walaupun belum merupakan angka final, angka kemiskinan sedikit berada di 

atas sasaran yang ingin dicapai. Sementara itu, laju inflasi secara umum juga berada di bawah 

sasaran yang ditetapkan. 

Tabel 3.1  
Sasaran RPJMN 2010 -2014 

 

Sumber: Bappenas 

Tabel 3.2  
Realisasi RPJMN dan Sasaran dalam APBN 

 

Sumber: BPS, Kemenkeu, Bappenas 

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, dalam tahun-tahun selanjutnya faktor risiko 

dan tantangan yang bakal dihadapi untuk mencapai sasaran RPJM diperkirakan masih berat. 

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh faktor risiko, terutama proses pemulihan ekonomi global 

yang masih berjalan lambat. Faktor risiko ini diperkirakan masih akan membayangi 

perekonomian domestik ke depan. Dalam kondisi demikian pencapaian sasaran pertumbuhan 

ekonomi dalam tahun 2013 dan 2014 akan menjadi lebih berat dan membutuhkan upaya yang 

lebih keras. Risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi domestik sangat berpotensi memperkecil 

dampak pertumbuhan terhadap penurunan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, 

2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi 5,5% - 5,6% 6,0% - 6,3% 6,4% - 6,9% 6,7% - 7,4% 7,0% - 7,7%

Tingkat Pengangguran 7,6% 7,3% - 7,4% 6,7% - 7,0% 6,0% - 6,6% 5,0% - 6,0%

Angka Kemiskinan 12% - 13,5% 11,5% - 12,5% 10,5% - 11,5% 9,5% - 10,5% 8,0% - 10,0%

Inflasi 4,0% - 6,0% 4,0% - 6,0% 4,0% - 6,0% 3,5% - 5,5% 3,5% - 5,5%

2010 2011 2012 2014

realisasi realisasi realisasi Target APBN Realisasi Q1 KEM PPKF

Pertumbuhan Ekonomi 6,2% 6,5% 6,2% 6,8% 6,02% 6,4% - 6,9%

Tingkat Pengangguran 7,1% 6,6% 6,14% (ags'12) 5,8% -6,1% 5,92% 5,6% -5,9%

Angka Kemiskinan 13,33% 12,49% 11,66% (sep '12) 9,5% -10,5% n.a 9,0% -10,0%

Inflasi 7,00% 3,80% 4,30% 4,90% 5,86% 4,5% ± 1%

2013
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sehingga pencapaian sasaran tingkat pengangguran dan angka kemiskinan berpotensi 

melampaui batas atas sasaran yang ditetapkan. Di sisi lain, meningkatnya gejolak harga 

komoditas di pasar dunia dan pasar domestik akhir-akhir ini, juga memiliki potensi untuk 

mendorong laju inflasi ke tingkat yang lebih tinggi. 

3.1.2  Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 

Upaya pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam tahun 2014 

diwujudkan melalui berbagai program kerja terkait yang terangkum dalam Rencana Kerja 

Pemerintah 2014. Penyusunan program kerja tersebut tidak hanya terbatas pada upaya 

pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN, namun juga memuat beberapa kebijakan 

untuk menangani isu-isu strategis yang telah mengemuka saat ini dan perlu mendapatkan 

perhatian dan respon yang tepat. Arah kebijakan dan program-program pembangunan yang 

tertuang dalam RKP 2014 tersebut dirumuskan dalam satu tema, yaitu: “Memantapkan 

Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. 

Program-program kerja pemerintah dan tema RKP 2014 disusun berdasarkan unsur-unsur 

utama kegiatan yang dititikberatkan pada upaya untuk lebih memantapkan perekonomian dan 

stabilitas ekonomi nasional, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 

memelihara stabilitas sosial politik. Unsur-unsur tersebut lebih lanjut dijabarkan menjadi arah 

kegiatan pembangunan ekonomi, yang sekaligus juga menjadi arah kebijakan ekonomi makro 

dan pokok pokok kebijakan fiskal 2014. Sasaran kegiatan pembangunan dalam tahun 2014, 

antara lain : (i) memperkuat ketahanan ekonomi domestik, (ii) meningkatkan daya saing 

ekonomi domestik, (iii) mendorong pencapaian pertumbuhan yang inklusif, (iv) menjaga 

stabilitas ekonomi makro, (v) menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, dan 

(vi) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

3.2  Tantangan Pembangunan 2014  

Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP 

bukan pekerjaan mudah. Berbagai dinamika pada tingkat global dan domestik tentu akan 

membawa implikasi yang dapat menjadi tantangan dan sekaligus juga memberikan peluang 

bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.  

3.2.1  Gejolak Perekonomian Global 

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014 akan sangat ditentukan oleh 

kekuatan ekonomi domestik dan pengaruh proses pemulihan ekonomi global pada tahun 2014 

dan tahun sebelumnya.  Memasuki tahun ketiga setelah terjadinya krisis global, proses 

pemulihan ekonomi dunia masih berlangsung lambat.  Kondisi ini menyebabkan prospek 

perekonomian global pada tahun 2013 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang 
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cukup berat dan akan membawa implikasi pada ekonomi domestik. Terlebih lagi adanya 

ketidakpastian yang tinggi sejalan dengan sejumlah faktor risiko diperkirakan akan 

membayangi perekonomian global dan domestik ke depan.  

Ketidapastian dan sejumlah faktor risiko tersebut terutama berkaitan dengan beberapa 

permasalahan yang memperlemah proses pemulihan ekonomi global dalam tahun 2012 yang 

masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Konsolidasi fiskal di Amerika Serikat yang harus 

diselesaikan dalam jangka pendek  agar Amerika Serika terhindar dari masalah pemotongan 

otomatis pengeluaran pemerintah (automatic cut spending) dan pelampauan limit utang (debt 

ceiling). Masalah konsolidasi ini dikhawatirkan masih akan masih membebani ekonomi 

Amerika Serikat dan dalam jangka menengah bisa mengganggu prospek dan sustainabilitas 

fiskal negara tersebut. Faktor risiko lain terkait dengan potensi stagnasi ekonomi yang 

diperkirakan masih membayangi kawasan Eropa akibat krisis utang pemerintah serta potensi 

resesi ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Jepang. Di samping itu juga terdapat faktor 

risiko akibat gejolak harga komoditas dan arus likuiditas yang melimpah di pasar keuangan 

global. 

Apabila ketidakpastian dan beberapa faktor risiko tersebut menyebabkan perekonomian global 

kembali jatuh, atau tumbuh lebih rendah dari perkiraan, maka dampaknya diperkirakan 

kembali akan menekan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013. Sebagaimana 

terjadi pada tahun 2012, dimana ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar 6,2 persen, lebih 

rendah dari sasaran yang ditetapkan pada tingkat 6,5 persen. Hal ini tidak terlepas dari dampak 

krisis global yang ditransmisikan ke dalam perekonomian nasional, terutama melalui jalur 

keuangan dan perdagangan internasional. Dalam tahun 2013 perekonomian domestik 

diperkirakan tumbuh 6,2 persen, lebih rendah dari sasaran pertumbuhan dalam APBN 2013 

sebesar 6,8 persen. Berdasarkan perkembangan kondisi global yang masih dibayangi 

ketidakpastian dan faktor risiko tersebut maka pada tahun 2014, perekonomian nasional 

diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,4 persen hingga 6,9 persen, belum dapat mencapai 

sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. 

3.2.2  Likuiditas global  

Krisis dan tekanan fiskal yang dihadapi beberapa negara Eropa dan negara maju akhir-akhir ini 

telah mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk mengambil kebijakan stimulus 

untuk mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Salah satu 

kebijakan stimulus yang dipilih adalah pelonggaran likuiditas, baik melalui pengucuran dana 

tambahan, penurunan suku bunga, pembelian obligasi, dan lain sebagainya. Kebijakan-

kebijakan tersebut telah menyebabkan melimpahnya likuiditas di pasar global secara 

keseluruhan. Banyak negara di dunia, terutama negara-negara di kawasan Asia termasuk 

Indonesia, telah mendapat manfaat dari melimpahnya likuiditas tersebut. Kinerja dan stabilitas 

ekonomi negara-negara di kawasan ini yang masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara 

di kawasan Eropa telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi dan peluang 
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negara-negara berkembang Asia, sehingga mendorong terjadinya aliran modal masuk ke 

negara-negara tersebut.  

Bagi Indonesia pengaruh aliran modal masuk tersebut antara lain ditandai dengan peran modal 

asing yang relatif tinggi di pasar keuangan dan modal Indonesia. Peranan modal asing yang 

tinggi tersebut selain membawa manfaat juga memiliki risiko tersendiri. Aliran modal masuk 

yang besar, terutama yang bersifat jangka panjang (investasi langsung) dapat memperkuat 

posisi cadangan devisa nasional, yang pada gilirannya dapat menguatkan nilai tukar rupiah 

serta membantu aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Namun potensi risiko juga 

tidak bisa dihindari, terutama apabila terjadi capital reversal. Dengan karakteristik pasar modal 

yang relatif tanpa hambatan dengan arus modal yang relatif mudah berpindah, perubahan 

kebijakan di negara lain dapat menyebabkan arus keluar modal asing, baik ke negara asal 

ataupun ke negara lain yang memberikan imbal hasil relatif lebih baik. Tekanan arus modal 

yang besar tentu dapat mengganggu stabilitas nilai tukar, yang bila tidak dikelola dan 

ditanggapi secara tepat dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sektor riil, 

dan pada akhirnya juga berdampak negatif pada tingkat pengangguran dan angka kemiskinan 

di Indonesia. 

3.2.3  Harga komoditas dan Harga Minyak 

Harga komoditas yang diperkirakan masih berfluktuasi dan cenderung menurun di pasar 

internasional juga memiliki potensi risiko. Dalam tahun 2012,  harga komoditas yang menurun 

telah menyebabkan melemahnya kinerja sektor perdagangan luar negeri Indonesia, walaupun 

volume perdagangan masih tumbuh positif. Dalam tahun 2013 harga komoditas juga 

diperkirakan menurun dan volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat. Peningkatan 

volume perdagangan dapat memberikan indikasi peningkatan permintaan dari pasar 

internasional dan dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja neraca 

perdagangan. Namun demikian, kecenderungan menurunnya harga komoditas berpotensi 

melemahkan ekspor Indonesia, terutama karena hingga saat ini andalan ekspor Indonesia 

masih didominasi komoditas primer, termasuk minyak bumi dan gas alam.  

Penurunan harga minyak dikhawatirkan akan mendorong peningkatan konsumsi BBM di dalam 

negeri yang pada gilirannya mendorong naiknya impor BBM. Peningkatan konsumsi juga akan 

berimplikasi pada penambahan subsidi BBM dalam APBN apabila pemerintah tidak menempuh 

kebijakan penyesuaian harga BBM. Peningkatan besaran subsidi akan mengganggu 

keseimbangan anggaran primer (primary balance) yang selanjutnya akan mempengaruhi 

sustainabilitas fiskal. Namun apabila pemerintah menempuh kebijakan penyesuaian BBM maka 

implikasinya akan terlihat pada naiknya tekanan inflasi, menurunnya pertumbuhan dan 

kemudian akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan (tingkat pengangguran) dan 

kemiskinan. 
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3.2.4 Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Inklusif 

Permasalahan lain yang sering menjadi perhatian pada saat ini adalah terkait dengan 

pemerataan dan kesempatan pada kegiatan dan hasil-hasil pembagunan. Isu pemerataan 

akhir-akhir ini kembali terangkat seiring dengan indikator yang mengungkapkan terjadinya 

peningkatan senjang pendapatan di dalam masyarakat.  Statistik Gini Ratio yang dikeluarkan 

oleh BPS menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan koefisien gini sejak 2005 hingga 2011 

yang mengindikasikan peningkatan konsumsi (daya beli) masyarakat lebih tinggi terjadi pada 

kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Pada statistik yang lain dapat 

diketahui bahwa kegiatan dan program pembangunan berhasil menurunkan tingkat 

pengangguran dan angka kemiskinan. Namun dengan indikator Gini Ratio diperkirakan 

peningkatan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan 

menengah ke atas. Dalam hal ini, hasil-hasil pembangunan belum dapat dinikmati oleh 

masyarakat secara merata dan upaya mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera secara 

merata masih belum menunjukan hasil sesuai harapan. Pemerintah sangat menyadari hal 

tersebut dan tetap pada komitmen untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berupaya 

keras memperluas kesempatan pada aktivitas ekonomi dan pembangunan bagi seluruh warga 

negara serta mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat secara lebih 

merata. 

Terkait dengan permasalahan tersebut, salah satu faktor penting untuk mencapai 

pembangunan inklusif adalah kegiatan pembangunan dan daya dukung infrastruktur ke seluruh 

wilayah RI. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menjadi pemicu bagi aktivitas 

ekonomi dan insentif untuk kegiatan investasi di berbagai wilayah. Infrastuktur, khususnya 

jaringan transportasi antar daerah, akan meningkatkan keterkaitan antar daerah di Indonesia. 

Ketersediaan infrastruktur akan memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi 

kegiatan ekonomi masyarakat serta aktivitas produksi dan ekonomi. Peningkatan aktivitas 

ekonomi dan produksi akan menciptakan kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar bagi 

masyarakat setempat, dan dengan demikian dapat tercipta peningkatan pendapatan yang 

pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang 

mendukung perbaikan komunikasi dan transportasi antar wilayah di Indonesia akan 

menciptakan peluang pasar yang lebih besar bagi dunia usaha. Pasar yang lebih besar dan 

terintegrasi akan mendorong terwujudnya economic of scale sehingga mendorong efisiensi dan 

daya saing produk dan iklim usaha domestik. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur yang 

merata akan lebih memberikan jaminan yang lebih baik bagi penyebaran hasil-hasil 

pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat, khususnya bagi masyarakan di wilayah-

wilayah terluar dan terpencil. Hal-hal tersebut tentu akan memberikan dampak positif dan 

kesempatan yang makin luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam aktivitas 

ekonomi dan pembangunan guna memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masing-masing, 

dan pada gilirannya akan tercapai sasaran perbaikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Tantangan yang muncul saat ini adalah keterbatasan kemampuan pemerintah dalam 

mewujudkan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah dan dapat dinikmati oleh seluruh 
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golongan masyarakat. Struktur dan postur keuangan negara pada saat ini belum mampu 

memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang 

dibutuhkan. Berbagai keterbatasan baik dalam hal regulasi, beban belanja yang masih kurang 

produktif, dinamika pada perekonomian, telah membatasi ruang gerak untuk mendorong 

pembangunan infrastruktur dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. 

Kebutuhan akan sumber energi dan ketersediaan pasokan listrik merupakan faktor penting 

bagi kelangsungan kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi. Walaupun hingga saat ini 

pemerintah telah berupaya keras dalam menjalankan program penyediaan sumber pasokan 

listrik dan energi, perkembangan ketersediaan tersebut masih belum mampu mengimbangi 

peningkatan kebutuhan yang terjadi. Demikian halnya dengan pengembangan infrastruktur 

jalan dan fasilitas pendukung transportasi, seperti pelabuhan, bandara, yang 

pengembangannya masih terhambat masalah-masalah sosial, pendanaan, peraturan, dan lain 

sebagainya.  

Ke depan, kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukungnya akan menjadi faktor penting bagi 

sustainabilitas pembangunan. Hingga saat ini, perekonomian domestik masih didorong oleh 

peningkatan permintaan dan konsumsi domestk yang besar.  Jumlah penduduk yang besar 

disertai peningkatan kelompok usia produktif akan menghasilkan peningkatan kelompok 

masyarakat berpendapatan menengah dengan daya beli yang cukup baik diperkirakan akan 

terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Potensi 

peningkatan sisi permintaan tersebut dapat menimbulkan risiko hiper inflasi atau bahkan 

“bubble burst” bila tidak diimbangi peningkatan di sisi produksi. Dengan memahami 

permasalahan ini, peran pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong peningkatan 

investasi dan aktivitas produksi menjadi suatu keharusan bagi Indonesia. 

3.2.5  Perbaikan Iklim Investasi  

Upaya mendorong investasi dan peningkatan aktivitas produksi merupakan strategi penting 

untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) untuk 

mencapai tujuan tujuan akhir pencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagaimana telah 

disebutkan di bagian terdahulu, penyediaan infrastruktur merupakan prasyarat penting dalam 

mendorong investasi. Namun demikian, masih terdapat banyak hal yang mempengaruhi 

perkembangan investasi dan masih perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk tetap 

mendorong kegiatan penanaman modal dan pengembangan usaha.  

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menikmati peningkatan investasi langsung 

yang cukup menggembirakan, sebagaimana terlihat pada tren peningkatan PMA dan PMDN. 

Peningkatan kegiatan investasi langsung tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi 

fundamental ekonomi yang stabil dan kuat, dan relatif lebih baik dibandingkan berbagai negara 

yang terkena imbas krisis global. Beberapa hal lainnya juga menjadi salah satu faktor 

pendukung bagi daya tarik investasi di Indonesia, antara lain peringkat ketahanan fiskal, 

kenaikan peringkat investasi oleh lembaga internasional, dan pasar domestik yang besar. 

Namun demikian, dengan proses pemulihan ekonomi yang akan terjadi ke depan, maka daya 
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tarik tersebut belum cukup untuk menjamin minat investor yang tetap tinggi. Beberapa faktor 

lainnya masih perlu terus diperbaiki untuk menjaga momentum tren investasi yang terjadi saat 

ini. 

Beberapa publikasi dan survei oleh lembaga-lembaga internasional telah menetapkan 

beberapa kriteria penting untuk menilai kondisi iklim usaha dan investasi di berbagai negara. 

Salah satu survey atas iklim usaha tersebut adalah index ease of doing business yang dilakukan 

oleh bank dunia (world bank). Dalam surveinya yang diterbitkan bulan Juni 2012, Indonesia 

telah menempati peringkat 128 dunia atau 19 dari 24 negara di kawasan asia timur dan pasifik. 

Peringkat tersebut di bawah negara negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, 

bahkan Vietnam. Dalam penilaian tersebut terdapat beberapa kriteria dengan penilaian kurang 

baik dan perlu mendapat perhatian untuk peberbaikan iklim investasi, yaitu: kemudahan untuk 

memulai usaha, ketersediaan tenaga listrik, masalah perpajakan, kepastian penyelesaian 

permasalahan terkait kebangkrutan (insolvency), isu terkait kepatuhan kontrak kerja. Isu-isu 

tersebut baik langsung dan tidak langsung terkait dengan permasalahan layanan birokrasi dan 

administrasi publik, kepastian hukum, fasilitas perpajakan dan fiskal, ketersediaan 

infrastruktur. Penanganan dan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut akan 

memberikan dampak pada daya saing iklim investasi di Indonesia.  

3.2.6  Konsumsi BBM  dan Subsidi Harga BBM Domestik 

Peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara logis akan mendorong 

peningkatan konsumsi, termasuk juga peningkatan konsumsi BBM. Perekonomian Indonesia 

juga tidak terlepas dari kondisi tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh di atas 

6 persen dan diiringi oleh peningkatan pendapatan perkapita masyarakat telah diwarnai oleh 

peningkatan konsumsi bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak, baik untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi masyarakat maupun dunia usaha. Selama lima tahun terakhir 

peningkatan konsumsi BBM domestik untuk jenis premium telah mencapai pertumbuhan rata 

rata 9,5 persen per tahun, bahkan pada tahun 2011 dan 2012 mencapai pertumbuhan di atas 

10 persen per tahun. Sementara konsumsi solar bersubsidi untuk lima tahun terakhir tumbuh 

7,6 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 12,4 persen dan kemudian melambat 

menjadi 7,2 persen di tahun 2012. Untuk konsumsi minyak tanah pertumbuhannya relatif 

rendah dengan tren menurun sebagai dampak pengalihan konsumsi minyak tanah ke gas oleh 

masyarakat. Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi terutama melonjak di tahun 2011. Hal 

tersebut terutama disebabkan peningkatan harga minyak mentah yang sangat tinggi di pasar 

global dan mendorong peningkatan harga bahan bakar secara umum di berbagai negara. Di 

Indonesia, lonjakan harga BBM non subsidi telah menimbulkan perbedaan tingkat harga yang 

cukup besar dengan harga BBM bersubsidi sehingga mendorong peralihan konsumsi 

masyarakat atas BBM non subsidi ke BBM bersubsidi. Harga minyak mentah yang terus 

menerus berada pada tingkat yang tinggi, tentu akan menyebabkan konsumsi BBM bersubsidi 

yang tetap berada pada jumlah besar.  
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Peningkatan konsumsi BBM domestik tersebut menjadi permasalahan akibat dampaknya pada 

kebijakan subsidi harga BBM di dalam negeri yang telah berlangsung lama. Peningkatan 

konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri selama beberapa tahun terakhir telah mendorong 

peningkatan realisasi anggaran subsidi di dalam APBN, bahkan hingga melampaui batas pagu 

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Peningkatan anggaran subsidi energi dan BBM 

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN paling tidak 

terkait dengan dua isu penting, yaitu (i) isu sasaran subsidi yang kurang tepat, dan (ii) dampak 

pada alokasi belanja modal dan fiscal space. 

Tujuan kebijakan subsidi secara umum antara lain adalah untuk melindungi masyarakat 

golongan kurang mampu melalui peran alokasi belanja Pemerintah. Dengan subsidi tersebut, 

masyarakat golongan kurang mampu akan mendapat fasilitas khusus untuk memenuhi 

kebutuhannya melalui tingkat harga produk yang lebih murah. Kebijakan harga BBM domestik 

pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif serta menjamin 

kebutuhan bahan bakar masyarakat kurang mampu. Namun pada saat ini, alokasi BBM 

bersubsidi sebagian besar berupa subsidi BBM premium untuk kendaraan masyarakat. Subsidi 

BBM tersebut telah menjamin tersedianya harga BBM yang dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat pada tingkat harga yang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia (World Bank) serta statistik susenas BPS dapat 

diketahui bahwa kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi telah 

menikmati bagian subsidi dalam nilai rupiah yang lebih besar. Dengan pola konsumsi 

masyarakat kelompok menengah ke atas relatif mengkonsumsi BBM lebih banyak, antara lain 

melalui konsumsi BBM untuk kendaraan roda empat. Sebagai contoh sederhana, berdasarkan 

data susenas inti Februari 2009 diperoleh informasi bahwa konsumsi BBM oleh kendaraan roda 

dua rata-rata sebesar 18,7 liter per bulan, sementara untuk kendaraan roda empat adalah 113 

liter per bulan. Dengan memperhatikan bahwa pemilik kendaraan roda empat secara umum 

memilik pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik dibandingkan pemilik kendaraan roda dua, 

maka dapat disimak bahwa subsidi BBM yang dinikmati tiap bulan oleh masyarakat yang lebih 

mampu akan lebih besar dibanding subsidi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian 

sasaran subsidi BBM untuk melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah menjadi bias. 

Terkait dengan belanja modal dan fiscal space, realisasi anggaran subsidi yang sangat besar 

dan terus meningkat telah menyita sebagian besar penerimaan dalam struktur APBN. Hal 

tesebut menyebabkan anggaran yang tersedia bagi kegiatan-kegiatan untuk mendukung 

proyek fisik dan belanja modal (khususnya belanja infrastruktur) akan semakin terbatas. Hal ini 

menyebabkan daya dukung pemerintah dalam menyediakan infrastruktur bagi stimulus 

ekonomi akan semakin terbatas, sementara di lain sisi belanja infrastruktur akan memiliki 

dampak (multiplier) yang lebih besar bagi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Pada saat yang 

bersamaan,  pemerintah akan menghadapi ketersediaan dana yang semakin sedikit untuk 

melakukan manuver-manuver kebijakan dalam menghadapi gejolak-gejolak dalam 

perekonomian yang tidak diperkirakan sebelumnya. 
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Permasalahan lain yang telah ditimbulkan oleh tren peningkatan konsumsi BBM di dalam 

negeri saat ini adalah dampaknya terhadap kondisi neraca perdagangan Indonesia. Di tahun 

2012, Indonesia telah mengalami defisit neraca perdagangan yang pertama kali sejak tahun 

1961. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit neraca perdagangan migas yang jauh lebih besar 

dibandingkan surplus yang diperoleh dari neraca perdagangan non migas. Bila dikaji lebih jauh, 

diketahui bahwa defisit neraca perdagangan migas disebabkan oleh menurunnya ekspor migas 

seiring penurunan kapasitas produksi akibat sumur-sumur minyak yang semakin tua, serta 

peningkatan impor produk-produk hasil minyak, khususnya BBM. Kondisi tersebut yang 

berlangsung terus menerus tentu pada akhirnya akan mengganggu kinerja ekonomi dan 

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. 

Dengan memperhatikan hal-hal tesebut, pemerintah menyadari bahwa perlu dilakukan 

kebijakan yang strategis untuk mengatasi permasalahan yang bersumber pada konsumsi BBM 

dan beban subsidi BBM tersebut. Berbagai strategi akan terus dikaji dan dipersiapkan untuk 

mengontrol konsumsi BBM bersubsidi ataupun mengarahkan agar subsidi tersebut dapat lebih 

tepat sasaran. Berbagai opsi kebijakan terus dipersiapkan, disertai komunikasi untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat agar kebijakan yang akan dipilih akan benar benar 

membawa dampak yang signifikan bagi keberlanjutan pembangunan.  
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BAB 4  
PROYEKSI  DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014 

 

4.1   Proyeksi Ekonomi Global 2014 

4.1.1  Pertumbuhan Ekonomi Global 

Di tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan berjalan lebih baik dibandingkan tahun 

2013, meskipun masih terdapat beberapa risiko. Pemulihan ekonomi yang lebih baik di tahun 

2014 adalah sebagai dampak lanjutan dari diberlakukannya berbagai kebijakan stimulus untuk 

mendorong perekonomian di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan 

akan meningkat dari 3,3 persen (yoy) di tahun 2013 menjadi 4,0 persen (yoy) di tahun 2014. 

Laju pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan meningkat dari 1,2 persen (yoy) di 

tahun 2013 menjadi 2,2 persen (yoy) di tahun 2014. Sementara laju pertumbuhan negara-

negara berkembang diperkirakan meningkat dari 5,3 persen (yoy) di tahun 2013 menjadi 5,7 

persen (yoy) di tahun 2014. 

Tabel 4.1  
Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Kawasan/Negara (%,yoy) 

 
             Sumber: WEO-IMF, April 2013

2010 2011 2012 2013f 2014f

Kawasan/Negara

Dunia 5,2 4,0 3,2 3,3 4,0

Negara Maju 3,0 1,6 1,2 1,2 2,2

AS 2,4 1,8 2,2 1,9 3,0

Kawasan Eropa 2,0 1,4 -0,6 -0,3 1,1

   Jerman 4,0 3,1 0,9 0,6 1,5

   Perancis 1,7 1,7 0,0 -0,1 0,9

   Italia 1,7 0,4 -2,4 -1,5 0,5

   Spanyol -0,3 0,4 -1,4 -1,6 0,7

Inggris 1,8 0,9 0,2 0,7 1,5

Jepang 4,7 -0,6 2,0 1,6 1,4

Negara Berkembang 7,6 6,4 5,1 5,3 5,7

China 10,4 9,3 7,8 8,0 8,2

India 11,2 7,7 4,0 5,7 6,2

ASEAN-5 7,0 4,5 6,1 5,9 5,5
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Setelah mengalami tekanan untuk tetap mempertahankan kinerja makroekonominya disertai 

tuntutan di sisi fiskal di tahun 2013, AS mulai dapat bergerak leluasa di tahun 2014, sehingga 

pertumbuhan ekonominya diperkirakan akan mencapai 3,0 persen (yoy). Angka tersebut cukup 

tinggi jika dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah agenda pemerintah dalam 

rangka mendorong perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran yang masih tertahan 

di tahun 2013 akan dapat mulai berjalan mulus di tahun 2014. Di lain pihak, pembelian obligasi 

oleh The Fed dalam skema quantitative easing jilid ketiga (QE 3) diperkirakan akan dihentikan 

pada kuartal pertama 2014, terkait mulai pulihnya perekonomian AS di awal tahun tersebut. 

Kawasan Eropa diperkirakan mulai akan kembali mengalami pertumbuhan di tahun 2014 yakni 

sebesar 1,1 persen (yoy), setelah selama dua tahun berturut-turut mengalami kontraksi 

ekonomi. Di sektor keuangan, program pembelian obligasi oleh European Central Bank (ECB) 

telah berdampak signifikan menurunkan yield obligasi di kawasan tersebut, sehingga turut 

menurunkan beban pembayaran utang. Namun di lain pihak, kawasan Eropa masih akan 

menghadapi tekanan di sektor riil. Hal tersebut juga merupakan dampak dari tuntutan 

penghematan anggaran yang harus dilakukan sejumlah negara Eropa seperti Yunani, Spanyol, 

Italia, dan Portugal. Sementara itu Inggris juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 maupun 2013. Di tahun 2014, 

perekonomian Inggris diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,5 persen (yoy) seiring dengan mulai 

berjalannya proses pemulihan. 

Berbeda halnya dengan AS, Eropa maupun Inggris, pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 

2014 justru diperkirakan akan kembali melambat ke level 1,4 persen (yoy). Di tahun 2014, 

Jepang diperkirakan akan mengalami tekanan terhadap kondisi fiskalnya, terutama akibat rasio 

utang yang semakin tinggi. Pada tahun 2010 rasio utang Jepang terhadap PDB sebesar 215,3 

persen. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, di tahun 

2011 rasio utang Jepang terhadap PDB mencapai 229,6 persen. IMF memperkirakan di tahun 

2012 dan 2013 angka tersebut akan mencapai 236,6 persen dan 245,0 persen, kemudian di 

tahun 2014 diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 246,2 persen. Di samping tekanan 

pada kondisi fiskal, di tahun 2014 pemerintah Jepang berencana untuk menaikkan pungutan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 8 persen, dan akan kembali dinaikkan pada tahun 2015 

menjadi 10 persen. Kenaikan ini ditujukan untuk meningkatakan penerimaan anggaran negara, 

namun di sisi lain rencana tersebut tentunya juga akan menekan konsumsi masyarakat yang 

pada akhirnya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jepang.  

Di kawasan negara-negara Asia berkembang, Cina tampaknya masih akan memimpin laju 

pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 8,2 persen 

(yoy). Konsumsi masyarakat masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Cina 

di tahun 2014. Hal ini juga didukung oleh kenaikan upah minimum para pekerja Cina di tahun 

sebelumnya. Di samping itu, terkait penanaman modal asing, Cina kembali berusaha untuk 

menarik investor asing dengan merevisi sejumlah aturan yang menghambat.  

Sementara itu perekonomian India di tahun 2014 diperkirakan akan melaju lebih cepat 

dibandingkan tahun 2012 dan 2013, namun pertumbuhannya tidak setinggi tahun 2010 
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maupun 2011. Di tahun 2014 perekonomian India diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,2 

persen (yoy). Besarnya populasi yang mendukung tingkat konsumsi masyarakatnya masih 

menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi India. Di lain pihak, hingga saat ini India masih 

menghadapi tantangan akibat tingginya tingkat inflasi yang mencapai dua digit. Hal ini juga 

menjadi tekanan bagi peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu hal tersebut juga 

menghambat kebijakan bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuan guna meningkatkan 

perekonomian India. Masalah reformasi struktural di India juga membutuhkan penyelesaian 

dengan waktu yang cukup panjang, sehingga dapat juga berdampak negatif pada daya tarik 

investasi India. 

Di samping Cina dan India, negara-negara ASEAN-5 juga diperkirakan masih akan menjadi 

motor penggerak pertumbuhan ekonomi Asia di tahun 2014. Secara umum dalam beberapa 

tahun terakhir, pertumbuhan negara-negara ASEAN-5 relatif tinggi dibandingkan kawasan 

lainnya. Hal ini juga yang mendorong besarnya arus investasi yang mengalir ke kawasan 

tersebut, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Di tahun 2014, 

perekonomian ASEAN-5 diperkirakan akan mampu tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy). 

4.1.2  Perdagangan Internasional 

Di tahun 2012, volume perdagangan internasional mengalami perlambatan yang cukup 

signfikan akibat menurunnya permintaan dari negara-negara maju seperti Eropa, AS, dan 

Jepang seiring dengan melemahnya aktivitas perekonomian di negara-negara tersebut. Di saat 

yang bersamaan, meningkatnya proteksionisme perdagangan secara tidak langsung untuk 

melindungi perekonomian masing-masing negara juga turut memberikan tekanan terhadap 

perlambatan perdagangan internasional. Di tahun 2013 maupun 2014 seiring dengan mulai 

pulihnya aktivitas perekonomian di negara-negara maju maupun berkembang serta 

meningkatnya kerjasama di bidang perdagangan antar negara berkembang, maka volume 

perdagangan internasional juga kembali tumbuh lebih tinggi.  

Pada tahun 2014, volume perdagangan internasional diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,3 

persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan volume perdagangan di tahun 2012 dan 2013 

yang sebesar 2,5 persen dan 3,6 persen. Ekspor negara-negara maju diperkirakan akan tumbuh 

4,6 persen dan impor tumbuh 4,1 persen. Pertumbuhan impor negara maju di tahun 2014 jauh 

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan impor pada tahun 2012, hal ini didukung oleh semakin 

membaiknya aktivitas ekonomi di negara-negara maju yang berdampak pada permintaan 

sektor industri. 
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Tabel 4.2  
Pertumbuhan Volume Perdagangan (persen, yoy) 

 

Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

Sementara itu, ekspor negara-negara berkembang di tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh 

sebesar 6,5 persen dan impor tumbuh 7,3 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2013 masing-

masing sebesar 4,8 persen (yoy) dan 6,2 persen (yoy). Hal ini perlu diwaspadai karena semakin 

lama akan berpotensi pada terjadinya defisit neraca perdagangan. Hingga saat ini ekspor 

negara-negara berkembang sebagian besar masih mengandalkan produk primer yang nilainya 

sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor juga masih 

tinggi, khususnya bahan bakar, bahan pabrik, alat-alat transpor dan mesin, dan bahkan 

makanan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan volume ekspor melalui 

investasi pada sektor industri yang berorientasi ekspor, maupun diversifikasi tujuan dan 

produk ekspor. 

4.1.3  Harga Komoditas dan Inflasi 

Pada tahun 2014 harga komoditas internasional diperkirakan akan mengalami penurunan, baik 

komoditas energi maupun non energi. Rata-rata harga minyak dunia diperkirakan akan turun 

4,9 persen (yoy) di tahun 2014. Di tahun 2012 rata-rata harga minyak dunia mencapai 

US$105,0 per barel, di tahun 2013 diperkirakan mencapai US$102,6 per barel, dan akan 

kembali turun di tahun 2014 menjadi US$97,6 per barel. Meningkatnya produksi minyak dunia 

menjadi salah satu faktor yang mendorong perkiraan turunnya harga minyak. Energy 

Information Administration (EIA) memprediksi di tahun 2014 produksi minyak AS akan 

meningkat sebesar 570.000 barel per hari menjadi 7,82 juta barel per hari. Angka tersebut 

merupakan yang tertinggi sejak tahun 1988. Seiring dengan hal tersebut International Energy 

Agency (IEA) juga melaporkan bahwa kenaikan produksi minyak dunia di tahun 2014 akan 

mencapai 1,1 persen (yoy). Kenaikan tersebut disumbang oleh produksi minyak negara-negara 

non OPEC yang meningkat 1,4 persen (yoy), sedangkan produksi minyak negara-negara OPEC 

justru turun 0,4 persen (yoy).  

2010 2011 2012 2013f 2014f

Dunia 12,5 6,0 2,5 3,6 5,3

Negara Maju

   Ekspor 12,1 5,6 1,9 2,8 4,6

   Impor 11,5 4,7 1,0 2,2 4,1

Negara Berkembang

   Ekspor 13,3 6,4 3,7 4,8 6,5

   Impor 14,8 8,6 4,9 6,2 7,3
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Tabel 4.3  
Perkembangan Harga Komoditas Internasional 

 

     Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

Di lain pihak, kebutuhan Jepang terhadap minyak dunia diperkirakan akan mengalami 

penurunan, sebagaimana gas alam dan batu bara yang lebih memiliki peran dalam 

membangun kembali pembangkit listrik pasca bencana alam Tsunami. Selain itu, sebagian dari 

pembangkit nuklir yang tidak aktif diperkirakan akan kembali beroperasi di tahun 2014. 

Berbeda halnya dengan Jepang, meskipun dengan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, 

kebutuhan negara-negara berkembang Asia terhadap minyak dunia justru diperkirakan akan 

meningkat seiring dengan aktivitas perekonomian yang membaik pada tahun 2014. 

Harga komoditas non migas untuk kebutuhan pangan dan industri juga diperkirakan akan 

mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 4,3 persen (yoy). Harga komoditas pangan 

sangat ditentukan oleh kondisi perubahan iklim, di samping itu harga komoditas pangan juga 

dipengaruhi oleh produk input pertanian seperti pupuk maupun minyak mentah yang 

digunakan sebagai bahan bakar mesin pertanian. Sebagaimana harga pupuk dan minyak 

mentah yang diperkirakan akan mengalami penurunan di tahun 2014, maka harga komoditas 

pangan juga diperkirakan akan turun. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas industri 

hasil pertanian atau kehutanan yang diperkirakan akan mengalami penurunan harga. 

Sedangkan komoditas industri berbasis logam justru diperkirakan akan meningkat terkait 

pemulihan aktivitas industri di sejumlah negara karena membaiknya kondisi ekonomi. 

Seiring dengan  masih rendahnya tekanan terhadap harga komoditas internasional, inflasi 

dunia juga diperkirakan akan bergerak di tahun 2014. Laju inflasi dunia di akhir tahun 2014 

diperkirakan akan mencapai 3,8 persen (yoy),  sama dengan tahun sebelumnya.Di negara-

negara maju, laju inflasi pada akhir 2014 diperkirakan sebesar 2,1 persen (yoy), lebih tinggi 

dibandingkan perkiraan tahun 2013 yang sebesar 1,7 persen (yoy). Pemulihan ekonomi di 

negara-negara maju diperkirakan akan lebih baik di tahun 2014, di mana permintaan juga akan 

mengalami peningkatan. Dalam rencana yang telah dikemukakan, AS akan menghentikan 

program stimulus pembelian obligasi pada awal 2014, hal ini didorong oleh perkiraan tingkat 

pengangguran yang telah turun mencapai target. Dengan bertambahnya angka pekerja di AS 

juga mendorong peningkatan konsumsi dan kenaikan inflasi. Berbeda dengan AS, Jepang justru 

akan memulai program pembelian aset tanpa batas pada awal 2014, mengganti program 

pembelian aset sebelumnya yang berakhir pada tahun 2013. Bank of Japan (BoJ) 

memperkirakan akan menambah pembelian aset di tahun 2014 sebesar ¥10 triliun. Tujuan dari 

2010 2011 2012e 2013f 2014f

Indeks Harga Komoditas Minyak Mentah 79,0 104,0 105,0 102,6 97,6

       (% YoY) 27,9% 31,6% 1,0% -2,3% -4,9%

Indeks Harga Komoditas Non Migas (Pangan & Industri) 160,9 189,5 170,9 169,4 162,1

       (% YoY) 26,3% 17,8% -9,8% -0,9% -4,3%
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program pembelian aset tanpa batas tersebut adalah untuk mengakhiri deflasi Jepang dan 

mencapai target inflasi sebesar 2,0 persen.   

Tabel 4.4  
Perkembangan Inflasi Dunia (persen, yoy) 

 
            Sumber: WEO-IMF, April 2013 

 

Laju inflasi di negara-negara berkembang masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

negara-negara maju, meskipun diperkirakan akan melambat dari 5,8 persen (yoy) pada akhir 

2013 menjadi 5,5 persen (yoy) pada akhir tahun 2014.  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di 

negara-negara berkembang memiliki kontribusi besar pada kenaikan harga komoditas dan 

inflasi, serta kemungkinan terjadinya instabilitas arus modal seiring kebijakan fiskal yang makin 

ketat dan kenaikan suku bunga. Namun seiring dengan melonggarnya tekanan terhadap harga 

komoditas internasional khususnya minyak mentah, di mana negara-negara berkembanga 

seperti Cina dan India merupakan konsumen terbesar, maka laju inflasi di negara-negara 

berkembang juga diperkirakan akan melambat di tahun 2014. 

4.1.4  Tantangan dan Peluang Ekonomi Global 2014 

Di tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 

2013 terkait dengan proses pemulihan yang lebih baik di negara-negara maju. Namun 

pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 masih dalam tahap yang moderat dan masih 

terdapat beberapa risiko perekonomian dunia yang menjadi tantangan yang harus di tahun 

2014. 

Tantangan pertama bersumber dari likuiditas global. Negara-negara maju akan lebih yakin 

dalam memperkirakan kinerja ekonominya di tahun 2014, baik AS maupun negara-negara di 

kawasan Eropa memprediksi perekonomiannya akan berkembang lebih baik pada tahun 2014 

dibandingkan tahun 2012 dan 2013. The Fed memperkirakan perekonomian AS akan tumbuh 

hingga 3,5 persen di tahun 2014, sementara Komisi Eropa juga memperkirakan prospek 

ekonomi kawasan Eropa akan lebih cerah dan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 1,4 

persen di tahun 2014. Keyakinan tersebut memungkinkan pelonggaran moneter yang selama 

ini dilaksanakan untuk mendorong laju perekonomian akan berakhir, seperti halnya The Fed 

yang menyatakan akan memberhentikan program QE 3 pada triwulan I 2014 karena target 

tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sudah tercapai. Selama 

QE 3 diberlakukan, The Fed telah mencetak dan mengucurkan dana yang cukup besar ke pasar 

dan telah mendorong peningkatan terhadap harga instrumen-instrumen investasi seperti 

obligasi, emas, saham, serta komoditas dunia. Program QE 3 selama ini secara efektif telah 

Kawasan 2010 2011 2012e 2013f 2014f

Dunia 4,3 4,4 3,9 3,8 3,8

Negara Maju 2,2 2,3 2,0 1,7 2,1

Negara Berkembang 6,7 6,6 5,9 5,8 5,5
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mendorong penguatan di pasar modal AS maupun negara-negara lainnya, termasuk negara-

negara berkembang. Berakhirnya QE 3 yang ditandai dengan penurunan tingkat pembelian 

aset seiring perkembangan ekonomi yang moderat  pada kuartal I 2013 akan menimbulkan 

kekhawatiran karena likuiditas di pasar akan berkurang dan menimbulkan tekanan di pasar 

modal AS maupun kawasan lainnya. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya 

ketika QE 1 dan QE 2 diberhentikan, terdapat tekanan pada indeks Dow Jones, yang juga diikuti 

oleh IHSG. Dengan demikian perlu dipersiapkan kebijakan yang terintegrasi dalam menjaga 

stabilitas sektor keuangan, khususnya untuk mengantisipasi penarikan modal secara tiba-tiba 

baik di pasar saham maupun pasar surat berharga.  

Grafik 4.1  
Perkembangan Dow Jones dan IHSG selama QE1, QE2, dan QE3 

 
Sumber: Bloomberg 

 

Tantangan kedua terkait stabilitas nilai tukar. Seiring dengan diberhentikannya program QE 3, 

maka penambahan pasokan dollar AS untuk pembelian obligasi juga akan terhenti, sehingga 

dollar AS akan kembali menguat terhadap sejumlah mata uang lainnya di dunia. Dampaknya 

bagi negara-negara lain termasuk Indonesia adalah pelemahan nilai tukar domestik. Meskipun 

memiliki dampak positif dalam membantu penguatan ekspor, depresiasi nilai tukar juga 

berdampak negatif karena dapat mendorong laju inflasi dari kenaikan harga barang impor 

(imported inflation), menganggu stabilitas cadangan devisa akibat tindakan spekulatif, dan 

pelebaran defisit anggaran akibat pembayaran utang. Oleh karena itu fokus terhadap stabilitas 

nilai tukar rupiah tetap perlu dipertahankan memalui kebijakan moneter, kelancaran sistem 

pembayaran maupun pengawasan perbankan. 

Tantangan ketiga adalah dampak dari harga komoditas internasional yang diperkirakan 

mengalami penurunan. Turunnya harga komoditas ini dapat berdampak pada pelemahan nilai 

ekspor khususnya bagi negara-negara yang sebagian besar ekspornya masih berupa komoditas 

primer. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas ekspornya 
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merupakan komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, maupun karet. Jika masih 

bergantung pada ekspor komoditas primer maka neraca perdagangan akan kembali mengalami 

tekanan ketika harga komoditas turun drastis.  Indonesia harus meningkatkan fokus pada 

upaya menambah nilai jual produk-produk komoditas dalam negeri, antara lain dengan 

mengembangkan industri yang berorientasi pada ekspor. Di samping itu, perlu adanya upaya 

untuk mengembangkan pasar tujuan ekspor khususnya ke negara-negara yang tidak rentan 

krisis dan memiliki potensi permintaan yang tinggi. 

Peran negara-negara berkembang pada saat ini semakin besar dengan pertumbuhan ekonomi 

yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Dengan pertumbuhan ekonomi 

yang cepat tersebut, lambat laun peran dari negara-negara berkembang dapat melampaui 

negara maju. Di awal tahun 1990-an perbedaan kontribusi negara-negara maju dan 

berkembang dalam pembentukan PDB dunia cukup jauh, di mana negara-negara maju memiliki 

kontribusi sekitar 69,3 persen dan negara-negara berkembang hanya sekitar 30,7 persen. 

Namun kontribusi dari negara-negara berkembang semakin besar, sementara negara-negara 

mulai berkurang. Pada tahun 2012 kontribusi negara-negara berkembang terhadap 

pembentukan PDB dunia sudah mencapai 49,9 persen. Angka ini diperkirakan akan terus 

meningkat dan di tahun 2014 dapat mencapai 51,7 persen. Dilihat dari perkembangan 

tersebut, pada masa yang akan datang, kontribusi negara berkembang dapat mencapai 

separuh dari pembentukan PDB dunia, dan perannya dapat menyamai negara-negara maju. 

Grafik 4.2  
Peran Negara Maju dan Berkembang terhadap Pembentukan PDB Dunia (persen) 

 

Sumber: WEO-April, 2013 

 

Peningkatan peran negara berkembang merupakan peluang dalam meningkatkan kerjasama 

antar negara berkembang, khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Untuk 

mengantisipasi kondisi perekonomian dan permintaan negara-negara maju yang relatif rentan 
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terhadap krisis global saat ini, maka perlu diupayakan langkah diversifikasi pasar, khususnya ke 

negara-negara berkembang yang potensi permintaannya cukup tinggi. Bentuk kerjasama 

lainnya juga dapat berupa pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, 

mesin-mesin, peralatan, teknologi, dan modal. Kerjasama tersebut tentunya dapat 

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan alih teknologi, serta mengembangkan 

kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. 

 

4.2  Kerangka Ekonomi Makro 2014 

4.2.1  Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian nasional pada tahun 2014 diharapkan mampu tumbuh lebih baik dibandingkan 

tahun 2013. Kondisi perekonomian global diperkirakan akan kembali membaik dan volume 

perdagangan dunia juga meningkat. Meningkatnya permintaan dunia akan mempengaruhi 

aktivitas perekonomian nasional terutama dari sisi ekspor-impor. Sektor industri akan bergerak 

untuk memenuhi permintaan dunia. Disamping itu, permintaan domestik juga diperkirakan 

meningkat didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan adanya penyelenggaraan 

Pemilu. 

Tabel 4.5  
Proyeksi Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran Tahun 2014 (persen) 

 

                       Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Konsumsi Rumah Tangga 

Di tahun 2014, laju konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tumbuh tinggi. 

Sebagaimana telah dibahas dibagian terdahulu, faktor bonus demografi serta besarnya jumlah 

penduduk merupakan salah satu kondisi alamiah yang mampu mendukung laju pertumbuhan 

konsumsi domestik dan rumah tangga. Di samping itu faktor-faktor lainnya seperti 

penyelenggaraan Pemilu, dan beberapa dukungan kebijakan lainnya akan memberikan 

dorongan tambahan bagi laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga.  Pertumbuhan konsumsi 

PDB 6,4 - 6,9 0,0% - 0,0%

Konsumsi Rumah Tangga 5,2% - 5,6% 2,8% - 3,1%

Konsumsi Pemerintah 4,8% - 5,4% 0,4% - 0,4%

PMTB 8,8% - 10,2% 2,2% - 2,6%

Ekspor 6,8% - 7,1% 3,3% - 3,4%

Impor 6,1% - 6,9% -2,4% - -2,7%

2014

Pertumbuhan Kontribusi
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rumah tangga di tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,2 persen hingga 5,6 persen, dengan 

kontribusinya terhadap pertumbuhan mencapai 2,8 persen hingga 3,1 persen. 

Berdasarkan hasil penelitian BKKBN, laju pertumbuhan penduduk di tahun 2013 dan 2014 akan 

mencapai 1,2 persen sementara laju pertumbuhan angkatan kerja mencapai 1,9 persen. 

Dengan perkiraan tersebut maka jumlah angkatan kerja di tahun 2014 diproyeksikan mencapai 

122,51 juta jiwa atau rasio angkatan kerja terhadap jumlah penduduk mencapai 49,0 persen, 

lebih tinggi dibanding rasio di tahun 2012 dan 2013 yang masing-masing sebesar 48,4 persen 

dan 48,7 persen. Peningkatan rasio angkatan kerja tersebut akan memberikan kontribusi 

positif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai akibat meningkatnya 

pendapatan dan daya beli rata rata masyarakat. Besarnya angkatan kerja tersebut merupakan 

modal dasar untuk menjamin laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga setidak-tidaknya pada 

kisaran 5,0 persen. Dengan modal dasar pertumbuhan alamiah tersebut, konsumsi rumah 

tangga masih mendapat insentif tambahan baik dari faktor event politik nasional maupun 

kebijakan-kebijakan pembangunan. 

Grafik 4.3  
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Rasio Angkatan Kerja 

 

          Sumber: BPS, Bappenas, Kementerian Keuangan (diolah) 

 

Tahun 2014 merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Umum untuk anggota parlemen dan 

presiden serta Wakil Presiden. Faktor pemilu tersebut akan memberikan daya dorong 

tersendiri bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Aktivitas kampanye oleh partai-partai 

dan juga para kandidat akan mendorong kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan 

memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat dan perekonomian.  

Di samping itu, beberapa kebijakan Pemerintah yang sudah menjadi bagian dari strategi 

pencapaian sasaran RPJMN turut menjadi faktor penunjang dan pendorong peningkatan daya 

beli dan konsumsi masyarakat. Salah satu faktor penentu konsumsi masyarakat adalah jaminan 

daya beli dan pendapatan riil masyarakat. Terkait dengan hal tersebut program-program untuk 

4,9% 

5.5% - 6.0% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

47% 

48% 

49% 

50% 

Rasio Angkatan kerja/penduduk Pert. Kons RT 



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 

 

75 
 

menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi akan memberikan dampak positif bagi daya 

beli masyarakat. Pemerintah akan tetap melanjutkan program-program untuk menjaga 

stabilitas harga, khususnya harga kebutuhan pangan melalui strategi kebijakan ketahanan 

pangan. Dalam kaitan ini, kebijakan-kebijakan seperti penyediaan raskin, stabilisasi harga 

melalui operasi pasar, dana impor pangan untuk mengatasi kelangkaan, akan tetap menjadi 

bagian dari program pemerintah. Pemerintah akan mengalokasikan dana dalam APBN untuk 

mendukung program-program tersebut, baik dalam bentuk anggaran kegiatan di kementerian 

teknis ataupun dalam bentuk dana cadangan. 

Dalam hal pengendalian inflasi, Pemerintah akan terus menjaga dan meningkatkan pasokan 

barang kebutuhan masyarakat. Kebijakan-kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi 

pangan nasional, khususnya beras, jagung, gula, dan kedelai menjadi program-program penting 

dalam RPJMN maupun program kerja di tahun 2014. Di samping itu, program-program 

penyediaan benih serta subsidi pangan, pupuk, dan benih, akan tetap dilanjutkan untuk 

mendukung peningkatan produksi nasional. Arah kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk 

mencapai sasaran penguatan perekonomian domestik, dan lebih mendorong kemampuan 

dalam negeri memenuhi kebutuhannya.  

Di samping peningkatan pasokan, strategi pengendalian inflasi juga didukung oleh kebijakan 

untuk memperbaiki distribusi barang kebutuhan ke seluruh wilayah RI. Arah kebijakan ini akan 

diimplementasikan melalui kelanjutan dan peningkatan program-program pembangunan 

infrastruktur serta peningkatan layanan transportasi ke seluruh wilayah RI, yang 

pelaksanaannya menjadi bagian dari program kerja MP3EI. Program-program infrastruktur dan 

perbaikan distribusi tersebut juga akan membantu pencapaian sasaran pembangunan yang 

lebih inklusif, dimana akses kepada hasil dan aktivitas pembangunan akan lebih merata ke 

seluruh wilayah Indonesia. 

Kebijakan untuk menjaga laju inflasi dan perbaikan daya beli masyarakat juga didukung oleh 

upaya-upaya memperbaiki struktur pasar untuk mencegah praktek-praktek monopoli dan 

berbagai distorsi pasar yang merugikan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga masih 

akan terus melanjutkan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sebagaimana tercantum dalam MP3KI.  

Sementara dukungan belanja Pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga secara langsung 

bersumber dari kebijakan gaji PNS dan TNI. Kenaikan gaji tetap dilakukan dalam kerangka 

untuk menyesuaikan pendapatan dengan peningkatan biaya hidup/inflasi. Sementara dalam 

kerangka kebijakan reformasi birokrasi, Pemerintah bermaksud melanjutkan program 

remunerasi di beberapa kementerian yang direncanakan akan selesai di tahun 2014. 

Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto 

Pemerintah memahami bahwa investasi adalah faktor penting untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan investasi merupakan modal dasar bagi upaya 

peningkatan kapasitas produksi nasional. Peningkatan kapasitas produksi dibutuhkan dalam 

mengimbangi peningkatan konsumsi dalam negeri  untuk menghindari potensi hiper inflasi dan 
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bubble burst  pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan dan perbaikan kinerja investasi 

merupakan suatu keharusan bagi perekonomian Indonesia. 

Potensi perkembangan investasi di tahun 2014 yang bersumber dari modal asing diperkirakan 

akan tetap tinggi, didukung oleh perbaikan iklim investasi dan pemulihan perekonomian global.  

Posisi Indonesia yang berada di kawasan Asia Timur, sebagai kawasan dengan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di dunia, juga menjadi faktor pendukung bagi aliran modal dan investasi 

asing. Perbaikan investasi juga didukung oleh faktor-faktor dan sumber-sumber domestik, serta  

dukungan kebijakan dan strategi pemerintah untuk mencapai target investasi tahun 2014. 

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kegiatan investasi tahun 2014 akan didukung oleh 

sumber sumber yang berasal baik dari investasi langsung (PMA dan PMDN), Belanja Modal 

Pemerintah dan BUMN, Laba ditahan perusahaan swasta, kredit perbankan, kegiatan IPO di 

pasar modal, serta sumber modal dan investasi masyarakat lainnya. Dari potensi sumber-

sumber tersebut, pertumbuhan investasi/PMTB tahun 2014 diperkirakan mencapai kisaran  8,8 

persen hingga 10,2 persen dan mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi 

sebesar 2,2 persen hingga 2,6 persen. 

Kondisi ekonomi global yang lebih baik, minat investasi asing yang cukup tinggi, fundamental 

ekonomi yang kuat dan stabil, serta dukungan strategi kebijakan ekonomi yang jelas akan 

menjadi faktor pendorong bagi peningkatan investasi langsung (PMA dan PMDN) di tahun 2014 

yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp506 trilliun. Belanja modal BUMN tahun 2014 

diperkirakan mencapai sekitar Rp288 triliun, meningkat 20 persen dibanding belanja modalnya 

di tahun 2013 sebesar Rp240 triliun. Peningkatan belanja modal BUMN sejalan dengan arah  

kebijakan strategi nasional dan upaya pemerintah untuk menciptakan BUMN yang sehat, 

berkinerja baik dan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang 

optimal bagi bangsa Indonesia. Sejalan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi dan 

sistem keuangan  nasional, total laba ditahan dan kredit perbankan pada tahun 2014 juga akan 

meningkat. Peningkatan pengawasan sistem keuangan, pertumbuhan sistem perbankan, 

meningkatnya jangkauan sistem perbankan pada seluruh lapisan masyarakat,  dan regulasi di 

sektor keuangan yang semakin membaik diharapkan mendorong pertumbuhan kredit 

perbankan. Kondisi fundamental ekonomi yang kuat disertai pertumbuhan yang tinggi akan 

meningkatkan jumlah dana investasi dari proses Initial Public Offering (IPO) di pasar modal. 

Pada tahun 2014 Pemerintah akan meningkatkan alokasi untuk belanja modal sekitar 17 

persen dibandingkan alokasi di tahun 2013. Alokasi belanja modal pemerintah tersebut akan 

lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang produktif dan disertai perbaikan 

tingkat penyerapan. Belanja infrastruktur pemerintah akan menjadi faktor pemicu peningkatan 

kegiatan investasi swasta yang lebih besar. Dalam konteks ini, pemerintah menyadari bahwa 

besarnya belanja modal pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk memperoleh dampak yang 

lebih siginifikan bagi pertumbuhan investasi dalam negeri.  

Pencapaian  target investasi di tahun 2014 tentunya menghadapi berbagai risiko. Dari sisi risiko 

domestik, tantangan terbesar terkait dengan pelaksanaan pemilu 2014. Pelaksanaan pemilu 
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dapat membuat investor untuk bersikap wait and see terhadap kondisi sosial politik. Namun, 

dengan fundamental ekonomi, komunikasi yang baik, dan langkah-langkah stabilisasi 

keamanan, maka potensi munculnya risiko tersebut dapat ditekan. 

Faktor-faktor penunjang investasi tersebut akan didukung oleh langkah kebijakan Pemerintah  

yang akan diterjemahkan dalam program-program kerja pembangunan. Di tahun 2014, 

pemerintah bermaksud memfokuskan dorongan bagi kegiatan investasi khususnya di bidang 

energi dan konektivitas. Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung 

konektivitas di seluruh wilayah Indonesia tetap menjadi prioritas utama pemerintah karena 

diyakini akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan dan penguatan ekonomi domestik, 

peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil-hasil 

pembangunan. Beberapa langkah pemerintah dalam mendukung kinerja Investasi 2014, 

diantaranya adalah: 

 

(1) Peningkatan jaringan infrastruktur fisik.  

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan keterkaitan hubungan antar wilayah 

sehingga terbuka peluang usaha dan aktivitas ekonomi yang lebih luas di seluruh 

wilayah Indonesia. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat memberikan feedback lebih 

lanjut pada kegiatan investasi baru, seiring peningkatan peluang pasar yang lebih baik. 

Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik juga mendukung tercapainya ekonomi biaya 

rendah akibat dari efisiensi kelancaran arus barang, jasa dan informasi; rendahnya  

biaya logistik; akses yang merata di seluruh wilayah; dan adanya sinergi antar pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi.  

 

(2) Sinkronisasi peraturan-peraturan investasi dan pemberian kepastian hukum dalam 

melaksanakan usaha.  

Berbagai regulasi dan peraturan yang telah tersinkronisasi dan tidak tumpang tindih 

akan memberikan kemudahan dan transparansi yang lebih baik bagi investor dalam 

melakukan investasi. Selain itu, kepastian hukum juga akan memberikan rasa aman bagi 

investor untuk melakukan investasi dan melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi 

barang dan jasa.  

 

(3) Pencapaian suku bunga pinjaman untuk kredit investasi dan modal kerja yang 

mendukung investasi dan inflasi yang stabil. 

Tingkat suku bunga pinjaman yang rendah dan kompetitif akan menarik minat investor 

untuk melakukan eskpansi maupun investasi karena terjadi pengurangan beban 

bunga. Sementara itu, inflasi yang relatif rendah dan terjaga akan memberiklan 

kepastian bagi investor dalam pelaksanaan proyek dalam investasi. Pemerintah akan 

terus meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam mencapai kestabilan 

tingkat inflasi. 
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(4) Revisi Daftar Negatif Investasi.  

Pembukaan beberapa Daftar Negatif Investasi akan memberikan dorongan terhadap 

minat investor asing untuk berinvestasi. Daftar negatif investasi yang baru nantinya 

akan lebih banyak membuka peluang investasi bagi investor asing untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia. 

Ekspor dan Impor 

Seiring dengan membaiknya perekonomian global di tahun 2014, kinerja ekspor dan impor 

diharapkan dapat lebih meningkat. Perbaikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan di beberapa 

negara mitra dagang utama, akan menjadi faktor positif bagi peningkatan kinerja ekspor. 

Berdasarkan hasil perhitungan outlook pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama 

untuk tahun 2014, diperoleh hasil indeks MTP Indonesia tahun 2014 mencapai di level 4,2 atau 

meningkat 20% dibanding indkes MTP tahun 2013 sebesar 3,5. 

Grafik  4.4  
Indeks MTP dan Pertumbuhan Ekspor 
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Sumber: BPS,WEO-IMF, Kementerian Keuangan (diolah) 

Dari sisi harga komoditas internasional pada tahun 2014 diperkirakan akan mengalami 

penurunan, baik komoditas energi maupun non energi. Indeks harga komoditas energi 

diperkirakan akan turun 2,9 persen dari tahun 2013. Sedangkan indeks harga komoditas non 

migas untuk kebutuhan pangan dan industri juga diperkirakan akan mengalami penurunan 

pada tahun 2014 sebesar 3,0 persen (yoy). Penurunan harga komoditas dapat menjadi faktor 

pendorong peningkatan permintaan barang ekspor, dan hal tersebut dapat menjadi salah satu 

faktor pendukung perbaikan neraca perdagangan Indonesia di tahun 2014. 

Dari sisi impor, peningkatan laju pertumbuhan juga diperkirakan terjadi di tahun 2014. 

Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kinerja ekspor dan 

aktivitas ekonomi domestik, yang mendorong peningkatan kebutuhan impor bahan baku untuk 

kegiatan produksi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi 

mendorong kebutuhan impor barang modal. Peningkatan impor tersebut diharapkan tidak 
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melampaui peningkatan ekspor sehingga tidak menciptakan defisit neraca perdagangan. 

Beberapa kebijakan seperti hilirisasi industri, serta pengembangan industri barang modal 

domestik diharapkan dapat  menjadi faktor ketergantungan akan impor. 

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa diperkirakan mencapai kisaran 6,8 persen hingga 7,1 

persen, sementara untuk impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,1 persen 

hingga 6,9 persen. Dengan kisaran pertumbuhan tersebut, sisi ekspor netto diharapkan dapat 

memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 persen hingga 0,9 persen. 

Pencapaian kinerja ekspor impor tersebut, juga didasarkan beberapa strategi dan kebijakan 

pemerintah baik dalam bidang ekspor dan impor, maupun terkait dengan kebijakan sektoral 

dan industri. 

Dinamika ekonomi global dewasa ini telah menunjukkan tren perkembangan baru dimana 

peran perekonomian negara berkembang semakin meningkat dalam struktur perekonomian 

global. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang relatif lebih tinggi, khususnya di 

kawasan Asia Timur dan Timur Tengah, berdampak pada meningkatnya porsi ekonomi 

berkembang terhadap total perekonomian dunia. Fenomena tersebut memberikan implikasi 

bahwa telah terjadi peningkatan potensi permintaan di negara-negara berkembang yang dapat 

dimanfaatkan sebagai peluang ekspor Indonesia. 

Di samping itu, strategi kebijakan perdagangan Indonesia juga diarahkan untuk terus 

meningkatkan ketahanan ekonomi dan industri dalam negeri, dengan sasaran pembangunan 

industri padat modal dan industri lainnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap 

produk produk impor. Beberapa kebijakan lain diambil dalam memperkuat ketahanan ekonomi 

domestik dan industri dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor 

komoditas primer  yaitu dengan mendorong peningkatan ekspor produk-produk yang memiliki 

nilai tambah, manufaktur, dan industri padat modal, serta mengurangi ketergantungan pada 

eskpor migas. Selain itu, dengan berkurangnya ekspor bahan baku, dan dengan mendorong 

impor bahan baku dan barang modal untuk proses menambah nilai produk ekspor, diharapkan 

defisit neraca perdagangan dapat dihindari. Terkait dengan biaya produksi dan daya saing 

komoditas yang merupakan salah satu faktor penurunan ekspor, maka strategi kebijakan 

perdagangan dengan perbaikan struktur pasar, infrastruktur dan birokrasi akan terus dibenahi. 

Kebijakan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah, akan terus dilanjutkan dalam 

mendukung strategi kebijakan perdagangan Indonesia. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan 

Peningkatan Investasi (PEPI) - yang dibentuk tahun 2006 dengan tujuan mengkaji, 

merumuskan, dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan bersifat strategis 

yang timbul dalam peningkatan ekspor – untuk tahun 2013-2014 akan diperkuat perannya 

dalam perumusan kebijakan antisipatif dan langkah-langkah terobosan untuk meningkatkan 

ekspor dengan cara mendorong peran daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, 

perdagangan, dan investasi. Program kerja lainnya Tim PEPI  di tahun 2013-2014 akan 

memfokuskan kegiatan pada perluasan pasar ekspor, mendorong ekspor komoditas yang 

mempunyai nilai tambah sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri, dan meningkatkan 

promosi ekspor secara terpadu. 
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Pemerintah terus meningkatkan dan memperbaiki layanan bagi masyarkat dalam kegiatan 

ekspor-impor. Perbaikan dan pengembangan Indonesia National single window (NSW) 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pengurusan dokumen dan perizinan,  perbaikan 

layanan, kejelasan informasi dan standar, peningkatan efisiensi sehingga mendorong 

penurunan biaya produksi dan operasi usaha. Upaya perbaikan juga terus dilakukan atas waktu 

pemrosesan barang dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) untuk meningkatkan 

daya saing usaha dan daya tarik investasi di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga merupakan 

bagian dari strategi sistem logistik nasional yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi 

domestik. Kebijakan kebijakan lainnya juga dilakukan terkait dengan penyempurnaan, 

perbaikan, pengembangan strategi dan regulasi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

sebagai bagian memperbaiki daya saing produk dan industri nasional.  

Sektor Ekonomi  

Pertumbuhan PDB sektoral di tahun 2014 masih didominasi oleh 4 (empat) sektor utama yang 

berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor industri pengolahan, sektor 

pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.      

Tabel 4.6  
Perkiraan Pertumbuhan Sektoral 2014 

 

                        Sumber: Kementerian Keuangan  

 

Sektor industri pengolahan diperkirakan masih menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan 

dengan industri nonmigas sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Tetap tumbuhnya 

tingkat konsumsi masyarakat dan investasi akan mampu menjaga kinerja sektor tersebut untuk 

tumbuh kuat. Sebagai motor utama, sektor ini pada tahun 2014 nanti diharapkan mampu 

tumbuh pada kisaran 6,4-6,9 persen dengan kontribusi sekitar 1,6–1,8 persen terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri serta 

menjaga agar industri pengolahan tetap tumbuh tinggi, Pemerintah akan melanjutkan program 

akselerasi dan revitalisasi industri serta penguatan riset di bidang industri terutama industri 

non migas. Dalam kerangka tersebut, telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster 

PDB 6,4% - 6,9% 6,4% - 6,9%

Pertanian 3,5% - 3,8% 0,43% - 0,46%

Pertambangan 1,5% - 1,8% 0,11% - 0,13%

Industri Pengolahan 6,4% - 6,9% 1,62% - 1,75%

Listrik, Gas, dan Air Bersih 5,8% - 6,3% 0,04% - 0,05%

Konstruksi 6,8% - 7,4% 0,45% - 0,49%

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,1% - 8,5% 1,61% - 1,72%

Pengangkutan dan Komunikasi 10,0% - 10,8% 1,06% - 1,15%

Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 6,0% - 6,2% 0,58% - 0,60%

Jasa-jasa 6,6% - 7,3% 0,50% - 0,56%

2014

Pertumbuhan Kontribusi
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Industri Prioritas, yang terdiri dari 12 industri agro, 4 industri alat angkut, 3 industri elektronika 

dan telematika, 8 industri berbasis manufaktur, 3 industri penunjang industri kreatif dan kreatif 

tertentu, serta 5 industri kecil dan menengah. Penentuan pengembangan industri melalui 

penetapan klaster industri prioritas sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat 

dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan. Dalam rangka 

peningkatan daya saing yang merupakan salah satu isu strategis dalam RKP 2014, perlu 

ditingkatkan konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, 

lebih memperkuat kelembagaan hubungan industrial, dan akselerasi industrialisasi dengan 

sasaran pertumbuhan industri non migas.  

Sektor pertanian pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh dengan kisaran 3,5-3,8 persen dengan 

kontribusi sekitar 0.4 - 0.5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Prioritas kebijakan 

ketahanan pangan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu (i) penyediaan pangan terutama dari 

produksi dalam negeri, (ii) distribusi dan aksesibilitas untuk stabilisasi harga pangan yang 

terjangkau, (iii) peningkatan kualitas konsumsi untuk mendukung diversifikasi pangan, dan (iv) 

peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Prioritas ketahanan pangan dalam RPJMN 

tersebut menjadi isu strategis dalam RKP 2014 antara lain peningkatan produksi perikanan 

dalam rangka peningkatan daya saing, pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan 

produksi jagung, kedelai, dan gula dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi, dan 

kesejahteraan petani/nelayan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Dalam hal peningkatan produksi padi, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain : 

perluasan lahan pertanian/sawah melalui percepatan pencetakan sawah baru dan SL-PTT 

(Sekolah Lapang Pengelolaan Tanah Terpadu) yang didukung litbang dan penyuluhan terpadu; 

pengembangan jaringan dan optimasi air melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi 

primer, sekunder dan tersier dan di tingkat usaha tani; meningkatkan kesesuaian lokal sawah 

dan perbaikan jaringan irigasi;  serta mempermudah akses petani terhadap Kredit Ketahanan 

Pangan dan Energi/KKP-E. 

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran di tahun 2014 diperkirakan tumbuh  pada kisaran 8.1-

8.5 persen. Kontribusi sektor ini berkisar antara 1.6 – 1.7 persen terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Faktor pendorong pertumbuhan sektor ini diperkirakan berasal dari subsektor 

perdagangan besar dan eceran karena meningkatnya permintaan domestik. Pemerintah juga 

berupaya untuk melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional melalui pembangunan pasar 

percontohan sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM. Di tahun 2014 direncanakan akan 

dibangun 26 unit pasar percontohan. Selain itu, Pemerintah mengharapkan para pelaku di 

sektor tersebut tidak hanya berasal dari kalangan pemilik modal besar namun juga menyebar 

di kalangan UKM, disamping itu juga pemakaian produksi dalam negeri semakin ditingkatkan. 

Salah satu kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung langkah tersebut adalah 

diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang 

Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Minuman yang 

bertujuan agar dapat mempromosikan produk-produk Indonesia dengan menetapkan 

kewajiban penggunaan bahan baku, peralatan yang digunakan, maupun barang dagangan yang 
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berasal dari dalam negeri. Peraturan ini membatasi kepemilikan waralaba restoran dan 

bertujuan untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Di samping itu, 

penyelenggaraan Pemilu Legislatif juga diperkirakan akan meningkatkan kinerja sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran.  

Sektor pengangkutan dan komunikasi di tahun 2014 diperkirakan tumbuh 10,0 – 10,8 persen 

dengan kontribusi sekitar 1.1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor ini 

seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan penguatan aktivitas ekonomi 

masyarakat. Subsektor komunikasi diperkirakan masih mampu menjadi pendorong 

pertumbuhan terutama dengan adanya jenis-jenis alat komunikasi yang baru yang akan 

menarik minat para konsumen Indonesia. Untuk subsektor pengangkutan terutama akan 

didorong oleh semakin meningkatnya mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya 

serta rencana pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dengan menambah sarana angkutan 

baik berupa kereta api maupun angkutan jalan raya.  Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 

diperkirakan akan memberikan dorongan bagi kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi 

karena meningkatnya kebutuhan untuk berkomunikasi dan transportasi.  

4.2.2  Proyeksi Inflasi 2014 

Tekanan inflasi pada tahun 2014 diperkirakan relatif mereda, seiring dengan kecenderungan 

penurunan tekanan harga-harga komoditas  dan energi di pasar internasional. Perbaikan 

aktivitas produksi di berbagai negara diperkirakan mendorong peningkatan pasokan bahan 

pangan dan pupuk di pasar global. Hal tersebut menyebabkan harga-harga komoditas bahan 

pangan akan menurun. Pada saat yang sama, pasokan minyak mentah di pasar dunia juga 

diperkirakan meningkat baik oleh negara OPEC dan Non OPEC, yang berdampak pada 

penurunan harga minyak dunia. Namun peningkatan harga komoditas logam diperkirakan akan 

terjadi, akibat meningkatnya kebutuhan untuk kegiatan produksi. 

Sementara di pasar domestik, semakin meningkatnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, 

kelancaran distribusi akan mendorong terjaminnya pasokan kebutuhan yang memadai. Harga  

bahan pangan domestik diperkirakan masih tetap terjaga seiring perbaikan kebijakan di bidang 

ketahanan pangan. Di samping itu semakin membaiknya koordinasi antara kebijakan fiskal dan 

monter, serta peran aktif pemerintah daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing 

wilayahnya akan memberi kontribusi positif bagi stabilitas harga nasional. 

Walaupun kondisi relatif membaik, masih terdapat beberapa risiko yang dapat menjadi sumber 

tekanan inflasi di dalam negeri. Faktor iklim yang dapat menyebabkan kegagalan panen, di 

berbagai negara dan dalam negeri, masih tetap menjadi salah satu sumber peningkatan harga-

harga komoditas pangan. Sementara itu, potensi ketegangan geopolitik di beberapa negara 

produsen energi telah mendorong kekhawatiran gangguan produksi dan pasokan ke pasar 

internasional. Beberapa prakarsa program penyehatan ekonomi diharapkan dapat 

mempercepat proses pemulihan ekonomi Eropa, sehingga dapat mendorong peningkatan 

ekonomi dunia. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan inflasi di negara mitra dagang 
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utama Indonesia, sehingga berpotensi untuk meningkatkan tekanan dari sisi imported inflation. 

Hingga akhir Februari 2013, laju inflasi global dan perkembangan harga komoditas di pasar 

internasional, khususnya harga komoditas bahan pangan masih menunjukkan tren meningkat. 

Walaupun tekanan inflasi global diperkirakan akan mereda di tahun 2014, Pemerintah tetap 

terus mewaspadai potensi gejolak harga bahan pangan dan energi di pasar internasional agar 

tidak menimbulkan tekanan baru terhadap perekonomian nasional.  

Grafik 4.5  
Inflasi: Realisasi dan Proyeksi 

 

 

Dari sisi domestik, risiko peningkatan inflasi dapat bersumber pada ekses permintaan bahan 

pangan akibat gangguan iklim serta belum membaiknya sarana dan prasarana pertanian 

dikhawatirkan akan meningkatkan output gap serta mengganggu upaya Pemerintah untuk 

pencapaian swasembada komoditas bahan pangan strategis dan ketahanan pangan nasional. 

Selain itu, berdasarkan perkembangan lima tahun terakhir, tekanan yang bersumber dari harga 

bahan pangan dan energi telah mendorong peningkatan komponen inflasi inti, baik core-foods 

maupun core-non foods, sehingga secara total akan meningkatkan laju inflasi nasional.  

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan pasokan dan distribusi bahan pangan, 

seperti melalui perluasan areal pertanian dan perkebunan, perbaikan peraturan pengendalian 

alih fungsi lahan, perbaikan irigasi, peningkatan produksi melalui bibit unggul dan benih, 

penataan jalur distribusi dan logistik nasional (silognas), serta program dukungan lain terkait 

dengan implementasi program MP3EI dan MP3KI untuk meredam potensi kenaikan inflasi dari 

sisi volatile foods. 

Alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi 

harga akan tetap dilanjutkan. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk 

kebijakan subsidi pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pasokan (subsidi 

beras, benih, pupuk),  alokasi dana cadangan untuk melakukan operasi pasar, penyediaan 

beras untuk rakyat miskin. Alokasi dana cadangan juga disediakan untuk melakukan impor 

bahan pangan tertentu dalam rangka mengatasi tekanan kelangkaan di pasar domestik. 
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Di samping itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik yang 

didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya 

pengendalian inflasi diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di dalam negeri. Dalam 

kaitan dengan ekspektasi inflasi, Pemerintah menyadari perlunya perbaikan upaya-upaya 

sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah saat ini adalah beban subsidi energi yang 

semakin tinggi seiring peningkatan konsumsi BBM oleh masyarakat. Peningkatan subsidi BBM 

menjadi sumber tekanan bagi ruang gerak fiskal dan membatasi daya dukung APBN untuk 

mendanai kegiatan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam mendorong kapasitas produksi 

dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Lebih jauh lagi, peningkatan beban subsidi tersebut 

dapat mengancam sustaibilitas fiskal jangka menengah dan panjang serta keseimbangan 

neraca perdagangan yang berpotensi mengganggu kinerja makro ekonomi secara keseluruhan. 

Tekanan yang semakin besar dapat memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang 

berpengaruh terhadap komponen inflasi yang diatur pemerintah (administered price inflation).  

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah secara bertahap akan melakukan pengurangan 

subsidi energi dan pengembangan penggunaan sumber-sumber energi alternatif dalam rangka 

menciptakan kemandirian energi nasional. Untuk itu, pemerintah berencana untuk melakukan 

penguranganan alokasi subsidi energi dengan merealokasi porsi penghematan subsidi energi 

tersebut guna meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur, pendidikan dan pembangunan.  

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tersebut dan kebijakan fiskal, 

moneter dan sektor riil dalam pengendalian inflasi, maka tahun 2014 inflasi diperkirakan 

bergerak di sekitar rentang sasaran inflasi tahun 2014 yang telah ditetapkan sebesar 4,5 ± 1 

persen.   

4.2.3  Proyeksi Nilai Tukar 2014 

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2014 masih akan dipengaruhi oleh 

bauran beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peningkatan impor khususnya 

impor bahan baku, barang modal serta komoditas energi dalam rangka mendukung aktivitas 

ekonomi dan investasi nasional merupakan salah satu faktor pendorong depresiasi nilai tukar.  

Di samping itu, risiko pelemahan juga akan dipengaruhi skenario pilihan kebijakan harga BBM 

dalam negeri yang juga akan mempengaruhi besaran impor bahan bakar minyak untuk 

memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Pada saat yang sama, kinerja ekspor Indonesia 

diperkirakan akan kembali meningkat seiring perbaikan pertumbuhan dan permintaan 

ekonomi dunia, dan beberapa mitra dagang utama Indonesia. Kondisi ini merupakan faktor 

positif untuk mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. 

Seiring dengan membaiknya ekonomi global, diperkirakan kebijakan-kebijakan pelonggaran 

likuiditas diberbagai negara juga akan selesai yang akan mendorong berkurangnya likuiditas di 

pasar global. Membaiknya perekonomian AS dan semakin menariknya obligasi pemerintah AS 

merupakan risiko lain yang menyebabkan persaingan untuk menarik likuiditas menjadi lebih 
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ketat. Di dalam negeri, berbagai kebijakan dalam kerangka financial deepening dan penguatan 

sistem keuangan diharapkan juga dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan 

Indonesia. Pendalaman pasar finansial diarahkan untuk mendorong adanya pengalihan 

(shifting) ekses likuiditas perbankan serta pengembangan instrumen syariah sebagai alternatif 

sumber pembiayaan investasi pemerintah. Dengan adanya sinergi kebijakan fiskal dan moneter 

tersebut, diharapkan memberikan manfaat ganda bagi pengembangan pasar finansial 

Indonesia, menarik masuknya arus modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar 

rupiah serta menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi nasional.  

Grafik 4.6  
Pergerakan Rata-rata Nilai Tukar 

 

 

Meskipun terdapat berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 

2014, namun membaiknya kondisi fundamental ekonomi seiring dengan meningkatnya alokasi 

dana infrastruktur serta komitmen pemerintah dalam inisiatif pembangunan dalam upaya 

mempercepat pelaksanaan MP3EI dapat menjadi insentif baru arus investasi asing ke 

Indonesia. Berdasarkan perkembangan beberapa faktor tersebut, pergerakan rata-rata nilai 

tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2014 diperkirakan akan bergerak relatif stabil pada 

kisaran Rp9.600 – 9.800 per dolar AS.  

 

4.2.4  Proyeksi Suku Bunga SPN 3 Bulan 2014 

Kondisi ekonomi global di tahun 2014 di perkirakan akan membaik, sehingga beberapa 

kebijakan pelonggaran likuiditas di berbagai negara juga akan selesai.  Perbaikan kondisi 

ekonomi global tersebut akan menyebabkan daya tarik investasi di berbagai negara juga 

membaik. Kondisi tersebut diperkirakan akan menyebabkan persaingan untuk menarik 

likuiditas global semakin meningkat, demikian juga dengan arus modal ke negara-negara 

berkembang kawasan Asia, termasuk Indonesia. Peningkatan persaingan tersebut diperkirakan 

akan mendorong peningkatan suku bunga instrumen investasi, termasuk suku bunga SPN 3 

bulan. Namun demikian, masih tingginya beban utang Pemerintah di negara-negara kawasan 
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Eropa dan negara maju, akan menjadi insentif positif bagi daya tarik instrumen surat utang 

negara.  

Di dalam negeri, semakin membaiknya pendapatan masyarakat serta peningkatan pemahaman 

masyarakat tentang instrumen investasi akan berdampak positif bagi minat domestik pada 

instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Pada saat bersamaan, Pemerintah 

terus mengupayakan strategi financial deepening untuk mendorong penguatan dan 

pengembangan instrumen pasar dan sistem keuangan domestik.  Hal-hal tersebut akan 

menjadi faktor pendorong bagi suku bunga surat utang pemerintah di tingkat yang rendah 

akibat meningkatnya minat pemilik modal pada instrumen surat utang pemerintah, termasuk 

SPN 3 bulan.  

Risiko tekanan pada suku bunga SPN 3 bulan, diperkirakan masih bersumber pada beban 

belanja dan subsidi APBN yang kurang tepat sasaran. Beban belanja yang cukup tinggi dapat 

menimbulkan ruang gerak fiskal yang semakin terbatas serta berkurangnya kemampuan fiskal 

untuk memberikan dampak stimulus yang lebih kuat pada perekonomian, khususnya 

berkurangnya kemampuan untuk membiayai proyek infrastruktur yang mampu mendukung 

keberlanjutan/sustainabilitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Rendahnya kemampuan ruang gerak fiskal dan daya dukung pada pembangunan jangka 

panjang, berpotensi pada penurunan minat investor pada instrumen surat utang pemerintah.  

Pemerintah juga akan terus memperbaiki mekanisme dan sistem pengelolaan utang negara, 

untuk mendorong efektifitas dan efisiensi penerbitan instrumen surat utang dan 

pemanfaatannya, sehingga mengurangi risiko gejolak lonjakan suku bunga yang terlalu tinggi. 

Dalam kaitan ini, Pemerintah akan meninggalkan strategi front loading penerbitan surat utang 

negara dan mengganti dengan strategi penerbitan surat utang sesuai proyeksi kebutuhan yang 

lebih realistis. Kementerian keuangan, melalui mekanisme forum Asset-Liabilities Management 

(ALM), akan memperbaiki mekanisme dan proyeksi kebutuhan pendanaan melalaui surat 

utang dalam periode yang lebih pendek (per bulan). Dengan mekanisme tersebut, setiap 

perencanaan penerbitan surat utang dapat diefisienkan dengan kebutuhan pembiayaan yang 

lebih nyata, dan dapat mengurangi potensi kelebihan pembiayaan surat utang yang kurang 

produktif. Pada gilirannya, mekanisme tersebut dapat turut meningkatkan kepercayaan 

investor pada pengelolaan kebijakan fiskal yang pada gilirannya juga berdampak pada 

penurunan suku bunga SPN 3 bulan. 

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2014 diperkirakan tidak akan bergerak jauh dari 

tingkat suku bunga di tahun 2013, yaitu pada kisaran 5 persen. Dengan memperhatikan faktor-

faktor yang berpotensi mendorong peningkatan dan penurunan suku bunga, maka suku bunga 

SPN 3 bulan diperkirakan akan bergerak pada kisaran pada kisaran 4,5 – 5,5 persen. 
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Grafik 4.7  
Tingkat Bunga SPN 3 bulan 2012 - 2014 

 

 

  Sumber: Kementerian Keuangan, RI 

 

4.2.5  Proyeksi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) 2014 

Di tahun 2014, permintaan minyak diperkirakan masih tinggi seiring peningkatan kebutuhan 

energi dalam rangka pemulihan ekonomi global. Lembaga Moneter Internasional (IMF) 

memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 4,0% di tahun 2014, lebih tinggi 0,7% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, volume perdagangan dunia diperkirakan 

sebesar 5,3%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan di tahun 2013 yang diperkirakan hanya 

sebesar 3,6%.  

Badan Energi AS (EIA) memprediksikan bahwa harga minyak di tahun 2014 masih tetap pada 

tingkat yang relatif tinggi, namun tetap diwarnai tren penurunan harga dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Di tahun 2013, harga rata-rata minyak mentah Brent diperkirakan sebesar 

US$106 per barel dan WTI sebesar US$93 per barel. Sementara di tahun berikutnya, harga 

rata-rata minyak mentah Brent dan WTI diperkirakan masing-masing mencapai US$101 per 

barel, dan US$92 per barel. Penurunan harga tersebut disebabkan oleh perkiraan tambahan 

pasokan minyak dunia. Di tahun 2014, OPEC akan menambah jumlah pasokan sebesar 0,5 juta 

barel, sedangkan negara-negara non-OPEC sebesar 1,4 juta barel. Selain itu, pemasangan pipa 

baru diperkirakan akan menurunkan biaya distribusi ke pusat penyulingan minyak di Gulf 

Coast.  

Sebagaimana pola di periode-periode sebelumnya, pergerakah minyak ICP akan mengikuti 

pergerakan harga minyak mentah dunia lainnya. Dengan memperhatikan perkiraan harga 

minyak mentah dunia, harga ICP juga diperkirakan akan menurun. Namun demikian, 

Pemerintah masih tetap perlu mempertimbangkan potensi risiko lain yang dapat menyebabkan 

peningkatan harga minyak dunia dan ICP. Untuk itu, di tahun 2014 pemerintah memperkirakan 
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harga rata-rata minyak ICP akan bergerak tidak jauh dari harga di tahun 2013, yaitu pada 

kisaran US$100-US$115 per barel. 

4.2.6  Proyeksi Lifting Minyak dan Gas 2014 

Mulai tahun 2014, lifting minyak bumi diperkirakan dapat ditingkatkan yang disebabkan oleh 

tambahan lifting minyak dari sejumlah lapangan. Lapangan minyak yang diharapkan menjadi 

sumber utama peningkatan lifiting minyak di tahun 2014 adalah lapangan Banyu Urip yang 

dikelola di bawah proyek blok Cepu. Lapangan ini diperkirakan dapat berproduksi maksimal 

sekitar 165 ribu barel per hari. Blok Cepu juga akan menyokong peningkatan lifting gas bumi di 

tahun 2014. Selain itu, akan ada dukungan dari beberapa proyek andalan hulu migas yang lain 

seperti Senoro (310 MMSCFD), Husky– Madura (100 MMSCFD, 300 BOPD), Matindok (79 

MMSCFD, 216 BCPD), dan Kepodang (116 MMSCFD).  

Pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan lifting 

migas seperti yang diamanatkan dalam dalam Instruksi Presiden No.2 Tahun 2012 tentang 

Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional melalui optimalisasi perolehan minyak dari 

cadangan minyak yang ada pada lapangan-lapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan 

manajemen cadangan minyak; melakukan percepatan pengembangan lapangan baru; 

melakukan percepatan produksi di lapangan-lapangan penemuan baru dan lama; 

meningkatkan kehandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang untuk meningkatkan 

efisiensi dan menurunkan frekuensi unplanned shutdown sehingga dapat menurunkan 

kehilangan peluang produksi minyak; mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan 

eksplorasi dan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR); serta meningkatkan koordinasi antar 

instansi untuk mendukung operasi hulu migas dalam rangka memfasilitasi percepatan proses 

pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan operasi. 

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah memperkirakan pada tahun 2014 akan ada 

peningkatan lifting baik dari minyak maupun gas bumi, sehingga lifting minyak dan gas bumi 

diperkirakan mencapai sekitar 2.140—2.255  ribu barel setara minyak per hari di tahun 2014 

yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar  900—930 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 

1.240—1.325 ribu barel setara minyak per hari. 

 

4.3  Risiko Fiskal  

Risiko  fiskal  didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  di  masa  mendatang  dapat  

menimbulkan tekanan  fiskal  terhadap  APBN.  Risiko  fiskal  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  

antara  lain  realisasi ekonomi makro yang berbeda dengan asumsi yang digunakan dalam 

menyusun APBN, syarat dan ketentuan  dalam  utang  Pemerintah  Pusat,  realisasi  kewajiban  

kontinjensi  Pemerintah,  risiko keuangan  daerah  yang  menjadi  beban  Pemerintah  Pusat,  
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dan  mandatory  spending  yang menyebabkan ruang gerak fiskal (fiscal space) Pemerintah 

menjadi semakin terbatas.  

Kesadaran  akan  adanya  risiko  fiskal  yang  dapat  membebani  APBN  dan  pencapaian  tujuan 

kebijakan  fiskal  mendorong  Pemerintah  untuk  melaksanakan  pengelolaan  risiko  fiskal  dan 

mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaan 

dengan pengajuan  APBN  ke  DPR  setiap  tahun.  Pengungkapan  risiko  fiskal  sangat  perlu  

untuk  empat tujuan  strategis,  yaitu  (1)  peningkatan  kesadaran  seluruh  pemangku  

kepentingan  (stakeholder) dalam  pengelolaan  kebijakan  fiskal,  (2)  meningkatkan  

keterbukaan  fiskal  (fiscal  transparency), (3)  meningkatkan  tanggung  jawab  fiskal  (fiscal  

accountability),  serta  (4)  menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).  

Pengungkapan  risiko  fiskal  dalam Nota  Keuangan  telah  dimulai sejak  Nota  Keuangan  dan  

APBN Tahun  2008  dan  terus  berlanjut  hingga  tahun-tahun  berikutnya.  Pada  tahun  2013,  

risiko  fiskal dikelompokkan  dalam  empat  kategori  yaitu  (i)  risiko  perubahan asumsi dasar 

ekonomi  makro,  (ii)  risiko  utang Pemerintah  Pusat,  (iii)  kewajiban  kontinjensi  Pemerintah  

Pusat,  dan  (iv)  risiko  mandatory spending.  

4.3.1   Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro  

Dinamika  ekonomi  baik  domestik  maupun  eksternal  berdampak  pada  APBN  melalui  

indikator-indikator  ekonomi  makro  yang  digunakan  sebagai  asumsi  utama  di  dalam  

penyusunan  APBN. Dalam  penyusunan  APBN,  indikator-indikator  ekonomi  makro  yang  

digunakan  sebagai  dasar penyusunan  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi,  suku  

bunga  Surat  Perbendaharaan Negara  (SPN)  3  bulan,  nilai  tukar  rupiah  terhadap dolar  

Amerika  Serikat,  harga  minyak  mentah Indonesia  (Indonesian  Crude  Oil  Price/ICP), lifting 

minyak dan lifting gas.  Indikator-indikator  tersebut merupakan  asumsi  dasar  yang  menjadi  

acuan  penghitungan  besaran-besaran  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  dalam  APBN.  

Apabila  realisasi  variabel-variabel  tersebut  berbeda dengan  asumsinya,  maka  besaran-

besaran  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  dalam  APBN juga akan berubah.   

Analisis  Sensitivitas.  Pengaruh  dinamika  ekonomi  makro  terhadap  APBN  dapat  

digambarkan dalam  suatu  analisis  sensitivitas.  Dalam  analisis  ini,  indikator-indikator  

ekonomi  makro memengaruhi APBN secara langsung  terhadap perubahan besaran-besaran 

pendapatan,  belanja, dan pembiayaan yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN 

dan secara tidak langsung melalui kontribusi BUMN terhadap APBN.  

a.  Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro  

Risiko  fiskal  akibat  variasi  asumsi  ekonomi  makro  dapat  digambarkan  dalam  bentuk  

analisis sensitivitas  parsial  dan simultan terhadap  angka  baseline  defisit  dalam  APBN.  

Analisis  sensitivitas  parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel 

asumsi ekonomi makro terhadap defisit  APBN,  dengan  mengasumsikan  variabel  asumsi  

ekonomi  makro  yang  lain  tidak  berubah (ceteris  paribus).  Sedangkan analisis sensitivitas 
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simultan digunakan untuk melihat hubungan antar variabel asumsi makro yang satu dengan 

variabel yang lain. Analisis  sensitivitas  tersebut  menghasilkan  besaran  risiko  fiskal  berupa 

tambahan  defisit  yang  berpotensi  muncul  dari  variasi  asumsi-asumsi  variabel  ekonomi  

makro yang digunakan untuk menyusun RAPBN 2013.  

b.  Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro  

Perubahan  pertumbuhan  ekonomi,    nilai  tukar, suku  bunga, dan  harga  minyak  dapat 

menimbulkan  dampak  pada  kinerja  keuangan  BUMN  yang  pada  akhirnya  dapat  

mempengaruhi kontribusi  BUMN  terhadap  APBN.  Penurunan  kontribusi  ini  merupakan  

bagian  dari  risiko  fiskal yang  bersumber  dari  BUMN.  Untuk  mengetahui  dampak  

perubahan  variabel  ekonomi  makro terhadap  risiko  fiskal  BUMN  tersebut,  Pemerintah  

melakukan  pengujian  sensitivitas  atau  macro stress  test  risiko  fiskal  BUMN  dengan  

menggunakan  beberapa  indikator  risiko  fiskal,  yaitu:  (1)  Kontribusi  bersih  BUMN  

terhadap  APBN,  (2)  Utang  bersih  BUMN,  dan  (3)  Kebutuhan pembiayaan  bruto  BUMN.  

Pengujian  sensitivitas  memberikan  gambaran  tentang  (1)  Magnitude risiko  dari  BUMN  

yang  memengaruhi  APBN,  (2)  Informasi  dini  risiko  fiskal,  dan  (3)  Gambaran risiko sektoral 

sehingga dapat diambil tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala tersebut.  

Dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Untuk mengantisipasi 

terjadinya  tambahan defisit akibat perbedaan asumsi ekonomi makro dengan realisasinya, 

Pemerintah mengalokasikan dana cadangan perubahan risiko asumsi dasar ekonomi makro.  

4.3.2  Risiko Utang Pemerintah Pusat  

Sebagai  salah  satu  sumber  risiko  fiskal  yang  memiliki  pengaruh  cukup  signifikan,  

pengelolaan risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur. Pengelolaan risiko utang 

diperlukan agar target  pembiayaan  utang  dapat  diperoleh  dengan  biaya  yang  wajar  dan  

tidak  menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa mendatang. 

Secara garis besar, risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan utang antara lain:  

a.  Risiko tingkat bunga  

Risiko  tingkat  bunga  (interest  rate  risk)  adalah  potensi  tambahan  beban  anggaran  akibat 

perubahan  tingkat  bunga  di  pasar  yang  berpotensi  meningkatkan  biaya  pemenuhan  

kewajiban utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR) 

dan refixing rate terhadap total utang, serta Average Time to Refix (ATR).  

b.  Risiko nilai tukar  

Risiko  nilai  tukar  (exchange  rate  risk)  adalah  potensi  peningkatan  beban  kewajiban  

Pemerintah dalam  memenuhi  kewajiban  utang  akibat  peningkatan  kurs  nilai  tukar  valuta  

asing  terhadap mata uang Rupiah.  
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c.  Risiko pembiayaan kembali  

Risiko  refinancing  merupakan  potensi  tingginya  biaya  utang  pada  saat  melakukan  

pembiayaan kembali (refinancing) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini 

dapat berdampak pada  meningkatnya  beban  pemerintah  atau  mengakibatkan  tidak  

terpenuhinya  kebutuhan pembiayaan pemerintah.  

4.3.3  Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat  

Kewajiban  kontinjensi  merupakan  kewajiban  potensial  bagi  Pemerintah  yang  timbul  

akibat adanya  peristiwa  masa  lalu  dan  keberadaannya  menjadi  pasti  dengan  terjadinya  

atau  tidak terjadinya  suatu  peristiwa  (event),  yang  tidak  sepenuhnya  berada  dalam  

kendali  Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi 

Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.  

Kewajiban  kontinjensi  bersumber  dari  pemberian  dukungan  dan/atau  jaminan  pemerintah  

atas proyek-proyek  infrastruktur;  program  jaminan  sosial  nasional;  kewajiban  Pemerintah  

untuk menambahkan  modal  jika modal lembaga keuangan, yaitu  Bank  Indonesia (BI), 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga  Pembiayaan Ekspor Indonesia  (LPEI), di 

bawah  jumlah yang  diatur  dalam  Undang-Undang;  tuntutan hukum kepada  Pemerintah; 

dan bencana alam.   

a.  Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur  

Risiko  fiskal  yang  terkait  dengan  proyek  pembangunan  infrastruktur  berasal  dari  

dukungan dan/atau  jaminan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  terhadap  beberapa  proyek,  

yaitu  proyek percepatan  pembangunan  pembangkit  tenaga  listrik  10.000  MW  Tahap  I  dan  

Tahap  II,  proyek pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek 

dengan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Pemberian jaminan ini membawa 

konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi 

Pemerintah. Apabila risiko-risiko yang dijamin Pemerintah  tersebut  terjadi  dan  Pemerintah  

harus  menyelesaikan  kewajiban  kontinjensi dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat 

menjadi tambahan beban bagi APBN.   

Untuk  meningkatkan  daya  saing  ekonomi,  Indonesia  perlu  meningkatkan  pembangunan 

infrastruktur. Dengan fakta bahwa kemampuan keuangan negara dalam penyediaan 

infrastruktur relatif  terbatas,  maka  peran  swasta  dalam  penyediaan  infrastruktur  di  masa  

depan  menjadi semakin  penting.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  Pemerintah  dapat  

memberikan  penjaminan  atas partisipasi  pendanaan  pihak  swasta  yang  digunakan  untuk  

membangun  infrastruktur.  Yang dijamin  dalam  hal  ini  adalah  kemungkinan  

kerugian/return  yang  menurun  karena  terjadinya risiko-risiko yang bersumber dari 

Pemerintah (sovereign risks).  
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Penjaminan  yang  telah  diberikan  selama  ini  tertuang  untuk  proyek  yang  merupakan  

penugasan dari  Pemerintah  untuk  penyelenggaraan  infrastruktur  dan  proyek  infrastruktur  

yang dilaksanakan  dengan  skema  KPS.  Di  sektor  kelistrikan,  Pemerintah  telah  memberikan  

jaminan kredit  penuh  untuk  Proyek  10.000  MW  Tahap  I  terkait  penugasan  kepada  PT  

PLN  (Persero) dalam  penyediaan  listrik  dan  menerbitkan  Surat  Jaminan  Kelayakan  usaha  

(SJKU)  PT  PLN (Persero)  untuk  Proyek  10.000  MW  Tahap  II,  dan  untuk  Central  Java  

Power  Plant  (CJPP). Sementara itu, untuk penyediaan air minum Pemerintah menyediakan 

jaminan kredit sebesar 70 persen  dari  pokok  pinjaman  bagi  PDAM  yang  memenuhi  syarat  

yang  telah  ditentukan.  Terkait dengan  proyek  KPS,  Pemerintah  memberikan  jaminan  atas  

perjanjian  kerjasama  antara penanggung  jawab  proyek  kerjasama  dan  badan  usaha  

sehubungan  dengan  risiko-risiko  yang bersumber dari Pemerintah.  

Sebagai  salah  satu  bentuk  mitigasi  atas  risiko  fiskal,  dari  sisi  penjaminan  proyek,  

Pemerintah telah  mendirikan  sebuah  badan  usaha  untuk  menjamin  proyek-proyek  

infrastruktur  yang menggunakan skema KPS. Sementara itu, dari sisi pendanaan Pemerintah 

juga telah menyiapkan badan usaha yang fokus pada penggalangan dana domestik untuk 

penyediaan infrastruktur.  

Di samping kebijakan penjaminan bagi proyek infrastruktur,  Pemerintah  juga  telah 

menetapkan kebijakan adanya dukungan pemerintah untuk membantu pengadaan tanah yang 

sering menjadi kendala  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Untuk  proyek  jalan  tol,  

kebijakan  dukungan pemerintah untuk membantu pengadaan tanah tersebut diwujudkan 

dalam bentuk Land  Revolving  Fund (LRF) dan Land Acquisition. LRF merupakan dana bergulir  

untuk  pembebasan  tanah  bagi  pembangunan  jalan  tol, dimana  Pemerintah  akan 

membiayai  pembebasan  tanah  terlebih  dahulu  dan  selanjutnya  akan  dikembalikan  oleh  

Badan Usaha  yang  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  konsesi;  dan  Land  Acquisition  

adalah  dana  yang disediakan  oleh  Pemerintah  untuk  pembebasan  tanah  dalam  rangka  

memberikan  dukungan untuk meningkatkan kelayakan dari proyek penyediaan infrastruktur 

yang dilaksanakan dengan skema KPS yang akan dialokasikan sampai dengan tahun 2014.  

Selain  itu,  dalam  rangka  mendukung  percepatan  pembangunan  infrastruktur  Pemerintah  

juga dapat  menyediakan  dukungan  dalam  bentuk  tunai  (viability  gap  fund/VGF)  bagi  

proyek-proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. Dukungan ini 

diperuntukkan bagi proyek-proyek  infrastruktur  yang  layak  secara  ekonomi  namun  

marginal  secara  finansial. Sumber dana dukungan ini berasal dari APBN dan akan diberikan 

kepada badan usaha pemenang lelang proyek.  

Dalam  rangka  pengembangan  green  energy,  Pemerintah  telah  menetapkan  dukungan  

kepada badan  usaha  terkait  untuk  mengembangkan  proyek-proyek  pembangkit  listrik  

panas  bumi (geothermal),  salah  satu  diantaranya  adalah  dengan  membentuk  Fasilitas  

Dana  Geothermal (FDG).  FDG  adalah  dukungan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  

untuk  mengurangi  risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan 

panas bumi bagi pengembangan pembangkit  listrik.  Dengan  FDG  tersebut  diharapkan  
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pengembangan  pembangkit  panas  bumi di masa depan dapat lebih menjaga kesinambungan 

keuangan negara dari pengaruh negatif gejolak harga minyak dan batubara.  

 b.  Program Jaminan Sosial Nasional  

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN), telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). Untuk menjalankan amanat kedua Undang-Undang tersebut, saat ini 

Pemerintah tengah menyusun peraturan pelaksana program jaminan kesehatan dan program 

jaminan ketenagakerjaan beserta persiapan pendirian BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Implementasi program Jaminan Sosial Nasional memiliki potensi risiko fiskal yang bersumber 

dari berbagai aspek yang dapat mengganggu, baik kesinambungan fiskal maupun 

kesinambungan program Jaminan Sosial Nasional. Berbagai aspek tersebut antara lain 

pembiayaan dan sistem layanan kesehatan.  

c. Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil 

Risiko fiskal dari program pensiun PNS terutama bersumber pada peningkatan gaji pokok dan 

peningkatan jumlah PNS pensiun. Sedangkan risiko fiskal dari program tunjangan hari tua PNS 

bersumber pada peningkatan unfunded liability yang diperkirakan naik Rp3 triliun – Rp4 triliun 

per tahun di samping terjadinya selisih kurang atas perhitungan unfunded liability berdasarkan 

hasil due dilligent auditor independen yang mengharuskan Pemerintah membayar kekurangan 

pembayaran. 

c.  Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu  

Kewajiban  kontinjensi  Pemerintah  pada  sektor  keuangan  terutama  berasal  dari  kewajiban 

Pemerintah  untuk  menambah  modal  lembaga  keuangan,  yaitu  Bank  Indonesia  (BI),  

Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS),  dan  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  (LPEI),  

jika  modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang.  

Bank  Indonesia.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  

Tahun 2004  tentang  BI,  modal  Bank  Indonesia  ditetapkan  berjumlah  sekurang-kurangnya  

Rp2  triliun. Dalam  hal  terjadi  risiko  atas  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Bank  

Indonesia  yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2 triliun, 

sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan untuk Cadangan 

Umum guna menutup risiko dimaksud.  Dalam  hal  setelah  dilakukan  upaya  pengalokasian  

surplus  tahun  berjalan  Bank Indonesia  untuk  Cadangan  Umum  jumlah  modal  Bank  

Indonesia  masih  kurang  dari  Rp2  triliun, Pemerintah  wajib  menutup  kekurangan  tersebut  

yang  dilaksanakan  setelah  mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  
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Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  

tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  

Nomor  3 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  

tentang  Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin 

simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai 

kewenangannya.   

Berdasaran  ketentuan  dalam  Pasal  85  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  

tentang LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan 

persetujuan DPR menutup  kekurangan  tersebut.  Modal  awal  LPS  ditetapkan  sekurang-

kurangnya  Rp4  triliun  dan sebesar-besarnya Rp8 triliun.   

Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak sejak tanggal 13 Oktober 2008 paling banyak 

Rp2,0 miliar per nasabah per bank (sebelumnya Rp100 juta), sedangkan bank yang berada 

dalam penyehatan  oleh  LPS  sejak  tanggal  24  November  2008  adalah  Bank  Mutiara  

(dahulu  Bank Century).  

Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia.  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  (LPEI) 

sebelumnya  bernama  PT  Bank  Ekspor  Indonesia  (Persero),  adalah  lembaga  keuangan  

nonbank yang  berfungsi  mendukung  program  ekspor  nasional  melalui  penyediaan  

pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para eksportir.   

LPEI mempunyai ruang gerak pembiayaan yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan 

Bank pada umumnya, sehingga dapat menutupi gap yang selama ini dihadapi oleh eksportir, 

yang pada gilirannya mampu mengakselerasi ekspor nasional.  

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2009  

tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit 

Rp4,0 triliun. Dalam  hal  modal  LPEI  menjadi  berkurang  dari  Rp4,0  triliun,  Pemerintah  

menutup  kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.   

d.  Tuntutan Hukum kepada Pemerintah  

Potensi  risiko  fiskal  timbul  dari  beberapa  gugatan  perdata  yang  ditujukan  kepada  

beberapa kementerian/lembaga. Pada umumnya gugatan tersebut timbul karena 

kebijakan/keputusan yang diambil oleh kementerian/lembaga atau sikap dan tindakan pejabat 

publik yang dianggap merugikan pihak tertentu. Gugatan tersebut jika telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, maka  dapat menyebabkan  timbulnya  pengeluaran  negara  atau  

hilangnya  kepemilikan  aset  tanah  dan bangunan yang kepemilikannya dipersengketakan.  

Tingkat kesadaran hukum yang makin tinggi dari masyarakat akan mendorong peningkatan 

jumlah dan nilai gugatan yang diajukan oleh masyarakat, oleh karena itu pengungkapan risiko 
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fiskal tuntutan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan 

dalam setiap pengambilan keputusan. 

e.  Bencana Alam  

Indonesia terletak pada salah satu titik rawan bencana paling aktif di muka bumi. Hal itu 

ditandai dengan  sering  terjadinya  gempa  bumi,  tsunami,  letusan  gunung  berapi,  banjir,  

tanah  longsor, kekeringan,  dan  kebakaran  hutan.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  

tentang Penanggulangan  Bencana  telah  meletakkan  tanggung  jawab  pada  Pemerintah  

untuk penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  diantaranya  perlindungan  masyarakat  

dari  dampak bencana,  pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran 

penanggulangan bencana  dalam  APBN.  Anggaran  tersebut  diperuntukkan  untuk  kegiatan-

kegiatan  tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.  

Dengan  mempertimbangkan  naiknya  probabilitas  kejadian  bencana,  meningkatnya  nilai 

kerusakan  dan  kerugian  akibat  bencana  dan  perubahan  iklim  serta  laju  urbanisasi  yang  

cepat, Pemerintah  saat  ini  sedang  mengkaji  kemungkinan  meningkatkan  keragaman  dalam  

pilihan-pilihan  pembiayaan  risiko  bencana.  Pembiayaan  risiko  bencana  yang  efisien  

merupakan kombinasi yang optimal antara  risiko  yang diretensi (ditanggung langsung) dan 

yang ditransfer. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan 

yang lebih tinggi bagi kesinambungan APBN.   

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Pemerintah  telah  merumuskan  Rencana  

Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 yang salah satu programnya adalah peningkatan 

kapasitas dan partisipasi  masyarakat  dan  para  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  

pengelolaan  risiko bencana.  Kegiatan  yang  menjadi  salah  satu  fokus  dari  program  

tersebut  adalah  pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana. 

4.3.4   Mandatory Spending  

Mandatory  spending  adalah  pengeluaran  negara  pada  program-program  tertentu  yang 

dimandatkan  atau  diwajibkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku. 

Belanja ini mengakibatkan ruang gerak fiskal terbatas, khususnya untuk  alokasi  anggaran  ke  

jenis  belanja  yang  lebih  produktif akibatnya APBN tidak dapat berfungsi secara optimal untuk 

mendorong pembangunan yang lebih berkualitas.  

Beberapa ketentuan peraturan perundangan terkait mandatory spending diantaranya adalah: 

(1) kewajiban penyediaan  anggaran  pendidikan  sebesar  20  persen  dari  APBN/APBD  sesuai  

amanat Amandemen  UUD  1945  Pasal  31  Ayat  4  tentang  Penyediaan  Anggaran  Pendidikan  

dari APBN/APBD;  (2)  kewajiban  penyediaan  dana  perimbangan  sesuai  ketentuan  UU  No.  

33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, untuk Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  minimal  26  persen  dari  penerimaan  dalam  
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negeri  netto,  Dana  Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) penyediaan dana  

otonomi  khusus  sesuai  dengan  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Nanggroe  Aceh 

Darussalam  dan  Papua  (Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat)  masing-masing  setara  2  persen  

dari DAU Nasional. 
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BAB 5 
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2014 

 

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2014 merupakan arah dan strategi yang akan 

ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan 

mengurai isu-isu strategis serta mendukung sasaran dan target  pemerintah dalam Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Dalam konteks legal formal, dokumen PPKF disusun 

sebagai landasan awal bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014. Secara garis besar, PPKF tahun 2014 meliputi empat 

hal, yaitu: (i) pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013; (ii) perkiraan 

asumsi ekonomi makro tahun 2014; (iii) arah kebijakan fiskal tahun 2014; dan (iv) risiko fiskal 

tahun 2014. 

 

5.1  Pelaksanaan Kebijakan Fiskal 2012 dan Proyeksi 2013 

Strategi dan pengelolaan fiskal melalui APBN mempunyai peranan penting untuk mencapai 

target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut terkait dengan fungsi APBN 

sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan barang dan 

jasa, dan menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, 

kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi 

(pro growth), penurunan angka pengangguran (pro job), pengentasan kemiskinan (pro poor), 

dengan tetap mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). 

Pilar-pilar tersebut menjadi acuan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas 

ekonomi makro. 

Memasuki awal pelaksanaan tahun anggaran 2012, APBN secara umum dihadapkan pada 

tekanan yang cukup berat. Pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang 

berdampak pada kinerja perekonomian regional dan domestik. Kedua, krisis geopolitik di Timur 

Tengah, selain memicu ketegangan politik juga turut menghambat distribusi minyak mentah 

dunia yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Indonesian crude price (ICP). Ketiga, 

pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akibat ketidakpastian perekonomian global. 

Untuk merespon dinamika perekonomian dunia dan mengantisipasi potensi terjadinya tekanan 

terhadap ketahanan fiskal tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan untuk melakukan 

percepatan perubahan APBN pada tahun 2012. Secara umum, latar belakang dilakukannya 

perubahan APBN tersebut meliputi 4 (empat) hal pokok: (i) penyesuaian asumsi makro sejalan 

dengan dinamika perekonomian global, regional dan domestik; (ii) perubahan kebijakan fiskal
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dalam rangka menjaga fiscal sustainability dan stabilitas perekonomian; (iii) pergeseran antar 

jenis belanja antar kegiatan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran; 

dan (iv) penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendukung kegiatan produktif dalam 

rangka menstimulasi perekonomian domestik. 

Dalam APBN-P 2012 tersebut, Pemerintah menerapkan 5 (lima) langkah pokok kebijakan fiskal. 

Pertama, menjaga kesinambungan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran dalam batas 

aman (maksimal 3 persen terhadap PDB). Kedua, melakukan counter cyclical untuk menjaga 

momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level tinggi melalui peningkatan 

dukungan untuk pembangunan infrastruktur. Ketiga, memanfaatkan SAL untuk kegiatan 

produktif dalam rangka menstimulasi perekonomian dengan mendukung pembangunan 

infrastruktur, ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. 

Keempat, menjaga rasio anggaran pendidikan minimal 20 persen dari belanja negara. Kelima, 

mencari sumber pembiayaan yang berisiko rendah, efisien dan diarahkan untuk kegiatan 

produktif, terutama melalui pemanfaatan SAL dan penerbitan surat berharga negara (SBN). 

Di tengah kuatnya tekanan fiskal sepanjang tahun 2012, pelaksanaan APBN-P 2012 masih 

dapat dijaga pada level yang cukup aman dan sehat. Defisit anggaran tahun 2012 masih dapat 

dikendalikan dalam batas aman dan manageable yaitu sebesar 1,83 persen terhadap PDB. 

Pencapaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P 2012 yaitu sebesar 2,23 

persen terhadap PDB. Namun demikian, realisasi defisit anggaran tahun 2012 tersebut masih 

lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2011 yang hanya sebesar 

1,14 persen terhadap PDB. Lebih rendahnya realisasi defisit anggaran tahun 2012 dibandingkan 

APBN-P 2012 dipengaruhi oleh kombinasi lebih rendahnya tingkat pencapaian penyerapan 

belanja negara (96,2 persen dari pagu APBN-P 2012) dibandingkan pencapaian pendapatan 

negara (98,5 persen dari target APBN-P 2012). Perkembangan defisit sejak tahun 2007 dapat 

dilihat pada Grafik 5.1. 

Grafik 5.1  
Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2007-2013  

 

                     Sumber: Kementerian Keuangan  
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Dalam tahun 2012, realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp1.338,3 triliun atau 98,5 

persen dari target APBN-P 2012. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target 

pendapatan negara adalah kurang optimalnya realisasi penerimaan perpajakan, yang hanya 

mencapai 96,5 persen dari target APBN-P 2012. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh tidak 

tercapainya target penerimaan PPh Non Migas yang antara lain disebabkan oleh  turunnya 

harga komoditas (khususnya pertambangan dan mineral) dan melemahnya industri 

pengolahan sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terjadinya 

perlambatan pertumbuhan ekspor. Sedangkan, realisasi penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP) pada tahun 2012 dapat melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P 2012, yaitu 

mencapai 103,3 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara dan hibah 

tahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah 2012 meningkat 10,6 persen. Peningkatan 

tersebut didukung oleh meningkatnya penerimaan perpajakan dan PNBP, yang masing-masing 

meningkat 12,2 persen dan 6,3 persen. 

Realisasi belanja negara tahun 2012 mencapai Rp1.489,7 triliun atau 96,2 persen dari pagu 

APBN-P 2012. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat 

sebesar Rp1.009,2  triliun atau 94,4 persen dari pagu APBN-P 2012 dan realisasi transfer ke 

daerah sebesar Rp480,6 triliun atau 100,4 persen dari target APBN-P 2012.  Tingkat 

penyerapan belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh masih terdapatnya 

kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa serta upaya efisiensi yang dilakukan oleh 

Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu, tingkat penyerapan belanja negara juga dipengaruhi 

oleh efisiensi pengelolaan utang yang berdampak pada penghematan pembayaran bunga 

utang dan tidak terealisasikannya program kompensasi seiring tidak ditempuhnya kebijakan 

penyesuaian harga BBM. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, realisasi belanja 

negara tahun 2012 meningkat 15,0 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya 

belanja pemerintah pusat sebesar 14,2 persen, dan transfer ke daerah sebesar 16,9 persen. 

Selanjutnya, realisasi pembiayaan sampai dengan akhir 2012 mencapai Rp173,3 triliun atau 

91,2 persen dari target APBN-P 2012. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan 

dalam negeri sebesar Rp198,4  triliun atau 102,0  persen dari target APBN-P 2012 dan realisasi 

pembiayaan luar negeri yang mencapai negatif Rp25,1 triliun, lebih rendah Rp20,7 triliun dari 

target APBN-P 2012. Tingginya realisasi pembiayaan dalam negeri disebabkan oleh: (i) lebih 

tingginya realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, privatisasi dan 

penjualan aset program restrukturisasi, serta surat berharga negara; (ii) realisasi PMN dan 

pinjaman dalam negeri yang lebih rendah dari targetnya pada APBN-P 2012; dan (iii) tidak 

terdapat realisasi kewajiban penjaminan. Sementara itu, realisasi pembiayaan luar negeri yang 

lebih lebih rendah dari target terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penarikan pinjaman 

terutama pinjaman proyek dan lebih tingginya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. 

Memasuki tahun anggaran 2013, kondisi perekonomian dunia masih dipenuhi ketidakpastian. 

Kondisi perekonomian Amerika Serikat walaupun telah berada pada fase pemulihan namun 

belum menunjukan perubahan yang signifikan.  Sementara itu di kawasan Eropa dan kondisi 

geo politik di Timur Tengah juga diliputi ketidakpastian. Kondisi tersebut diperkirakan akan 
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berdampak terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan berfluktuasinya harga 

komoditas, khususnya minyak mentah, yang pada akhirnya berdampak pada perkonomian 

domestik.  

Dengan mencermati dinamika indikator ekonomi makro pada awal tahun 2013, kinerja APBN-P 

2012 dan prospek perekonomian 2013, kinerja APBN tahun 2013 diperkirakan akan mengalami 

tekanan yang cukup kuat, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Dari sisi 

pendapatan negara, yang perlu dicermati adalah penerimaan perpajakan karena sangat 

dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pada sisi belanja negara 

hal-hal yang perlu dicermati antara lain (i) potensi adanya peningkatan beban subsidi energi, 

baik disebabkan oleh kenaikan ICP dan terdepresiasinya nilai tukar, maupun oleh peningkatan 

volume konsumsi BBM bersubsidi; (ii) masih belum optimalnya penyerapan belanja 

Kementerian/Lembaga (K/L) terutama belanja modal sehingga berpotensi mengurangi daya 

dorong terhadap pertumbuhan ekonomi; dan (iii) terjadinya negatif primary balance pada 

realisasi APBN-P 2012 yang berisiko dapat menganggu fiscal sustainability. 

Untuk menghadapi tekanan tersebut, di tahun 2013 pemerintah akan menerapkan berbagai 

kebijakan baik untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara, maupun untuk 

meningkatkan kualitas belanja negara dalam rangka mempertahankan momentum 

pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk mengamankan 

target penerimaan perpajakan, Pemerintah antara lain akan memperluas basis pajak, 

meningkatkan perbaikan sistem administrasi, menyempurnakan sistem informasi dan teknologi 

untuk penggalian potensi pajak, serta meningkatkan kualitas pemeriksaan dan penyidikan. Di 

bidang penerimaan bukan pajak, pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan efisiensi 

cost recovery, pencapaian target lifting minyak dan gas bumi, dan mengoptimalkan 

penerimaan dari SDA nonmigas, serta penyempurnaan berbagai peraturan di bidang PNBP 

Lainnya. 

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas belanja perlu ditempuh melalui: (i) efisiensi subsidi 

BBM agar lebih tepat sasaran; (ii) menjaga daya beli masyarakat dengan perlindungan sosial 

bagi masyarakat miskin; (iii) efisiensi belanja K/L dan meningkatkan penyerapan belanja dalam 

rangka penguatan peran APBN untuk menstimulasi perekonomian. Sedangkan untuk 

meningkatkan penyerapan belanja negara, dilaksanakan melalui peningkatan kualitas 

perencanaan belanja pemerintah, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, 

penyempurnaan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan peningkatan 

pengendalian belanja.  

Dengan berbagai tekanan terhadap pelaksanaan APBN 2013 dan kebijakan yang telah dan akan 

ditempuh Pemerintah, realisasi pendapatan negara dan hibah selama triwulan pertama tahun 

2013 mencapai Rp253,9 triliun, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp271,9 triliun. 

Hal itu berarti terdapat defisit anggaran sebesar Rp17,9 triliun dalam triwulan pertama 2013.  

Selanjutnya, realisasi pembiayaan anggaran dalam triwulan pertama 2013 mencapai Rp36,3 

triliun, yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri Rp42,4 triliun dan pembiayaan luar negeri 
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negatif Rp6,1 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, realisasi 

pendapatan negara dan hibah di triwulan pertama 2013 tersebut lebih tinggi 7,2 persen, 

sedangkan realisasi belanja negara lebih tinggi 11,0 persen. Dengan demikian, realisasi defisit 

dalam triwulan pertama 2013 lebih tinggi 125,0 persen dibandingkan realisasi defisit pada 

periode yang sama tahun sebelumnya. 

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro, dan realisasi anggaran dalam triwulan 

pertama 2013, serta prospek perekonomian selama 2013, maka pencapaian target pendapatan 

negara dan hibah, khususnya penerimaan perpajakan, diperkirakan akan mengalami 

hambatan. Sementara itu, seiring dengan masih tingginya harga ICP dan pelemahan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, target PNBP dalam APBN 2013, khususnya penerimaan 

migas, diperkirakan dapat tercapai.  

Tabel  5.1 
 Ringkasan APBN Tahun 2011-2013 (Triliun Rupiah) 

 

                        Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Seiring dengan lebih tingginya harga ICP, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat, dan peningkatan volume konsumsi BBM serta adanya potensi carry over subsidi energi 

akan berpotensi menambah beban subsidi energi di tahun 2013. Di sisi lain, tingkat 

penyerapan belanja negara diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya seiring dengan 

diterapkannya berbagai kebijakan peningkatan kualitas belanja dan perbaikan struktur belanja 

negara. Dalam kondisi tersebut maka defisit anggaran tahun 2013 diperkirakan masih akan 

mengalami tekanan yang cukup berat. Untuk itu, maka perlu segera ditempuh kebijakan 

pengendalian defisit dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal. Upaya pengendalian defisit 

2011 2012*) 2013

APBN

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.210,6 1.338,3 1.529,7

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.205,3 1.332,6 1.525,2

1. Penerimaan Perpajakan 873,9 980,2 1.193,0

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 331,5 352,4 332,2

II. Penerimaan Hibah 5,3 5,7 4,5

B. Belanja Negara 1.295,0 1.489,7 1.683,0

I. Belanja Pemerintah Pusat 883,7 1.009,2 1.154,4

II. Transfer ke Daerah 411,3 480,6 528,6

C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (84,4) (151,4) (153,3)

D. Pembiayaan (I + II) 130,9 173,3 153,3

I. Pembiayaan Dalam Negeri 148,7 198,4 172,8

II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (17,8) (25,1) (19,5)

E. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 46,5 21,9 0,0
*) Unaudited

Keterangan
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anggaran dilakukan dengan: (i) optimalisasi pendapatan negara; (ii) penguatan kualitas belanja 

negara melalui efisiensi subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, menjaga daya beli masyarakat, 

dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; dan  (iii) efisiensi belanja K/L. Berbagai 

kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka pengendalian defisit dan menjaga 

kesinambungan fiskal tersebut dituangkan dalam RAPBN-P 2013. Gambaran umum 

perkembangan APBN dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel  5.1. 

5.1.1  Pendapatan Negara dan Hibah 

Pendapatan negara dan hibah dalam APBN merupakan sumber utama pendanaan 

pembangunan nasional. Pendapatan negara dan hibah bersumber dari penerimaan dalam 

negeri dan penerimaan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan 

dan PNBP. Penerimaan dalam negeri merupakan sumber utama pendapatan negara, yang 

memberikan kontribusi rata-rata sebesar 99 persen dalam periode tahun 2007 sampai dengan 

2012.  

Dalam enam tahun terakhir, pendapatan negara dan hibah meningkat hampir dua kali lipat, 

yaitu dari Rp707,8 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp1.338,3 triliun pada tahun 2012, atau 

meningkat rata-rata sebesar 10,9 persen per tahun. Peningkatan tersebut terutama berasal 

dari peningkatan penerimaan dalam negeri, yaitu dari Rp706,1 triliun menjadi Rp1.332,6 

triliun, dan penerimaan hibah yang meningkat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp5,7 triliun. Dilihat 

dari komposisinya, penerimaan perpajakan mendominasi penerimaan dalam negeri 

dibandingkan dengan PNBP. Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam 

negeri terus mengalami peningkatan, yaitu dari 69,5 persen pada 2007 menjadi 73,6 persen 

pada 2012. Sebaliknya, kontribusi PNBP mengalami penurunan dari 30,4 persen pada 2007 

menjadi 26,4 persen pada tahun 2012, meskipun secara nominal penerimaan PNBP terus 

mengalami peningkatan. Perkembangan penerimaan dalam negeri sejak tahun 2007 dapat 

dilihat pada Grafik 5.2. 

Grafik 5.2  
Perkembangan Penerimaan Dalam  Negeri Tahun 2007-2013 

 

                         Sumber: Kementerian Keuangan 
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Dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2012, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 

2012 hanya mencapai 98,5 persen. Relatif rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh tidak 

tercapainya target penerimaan dalam negeri, yang hanya sebesar 98,2  persen. Secara lebih 

rinci, rendahnya realisasi penerimaan dalam negeri tersebut disebabkan tidak tercapainya 

target penerimaan perpajakan, yang hanya mencapai 96,5 persen. Sedangkan realisasi PNBP 

mencapai 103,3 persen dari target APBNP 2012.  

Dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2012 

meningkat 10,6 persen. Hal tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan dalam 

negeri sebesar 9,5 persen. Dilihat dari komposisinya, realisasi penerimaan perpajakan tahun 

2012 meningkat 12,2 persen dibandingkan tahun 2011, sedangkan realisasi PNBP meningkat 

6,3 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan dalam negeri 

tersebut antara lain adalah kondisi perekonomian yang cukup stabil meskipun mengalami 

perlambatan pada triwulan III dan IV serta didukung  pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan 

investasi yang cukup tinggi pada tahun 2012. Disamping itu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah 

dan lebih tingginya harga ICP, juga turut mendorong meningkatnya PNBP dalam tahun 2012. 

Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan pada tahun 2012, selain dipengaruhi oleh faktor-

faktor ekonomi, juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara 

berkelanjutan. Kebijakan pajak nonmigas yang telah dilakukan pada tahun 2012, antara lain:  

(i) pelaksanaan program optimalisasi penerimaan pajak melalui: (a) pembenahan sistem dan 

regulasi PPN, melalui penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) dan inventarisasi ulang 

terhadap WP Badan yang melakukan pemungutan PPN; (b) penggalian potensi yang difokuskan 

pada sektor-sektor unggulan, antara lain sektor mineral dan batubara (Minerba), migas, sawit, 

dan industri pengolahan; (c) pemanfaatan data untuk optimalisasi penggalian potensi pajak 

melalui pengoperasian Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE); (d) perbaikan administrasi 

piutang pajak dalam rangka perbaikan pengelolaan utang pajak; (e) peningkatan kepatuhan 

WP terutama WP Bendahara APBD; (f) perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi 

pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang bertujuan untuk memperluas basis pemajakan; 

(g) peningkatan efektivitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan 

kepatuhan WP; dan (h) operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pertambangan dan 

Migas (per April 2012); (ii) peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan melalui 

call center yang semakin baik, penyempurnaan mekanisme penyampaian SPT Tahunan melalui 

drop box, penyediaan informasi melalui website DJP, dan penyediaan layanan penyampaian 

SPT secara elektronik (e-filling dan e-SPT); (iii) penguatan sistem pengawasan internal yang 

mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian secara dini atas setiap penyimpangan, dan 

kemudian diikuti oleh penindakan secara tegas terhadap praktek penyimpangan;  

(iv) pelaksanaan mekanisme quality assurance dalam proses pemeriksaan dan mekanisme 

eksaminasi dalam proses keberatan guna meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan 

keberatan; dan (v) peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai melalui program 

pendidikan dan pelatihan yang semakin intensif dan berkelanjutan. 
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Sementara itu, pelaksanaan kebijakan kepabeanan dan cukai dilakukan antara lain melalui:  

(i) pembenahan internal, antara lain pembentukan whistle blowing system, penyempurnaan 

sistem pengaduan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pegawai; (ii) pengembangan sistem 

teknologi informasi yang terintegrasi berupa: Indonesia National single window (INSW), e-

billing system, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Komputer Pelayanan (SKP) 

Impor, Ekspor, dan Manifes, Sistem Aplikasi Cukai (SAC), Sistem Aplikasi Piutang dan 

Pengembalian (SAPP), dan  penerapan manajemen risiko; (iii) pelayanan kepabeanan 24/7, 

membangun tempat penimbunan pabean terpadu, menetapkan kawasan pabean dan tempat 

pemeriksaan fisik, membangun kawasan pelayanan pabean terpadu, membangun help-

desk/hotline pengaduan dan menerapkan Service level agreement dalam rangka kepastian 

waktu dan biaya pelayanan kepada pengguna jasa; (iv) koordinasi dalam bentuk kesepakatan 

(MoU) dengan beberapa instansi teknis, seperti KPK, PPATK, BNN, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, 

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak; 

(v) inisiatif prakarsa anti korupsi berupa deklarasi anti korupsi dengan stakeholders di 

pelabuhan, asistensi dan monitoring pelayanan bea dan cukai bekerja sama dengan KPK.  

Selanjutnya, terlampauinya target PNBP tahun 2012 didukung oleh peningkatan semua sumber 

penerimaan. Meskipun lifting migas di tahun 2012 tidak mencapai target, meningkatnya harga 

gas dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di tahun 2012 mampu mendorong 

terlampauinya target penerimaan SDA Migas 2012, yaitu 3,8 persen di atas target APBN-P 

2012. Realisasi penerimaan SDA migas tahun 2012 tersebut lebih tinggi 6,3 persen apabila 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA migas tahun 2011. Selanjutnya, realisasi 

penerimaan SDA nonmigas 2012 mencapai 109,4 persen dari target APBN-P 2012 atau 

meningkat 1,5 persen dari realisasinya di tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama didorong 

oleh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menambah jenis mineral 

yang dikenakan PNBP, dan meningkatnya volume penjualan barang tambang yang berperan 

terhadap terlampauinya target penerimaan pertambangan umum tahun 2012.  Sementara itu, 

meningkatnya volume pelayanan penggunaan kawasan hutan dan iuran penatausahaan hutan, 

dan meningkatnya penyelesaian tagihan piutang perikanan, menjadi pendorong meningkatnya 

penerimaan SDA nonmigas, baik di sektor kehutanan, perikanan, maupun panas bumi. 

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilnya kondisi ekonomi makro 

dalam negeri, target penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di tahun 2012 sebesar 

Rp30,8 triliun dapat tercapai. Untuk PNBP Lainnya, semakin baik dan akuratnya perencanaan 

penyusunan target PNBP K/L dan BLU turut berperan atas tercapainya realisasi PNBP Lainnya 

dan penerimaan BLU. Sedangkan tingginya realisasi penerimaan hibah tahun 2012 lebih 

disebabkan oleh banyaknya hibah langsung yang awalnya belum tercatat pada saat 

penyusunan APBN-P 2012. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, realisasi 

penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya dan BLU masing-masing 

meningkat 9,3 persen, 5,8 persen, dan 8,3 persen. 
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Memasuki tahun 2013, kondisi perekonomian domestik diperkirakan mulai mengalami 

tekanan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain prospek pertumbuhan 

ekonomi dunia yang diperkirakan masih belum pulih, meningkatnya  harga komoditas di pasar 

internasional, khususnya minyak mentah,  dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat. Meskipun dalam kondisi tertekan, APBN 2013 sampai dengan triwulan 

pertama menunjukkan kinerja yang positif.  

Perkembangan  kinerja APBN 2013 yang positif tersebut dicerminkan oleh peningkatan 

realisasi pendapatan negara dan hibah pada triwulan pertama tahun 2013 sebesar 7,2 persen 

dibandingkan dengan pendapatan negara dan hibah pada triwulan pertama 2012. Dalam 

periode yang sama, penerimaan dalam negeri meningkat 7,2 persen sedangkan penerimaan 

hibah mengalami penurunan sebesar 46,0 persen. Meningkatnya penerimaan dalam negeri 

tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar 11,0 persen. 

Sebaliknya, dalam periode yang sama PNBP justru mengalami penurunan sebesar 12,4 persen. 

Penerimaan perpajakan dalam triwulan pertama 2013 mencapai Rp220,5 triliun, meningkat 

Rp21,8 triliun atau 11,0 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama 

tahun sebelumnya.  Dilihat dari tingkat pencapaian terhadap target APBN, realisasi penerimaan 

perpajakan pada triwulan pertama 2013 mencapai 18,5 persen, lebih rendah dibandingkan 

dengan tingkat pencapaian pada triwulan pertama 2012 yang mencapai 19,2 persen. Hal ini 

secara umum dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik terutama yang 

bersumber dari penurunan ekspor.  

Secara lebih rinci, realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan pertama 2013 terdiri dari 

penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp210,3 triliun atau 18,5 persen dari APBN 2013 dan 

penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp10,2 triliun atau 17,4 persen dari 

APBN 2013. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut terutama berasal dari penerimaan PPh 

nonmigas sebesar Rp90,9 triliun, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp76,2 triliun, serta 

penerimaan cukai sebesar Rp24,0 triliun. Dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2013, 

realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 17,7 persen, penerimaan PPN dan PPnBM 

mencapai 18,0 persen, dan  penerimaan cukai mencapai 26,1 persen. Sementara itu, 

penerimaan pajak perdagangan internasional bersumber dari penerimaan bea masuk sebesar 

Rp6,6 triliun dan bea keluar sebesar Rp3,6 triliun. Dibandingkan dengan target dalam APBN 

2013, realisasi bea masuk dan bea keluar masing-masing mencapai 24,6 persen dan 11,3 

persen.   

Apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2012, realisasi penerimaan pajak dalam 

negeri pada triwulan pertama 2013 meningkat 12,7 persen, sedangkan penerimaan pajak 

perdagangan internasional turun sebesar 15,1 persen. Meningkatnya  penerimaan pajak dalam 

negeri terutama didukung oleh penerimaan PPN dan PPnBM yang tumbuh sebesar 15,4 persen 

dan penerimaan cukai yang tumbuh sebesar 11,1 persen. Selain itu, peningkatan tersebut juga 

didukung oleh  penerimaan PPh nonmigas yang tumbuh sebesar 6,9 persen, meskipun 

mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan PPh nonmigas pada periode yang 

sama tahun 2012 sebesar 16,5 persen. 
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Sementara itu, dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2012, realisasi penerimaan pajak 

perdagangan internasional pada triwulan pertama 2013 mengalami penurunan sebesar 15,1 

persen. Penurunan tersebut berasal dari relatif rendahnya realisasi penerimaan bea keluar 

yang turun sebesar 35,6 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga referensi 

CPO di pasar internasional yang berdampak pada penurunan tarif bea keluar. Pada triwulan 

pertama 2012, rata-rata harga referensi CPO mencapai USD1.064,7 per MT dengan rata-rata 

tarif bea keluar sebesar 16,0 persen, sementara pada triwulan pertama 2013 rata-rata harga 

referensi CPO adalah USD816,4 per MT dengan rata-rata tarif bea keluar sebesar 9,0 persen. 

Selain itu, kebijakan hilirisasi industri sawit yang mendorong adanya pergeseran ekspor CPO ke 

produk turunan CPO yang tarifnya lebih rendah, turut mempengaruhi penurunan penerimaan 

bea keluar. Di sisi lain, realisasi penerimaan bea masuk pada triwulan pertama 2013 

mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode 

yang sama tahun 2012. 

Berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan perpajakan dan perkembangan indikator 

ekonomi makro triwulan pertama 2013, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 

2013 diperkirakan akan lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2013. Hal 

ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang diperkirakan lebih rendah 

dibandingkan asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2013.  

Dalam upaya mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan pada tahun 2013, 

Pemerintah telah merencanakan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan. Secara umum, 

pokok-pokok kebijakan perpajakan yang dilakukan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:  

(a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012;  

(b) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan; (c) melakukan perbaikan kualitas 

pemeriksaan dan penyidikan; (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (e) melakukan 

perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; (f) meningkatkan 

kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN); (g) menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok barang 

kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor; dan (h) memberikan 

insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan atau pengurangan 

PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (hybrid dan low carbon 

emission), serta fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan 

pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk mendukung kebijakan 

tersebut, Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan di bidang pajak antara lain:  

(i) perbaikan sistem administrasi PPh yang diarahkan  untuk memperluas pajak dan sekaligus 

perbaikan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan usaha kecil dan menengah melalui: 

(a)  penyederhanaan metode pengenaan PPh bagi sektor tertentu;  (b) penyesuaian dan 

pembenahan kebijakan pengenaan PPh Final;  dan (c)  peningkatan PTKP dari Rp15,8 juta 

menjadi Rp24,3 juta; (ii) penyesuaian kebijakan di bidang pemungutan PPN yang diarahkan 

pada pembenahan administrasi sistem PPN, antara lain (a) pembenahan mekanisme 

pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) melalui program registrasi ulang dan  

(b) penyempurnaan mekanisme dan sistem informasi dan monitoring PPN melalui penyiapan 
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pemanfaatan sistem e-invoice, dan penyempurnaan format faktur pajak; (iii) penyesuaian 

kebijakan penggalian potensi pajak atas sektor unggulan, antara lain sektor migas;  

(iv)  pengembangan satuan/unit quality assurance dalam rangka perbaikan kualitas 

pemeriksaan dan penyidikan agar tercipta kepastian hukum, termasuk penegakan hukum yang 

lebih tegas dan adil; (v) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui pemanfaatan 

approweb (aplikasi profil berbasis web) dan  pemanfaatan aplikasi dashboard pendapatan 

pajak; (vi) penyempurnaan program sensus pajak nasional serta pengintegrasiannya dengan 

program lain dalam rangka memperluas basis pajak antara lain: (a) perbaikan metode, akses 

dan sistem perekaman dan pengolahan data yang berbasis informasi dan teknologi (IT);  

(b) penguatan basis data primer melalui integrasi data hasil SPN dan program Internet 

Searching Wajib Pajak Orang Pribadi; (c) pengayaan data hasil SPN dengan pemanfaatan data 

internal dan eksternal hasil olahan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE); (d) penguatan 

basis data sekunder melalui penerapan pasal 35A UU KUP jo. PP 31 Tahun 2012 melalui 

penghimpunan data dari Kementerian/Lembaga;  (e) pemetaan data Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dengan NPWP melalui pencantuman NIK dalam formulir SPT Tahunan 

Orang Pribadi; dan (f) penyiapan infrastruktur program sinkronisasi NIK dan NPWP.  

Sementara itu, dalam rangka mengamankan target pendapatan kepabeanan dan cukai pada 

tahun 2013, Pemerintah akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bersifat teknis, baik di 

bidang kepabeanan maupun di sektor pelayanan dan pengawasan. Di bidang kepabeanan, 

kebijakan teknis yang akan dilakukan antara lain: (i) peningkatan akurasi penelitian nilai 

pabean dan klasifikasi; (ii) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang; dan  

(iii) optimalisasi kolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai. Selain itu, di sektor pelayanan 

dan pengawasan, kebijakan teknis yang akan dilakukan meliputi: (i) pengembangan otomasi 

pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (ii) konsistensi pelayanan kepabeanan 24 jam 

sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan; (iii) implementasi kawasan pelayanan pabean 

terpadu (KPPT) untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan; (iv) penyempurnaan 

implementasi Indonesia National single window (INSW); (v) penataan hubungan kerja antar-

unit pengawasan; (vi) pengembangan pola profiling secara sistematis dalam rangka risk 

management; (vii) melanjutkan pemanfaatan sarana operasi; (viii) optimalisasi pembakuan 

dokumentasi dan pelaporan; (ix) otomasi proses pengawasan secara vertikal dan horizontal;  

(x) pengembangan prasarana penanganan pengaduan yang terintegrasi; (xi) kajian ekonomi 

makro dan kebijakan fiskal terhadap skema free trade area (FTA); (xii) otomasi administrasi 

piutang kepabeanan dan cukai; (xiii) penerapan billing system untuk pelayanan cukai;  

(xiv) operasi pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal dan 

pelanggaran hukum lainnya; (xv) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; 

 (xvi) audit terhadap para pengusaha BKC; dan (xvii) meningkatkan pelayanan dan pengawasan 

bea keluar melalui akurasi penelitian jumlah/jenis barang ekspor, pengawasan modus antar 

pulau, pengawasan modus switching jenis barang kena bea keluar (CPO dan turunan CPO), 

otomasi sistem komputer pelayanan ekspor, dan audit. 
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Selanjutnya, realisasi PNBP dalam triwulan pertama tahun 2013 mencapai Rp33,3 triliun atau 

10,0 persen dari target dalam APBN 2013. Realisasi PNBP tersebut bersumber dari penerimaan 

SDA sebesar Rp16,3 triliun, bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp0,1 triliun, PNBP 

Lainnya sebesar Rp14,2 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp2,7 triliun. Dilihat dari 

pencapaiannya terhadap target APBN 2013, penerimaan SDA mencapai 8,3 persen, bagian 

pemerintah atas laba BUMN mencapai 0,3 persen, PNBP lainnya mencapai 18,2 persen, dan 

pendapatan BLU mencapai 11,5 persen.  

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, realisasi PNBP triwulan pertama 

2013 lebih rendah 12,4 persen. Penurunan tersebut terutama bersumber dari lebih rendahnya 

PNBP Lainnya, khususnya pendapatan premium obligasi karena lebih rendahnya penerbitan 

obligasi pemerintah di triwulan pertama 2013. Perbandingan realisasi PNBP selama triwulan 

pertama 2012-2013 dapat dilihat pada Grafik 5.3. 

Grafik 5.3  
Realisasi PNBP Triwulan I 2012 dan 2013 

 

                              Sumber: Kementerian Keuangan 
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upaya pencapaian target APBN 2013 akan dilakukan antara lain: (i) optimalisasi PNBP 

kementerian/lembaga (K/L) dan pendapatan BLU; (ii) pelaporan penerimaan secara tepat 

waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (iii) monitoring, evaluasi, dan koordinasi 

pelaksanaan pengelolaan PNBP K/L. 

5.1.2  Belanja Negara 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penyelenggaran negara dan operasional 

pemerintahan serta langkah-langkah percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, 

volume belanja negara mengalami peningkatan secara signifikan dalam enam tahun terakhir, 

yaitu dari Rp757,6 triliun pada 2007 menjadi Rp1.683,0 triliun pada tahun 2013. Dilihat dari 

komposisinya, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 68 persen 

dan transfer ke daerah rata-rata sebesar 32 persen. 

Pada tahun 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp1.489,7 triliun atau 96,2 persen dari 

pagu APBN-P 2012. Dari realisasi anggaran belanja negara tersebut, realisasi belanja 

pemerintah pusat mencapai Rp1.009,2 triliun atau 94,4 persen dari pagu APBN-P 2012, 

sedangkan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp480,6 triliun atau 100,4 persen dari pagu 

APBN-P 2012. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi belanja negara tahun 2012 

meningkat sebesar Rp194,7 triliun atau 15,0 persen. Peningkatan tersebut berasal dari 

peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar Rp125,4 triliun atau 14,2 persen dan transfer ke 

daerah sebesar Rp69,3 triliun atau 16,9 persen. Perkembangan belanja negara dalam periode 

2007-2013 dapat dilihat pada Grafik 5.4. 

Grafik 5.4  
Perkembangan Belanja Negara, 2007 – 2013 

 

              Sumber: Kementerian Keuangan 
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Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja non K/L dan 

belanja K/L. Realisasi belanja non K/L mencapai Rp521,1 triliun atau 99,9 persen dari pagu 

APBN-P 2012. Sementara itu, realisasi belanja K/L pada tahun 2012 hanya mencapai Rp488,1 

triliun atau 89,1 persen dari pagu APBN-P 2012. Realisasi belanja K/L tahun 2012 tersebut lebih 

rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 90,5 persen. Perkembangan 

belanja pemerintah pusat dalam periode 2007 - 2013 dapat dilihat pada Grafik 5.5. 

Grafik 5.5  
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2007 – 2013 

 
                  Sumber: Kementerian Keuangan 
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anggaran; (iii) hambatan yang bersumber dari internal K/L, yaitu adanya kecenderungan K/L 

kurang disiplin dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan anggaran yang ditandai dengan pola 

penyerapan yang cenderung menumpuk pada akhir tahun; dan (iv) hambatan lainnya, seperti 

kompleksitas pengadaan lahan, hambatan geografis serta keterbatasan kapasitas pihak ketiga 

di daerah. 

Selanjutnya, realisasi belanja subsidi pada tahun 2012 mencapai Rp346,4 triliun atau mencapai 

141,4 persen dari target APBN-P 2012. Komponen terbesar dari peningkatan subsidi tersebut 

berasal dari realisasi subsidi BBM yang mencapai Rp211,9 triliun atau 154,2 persen dari APBN-P 

2012. Peningkatan tersebut dipicu antara lain oleh realisasi harga ICP selama periode Januari-

Desember 2012, yang mencapai rata-rata USD112,7/barel, lebih tinggi dari APBN-P 2012 

sebesar USD105/barel. Tingginya harga ICP tersebut semakin memperlebar disparitas harga 

antara BBM bersubsidi dan non subsidi sehingga mendorong peningkatan volume konsumsi 

BBM bersubsidi pada tahun 2012 yang mencapai sekitar 45 juta kiloliter, lebih tinggi dari 

volumenya dalam APBN 2012 sebesar 40 juta kiloliter. Selain itu, rata-rata nilai tukar rupiah 

sepanjang tahun 2012 tercatat sebesar Rp9.337/USD, lebih rendah dibandingkan target APBN-

P 2012 sebesar Rp9.000/USD. Pada periode yang sama, kenaikan harga minyak mentah dan 

pelemahan nilai tukar rupiah juga turut mendorong peningkatan subsidi listrik. Perubahan 

kedua variabel tersebut yang diikuti dengan meningkatnya volume penjualan listrik 

menyebabkan subsidi listrik tahun 2012 mencapai Rp94,6 triliun, atau 145,6 persen dari target 

APBN-P 2012. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi subsidi tahun 2012 meningkat 17,3 persen. 

Penyumbang terbesar atas peningkatan subsidi tersebut adalah subsidi BBM yang meningkat 

sebesar 28,3 persen. Disisi lain, subsidi listrik dan subsidi non-energi meningkat masing-masing 

4,6 persen dan 0,34 persen. 

Secara khusus, realisasi belanja subsidi non-energi tahun 2012 mencapai Rp39,9 triliun, atau 

hanya 93,4 persen dari target APBN-P 2012. Rendahnya realisasi subsidi non-energi tersebut 

disebabkan tidak dilaksanakannya program kompensasi dari penyesuaian harga BBM untuk 

tambahan beras miskin (raskin) dan Public Service Obligation (PSO) untuk PT. Pelni, serta 

subsidi bunga kredit program sarana dan fasilitas BBM non subsidi. Di samping itu, penyaluran 

subsidi benih yang kurang berjalan maksimal karena pelaksanaan tender yang lebih 

mengutamakan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) turut berdampak terhadap 

rendahnya penyerapan subsidi non-energi. 

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, realisasi subsidi non-

energi tahun 2012 tersebut lebih tinggi 0,3 persen. Peningkatan realisasi subsidi non-energi 

tahun 2012 terutama disebabkan oleh tambahan penyaluran raskin ke-13 dan kenaikan Harga 

Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras petani dari Rp5.060 di tahun 2011 menjadi 

Rp6.600/kg di tahun 2012. Kenaikan HPP gabah/beras tersebut berdampak pada kenaikan 

Harga Pokok Buku (HPB) raskin dari Rp6.450/kg di tahun 2011 menjadi Rp6.558/kg. Kenaikan 

HPP dan HPB raskin tidak diikuti dengan kenaikan harga jual raskin sehingga subsidi pangan di 

tahun 2012 mengalami kenaikan. Di sisi lain, kenaikan realisasi subsidi non-energi juga 
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dipengaruhi oleh kenaikan realisasi anggaran subsidi PSO (PT KAI, PT Pelni, PT Pos, dan LKBN 

Antara) dan PPh DTP atas bunga imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang 

diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional. Perkembangan 

belanja subsidi tahun 2006 – 2013 dapat dilihat pada Grafik 5.6. 

Grafik 5.6 
 Perkembangan Belanja Subsidi Tahun 2006 - 2013 

 

                        Sumber: Kementerian Keuangan  
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dan penyesuaian hanya meningkat 8,2 persen. Secara lebih rinci, meningkatnya dana 

perimbangan terutama bersumber dari meningkatnya DAU dan DBH, yaitu masing-masing 21,4 

persen dan 15,1 persen. Sedangkan meningkatnya dana otonomi khusus dan penyesuaian 

terutama didorong oleh meningkatnya dana otonomi  khusus sebesar 14,7 persen. 

Perkembangan transfer ke daerah periode 2007-2013 dapat dilihat dalam Grafik 5.7. 
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Grafik 5.7  
Perkembangan Transfer ke Daerah, 2007 - 2013 

 

              Sumber: Kementerian Keuangan 
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Perbandingan realisasi belanja pemerintah pusat dalam triwulan pertama 2012 dan 2013 dapat 

dilihat pada Grafik 5.8. 
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Grafik 5.8 
 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I 2012 dan 2013 

 

              Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang sudah ditetapkan, kebijakan belanja 

pemerintah pusat pada tahun 2013 antara lain diarahkan untuk: (i) meneruskan pemberian gaji 
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melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran; (iv) mengarahkan 
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untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan; (vi) menguatkan program 

perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan 
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anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan peningkatan efisiensi 
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penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi baik subsidi energi 

maupun subsidi non-energi; (x) menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi 

tepat sasaran; (xi) mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan 

cadangan risiko fiskal; (xii) Mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk 

menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional; 

 44,8  

 12,4   10,3  

 27,1  

 13,1  
 8,7  

 0,8  

 50,9  

 12,4   10,4  

 26,5  
 23,5  

 2,5  
 0,1  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Pegawai Barang Modal Bunga Utang Subsidi Bansos Belanja Lain-
lain 

Triliun Rp 

Triwulan I 2012 Triwulan I 2013 



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 

 

115 
 

(xiii) menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium term 

expenditure framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending); 

(xiv) menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK); (xv) mengalokasikan anggaran untuk pemetaan dan pembangunan shelter di daerah 

rawan bencana, serta pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor-Timur;  

(xvi) mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC 

Meeting 2013; (xvii) mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, bibit 

padi unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan; dan (xviii) meningkatkan 

efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui pengendalian konsumsi BBM 

bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas 

kota, dan pemakaian BBN. 

Sampai triwulan pertama 2013, realisasi belanja subsidi energi mencapai Rp23,5 triliun atau 

7,4 persen terhadap pagu yang ditetapkan dalam APBN 2013. Realisasi tersebut terdiri dari 

subsidi BBM sebesar Rp3,5 triliun (1,8 persen dari alokasi APBN 2013) dan subsidi listrik Rp20,0 

triliun (24,7 persen dari alokasi APBN 2013). Dalam tahun 2013, Pemerintah telah dan akan 

mengambil kebijakan pengendalian subsidi, khususnya subsidi BBM agar tidak melebihi dari 

pagu dalam APBN 2013. Kebijakan tersebut antara lain: (i) pengendalian konsumsi BBM 

bersubsidi; (ii) peningkatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG); (iii) peningkatan 

pemakaian BBN (biodiesel); dan (iii) melanjutkan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Dalam 

upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

pengendalian BBM bersubsidi melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pengendalian Penggunaan BBM, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

(i) membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas; (ii) melarang penggunaan 

solar bersubsidi untuk kendaraan barang bagi kegiatan perkebunan (kecuali perkebunan rakyat 

<25 ha) dan pertambangan (kecuali pertambangan rakyat dan komoditas batuan);  

(iii) melarang penggunaan solar bersubsidi untuk kendaraan barang bagi kegiatan kehutanan 

(kecuali hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat); dan (iv) melarang penggunaan solar 

bersubsidi untuk kapal barang non perintis dan non pelayaran.  

Sementara itu, beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah untuk mengendalikan 

anggaran subsidi listrik tahun 2013 antara lain adalah melalui percepatan program 

pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dengan berbahan bakar batubara, optimalisasi 

penggunaan gas, peningkatan pemakaian panas bumi, pemanfaatan biodiesel, serta 

pengembangan energi tenaga surya, khususnya di daerah-daerah terpencil.  Selain itu, 

Pemerintah pada tahun 2013 telah menaikan tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 

persen pada tahun 2013, kecuali pelanggan 450VA dan 900VA.  

Di sisi lain, kebijakan subsidi non-energi yang mengalami perubahan hanya terjadi pada subsidi 

benih. Kebijakan penyaluran benih bersubsidi pada tahun 2013 mengikuti pola penyaluran 

pupuk bersubsidi yaitu melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 

sampai lini IV. Perubahan mekanisme ini diharapkan dapat meminimalisasi penyaluran benih 

bersubsidi kepada petani yang tidak berhak. Selain itu, Pemerintah juga telah merealokasi dana 
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BLBU yang semula dialokasikan pada belanja sosial Kementerian Pertanian dialihkan ke dalam 

pos belanja subsidi benih tahun 2013. Perubahan tersebut terjadi karena adanya 

ketidakefektifan proses tender pada pelaksanaan BLBU, sehingga menghambat proses 

penyaluran benih bersubsidi kepada petani saat dibutuhkan pada musim tanam. 

Perkembangan realisasi subsidi selama triwulan I 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Grafik 5.9. 

Grafik 5.9  
Realisasi Belanja Subsidi Triwulan I 2012 dan 2013 

  
                            Sumber: Kementerian Keuangan 
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dibandingkan dengan realisasi transfer ke daerah dalam periode yang sama tahun 2012, 

realisasi tahun 2013 meningkat sebesar Rp17,9 triliun atau 14,0 persen.  Realisasi transfer ke 

daerah tersebut terdiri atas realisasi dana perimbangan sebesar Rp127,9 triliun atau 28,7 

persen dari pagunya dalam APBN 2013, serta dana otsus dan penyesuaian sebesar Rp17,8 

triliun atau 21,2 persen dari pagunya dalam APBN 2013. Secara rinci, realisasi dana 

perimbangan meliputi DBH sebesar Rp18,6 triliun atau 18,2 persen dari pagunya dalam APBN 

2013, DAU sebesar Rp103,4 triliun atau 33,2 persen, dan DAK sebesar Rp5,9 triliun atau 18,7 

persen. Perbandingan realisasi transfer ke daerah pada triwulan pertama 2012 dan 2013 

disajikan dalam Grafik 5.10. 
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Grafik 5.10  
Realisasi Transfer Ke Daerah Triwulan I 2012 dan 2013 

  
                            Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Dalam tahun 2013, kebijakan transfer ke daerah ditujukan untuk: (i) meningkatkan kapasitas 

fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah; 

(ii) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan 

pemerintahan; (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi 

kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (iv) mendukung kesinambungan fiskal nasional;  

(v) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;  

(vi) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (vii) meningkatkan sinkronisasi 

antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah;  

(viii) meningkatkan daya saing daerah; dan (ix) meningkatkan perhatian pembangunan  di 

daerah tertinggal,  terluar, dan terdepan. 

5.1.3  Pencapaian Program-Program Prioritas Nasional 

Pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan diupayakan mampu menjamin 

peningkatan efektivitas alokasi APBN dalam pencapaian sasaran pembangunan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, alokasi APBN dapat menjadi sinyal bagi masyarakat dan pelaku 

usaha akan peran Pemerintah melalui kebijakan fiskal. Target pemerintah untuk memperluas 

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diukur dengan pendekatan alokasi APBN pada 

berbagai prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, upaya menurunkan tingkat 

pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan serta ketahanan pangan. 
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Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), pemberian 

beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu yang berprestasi, rehabilitasi fasilitas 

sekolah yang rusak, dan penyediaan dana tunjangan profesi guru, serta pembentukan 

endowment fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk jaminan 

keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya.  

Sumber daya manusia Indonesia yang handal dan terdidik diperlukan dalam rangka 

melaksanakan pembangunan bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Untuk itu sejak 

tahun 2009, anggaran pendidikan telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN. Komitmen 

Pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional terus didukung dengan 

penyediaan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2013 anggaran pendidikan dalam APBN 

telah mencapai Rp336,8 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp117,8 triliun melalui belanja 

pemerintah pusat, Rp214,1 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp5,0 triliun melalui 

pengeluaran pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan dan belanja negara dalam 

periode 2007-2013 dapat dilihat pada Grafik 5.11. 

Grafik 5.11 
Perkembangan Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara Tahun 2007 – 2013 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Pada tahun anggaran 2013, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat dengan menitikberatkan pembangunan pada bidang kesehatan melalui 

pendekatan preventif dan kuratif. Prioritas alokasi anggaran antara lain ditujukan untuk:  
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pulau kecil terluar yang berpenduduk; (iv) mencapai pelayanan Keluarga Berencana (KB) sesuai 

standar; (v) meningkatkan persentase perawatan balita yang bergizi buruk; dan  

(vi) meningkatkan persentase rumah sakit yang melayani pasien penduduk miskin. Untuk 
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memperluas layanan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program-

program tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran kesehatan. 

Perkembangan anggaran kesehatan dan rasionya terhadap belanja negara dalam periode 

2007-2013 dapat dilihat pada Grafik 5.12. 

Grafik 5.12  
Perkembangan Anggaran Program Kesehatan dan Rasio terhadap Belanja Negara  

Tahun 2007 - 2013 

 

          Sumber: Kementerian Keuangan 

 

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal yang menjadi landasan arah pembangunan 

ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator 

kesejahteraan masyarakat adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Seiring dengan program-

program pengentasan kemiskinan yang telah ditempuh oleh Pemerintah, tingkat kemiskinan 

turun secara signifikan dalam periode 2007-2012 dari 16,6 persen menjadi 11,7 persen. 

Berdasarkan pencapaian tahun-tahun sebelumnya dan program pengentasan kemiskinan yang 

akan ditempuh, pada tahun 2013 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan akan berkisar 

pada 9,5 persen sampai dengan 10,5 persen. Pengalokasian anggaran untuk program-program 

pengentasan kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen 

pemerintah untuk meningkatkan daya tahan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 

2007, anggaran program pengentasan kemiskinan sebesar Rp53,1 triliun dan terus meningkat 

hingga mencapai Rp115,5 triliun pada tahun 2013. Perkembangan anggaran program 

pengentasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan 2007-2013 selengkapnya dapat dilihat pada 

Grafik 5.13. 
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Grafik 5.13  
Perkembangan Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin 

Tahun  2007 - 2013 

 

          Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 

Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,1 persen dari total 

angkatan kerja dan terus menurun hingga menjadi sebesar 6,1 persen dari total angkatan kerja 

pada tahun 2012. Dalam tahun 2013, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka 

sudah harus mencapai 5,8 persen sampai dengan 6,1 persen dari total angkatan kerja. Hal ini 

sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2013. Dalam Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 dinyatakan bahwa setiap 1 persen 

pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 450.000 tenaga kerja. Untuk itu, pada tahun 

2013, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur yang diarahkan untuk 

melaksanakan program-program prioritas. Program-program tersebut antara lain: 

penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan penyelenggaraan 

transportasi laut, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, dan peningkatan 

domestic connectivity melalui peningkatan kapasitas jalan pada lintas utama dan penyediaan 

jasa akses telekomunikasi. Dengan diselenggarakannya program-program tersebut diharapkan 

terciptanya lapangan kerja baru. Perkembangan anggaran infrastruktur dan tingkat 

pengangguran 2007-2013 dapat dilihat pada Grafik 5.14. 
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Grafik 5.14  
Perkembangan Anggaran Infrastruktur dan  Tingkat Pengangguran  

Tahun 2007 – 2013 

 

          Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 

 

Di Indonesia, persoalan ketahanan pangan senantiasa menjadi persoalan strategis, tidak saja 

dilihat dari nilai ekonominya tetapi juga kaitannya dengan stabilitas sosial politik bangsa. 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang 
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dan terjangkau. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas 

pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

periode 2010–2014. Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010–

2014 adalah untuk: (i) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;  

(ii) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan; serta (iii) meningkatkan 

kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.  

Khusus terkait program pencapaian ketahanan pangan nasional, dukungan kebijakan fiskal 

dapat dilihat dari besaran pendanaan APBN serta berbagai bentuk insentif yang diarahkan 

untuk mendukung dua sasaran pokok, yakni peningkatan produksi pangan nasional dan 

pengendalian stabilitas harga pangan. Perkembangan anggaran ketahanan pangan dan rasio 

terhadap belanja negara dalam periode 2007-2013 dapat dilihat pada Grafik 5.15. 
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Grafik 5.15  
Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan dan Rasio Terhadap Belanja Negara  

Tahun 2007 - 2013 

 

   Sumber: Kementerian Keuangan  

5.1.4  Pembiayaan Anggaran 

Sejalan dengan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, maka pembiayaan anggaran diperlukan 

untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan anggaran menjadi fokus Pemerintah 

untuk terus diperbaiki, terutama pada kebijakan pengelolaan utang. Pada tahun 2012, realisasi 

defisit anggaran mencapai Rp151,4 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB. Realisasi tersebut 

jauh lebih rendah dari target APBN-P 2012 sebesar Rp190,1 triliun atau 2,2 persen terhadap 

PDB. Pembiayaan defisit pada tahun 2012 sebesar Rp173,3 triliun terdiri dari pembiayaan 

utang sebesar Rp135,4 triliun, dan pembiayaan non-utang sebesar Rp37,9 triliun. Jika 

dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2012 sebesar Rp190,1 triliun, realisasi pembiayaan 

anggaran tahun 2012 lebih rendah Rp16,8 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2012 sebesar Rp21,9 triliun karena defisit tahun 

2012 hanya sebesar Rp151,4 triliun atau lebih kecil dari yang direncanakan pada APBN-P 2012. 

Namun, realisasi defisit 2012 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi defisit 

tahun 2011.  

Pada tahun 2012, pembiayaan dari utang masih dominan sebagai sumber pembiayaan defisit. 

Penerapan anggaran defisit didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari utang dan non-

utang. Penetapan sumber pembiayaan dilakukan berdasarkan pertimbangan:  

(i) ketersediaannya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan; (ii) trade-off biaya dan risiko 

pada masing-masing sumber pembiayaan; dan (iii) konsekuensi pembayaran kembali di masa 

yang akan datang. Pada tahun 2012, pembiayaan utang sebesar Rp135,4 triliun atau lebih kecil 

apabila dibandingkan dengan pembiayaan utang pada APBN-P sebesar Rp156,2 triliun. Lebih 

rendahnya realisasi pembiayaan utang tersebut berasal dari lebih rendahnya realisasi 
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penarikan pinjaman luar negeri, terutama pinjaman proyek. Berdasarkan realisasi tersebut, 

stok utang pemerintah pun semakin kecil. Pada tahun 2010 stok utang pemerintah mencapai 

26,0 persen terhadap PDB, sementara tahun 2011 dan tahun 2012 turun masing-masing 

menjadi sebesar 24,4 persen dan 24,0 persen terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan kebijakan 

net negative flow pinjaman luar negeri yang ditandai dengan semakin kecilnya penarikan 

pinjaman luar negeri yang lebih kecil daripada pembayaran cicilan pokok utang. Selain itu, 

pada periode ini Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 

bulan sebagai pengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan dan menerbitkan Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) underlying kegiatan/sukuk based project. Dalam konteks 

pengelolaan utang, selain pengendalian utang, pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk 

mengembangkan pasar SBN domestik agar menjadi lebih dalam, aktif dan liquid antara lain 

melalui perluasan basis investor, pengembangan instrumen SBN, dan peningkatan likuiditas 

SBN seri-seri benchmark. 

Sedangkan realisasi pembiayaan non utang tahun 2012 sebesar Rp37,9 triliun lebih besar 

apabila dibandingkan dengan APBN-P 2012 yang sebesar Rp33,9 triliun. Peningkatan ini 

disebabkan oleh adanya peningkatan alokasi investasi Pemerintah yang dibiayai melalui 

pembiayaan seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana bergulir serta DPPN. Dengan 

realisasi defisit anggaran sebesar Rp151,4 triliun, sementara realisasi pembiayaan anggaran 

mencapai Rp173,3 triliun, maka  SiLPA tahun 2012 sebesar Rp21,9 triliun. Perkembangan 

defisit dan pembiayaan APBN dalam periode 2007-2013 dapat dilihat pada Grafik 5.16. 

Grafik 5.16  
Defisit dan Pembiayaan APBN, 2007-2013 

 
                Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Pada tahun 2013, Pemerintah kembali menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif yang 
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Rp153,3 triliun, yang terbagi atas pembiayaan utang sebesar Rp161,5 triliun dan pembiayaan 

non-utang sebesar negatif Rp8,1 triliun. 

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2013, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai 

Rp36,3 triliun atau 23,7 persen dari yang direncanakan pada APBN 2013. Realisasi tersebut 

terutama didominasi oleh realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp34,5 triliun. Realisasi 

pembiayaan utang terbesar berasal dari SBN neto yang mencapai Rp40,7 triliun. Sementara itu, 

realisasi penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp3,1 triliun berasal dari penarikan 

pinjaman proyek sebesar Rp1,5 triliun dan penarikan pinjaman program sebesar Rp1,6 triliun. 

Sedangkan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri adalah  sebesar negatif Rp8,7 triliun 

dan penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement, SLA) sebesar negatif Rp559,1 miliar. 

Berdasarkan hal tersebut realisasi pembiayaan luar negeri neto menjadi sebesar negatif Rp6,1 

triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan non-utang sampai dengan triwulan pertama tahun 

2013 mencapai Rp1,8 triliun, terutama berasal dari Penerimaan Cicilan Pengembalian 

Penerusan Pinjaman sebesar Rp1,7 triliun. 

Realisasi pembiayaan utang hingga triwulan pertama tahun 2013 adalah sebesar Rp34,5 triliun. 

Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi triwulan pertama tahun 2012 yaitu 

sebesar Rp52,8 triliun. Sementara itu, untuk realisasi pembiayaan non-utang hingga triwulan 

pertama tahun 2013 adalah sebesar Rp1,8 triliun, lebih rendah dari realisasi triwulan pertama 

tahun 2012  sebesar Rp2,5 triliun. Dengan demikian, realisasi total pembiayaan pada triwulan 

pertama 2013 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi total pembiayaan pada triwulan 

pertama 2012. Perbandingan realisasi pembiayaan pada triwulan pertama tahun 2012 dan 

2013 dapat dilihat pada Grafik 5.17. 

Grafik 5.17  
Realisasi Pembiayaan Anggaran Triwulan I Tahun 2012 dan 2013 

 

                     Sumber: Kementerian Keuangan 
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2013, diantaranya: (i) mengoptimalkan potensi pembiayaan utang dari pasar domestik dan 

memanfaatkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap; (ii) melakukan pengadaan pinjaman 

luar negeri secara cermat berdasarkan kebutuhan prioritas dan tidak menimbulkan keterikatan 

politik dari kreditor; (iii) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 

 23 persen pada akhir tahun 2013; (iv) terus melakukan diversifikasi instrumen utang;  

(v) memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang melalui pemilihan instrumen utang dengan 

biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali; (vi) memaksimalkan pemanfaatan utang 

untuk belanja modal terutama pembangunan infrastruktur; dan (vii) melakukan pengelolaan 

utang secara aktif. Perkembangan posisi utang Pemerintah dalam periode 2007-2013 dapat 

dilihat pada Grafik 5.18. 

Grafik 5.18  
Posisi Utang Pemerintah 2007-2013 

 

                     Sumber: Kementerian Keuangan 
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dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
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kewajiban penjaminan terhadap kredit PT PLN (Persero), Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM), dan Central Java Power Plant (CJPP) yang telah dijamin Pemerintah. 

 

5.2  Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014 

Proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2014 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika 

ekonomi global. Indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan sebagai 

berikut: (i) pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat mencapai 6,4-6,9 persen; (ii) tingkat 

inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup moderat sebesar 3,5 – 5,5 persen;  

(iii) tingkat bunga SPN 3 bulan akan berada pada kisaran 4,5 - 5,5 persen; (iv) nilai tukar rupiah 

berada pada kisaran Rp9.600-Rp9.800 per dolar AS; (v) harga minyak ICP diperkirakan berada 

pada USD100 – USD115/barel; (vi) lifting minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 900 - 

930 ribu barel per hari; serta (vii) lifting gas diperkirakan berada pada kisaran 1.240-1.325 ribu 

barel per hari setara minyak. Rincian asumsi ekonomi makro tahun 2014 sebagai dasar 

penyusunan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel  5.2. 

Tabel  5.2  
Asumsi Ekonomi Makro 2013-2014 

  

Sumber: Kementerian Keuangan 

 

5.3  Arah dan Tantangan Kebijakan Fiskal Tahun 2014 

Kebijakan fiskal merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan ekonomi makro yang 

mempunyai peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi 

nasional. Peran strategis tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) fungsi pokok kebijakan fiskal yang 

meliputi: (i) Fungsi Alokasi yang esensinya mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan 

diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (ii) Fungsi Distribusi 

yang esensinya mendistribusikan pendapatan, mengurangi kesenjangan dan mewujudkan 

keadilan ekonomi dan pembangunan; dan (iii) Fungsi stabilisasi yang esensinya mendorong 

terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian.  

APBN

2013
2014

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,8               6,4-6,9

2 Inflasi (%) 4,9               3,5-5,5

3 Nilai Tukar (Rp/US$) 9.300           9.600-9.800

4 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,0               4,5-5,5

5 Harga Minyak ICP (US$/barel) 100              100-115

6 Lifting  Minyak (ribu barel/hari) 900              900-930

7 Lifting  Gas (ribu barel/hari setara minyak) 1.360           1.240-1.325

INDIKATOR EKONOMI
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Dari waktu ke waktu penyusunan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk mengemban 

ketiga fungsi krusial tersebut dengan penekanan prioritas sesuai dengan tantangan dan 

persoalan yang sedang dihadapi. Selain itu, penyusunan kebijakan fiskal juga diarahkan untuk 

mendukung pencapaian berbagai target kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, 

perumusan kebijakan fiskal senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan 

antara upaya pemenuhan pelayanan publik, antisipasi terhadap dinamika ekonomi yang 

mungkin terjadi serta akselerasi pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan. 

Ditengah goncangan perekonomian global dan regional, perekonomian nasional masih 

menunjukan kinerja yang positif. Pertumbuhan ekonomi masih tumbuh pada level yang cukup 

tinggi, tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat walapun mengalami tekanan yang cukup 

kuat. Sementara itu beberapa indikator juga menunjukkan kinerja yang relatif baik antara lain 

nilai tukar rupiah masih tetap terjaga pada kisaran yang kompetitif walaupun mengalami 

tekanan yang cukup kuat, yield Surat Utang Negara (SUN) dan global bond juga masih berada 

pada level yang relatif rendah. Tentunya berbagai perbaikan indikator tersebut patut kita 

syukuri dan  memberi optimisme sekaligus sinyal positif untuk menyongsong tahun anggaran 

2014.  

Namun demikian, tantangan pembangunan baik global maupun domestik pada tahun 2014 

juga semakin kompleks sehingga memerlukan perumusan kebijakan fiskal yang responsif dan 

holistik. Adapun beberapa tantangan global yang perlu dicermati antara lain:  (i) perlambatan 

pertumbuhan ekonomi global dan beberapa negara mitra dagang utama; (ii) potensi risiko 

akibat fiscal cliff di Amerika Serikat; (iii) sentimen arus modal akibat pelonggaran kebijakan 

moneter di negara-negara maju; dan (iv) gejolak harga komoditas pasar global.  

Sementara itu, tantangan domestik antara lain: (i) percepatan pertumbuhan ekonomi yang 

lebih inklusif; (ii) dinamika pasar ketenagakerjaan; (iii) perbaikan iklim investasi; (iv) pelebaran 

defisit neraca perdagangan; (v) tekanan defisit APBN terutama disebabkan oleh terkendalanya 

pencapaian target penerimaan perpajakan dan SDA, serta peningkatan beban subsidi energi; 

(vi) peningkatan kualitas dan percepatan penyerapan belanja APBN; (vii) fleksibilitas APBN dan 

fiscal space dalam antisipasi ketidakpastian; dan (viii) stabilitas sistem keuangan. 

Bertolak dari tantangan di atas, maka dalam tahun 2014, tema besar kebijakan fiskal 

Pemerintah adalah: “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan 

Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif”. Oleh karena 

itu, strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk tetap 

memberikan ruang untuk stimulus fiskal secara terukur guna mendorong upaya akselerasi 

pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional 

dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.  

Upaya untuk menstimulasi perekonomian ditempuh baik melalui sisi pendapatan negara, 

belanja negara maupun pembiayaan.  Dari sisi pendapatan negara, stimulasi perekonomian 

dilakukan dengan memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Sementara itu, 
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dari sisi belanja negara stimulasi perekonomian ditempuh dengan meningkatkan belanja modal 

secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Adapun dari sisi pembiayaan 

ditempuh melalui pengembangan BUMN melalui penjaminan utang BUMN dan reprofiling 

utang untuk menambah ruang fiskal (fiscal space) bagi belanja produktif.  

Selanjutnya, upaya menjaga kesinambungan fiskal dilakukan melalui 3 (tiga) langkah utama, 

yaitu: (i) mengendalikan defisit dalam batas aman; (ii) senantiasa mengendalikan 

keseimbangan primer melalui optimalisasi sisi penerimaan negara dan memperbaiki struktur 

belanja negara agar lebih efisien dan produktif; dan (iii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan utang melalui penurunan rasio utang terhadap PDB. Secara keseluruhan, tingkat 

defisit anggaran (overall balance deficit) akan diupayakan terus menurun menuju anggaran 

berimbang. Selain itu, rasio utang Pemerintah terhadap PDB akan terus diupayakan pada level 

yang cukup rendah. Pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan 

diharapkan dapat menjaga sentimen positif para pelaku pasar dan mendorong peningkatan 

efisiensi dan efektivitas belanja negara sehingga memberikan dampak multiplier yang positif 

bagi perekonomian nasional.  

5.3.1  Kebijakan Defisit 

Kebijakan defisit merupakan representasi dari kebijakan fiskal ekpansif pemerintah dalam 

rangka menstimulasi perekonomian untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, esensi kebijakan defisit merupakan 

solusi untuk tetap menjaga agar peran APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi 

perekonomian dapat berfungsi secara optimal di tengah keterbatasan anggaran (budget 

constrains).  

Defisit APBN selama periode tahun 2007-2013 berkisar antara 0,1 persen sampai 1,83 persen 

terhadap PDB. Defisit tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan belanja modal guna 

pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2012, realisasi defisit mencapai  Rp151,4 triliun (1,83 

persen terhadap PDB) atau lebih rendah dari APBN-P sebesar Rp190,1 triliun (2,23 persen 

terhadap PDB). Realisasi defisit tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan negara yang 

mencapai 98,5 persen dan realisasi belanja negara yang mencapai 96,2 persen. Pada tahun 

2013, defisit APBN ditetapkan mencapai Rp153,3 triliun (1,65 persen terhadap PDB). Defisit 

APBN 2013 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal Pemerintah Pusat dari 

Rp143,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp184,4 triliun pada tahun 2013. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa dengan melalui perbaikan kombinasi struktur belanja tersebut 

diharapkan peran belanja sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian akan 

dapat berfungsi secara optimal.    

Dalam rangka memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat 

yang lebih berkeadilan, kebijakan fiskal tahun 2014 diarahkan untuk memperkuat 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan melalui pelaksanaan 
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kebijakan fiskal yang sehat dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah menempuh 

strategi kebijakan stimulus fiskal yang terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. 

Menyongsong tahun 2014, perekonomian nasional akan menghadapi tantangan yang cukup 

berat. Hal tersebut terutama dipicu oleh dinamika perekonomian global yang masih diliputi 

ketidakpastian dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang 

perlu segera mendapat penanganan serius. Sementara itu pada sisi lain kuatnya komitmen 

Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mendukung pencapaian target 

pembangunan secara optimal ditengah keterbatasan anggaran (budget constrains) juga 

menjadi tantangan dan sekaligus turut mewarnai dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 

2014.  

Namun demikian, di tengah tantangan yang cukup berat dimasa mendatang tersebut, 

Indonesia masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi yaitu antara lain (i) bonus demografi yang ditandai tinggi usia produktif dan 

rendahnya dependency ratio, (ii) jumlah penduduk yang besar  dimana golongan menengah 

meningkat sehingga akan memperkuat demand domestik, (iii) salah satu negara yang paling 

atraktif  sebagai tujuan investasi, (iv) mempunyai sumber daya alam (SDA) yang melimpah  

(batu bara, mineral, CPO dan potensi panas bumi), (v) stabilitas politik yang cukup mantap, dan 

(vi) Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga.  

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka tantangan utama Pemerintah dalam perumusan 

kebijakan adalah bagaimana mengelola sumberdaya yang ada termasuk memanfaatkan 

seluruh potensi secara optimal untuk merespon dinamika perekonomian, mengurai isu-isu 

strategis dan menjawab berbagai tantangan serta mendukung pencapaian target 

pembangunan secara optimal. 

Oleh karena itu, pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal yang ekspansif 

untuk memperkuat perekonomian domestik tetap perlu mempertimbangkan berbagai aspek 

baik keseimbangan makro ekonomi maupun mikro. Keseimbangan makro ekonomi lebih 

menekankan perlunya menselaraskan antara penetapan target fiskal dan moneter sehingga 

sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter benar-benar dapat memantapkan stabilitas 

perekonomian. Sementara itu penekanan keseimbangan mikro pada intinya lebih mendorong 

upaya menselaraskan antara kemampuan menghimpun pendapatan negara (kapasitas fiskal) 

dengan kebutuhan belanja negara untuk mendukung pencapaian target pemerintah dalam 

memenuhi ekspektasi masyarakat. Melalui dua pendekatan tersebut diharapkan perumuskan 

kebijakan defisit akan lebih terarah, produktif dan terkendali. Arah kebijakan defisit pada tahun 

2014 adalah tetap menstimulasi perekonomian dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. 

Substansi kebijakan tersebut memberikan tekanan bahwa melalui kebijakan ekpansif tersebut 

diharapkan momentum pertumbuhan dapat dijaga dengan tingkat risiko yang terkendali 

sehingga kesinambungan fiskal dapat dijaga. Kebijakan fiskal ekspansif yang terukur tersebut 

diwujudkan Pemerintah dengan menempuh kebijakan defisit yang terkendali berkisar  1,2-1,7 

persen terhadap PDB. Esensi ditempuhnya kebijakan defisit yang terukur tersebut adalah pada 

satu sisi diharapkan tetap dapat menjaga peran APBN sebagai instrumen fiskal untuk 
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menstimulus perekonomian namun tetap senantiasa mempertimbangkan kesinambungan 

fiskal. Melalui kebijakan tersebut defisit APBN tahun 2014 tetap diarahkan untuk mendorong 

produktifitas namun dikelola secara prudent, terukur dan terkendali.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit 

nasional dibatasi sebesar 3 persen dari PDB. Hal tersebut diatur kembali di Undang-Undang No 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang menyebutkan bahwa kumulatif defisit tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB 

tahun bersangkutan. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2013, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur batas maksimal defisit 

akumulatif untuk APBD sebesar 0,5 persen.  

Berdasarkan kebijakan defisit APBN dan APBD tersebut, defisit nasional pada tahun 2014 

diperkirakan berkisar 1,7-2,3 persen terhadap PDB. Perkiraan defisit tersebut masih dalam 

batas yang terkendali, dibawah 3 persen. Apabila dibandingkan dengan negara-negara 

berpenghasilan menengah keatas, defisit APBN Indonesia juga masih pada level yang rendah. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan APBN Indonesia dilakukan dengan prudent dalam 

rangka menjaga fiscal sustainability, yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

5.3.2  Kebijakan Pendapatan Negara 

Pada tahun 2014 penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh sekitar 12-14 persen dari 

outlook 2013. Dalam upaya mencapai target penerimaan perpajakan tersebut, Pemerintah 

akan menerapkan beberapa kebijakan fiskal di bidang perpajakan.  

Pertama, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta 

perlakuan yang adil dan wajar, khususnya untuk bidang usaha pertambangan, panas bumi, 

bidang usaha berbasis syariah, dan jasa keuangan.  

Kedua, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, antara lain melalui: (a) penyempurnaan dan perluasan pengguna E-Filling untuk pajak 

dan sistem elektronik persediaan (E-Inventory) untuk kepabeanan; (b) penyempurnaan sistem 

administrasi PPN untuk perluasan basis perpajakan dan menutup praktik penyimpangan.  

Ketiga, perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif, antara lain melalui: (a) ekstensifikasi WP 

orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah melalui peningkatan pengawasan yang 

lebih efektif; (b) optimalisasi pemanfaatan data hasil Sensus Pajak Nasional; (c) optimalisasi 

pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 

dari institusi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi 

perpajakan; (d) ekstensifikasi Barang Kena Cukai; dan (e) penyesuaian tarif cukai hasil 

tembakau.   

Keempat, penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan 

investasi, antara lain melalui: (a) evaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang 
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menjadi prioritas pembangunan skala nasional yang mendapatkan fasilitas PPh dalam rangka 

penanaman modal; (b) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan 

industri intermediate; (c) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung kegiatan 

penelitian dan pengembangan; dan (d) penyusunan kebijakan fiskal untuk mendukung hilirisasi 

pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang 

mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan.  

Kelima, penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, antara lain melalui:  

(a) pemeriksaan pajak yang fokus pada sektor yang tax gap-nya tertinggi; dan (b) joint audit 

antara DJP dan DJBC serta instansi pemerintah terkait lainnya. 

Dari kelima pokok kebijakan perpajakan tersebut, untuk saat ini Pemerintah akan lebih 

memprioritaskan kebijakan untuk perluasan basis pajak, mengingat masih besarnya potensi 

pajak yang ada dalam perekonomian sebagai contoh adalah sektor usaha informal. Namun 

demikian, perlu menjadi perhatian bahwa usaha untuk memperluas basis pajak memerlukan 

dukungan tidak hanya dari sisi legal atau peraturan perundang-undangan dan teknologi 

infromasi, namun juga dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaannya. 

Sejalan dengan kebijakan optimalisasi di bidang penerimaan perpajakan, Pemerintah juga akan 

terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP. Dalam tahun 2014, PNBP diperkirakan akan 

meningkat sebesar 8-11 persen dari target APBN 2013. Sumber penerimaan masih akan 

didominasi oleh penerimaan dari SDA, terutama SDA migas. Namun demikian, upaya 

pencapaian target penerimaan SDA migas masih dihadapkan pada tantangan pencapaian lifting 

migas dan perkembangan harga ICP yang terus berfluktuasi. Guna mengoptimalkan 

penerimaan SDA migas pada tahun 2014, Pemerintah akan mengupayakan terciptanya efisiensi 

cost recovery sehingga menurunkan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue dari 

sektor hulu migas. Di samping itu, Pemerintah juga akan memperbaharui harga jual gas. 

Untuk penerimaan dari SDA nonmigas, penerimaan dari pertambangan umum diperkirakan 

masih menjadi sumber utama penerimaan. Tantangan utama dalam pertambangan umum 

adalah gejolak harga komoditas pertambangan di pasar internasional dan pengawasan 

produksi mineral dan batubara. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam tahun 2014, 

kebijakan pertambangan umum akan diarahkan untuk antara lain: (i) menjamin keamanan 

pasokan energi melalui upaya eksplorasi dan optimasi produksi energi nasional guna 

mengimbangi permintaan energi di dalam negeri; (ii) melakukan pengaturan harga energi yang 

diharapkan untuk mencapai nilai keekonomian sehingga subsidi energi dapat langsung 

diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan; (iii) meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam melakukan diversifikasi energi dan konservasi energy;  (iv) menetapkan kebijakan 

domestic market obligation dimana 25 persen hasil penjualan minyak dan gas bumi bagian 

kontraktor harus dijual di dalam negeri dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak 

Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan 

untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012; (v) meningkatkan persentase kepemilikan 

saham oleh perusahaan nasional terhadap perusahaan tambang; (vi) mendayagunakan barang 
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dan jasa dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan; (vii) meningkatkan potensi sumber 

daya manusia nasional terhadap industri pertambangan; (viii) mendorong investasi di dalam 

negeri dalam rangka menjaga pasokan energi nasional dengan mengoptimalkan kegiatan survei 

geologi di sektor migas, pembangunan infrastruktur migas seperti pemanfaatan jaringan gas 

kota dan pembangunan kilang mini; (ix) menyusun peraturan dalam rangka memberikan 

kepastian, insentif, pedoman, serta penyediaan dan pemanfaatan BBM dan Gas Bumi untuk 

investor dan masyarakat, serta meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan nilai 

tambah komoditas mineral dan batubara, usaha jasa pertambangan, pengembangan panas 

bumi serta mendukung peningkatan rasio elektrifikasi melalui percepatan pembangunan 

Pembangkit Listrik 10.000 megawatt tahap I dan II; dan (x) melakukan penyempurnaan tarif 

royalti pertambangan. Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2014 

adalah tercapainya target produksi: (i) batubara 360 juta ton; (ii) timah sebesar 95 ribu ton;  

(iii) feronikel sebesar 20 ribu mt; (iv) tembaga sebesar 739,8 ton; (v) emas sebesar 73,9 ton dan 

perak sebesar 215,2 ton; dan (vi) bijih besi sebesar 1 juta ton.  

Selanjutnya, optimalisasi penerimaan SDA Kehutanan akan dilakukan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam tahun 2014, kebijakan kehutanan diarahkan 

untuk: (i) melakukan pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) berbasis 

teknologi informasi (TI) yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan 

Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota serta para pemegang ijin usaha pengelolaan hasil 

hutan kayu-hutan alam-hutan tanaman (IUPHHK-HA-HT); (ii) meningkatkan produksi dan 

diversifikasi usaha hutan alam (hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan dan restorasi 

ekosistem; (iii) menertibkan ijin usaha pengelolaan hasil hutan kayu-hutan alam-restorasi 

ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged aver area, LOA); (iv) menambah 

luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hutan tanaman, penambahan areal tanaman 

pada hutan tanaman; dan (v) merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: 

(a) mengusulkan kenaikan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan 

Harga Patokan perhitungan provisi sumber daya hutan (PSDH); (b) menaikkan tarif izin pinjam 

pakai penggunaan kawasan hutan; dan (c) melakukan optimalisasi PNBP melalui intensifikasi 

pengenaan PNBP Non Kayu, dan penagihan PNBP terutang/tertunggak. 

Sementara itu, kebijakan penerimaan perikanan dalam tahun 2014 akan diarahkan untuk 

pertama, melakukan pemulihan dan pengelolaan sumber daya ikan. Kedua, meningkatkan 

pelayanan dan penertiban perizinan usaha. Ketiga, meningkatkan pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan. Keempat, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan. 

Kelima, meningkatkan daya saing armada perikanan nasional. Keenam, melakukan 

penyesuaian tarif PNBP yang lebih memberikan kepastian bagi wajib bayar/pengguna jasa 

sektor kelautan dan perikanan. Ketujuh, melakukan penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI). 

Kedelapan, meningkatkan jaminan usaha sektor kelautan dan perikanan. 

Di sektor pertambangan panas bumi, optimalisasi penerimaan dalam tahun 2014 dilakukan 

melalui pemberlakuan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha 

panas bumi yang ijin atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya UU No. 27 Tahun 
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2003 tentang Panas Bumi, sehingga dapat dihitung PNBP yang akan disetorkan ke rekening 

KUN. Disamping itu, Pemerintah juga akan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam 

rangka peningkatan penerimaan negara melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan dan 

penyempurnaan ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang panas bumi. 

Selanjutnya, dalam tahun 2014 pemerintah akan menetapkan kebijakan dividen BUMN yang 

berbeda-beda sesuai dengan lingkungan bisnis dan bidang usaha dari masing-masing BUMN. 

Namun demikian, kebijakan Dividend Pay Out Ratio (DPOR) yang akan diambil tetap 

mempertimbangkan kebutuhan belanja modal BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan menjalankan peran BUMN sebagai motor penggerak dalam program MP3EI. Secara lebih 

spesifik,  kebijakan tersebut mencakup: (i) optimalisasi terhadap pay out ratio dividen BUMN 

dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN; (ii) peningkatan 

Return on invesment BUMN seiring dengan peningkatan Capital expenditure (Capex); (iii) right 

sizing terhadap jumlah BUMN untuk efisiensi dan peningkatan kinerja BUMN; dan  

(iv) Peningkatan market capitalization untuk BUMN yang sudah go public.  

Sementara itu, tantangan pencapaian PNBP Lainnya dan BLU antara lain adalah belum 

optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran dan pengelolaan PNBP K/L dan BLU. Untuk itu, 

upaya optimalisasi PNBP Lainnya dilakukan melalui: (i) inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan 

review besaran tarif PNBP yang berlaku pada K/L; (ii) penyempurnaan beberapa  peraturan 

terkait jenis dan tarif PNBP K/L; (iii) melakukan sosialisasi ketentuan PNBP dan BLU kepada K/L 

dalam rangka peningkatan kepatuhan penagihan pemungutan dan penyetoran PNBP sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; dan (iv) terus menyempurnakan mekanisme pengelolaan 

PNBP dan BLU agar semakin akuntabel terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran 

PNBP ke kas negara. 

Pada tahun 2014 PNBP Lainnya masih didominasi oleh tujuh K/L terbesar. Ketujuh K/L tersebut 

yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun demikian, PNBP yang dihasilkan 

ketujuh K/L tersebut tidak hanya bersumber dari PNBP lainnya, sebagian berasal dari 

pelayanan BLU yang dilakukan K/L tertentu. 

Beberapa pokok kebijakan yang akan dilaksanakan Kemkominfo pada tahun 2014, antara lain: 

(i) menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembukaan peluang baru di bidang 

pemanfaatan frekuensi sehingga mendorong tumbuhnya industri dan kompetisi yang sehat 

sekaligus dapat  menciptakan potensi penerimaan negara baru; (ii) pengkajian secara 

komprehensif mengenai formula dan besaran variabel baru dalam pengenaan Biaya Hak 

Penggunaan (BHP) pada alokasi pita frekuensi tertentu; (iii) pembenahan dan up dating sistem 

data base, baik pengguna frekuensi maupun penyederhanaan perijinan melalui e-sertifikasi; 

(iv) meningkatkan intensifikasi Penagihan PNBP kepada para pengguna spektrum frekuensi dan 

vendor alat/perangkat telekomunikasi secara optimal; (v) melakukan pembaharuan sarana 

dalam rangka otomasi/modernisasi proses perijinan sehingga mempercepat dan 
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mempermudah proses pelayanan publik; dan (vi) menggali potensi penerimaan BHP yang lain 

dengan merencanakan pelaksanaan lelang terhadap Broadband Wireless Access (BWA). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan beberapa pokok kebijakan antara 

lain: (i) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis 

pada aktivitas (activity based budgeting); (ii) mengoptimalkan aset yang dimiliki dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi;  

(iii) Perguruan Tinggi Negeri tidak menaikan tarif uang kuliah (SPP); (iv) menghapus uang 

pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014;  

(v) menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru Program S1 

Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014; (vi) menyediakan bantuan operasional perguruan 

tinggi negeri (BOPTN); dan (vii) Perguruan Tinggi Negeri dapat menerima sumbangan murni 

dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru. 

Kementerian Kesehatan akan melakukan beberapa pokok kebijakan, antara lain:  

(i) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan 

prasarana, peningkatan cakupan pelayanan dan pemberian jasa pelayanan berupa insentif 

kepada tenaga medis/paramedik dan non medis; (ii) meningkatkan mutu pelayanan bidang 

kefarmasian yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan pemanfaatan;  

(iii) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan IPTEK 

(seperti melaksanakan pelatihan, adanya standar mutu pelayanan); (iv) mengoptimalkan 

pengelolaan teknologi informasi untuk pelayanan; (v) meningkatkan pelayanan yang 

melibatkan kemampuan intelektual tertentu (sertifikasi simplisia, determinasi tanaman) dalam 

hal penelitian dan pengembangan kesehatan dikeluarkan persetujuan ethical clearance; 

(vi) akselerasi penagihan piutang PNBP; dan (vii) pengembangan layanan baru. 

Sementara itu, Polri akan melakukan kebijakan: (i) penyediaan formulir dan bahan baku PNBP 

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas, intelkam, dan 

identifikasi; (ii) peningkatan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis 

dan fungsional lalu lintas; (iii) pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana meliputi 

hardware dan software pembuatan SIM dan simulator pengemudi, mobil unit pelayanan SIM, 

dan kendaraan bermotor untuk patroli jalan raya; (iv) pembangunan jaringan online Samsat di 

seluruh Polda dalam rangka online system National Traffic Management Center (NTMC);  

(v) pengadaan mobil unit SIM keliling, mobil Laka Lantas, dan kendaraan bermotor roda dua 

untuk patroli; (vi) perluasan layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai 

tingkat Polsek (Kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat; dan  

(vii) penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.  

Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan beberapa kebijakan antara lain: (i) menerapkan 

Elektronik Kartu Izin Tinggal Terbatas (E-KITAS) dan Elektronik Kartu Izin Tinggal Tetap (E-

KITAP); (ii) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) secara 

berkelanjutan; (iii) menyempurnakan PP Nomor 38 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP 

pada Departemen Hukum dan HAM; (iv) mempercepat penyelesaian penerbitan paspor dari 
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empat hari menjadi tiga hari; dan (v) membentuk desk pelayanan jasa hukum (fidusia) untuk 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan Sistem Administrasi 

Badan Hukum (SABH).  

Kementerian Perhubungan akan melakukan beberapa kebijakan antara lain: (i) memperbaiki 

keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi darat; (ii) meningkatkan kelancaran dan 

kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan 

antar moda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan 

danau) dan antar pulau; (iii) mendorong peran serta pemerintah dan swasta dalam 

penyelenggaraan angkutan; (iv) menindaklanjuti harmonisasi dan standarisasi peraturan 

perundang-undangan di bidang transportasi jalan sesuai kesepakatan regional dan 

internasional (AFTA 2003, APEC 2010); (v) penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi 

nasional, regional dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; (vi) melaksanakan 

pengujian kendaraan bermotor sesuai standar EURO-2 untuk mobil penumpang berkategori 

bahan bakar bensin dan sepeda motor; (vii) mengembangkan sarana dan prasarana 

kenavigasian; (viii) mengoptimalkan sarana dan prasarana kenavigasian; (ix) memberikan 

kepastian usaha di bidang angkutan laut dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan 

ekonomi kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna 

menjamin kontinuitas arus barang; (x) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi 

kelangsungan hidup dan pengembangan usaha pelayaran termasuk pembinaan usaha-usaha 

tradisional dan golongan ekonomi lemah; (xi) melakukan intensifikasi PNBP dengan cara 

meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar; (xii) meningkatkan tarif PNBP melalui revisi 

tarif pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009; dan (xiii) mengusulkan seluruh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk menjadi 

Satker Pengelolaan Keuangan (PK) BLU. 

Sedangkan BPN akan melakukan beberapa kebijakan mencakup: (i) optimalisasi target dan 

realisasi penerimaan umum dengan peningkatan ketertiban data aset, khususnya untuk 

kepentingan penghapusan aset; (ii) optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pertanahan 

dengan lebih proaktif melalui peningkatan layanan Kantor Pertanahan Berjalan “LARASITA”, 

penyebarluasan informasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan 

Pertanahan; dan (iii) optimalisasi pendapatan-pendapatan umum lainnya. 

5.3.3  Kebijakan Belanja Negara 

Memperhatikan pencapaian target pembangunan tahun 2012 serta kondisi perekonomian 

terkini, maka salah satu target pembangunan yang akan dicapai dalam tahun 2014 adalah 

terjaganya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4 – 6,9 persen. Dengan target pertumbuhan 

ekonomi tersebut diharapkan dapat menurunkan  tingkat pengangguran menjadi berkisar 

antara 5,6 – 5,9 persen, dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi berkisar antara 9,0 - 10,0 

persen. Untuk mencapai target-target tersebut, alokasi belanja negara dalam tahun 2014 

diperkirakan berkisar 16,0 – 19,0 persen dari PDB. 
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Pelaksanaan kebijakan belanja negara tahun 2014 diharapkan mampu menstimulasi 

perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan 

keseimbangan primer sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Konsisten dengan tahun 

sebelumnya, esensi strategi belanja negara pada tahun 2014 tetap diarahkan pada empat pilar 

yaitu: (i) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro 

growth); (ii) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job); 

(iii) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor); dan  

(iv) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Prioritas 

pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memantapkan 

perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tema RKP pada 

tahun 2014.  

Untuk itu, kebijakan yang diambil tahun 2014 diharapkan mampu mendukung rencana aksi 

Pemerintah yang meliputi tiga bagian yaitu: (i) prioritas nasional; (ii) bidang-bidang 

pembangunan; dan (iii) pembangunan kewilayahan. Sebelas prioritas nasional yang menjadi 

prioritas pembangunan, yaitu: (i) reformasi birokrasi dan tata kelola; (ii) pendidikan;  

(iii) kesehatan; (iv) penanggulangan kemiskinan; (v) ketahanan pangan; (vi) infrastruktur;  

(vii) iklim investasi dan iklim usaha; (viii) energi; (ix) lingkungan hidup dan pengelolaan 

bencana; (x) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; (xi) kebudayaan, 

kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan yang menjadi tiga prioritas lainnya yaitu:  

(i) bidang politik, hukum dan keamanan; (ii) bidang perekonomian; dan (iii) bidang 

kesejahteraan rakyat. 

Di samping sebelas prioritas nasional yang telah dirumuskan, terdapat pula rencana aksi di 

bidang pembangunan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional tersebut. Rencana 

aksi bidang-bidang pembangunan antara lain mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan 

beragama, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sarana dan 

prasarana, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang hukum dan aparatur 

negara, bidang wilayah dan tata ruang, serta bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Sementara itu rencana aksi pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mendorong 

terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang tercermin dari 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014 difokuskan 

pada: (i) pemantapan perekonomian nasional, meliputi (a) pencapaian surplus beras 10 juta 

ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, dan gula, (b) konektivitas untuk menjamin 

tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, (c) perkuatan kelembagaan hubungan 

industrial, (d) diversifikasi pemanfaatan energi, (e) peningkatan kemampuan iptek dalam 

rangka mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional, dan (f) percepatan 

pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat, meliputi 

(a) pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, (b) penurunan angka 

kematian ibu dan bayi, (c) peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, (d) perluasan 

Program Keluarga Harapan/PKH, (e) pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan 
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melalui MP3KI, dan (f) mitigasi bencana (infrastruktur shelter perlindungan dan penanganan 

banjir); dan (iii) Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, meliputi (a) percepatan 

pembangunan Minimum Essential Force, (b) pemantapan keamanan dalam negeri dan 

pemberantasan terorisme, dan (c) pelaksanaan Pemilu 2014. 

Untuk itu, strategi kebijakan fiskal dari sisi belanja negara diarahkan untuk tetap memberi 

stimulasi perekonomian secara terukur dengan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja. 

Langkah utama yang akan ditempuh dalam meningkatkan kualitas belanja negara adalah 

memperbesar alokasi belanja yang produktif dan mengendalikan belanja yang bersifat 

konsumtif dan inefisien. Hal tersebut memberi penekanan bahwa dalam penguatan kualitas 

belanja kata kuncinya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Melalui peningkatan 

produktivitas diharapkan dapat menciptakan nilai tambah (value added) dan meningkatkan 

kapasitas perekonomian. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, 

perluasan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi 

seluruh lapisan masyarakat.  Sementara itu, efisiensi dilakukan dengan perbaikan struktur 

belanja agar kombinasi belanja negara menjadi lebih produktif serta efisien dalam mendukung 

pencapaian target secara optimal.  

Sejalan dengan strategi kebijakan belanja negara tersebut, belanja negara pada tahun 2014 

diarahkan untuk menuju belanja yang produktif, efisien dan berkualitas, melalui 5 (lima) 

kebijakan utama. Pertama, memberikan stimulasi terhadap perekonomian melalui 

peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing 

dan kapasitas produksi. Kedua, meningkatkan kualitas belanja negara melalui langkah-langkah 

efisiensi belanja sekaligus penguatan alokasi belanja yang produktif termasuk mendukung 

peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang 

kesehatan dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, kemudahan akses dan murah. Ketiga, 

mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien, pelaksanaan Pemilu 2014 

dan pelaksanaan SJSN. Keempat, mendukung pelaksanaan program-program pembangunan 

untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat kemiskinan dan 

pengangguran sekaligus meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan  iklim 

(climate change). Kelima, melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka 

desentralisasi fiskal yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah serta 

mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah. 

Untuk melaksanakan arah dan strategi kebijakan belanja negara tersebut, maka arah kebijakan 

belanja Pemerintah Pusat tahun 2014 adalah menekankan pada pentingnya langkah-langkah 

efisiensi dan pencapaian belanja yang berkualitas melalui pengalokasian untuk belanja yang 

produktif yang ditujukan untuk menciptakan efisiensi ekonomi, peningkatan daya saing yang 

mendorong penguatan perekonomian domestik menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat. 

Adapun pokok-pokok kebijakan belanja Pemerintah Pusat tahun 2014 adalah sebagai berikut. 

Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien 

antara lain melalui: (a) meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13, penyesuaian gaji pokok 

pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata-rata 6 persen dan pensiun pokok 



Bab 5 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 

 

138 
 

rata-rata 4 persen, (b) menuntaskan program reformasi birokrasi pada K/L, dan (c) menerapkan 

flat policy pada belanja barang operasional perkantoran dan pengendalian biaya perjalanan 

dinas; 

Kedua, mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran 

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, antara lain melalui: (a) mengarahkan 

peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI  untuk pembangunan 

infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi 

dan ketahanan pangan, (b) memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi 4 klaster 

penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3KI, (c) mengutamakan peningkatan 

alokasi belanja produktif (belanja modal) antara lain untuk mendukung transportasi publik di 

kota besar, dan (d) mendukung pelaksanaan Direktif Presiden, seperti surplus beras 10 juta ton 

dan program rumah sangat murah;  

Ketiga, mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi 

dengan rakyat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian minimum 

essential forces (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara; 

Keempat, melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat 

sasaran dalam rangka peningkatan belanja yang produktif dan mendukung pengembangan 

energi alternatif baru dan terbarukan antara lain melalui konversi bio fuel dan gas; 

Kelima, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) 

melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan (pro environment), dan memitigasi 

potensi bencana termasuk pengembangan ekonomi hijau (green economic); 

Keenam, melaksanakan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kemudahan akses, dan 

murah;  

Ketujuh, melaksanakan sistem jaminan sosial nasional; 

Kedelapan, mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan 

risiko fiskal; 

Kesembilan, mendukung tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang 

sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional; 

Kesepuluh, menyederhanakan prosedur pelaksanaan (peraturan, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis) dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran. 

Seiring dengan arah kebijakan belanja Pemerintah Pusat tersebut, arah kebijakan belanja 

pegawai tahun 2014 difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk memacu 

produktivitas dalam rangka penguatan kualitas pelayanan masyarakat dan efisiensi birokrasi. 

Adapun kebijakan belanja pegawai  antara lain: (i) melakukan penyesuaian gaji pokok sebesar 

rata-rata 6 persen bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri dan pensiun pokok 

rata-rata 4 persen; (ii) meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 kepada PNS dan anggota 

TNI/Polri; (iii) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi, 

termasuk untuk pejabat negara; (iv) mengalokasikan dana cadangan untuk mengantisipasi 
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pelaksanaan BPJS kesehatan; (v) mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth dan 

berbasis kompetensi; dan (vi) mendorong peningkatan efisiensi belanja pegawai melalui 

penataan database aparatur pemerintah dan pensiunan. 

Sementara itu, kebijakan belanja barang dalam APBN tahun 2014 difokuskan untuk mendorong 

efisiensi kegiatan operasional dan non prioritas serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Adapun kebijakan belanja barang, antara lain: (i) menjaga kelancaran penyelenggaraan 

operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

(ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui: (a) pelaksanaan kebijakan 

flat policy belanja barang operasional, (b) efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan 

konsinyering, dan (c) menjaga besaran alokasi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan 

kesesuaian output dan kebutuhan  serta tugas fungsi masing-masing K/L;  (iii) menjaga 

terpeliharanya aset negara melalui dukungan alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai; 

dan (iv) meningkatkan capacity building dalam rangka mendukung program-program 

pembangunan nasional. 

Sejalan dengan kebijakan umum belanja negara, arah kebijakan belanja modal tahun 2014 

difokuskan untuk penguatan kapasitas produksi dan daya saing perekonomian domestik 

menuju percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

Kebijakan belanja modal tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) mengarahkan peningkatan 

belanja modal secara signifikan khususnya belanja infrastruktur untuk mempertahankan atau 

meningkatkan nilai aset negara, mendukung domestic connectivity, ketahanan pangan dan 

ketahanan energi serta mendukung transportasi publik di kota besar; (ii) mengarahkan 

pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan daya saing domestik melalui 

penyediaan akses diantaranya melalui pembangunan jalan baru, termasuk rehabilitasi dan 

pemeliharaan berkala jalan/jembatan, pelebaran dan peningkatan jalan, dan jalan strategis 

serta mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan rawa; 

(iii) mengarahkan anggaran infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan MP3EI dan MPA 

(Metropolitan Priority Area); (iv) mengarahkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan 

kemampuan pertahanan menuju pencapaian Minimum Essential Forces (MEF)– sesuai 

kemampuan keuangan negara; dan (v) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap 

dampak negatif perubahan iklim (climate change) dan bencana, (vi) Menyederhanakan 

prosedur pelaksanaan (peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) dalam rangka 

percepatan dan peningkatan kualitas  pelaksanaan anggaran. 

Sementara itu, kebijakan pembayaran bunga utang lebih diarahkan untuk: (i) memenuhi 

kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas 

dan kesinambungan pembiayaan; (ii) meminimasi pembayaran bunga utang melalui 

fleksibilitas pengalihan instrumen pembiayaan utang yang biaya bunganya lebih rendah baik 

jangka panjang maupun jangka pendek; dan (iii) mengupayakan minimasi belanja pembayaran 

denda. 

Selanjutnya, kebijakan belanja hibah tahun 2014 diarahkan untuk melanjutkan kebijakan 

pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah, untuk 
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mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis 

kinerja yang terutama difokuskan untuk: (i) pembangunan MRT untuk mengatasi permasalahan 

transportasi di Jakarta; (ii) peningkatan akses sambungan air minum bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah; (iii) peningkatan akses sistem pengolahan air limbah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah; (iv) pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (air limbah dan 

persampahan); (v) peningkatan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air dan 

pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di daerah; dan 

(vi) pelaksanaan kegiatan eksplorasi geothermal di Seulawah, Provinsi Aceh. 

Kebijakan bantuan sosial dalam tahun 2014 lebih difokuskan untuk: (i) memperluas cakupan 

program-program perlindungan sosial yaitu: (a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui 

Kementerian Agama yang berkeadilan dan merata untuk semua agama, 

 (b) beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin (BSM) serta melanjutkan kesinambungan 

program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri; (ii) mendukung pelaksanaan SJSN 

kesehatan, baik penyediaan infrastruktur dan SDM-nya maupun pengalokasian anggaran iuran 

BPJS kesehatan bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI); (iii) menanggulangi risiko sosial 

akibat bencana alam melalui pengalokasian Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam; 

(iv) meningkatkan efisiensi dan konsistensi pelaksanaan program-program bantuan sosial  

terutama melalui penetapan target dan jenis programnya; dan (v) melalukan review dan 

perbaikan kualitas pengelolaan BOS sehingga memberikan nilai tambah seperti yang 

diharapkan, khususnya dalam rangka menghilangkan ketidakmerataan antar siswa dan antar 

sekolah (tidak hanya secara per kapita/siswa), serta meningkatkan kualitas dan efisiensi 

Bantuan Operasional Kesehatan. 

Adapun kebijakan belanja lain-lain lebih difokuskan untuk: (i) mengantisipasi perubahan 

asumsi makro melalui penyediaan dana cadangan perubahan risiko fiskal antara lain untuk 

risiko perubahan asumsi makro; (ii) mendukung peran aktif Indonesia pada forum internasional 

melalui penyediaan alokasi anggaran untuk kontribusi kepada lembaga internasional trust 

fund; (iii) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah 

(CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan; (iv) mendukung 

operasional lembaga negara yang belum mempunyai kode bagian anggaran sendiri;  

(v) penyediaan anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua 

dan Papua Barat; (vi) mendukung pelaksanaan SJSN; dan (vii) menyediakan alokasi anggaran 

untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014. 

Sementara itu, arah kebijakan belanja K/L tahun 2014 adalah: (i) menyempurnakan penerapan 

Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF);  

(ii) Penerapan pelaksanaan reward and punishment; (iii) meningkatkan kualitas alokasi 

(allocative efficiency) dan pelaksanaan  belanja (technicaly efficiency); (iv) meningkatkan 

akurasi inventarisasi data dan potensi pinjaman luar negeri; (v) mengidentifikasi data belanja 

baseline secara lebih akurat; (vi) mendukung kesuksesan program reformasi birokrasi;  

(vii) meningkatkan sinergi pusat-daerah terkait dalam kerangka pendanaan dan harmonisasi 

regulasi, sinergi alokasi K/L pusat dan daerah, dan sinergi antar K/L dengan daerah dalam 
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perencanaan dan pelaksanaan program; (viii) allocative efficiency  terkait dengan belanja 

operasional dan non-operasional; komposisi belanja prioritas dengan belanja non-prioritas dan 

kegiatan prioritas K/L; dan (ix) efisiensi  alokasi kegiatan berdasarkan  pencapaian prioritas dan 

sasaran program. 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran menuju pencapaian 

belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2014 mencakup antara lain:  

(i) peningkatan efisiensi subsidi energi serta meningkatkan ketepatan target sasaran dalam 

rangka peningkatan kualitas belanja; (ii) penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien;  

(iii) penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan 

yang lebih valid; dan (iv) pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. 

Berdasarkan arah kebijakan subsidi 2014 tersebut maka pokok-pokok kebijakan subsidi BBM 

tahun 2014 antara lain: (i) meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM dan ketepatan target 

sasaran; (ii) mengurangi konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap; (iii) melanjutkan program 

konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar; (iv) melanjutkan 

program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg; (v) meningkatkan dan mengembangkan 

pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga; (vi) meningkatkan pemakaian BBN untuk 

biodiesel; (vii) meningkatkan pengawasan dan penyaluran konsumsi BBM bersubsidi pada 

kendaraan dinas, mobil barang dan transportasi kapal barang non-perintis dan non-pelayaran 

rakyat serta wilayah-wilayah yang rawan penyelewengan;  (viii) meningkatkan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang perlunya pengendalian BBM bersubsidi; (ix) mendukung 

pengembangan energi baru dan terbarukan antara lain melalui konversi bio fuel dan gas, dan  

(x) meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM 

bersubsidi. 

Pokok-pokok kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: 

(i) meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran;  

(ii) meningkatkan rasio elektrifikasi sekitar 81,4 persen; (iii) menurunkan  susut jaringan;  

(iv) menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; (v) meningkatkan 

kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); (vi) meningkatkan pemakaian gas dan 

energi baru terbarukan (biodiesel) untuk mengurangi BBM; (vii) mengembangkan energi 

tenaga surya khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan 

untuk mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi; (viii) meningkatkan pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan; dan (ix) pengendalian subsidi listrik pada pelanggan 450-900 

VA,dan (x) melakukan perbaikan formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost plus margin 

menjadi performance based regulatory untuk meningkatkan akuntabilitas pemberian subsidi 

dan efisiensi PLN. 

Adapun terkait dengan subsidi non-energi, Pemerintah tetap memberikan perhatian penuh 

terhadap program ketahanan pangan. Untuk itu, pokok-pokok kebijakan fiskal 2014 terkait 

subsidi non-energi lebih diarahkan pada program ketahanan pangan dan pemberian pelayanan 

umum dalam bentuk PSO di bidang transportasi dan informasi publik. Beberapa kebijakan 

subsidi non-energi diantaranya adalah: (i) pemberian subsidi pangan kepada 12,4 juta Rumah 
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Tangga Sasaran (RTS) sesuai data Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11) 

dengan jumlah 15 kg/RTS/bulan didukung dengan upaya peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi pangan; (ii) penyaluran pupuk dan benih bersubsidi 

melalui pola RDKK, serta penyediaan kecukupan stok pupuk dan benih bersubsidi;  

(iii) penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (iv) peningkatan kesadaran 

petani dalam pemanfaatan pupuk NPK dan organik menuju pemupukan berimbang, serta 

pemberian jaminan ketersediaan gas bagi industri pupuk; dan (v)  peningkatan daya saing 

usaha dan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pemberian 

bantuan subsidi bunga kredit program antara lain seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 

(KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), serta 

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Secara khusus, untuk subsidi pupuk tahun 2014 

Pemerintah akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani melalui satu holding company 

yang bernama PT Pupuk Indonesia. Holding company ini terdiri dari lima produsen pupuk yaitu 

PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan PT 

Pupuk Kaltim. Adapun jenis pupuk yang disubsidi terdiri dari pupuk Urea, NPK, SP-36, ZA dan 

Pupuk Organik.  Sementara itu, komoditas benih bersubsidi meliputi benih padi inhibrida, padi 

hibrida, jagung hibrida, jagung komposit dan kedelai.  

Pada tahun 2014 Pemerintah juga tetap memberikan perhatian yang lebih besar pada 

perbaikan pelayanan umum di bidang transportasi dengan memberikan bantuan subsidi/PSO 

untuk angkutan penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi. Pada subsidi 

PSO Pelni, Pemerintah akan mengoperasikan sekitar 20 kapal Pelni dengan memodifikasi 

beberapa kapal menjadi kapal 2 in 1 sehingga penggunaan kapal tidak hanya untuk penumpang 

tetapi dapat digunakan untuk barang. Dengan modifikasi ini diharapkan ke depan akan 

menambah pendapatan PT Pelni, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi besaran anggaran 

PSO PT Pelni yang harus dibayarkan Pemerintah. Selain untuk perbaikan pelayanan di bidang 

transportasi, Pemerintah melalui LKBN Antara memberikan PSO untuk memberikan 

kemudahan layanan informasi bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan 

rawan konflik. 

Pada tahun 2014, Pemerintah tetap berkomitmen memberikan subsidi pajak sebagai insentif 

atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing agar membeli 

obligasi Pemerintah. Insentif ini berupa subsidi pajak ditanggung Pemerintah atas pajak 

penghasilan berupa PPh DTP atas komoditas panas bumi dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil 

dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan 

SBN di pasar internasional namun tidak termasuk jasa konsultan hukum. Selain kedua subsidi 

pajak PPh DTP tersebut, Pemerintah juga memberikan BM DTP yang ditujukan antara lain 

untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri 

tertentu di dalam negeri.  

Beberapa tantangan dalam penerapan kebijakan baik subsidi energi maupun subsidi non-

energi diperkirakan masih akan dihadapi pada tahun 2014. Tantangan terkait subsidi energi 

antara lain; (i) pelaksanaan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang lebih tepat 
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sasaran; (ii) pemanfaatan dan pengembangan investasi energi baru terbarukan;  

(iii) pengurangan ketergantungan impor BBM bersubsidi dengan meningkatkan kemampuan 

kapasitas kilang dalam negeri; (iv) peningkatan keberhasilan program konversi BBM ke BBG;  

(v) peningkatan pemenuhan pasokan gas  dalam negeri; (vi) peningkatan bauran energi input 

pembangkit listrik non BBM; serta (vii) peningkatan penggunaan energi alternatif. 

Sementara itu, tantangan yang masih akan dihadapi terkait subsidi non-energi antara lain:  

(i) kesesuaian pendataan jumlah RTS dengan jumlah aktualnya; (ii) peningkatan pengawasan 

distribusi pupuk dan benih bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan; (iii) masih tingginya 

ketergantungan petani kepada pupuk anorganik; (iv) semakin terbatasnya ketersediaan lahan 

dan air irigasi untuk pengembangan komoditas pangan dan perikanan; (v) penyempurnaan 

sistem penyediaan input produksi; (vi) terbatasnya dukungan infrastruktur pertanian, 

perikanan dan kelautan yang terkendala dengan kondisi iklim ekstrim; (vii) aksesibilitas petani 

terhadap sumber pembiayaan yang masih lemah; serta (viii) dampak perubahan iklim yang 

mempengaruhi budidaya dan hasil produksi. 

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kebijakan transfer ke daerah dilakukan 

dengan tetap memperhatikan aspek perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah serta antardaerah yang proporsional, adil, dan akuntabel dalam perhitungan dan 

distribusinya. Dengan demikian, kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2014 diharapkan 

dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka kebijakan transfer ke daerah tahun 

2014 ditujukan, antara lain untuk: (i) memperkuat kapasitas keuangan daerah serta 

mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (ii) meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik 

antardaerah; (iii) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan 

ekonomi makro; (iv) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal 

daerah; (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (vi) meningkatkan 

sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; 

(vii) meningkatkan daya saing daerah; (viii) mendukung pencapaian program-program pro job, 

pro growth, pro poor, dan pro environment; serta (ix) meningkatkan keberpihakan kepada 

daerah tertinggal.  

Dalam pelaksanaan transfer ke daerah, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan 

yang memerlukan penanganan secara tepat. Terkait dengan DBH SDA, tantangan yang 

dihadapi adalah adanya keterlambatan penyampaian data pendukung dari kementerian teknis. 

Kondisi ini berpotensi menghambat alokasi DBH ke daerah sekaligus menimbulkan 

kemungkinan kelebihan/kekurangan bayar DBH, sehingga menimbulkan kesulitan bagi 

Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkirakan pendapatannya. Terkait dengan DAU, 

tantangan yang dihadapi adalah masih relatif besarnya proporsi pemanfaatan DAU untuk 

belanja pegawai di daerah, sehingga proprosi DAU untuk pembangunan di daerah menjadi 

sangat terbatas, khususnya bagi daerah-daerah yang tingkat ketergantungan APBD terhadap 
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DAU masih sangat tinggi. Untuk alokasi DAK, terbatasnya pagu DAK dalam APBN serta semakin 

banyaknya bidang-bidang yang didanai dengan DAK menyebabkan pendanaan DAK menjadi 

kurang terfokus untuk kegiatan yang seharusnya benar-benar menjadi prioritas nasional. 

Disamping itu, penerbitan beberapa petunjuk teknis DAK yang terlambat telah mempengaruhi 

efektivitas penyerapan DAK di daerah. Tantangan lain yang dihadapi dalam alokasi transfer ke 

daerah adalah terkait penyaluran kurang/lebih salur dana BOS dan tunjangan penghasilan 

guru, khususnya dalam akurasi dan validasi jumlah data siswa dan guru per daerah yang 

dilakukan oleh Kemdikbud secara berkala (tiap triwulan).  

Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan transfer ke daerah dan mengatasi tantangan-

tantangan tersebut di atas, maka pada tahun 2014 akan diimplementasikan tiga strategi 

kebijakan utama yaitu: 

Pertama, Kebijakan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah. Kebijakan ini akan diwujudkan 

antara lain melalui: (i) mengoptimalkan implementasi ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan ruang gerak fiskal lebih besar 

bagi daerah dalam menggali potensi penerimaan secara mandiri dengan tetap menjaga iklim 

usaha yang kondusif; (ii) mendorong kesiapan daerah dalam menerima pengalihan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pusat; dan (iii) memberlakukan pajak 

rokok sebagai pajak daerah provinsi. 

Kedua, Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Alokasi Transfer ke Daerah. Kebijakan ini 

dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah antara lain: (i) kebijakan DBH diarahkan 

untuk: (a) peningkatan koordinasi dengan kementerian teknis dan instansi penyedia data 

lainnya dalam rangka percepatan penyediaan data pendukung penghitungan DBH,  

(b) penyempurnaan pelaksanaan rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, (c) percepatan penyelesaian penghitungan penerimaan pajak dan bukan pajak, serta 

(d) peningkatan kualitas anggaran untuk memperkecil kemungkinan terjadinya lebih/kurang 

bayar; (ii) Kebijakan DAU diarahkan untuk menjaga proporsi DAU sekurang-kurangnya 26 

persen terhadap Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN)  sesuai dengan kondisi keuangan 

negara;  (iii) kebijakan DAK diarahkan untuk: (a) mendukung pencapaian prioritas nasional 

terutama di daerah-daerah tertinggal, (b) mengalokasikan DAK untuk kegiatan yang 

mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelayanan dasar, (c) mempercepat 

penyelesaian petunjuk teknis penggunaan DAK, (d) sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan 

daerah yang masih didanai melalui anggaran K/L, dan (e) mempercepat pengalihan dana 

dekonsentrasi/tugas pembantuan K/L teknis ke DAK; (iv) kebijakan dana otonomi khusus 

diarahkan untuk meningkatkan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana 

Otsus, dan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas Dana Otsus dalam mendanai 

pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah; dan (v) kebijakan dana penyesuaian 

diarahkan untuk mengalokasikan: (a) dana tunjangan profesi guru untuk guru yang sudah 

memiliki sertifikasi; (b) dana tambahan penghasilan guru untuk guru yang belum memiliki 

sertifikasi; (c) dana BOS; (d) dana insentif daerah (DID) untuk daerah berprestasi dalam 

pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja kesejahteraan masyarakat; serta (e) dana 
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Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) untuk beberapa daerah tertentu yang 

dinilai berhasil memanfaatkan alokasi DAK. Selain itu, dalam rangka meningkatkan manfaat 

dari dana BOS dan pemberian tunjangan guru, dalam tahun 2014 akan dilakukan perbaikan 

penganggaran dan pelaksanaan pembayaran atas dana tunjangan profesi guru dan dana BOS. 

Ketiga, Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan APBD. Dalam rangka meningkatkan peran 

pemda  dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah, Pemerintah menempuh  

beberapa langkah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas belanja 

APBD di daerah antara lain dengan: (i) mendorong pemda agar menetapkan APBD tepat waktu; 

(ii) moratorium penerimaan PNS baru bagi daerah yang alokasi belanja pegawainya melebihi 

50 persen APBD-nya; (iii) memacu daerah untuk meningkatkan belanja modal yang terarah 

pada kegiatan-kegiatan yang langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, 

pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan dengan memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup; (iv) mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;  

(v) mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD; dan  

(vi) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan jumlah daerah yang 

mendapatkan opini WDP/WTP pada laporan keuangannya. 

5.3.4  Kebijakan Pembiayaan Anggaran 

Untuk memperkuat kualitas dan fleksibilitas fiskal dalam rangka penguatan perekonomian 

domestik, Pemerintah berupaya untuk menjaga agar fiskal tetap sehat. Upaya ini dilakukan 

melalui langkah-langkah strategis antara lain dengan memantapkan fundamental 

perekonomian, meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing perekonomian domestik, dan 

meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Upaya itu masih tetap dilakukan pemerintah 

melalui kebijakan ekspansi dengan menjaga kualitas dan kesehatan fiskal nasional. Tercapainya 

kondisi fiskal yang sehat antara lain tercermin dari kondisi rata-rata keseimbangan primer 

(primary balance) yang positif dalam jangka panjang. 

Untuk dapat melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut, kebijakan umum 

pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2014 antara lain:  

(i) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 22-23 persen pada akhir 

tahun 2014; (ii) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, antara lain dengan seleksi 

ketat atas kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri, utamanya untuk 

bidang infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan net negative flow  serta 

membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; (iii) mengoptimalkan peran serta masyarakat 

(financial inclusion) dalam pendanaan Pemerintah melalui utang dari sumber dalam negeri, 

dan menjadikan sumber utang dari luar negeri  hanya sebagai pelengkap; (iv) meningkatkan 

kualitas perencanaan investasi Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi 

BUMN; (v) Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui 

penerbitan Sukuk yang berbasis proyek; (vi) mendukung pembangunan infrastruktur, antara 

lain melalui PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan; (vii) mendukung restrukturisasi 

atau phase out BUMN yang kurang sehat sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha 
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BUMN dan mendorong BUMN sehat untuk Go Public;  (viii) mendukung pemberdayaan 

koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), antara lain melalui PMN untuk 

penjaminan program KUR dan dana bergulir; dan (ixi) memprioritaskan penggunaan skema 

public private partnership (PPP) untuk pendanaan program dengan nilai USD500 juta atau 

lebih.  

Pembiayaan anggaran yang bersumber dari non-utang antara lain menekankan kepada 

keseimbangan antara upaya Pemerintah untuk melakukan investasi dengan dukungan 

terhadap program-program prioritas. Strategi yang akan ditempuh melalui pembiayaan non-

utang tahun 2014 antara lain: (i) pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan 

fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis khususnya pada pasar SBN 

sebagai dampak perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian; (ii) pengalokasian 

dana investasi Pemerintah dalam rangka pemberian PMN kepada BUMN untuk percepatan 

pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR, dan peningkatan kapasitas usaha BUMN;  

(iii) pengalokasian dana PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan badan 

usaha lain yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan 

mempertahankan prosentase kepemilikan modal; (iv) pengalokasian dana bergulir untuk 

penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah dan lembaga pengelola dana bergulir KUMKM;  

(v) percepatan pengembalian piutang BUMN dan penyelesaian pengurusan piutang negara 

instansi pemerintah; (vi) melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional,  

(vii) melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman; dan  

(viii) pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban penjaminan Pemerintah. 

PMN pada BUMN dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan 

meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Sumber PMN dapat berasal dari APBN, kapitalisasi 

cadangan, dan sumber lain yang sah. Adapun sasaran  PMN ditujukan untuk: (i) BUMN yang 

melaksanakan penugasan/kebijakan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (ii) peningkatan kapasitas usaha BUMN; 

(iii) mempertahankan porsi kepemilikan, sehingga Pemerintah masih mengendalikan BUMN 

yang bersangkutan; dan (iv) mempertahankan BUMN yang mengalami kesulitan keuangan, 

khususnya struktur modal tidak sehat yang sesuai ketentuan perundangan harus 

dipertahankan. 

Alokasi PMN untuk organisasi/lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain bertujuan 

untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi 

kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights). Keanggotaan Indonesia tersebut 

untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada 

peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan 

kemampuan keuangan negara. 
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Alokasi dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Pada tahun 2014, dana 

bergulir direncanakan akan dialokasikan untuk KUMKM dan fasilitas likuiditas pembiayaan 

perumahan kepada MBR.  

Dana pengembangan pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan 

program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban 

antargenerasi melalui pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund). Dana yang 

selama ini diinvestasikan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang akan digunakan 

antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan 

rehabilitasi fasilitas pendidikan. Pada tahun 2014, Pemerintah berencana menambah alokasi 

dana pengembangan pendidikan nasional dengan harapan memperbesar endowment fund dan 

sekaligus memperbesar manfaatnya di masa yang akan datang. 

Pada tahun 2014, Pemerintah akan tetap mengalokasikan dana kewajiban penjaminan untuk 

PT PLN (Persero), PDAM, dan proyek pembangkit listrik Jawa Tengah. Alokasi penjaminan 

tersebut ditujukan untuk memitigasi risiko fiskal atas penjaminan yang dilakukan Pemerintah 

terhadap pembiayaan proyek pembangkit tenaga listrik dan percepatan penyediaan air minum. 

Sedangkan penetapan besaran dan kebijakan pemberian jaminan Pemerintah mengacu pada 

strategi pengelolaan utang negara tahun 2013 – 2016. 

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pembiayaan anggaran masih tetap akan didominasi 

oleh pembiayaan utang, terutama melalui penerbitan SBN. Penerbitan SBN akan menghadapi 

tantangan yang berasal dari internal dan eksternal pengelolaan utang. Tantangan dari internal 

pengelolaan utang terutama terkait risiko refinancing yang cenderung semakin meningkat 

sebagai konsekuensi dari upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengembangkan basis 

investor SBN ritel. Sedangkan tantangan dari eksternal terutama berasal dari ketersediaan 

sumber utang (daya serap pasar SBN domestik) yang masih terbatas khususnya apabila terjadi 

kenaikan ekspektasi inflasi dan perubahan target pembiayaan utang secara signifikan. Selain 

itu, tantangan eksternal juga berasal dari pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah dan 

dampak krisis utang Eropa yang diperkirakan masih berlanjut. Sementara itu, tantangan untuk 

pembiayaan melalui pinjaman luar negeri terutama adalah kapasitas pinjaman luar negeri yang 

semakin terbatas mengingat Indonesia tidak lagi eligible untuk mendapatkan pinjaman lunak, 

serta hampir tercapainya country limit dari beberapa lender utama. 

Penerusan pinjaman yang telah dilaksanakan selama ini akan dilanjutkan dengan 

meningkatkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian. 

Sementara penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerusan pinjaman pada tahun 

2014 juga harus dilandasi kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan 

anggaran. Penerimaan penerusan pinjaman tersebut berasal dari program/kegiatan yang telah 

berjalan (on-going) dan program/kegiatan baru. Untuk komitmen program/kegiatan baru yang 

dapat dibiayai melalui penerusan pinjaman akan mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas 

yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan 

infrastruktur melalui BUMN, Pemda, dan BUMD. Sedangkan besaran komitmen akan mengacu 

pada strategi pengelolaan utang negara tahun 2013 – 2016 sebagai bagian dari pengelolaan 
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pinjaman luar negeri karena penerusan pinjaman akan menambah outstanding utang 

Pemerintah dan berdampak pada pengelolaan risiko dan biaya utang. 

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, pembiayaan utang tahun 2014 akan mempertimbangkan 

beberapa hal antara lain: (i) kemampuan membayar kembali (solvabilitas); (ii) kemampuan 

menyerap komitmen pinjaman; (iii) pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dan optimal 

bagi perekonomian domestik; (iv) menurunkan rasio utang terhadap PDB secara berkelanjutan; 

(v) minimasi cost of borrowing pada tingkat risiko yang terkendali (tolerable); (vi) sebagai 

instrumen untuk percepatan infrastruktur; (vii) menghasilkan return yang optimal; dan  

(viii) menjaga keseimbangan makro. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah mengarahkan 

strategi pengelolaan utang tahun 2014 sebagai berikut: (i) mengoptimalkan potensi pendanaan 

utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai 

pelengkap; (ii) memaksimalkan pemanfaatan utang, khususnya pinjaman luar negeri, untuk 

belanja modal, terutama pembangunan infrastruktur; (iii) melakukan pengembangan 

instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih 

sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali; 

(iv) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liability management 

(ALM) negara; (v) melakukan penerusan pinjaman secara selektif, yang diprioritaskan pada 

pembangunan infrastruktur, dan (vi) meningkatkan transparansi pengelolaan utang melalui 

penerbitan informasi publik secara berkala. 
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BAB 6  

PAGU INDIKATIF MENURUT UNIT ORGANISASI  
TAHUN 2014 

 

6.1  Pengantar 

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 13 

serta Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(MD3) pasal 157 ayat (1), Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-

pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 untuk 

dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum Pembicaraan Pendahuluan 

Rancangan APBN. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Pemerintah bersama DPR juga 

membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap 

Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Pembahasan tersebut, 

sesuai ketentuan UU tentang MD3 pasal 158 juga termasuk rapat kerja antara Pemerintah 

dengan Komisi untuk membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan 

kementerian negara/lembaga.  

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tersebut, termasuk kebijakan di bidang Belanja Pemerintah 

Pusat, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka 

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Berdasarkan arah kebijakan dan 

sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2014, serta dengan memperhatikan 

masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam tahun 2014 mendatang, maka RKP tahun 

2014 mengusung tema: “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan 

Kesejahteraan Rakyat yang Lebih Berkeadilan“.  

Selanjutnya, sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014 serta kelanjutan dari RKP 

sebelumnya, RKP 2014 tetap konsisten melaksanakan 11 prioritas nasional, yaitu: (1) Reformasi 

Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; 

(5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi;  

(9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-

Konflik, dengan fokus percepatan pembangunan di Papua, Papua Barat dan NTT; serta  

(11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Selain itu, dilaksanakan pula 3 (tiga) 

prioritas lainnya, yang meliputi: (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang 

Perekonomian; dan (3) Bidang Kesejahteraan. 
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Sesuai dengan ketentuan mengenai siklus penyusunan APBN, Pemerintah telah menyusun 

kapasitas fiskal dari RAPBN 2014 (Resources Envelope) dengan memperhatikan proyeksi asumsi 

dasar ekonomi makro 2014, potensi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah, kebutuhan 

belanja negara, serta kemampuan pembiayaan anggaran. Berdasarkan kapasitas fiskal 

tersebut, Pemerintah menyusun pagu indikatif belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), 

yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran sebagai pedoman penyusunan rencana kerja K/L. 

Pagu indikatif 2014 disusun dengan dua pendekatan, yaitu: (1) memenuhi ketentuan 

perundang-undangan terutama terkait dengan anggaran pendidikan, dan (2) memperhatikan 

isu-isu strategis tahun 2014. Isu-isu strategis dimaksud mencakup: (a) Direktif Presiden 

sebelumnya yang kegiatannya masih berlanjut dalam tahun 2014, (b) Melanjutkan program 

dan kegiatan yang sudah on-track, dan mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang 

belum dan/atau sulit tercapai, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2010-2014, serta (c) Isu 

terkini yang mendesak dilaksanakan. 

Berdasarkan kerangka pencapaian target RPJMN 2010-2014, keberlanjutan direktif Presiden, 

dan isu nasional/global terkini yang mendesak, maka ditetapkan 15 isu strategis utama yang 

difokuskan pendanaannya, yang dapat dikelompokkan dalam 3 bidang utama, yaitu  

(1) Pemantapan Perekonomian Nasional; (2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; dan  

(3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. Selain itu, ditetapkan pula 28 isu strategis lainnya, 

yang disesuaikan dengan pelaksanaan dan pencapaian sasaran dari prioritas-prioritas nasional 

yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, maupun RKP 2014. 

 

6.2  Kebijakan Umum dan Anggaran Belanja K/L 2014 

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan 

guna memastikan tercapainya sasaran-sasaran pokok RPJMN 2010 – 2014, kebijakan belanja 

K/L tahun 2014 diarahkan untuk: (1) Penyempurnaan penerapan Performance Based Budgeting 

(PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF); (2) Penerapan pelaksanaan reward 

and punishment; (3) Peningkatan kualitas alokasi dan pelaksanaan  belanja (penyerapan 

anggaran); (4) Akurasi inventarisasi data dan potensi pinjaman luar negeri; (5) Identifikasi data 

belanja baseline secara lebih akurat; (6) Mendukung kesuksesan program Reformasi Birokrasi; 

(7) Sinergi pusat-daerah; (8) Melaksanakan isu-isu strategis lainnya. Untuk mendukung arah 

kebijakan belanja K/L tersebut, penyusunan rencana kerja (renja) K/L tahun 2014 akan 

diprioritaskan untuk: (a) Program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan 

daerah (dimensi kewilayahan) dalam RKP Tahun 2014; (b) Inisiatif baru yang terkait dengan 

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 

ditahan pada Bagian BUN; (c) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai 

dengan pinjaman/hibah luar negeri; (d) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang 

bersifat tahun jamak (multiyears); serta (e) Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 
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Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan 

nasional tersebut di atas, maka alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga diproyeksikan 

mencapai Rp554,8 triliun, atau meningkat Rp15,7 triliun (2,9 persen) dibandingkan pagu 

indikatif tahun sebelumnya sebesar Rp539,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari baseline 

sebesar Rp515,1 triliun dan potensi ruang gerak fiskal sebesar Rp41,5 triliun. Pagu indikatif 

sebesar Rp554,8 triliun tersebut telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional 

(belanja pegawai dan belanja barang operasional), belanja non operasional, pemenuhan target 

RPJMN 2010-2014 yang belum tercapai (filling the gap), dan inisiatif baru yang didasarkan pada 

direktif Presiden berupa hasil sidang, Inpres/Keppres, serta kegiatan-kegiatan prioritas 

nasional/bidang/ K/L yang diantaranya terkait dengan (a) Pembangunan infrastruktur untuk 

mendukung domestic connecitivity dan MP3EI, terutama untuk pembangunan jalan baru, 

termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan/jembatan, pelebaran dan peningkatan 

jalan, dan jalan strategis di beberapa wilayah, serta ketahanan energi; (b) Pembangunan dan 

pemeliharaan irigasi dan rawa dalam rangka mendukung ketahanan pangan untuk pencapaian 

surplus beras 10 juta ton; (c) Percepatan Minimum Essential Force, sesuai RPJMN 2010-2014. 

 

6.3  Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut bidang 

Pemerintahan 

Anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut bidang pemerintahan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bidang (sebagaimana pembagian koordinasi kementerian 

negara/lembaga), yaitu: (1) bidang Perekonomian; (2) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 

dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. Dari jumlah pagu indikatif belanja K/L tahun 2014 sebesar 

Rp554,8 triliun, komposisi anggaran belanja K/L menurut bidang pemerintahan relatif 

seimbang, yaitu: (1) Bidang Perekonomian sebesar 34,7 persen dari total belanja K/L;  

(2) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar 31,5 persen dari total belanja K/L; dan  

(3) Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 33,8 persen dari total belanja K/L. Penjelasan lebih 

rinci untuk masing-masing bidang Pemerintah serta K/L yang tercakup didalamnya, akan 

diuraikan sebagai berikut. 

6.3.1  Bidang Perekonomian 

Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang perekonomian 

dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembangunan di bidang perekonomian adalah “Menjaga momentum 

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi”. K/L yang termasuk dalam bidang perekonomian, antara 

lain meliputi: (1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (2) Kementerian Pekerjaan 

Umum; (3) Kementerian Perhubungan; (4) Kementerian Keuangan; (5) Kementerian Pertanian; 

(6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (7) Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

(8) Kementerian Kehutanan; (9) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (10) Kementerian 
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Komunikasi dan Informatika; (11) Badan Pusat Statistik; (12) Badan Pemeriksa Keuangan;  

(13) Kementerian Perindustrian; (14) Kementerian Perdagangan; (15) Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; (16) Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika; (17) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (18) Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal; (19) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan (20) Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Beberapa K/L di 

bidang perekonomian yang dijelaskan secara ringkas dalam bagian ini adalah: Kementerian 

Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan. 

Kementerian Pertanian 

Kementerian Pertanian dalam pagu indikatif tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp15.408,7 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp4.002,6 miliar atau 20,6 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Pertanian dalam tahun 2013 sebesar Rp19.411,2  miliar. 

Pagu indikatif tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp14.974,7 miliar, 

PNBP sebesar Rp67,8 miliar, BLU sebesar Rp28,4 miliar, PLN sebesar Rp334,3 miliar, dan HLN 

sebesar Rp3,5 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara 

lain: (1) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk 

mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) program peningkatan produksi, 

produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan; (3) program peningkatan 

produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan; (4) program pencapaian 

swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, 

dan halal; (5) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; dan  

(6) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) perluasan areal tanaman kedelai seluas 340.000 Ha; (2) pengembangan kawasan tanaman 

buah seluas 6.172 Ha, kawasan tanaman florikultura seluas 453.600 m2, kawasan tanaman 

sayuran dan tanaman obat seluas 6.200 Ha; (3) pengembangan tanaman kopi seluas 5.834 Ha, 

tanaman teh seluas 575 Ha, tanaman kakao seluas 10.000 Ha, tanaman lada seluas 282 Ha, dan 

tanaman cengkeh seluas 850 Ha; (4) pengembangan kawawan san budidaya sapi potong 

sebanyak 300 kelompok; (5) ditemukannya varietas unggul baru padi sebanyak 9 varietas, 

varietas unggul serelia dan aneka kacang dan umbi sebanyak 14 varietas, produksi benih 

sumber sebanyak 219 ton; (6) pengembangan jaringan irigasi seluas 500.000 Ha, 

pengembangan sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian sebanyak 50 unit, 

pengembangan optimasi lahan seluas 260.000 Ha, perluasan sawah seluas 65.000 Ha, bantuan 

alat dan mesin pertanian sebanyak 6.890 unit. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pertanian pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) perluasan 

penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan 

pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk 
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mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, jumlah kelompok yang 

menerapkan teknologi pascapanen tanaman pangan; (2) meningkatnya produksi, produktivitas 

dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi, berdaya saing dan 

berkelanjutan; (3) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang 

berkelanjutan; (4) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), 

meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan 

telur), meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak, tersedianya daging sapi 

domestik sebesar 90 persen; (5) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian; dan  

(6) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui 

kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi; fasilitasi pembiayaan 

pertanian; fasilitasi pupuk dan pestisida; serta fasilitasi alat dan mesin pertanian. 

Kementerian Perhubungan 

Kementerian Perhubungan dalam tahun 2014 mendapat alokasi Pagu Indikatif sebesar 

Rp34.081,3 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp2.781,9 miliar atau 8,9 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Perhubungan dalam tahun 2013 sebesar Rp34.299,4 miliar. 

Pagu Indikatif dalam tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp28.620,1 

miliar, PNBP sebesar Rp644,0 miliar, BLU sebesar Rp252,1 miliar, PLN sebesar Rp3.035,1 miliar, 

HLN sebesar Rp159,0 miliar, dan SBSN PBS sebesar Rp1.371,0 miliar yang akan dimanfaatkan 

untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan dan 

penyelenggaraan transportasi laut; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi 

perkeretaapian; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (4) program 

pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; serta (5) program pengembangan 

sumber daya manusia perhubungan. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) pembangunan kapal perintis dan penumpang sebanyak 15 unit dan lokasi pelabuhan 

perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhab sebanyak 24 lokasi; (2) pembangunan jalur KA 

baru termasuk jalur ganda sepanjang 116,45 km; (3) pembangunan jembatan timbang 

sebanyak 10 lokasi; (4) jumlah bandar udara yang dibangun sebanyak 10 bandar udara; serta 

(5) jumlah bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi sebanyak 122 bandar udara. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh kementerian 

perhubungan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut; (2) meningkatnya kinerja pelayanan 

transportasi perkeretaapian; (3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat;  

(4) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, 

dan nyaman, sehingga mampu meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang, 

memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong ekonomi 

nasional; dan (5) penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, handal, 

terampil, ahli di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta memiliki daya 

saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada sektor 

perhubungan. 
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Kementerian Pekerjaan Umum 

Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2014 mendapat alokasi pagu indikatif sebesar 

Rp68.714,6 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp388,2 miliar atau 0,6 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013 sebesar Rp69.102,7 

miliar. Pagu indikatif dalam tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar 

Rp60.952,2 miliar, PNBP sebesar Rp26,6 miliar, BLU sebesar Rp25,0 miliar, PLN sebesar 

Rp7.335,0 miliar, dan HLN sebesar Rp375,7 miliar yang akan dimanfaatkan untuk 

melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program 

pengelolaan sumber daya air; (3) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur 

permukiman; (4) program penyelenggaraan penataan ruang; serta (5) program penelitian dan 

pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) pembangunan jalan sepanjang 145 km, jembatan sepanjang 10.352 m, flyover/underpass 

sepanjang 3.893,0 m, dan pembangunan/peningkatan jalan/jembatan strategis di kawasan 

strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan 323 km; (2) preservasi 33.652 km jalan dan 

212.896 m jembatan; (3) pembangunan 19 waduk dalam pelaksanaan pembangunan, dan 5 

waduk selesai dibagun pada tahun 2014; dan 119 embung/situ/bangunan penampung air 

lainnya, rehabilitasi 4 waduk dan 36 embung/situ, sehingga jumlah waduk/embung/situ yang 

dioperasikan dan dipelihara sebanyak 400 waduk/embung/situ; (4) pembangunan/peningkatan 

layanan jaringan irigasi pada 30.846 Ha, rehabilitasi layanan jaringan irigasi pada 288.210 Ha, 

sehingga luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara menjadi sebesar 

2.315.000 Ha; (5) pembangunan 25 twin blok rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya; 

(6) pengembangan infrastruktur kawasan pemukiman di 150 kawasan perkotaan, dan 122 

kawasan perdesaan; serta (7) pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan 

kapasitas lembaganya di 15 kota (termasuk kawasan metropolitan).  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 % kondisi mantap, 

meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional, tingkat penggunaan jalan nasional, 

meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan, meningkatnya panjang jalan baru 

yang dibangun; (2) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air; (3) meningkatnya 

jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman 

sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, 

serta jumlah kawasan yane mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman;  

(4) tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya kesesuaian 

perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan permukiman) 

dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen;  

(5) meningkatnya litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai, meningkatnya 

kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholders (melalui instansi yang terkait), diberlakukannya 

NSPK dan teknologi oleh stakeholders (melalui instansi yang berwenang), meningkatnya 
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rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholders, meningkatnya kapasitas litbang (SDM, 

sarana prasarana dan manajemen). 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pagu indikatif tahun 2014 mendapat 

alokasi anggaran sebesar Rp13.500,7 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp3.804,0 miliar atau 22,0 

persen bila dibandingkan dengan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

dalam tahun 2013 sebesar Rp17.304,7 miliar. Pagu indikatif tahun 2014 tersebut bersumber 

dari rupiah murni sebesar Rp11.595,0 miliar, PNBP sebesar Rp1.820,4 miliar, dan BLU sebesar 

Rp85,3 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: 

(1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaan energi baru terbarukan 

dan konservasi energi; (3) program penelitian mitigasi dan pelayanan geologi; (4) program 

pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi; serta (5) program pembinaan dan 

pengusahaan mineral dan batubara. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) pembangunan gardu induk sebesar 450MVA, kapasitas gardu distribusi sebesar 133 MVA, 

dan jaringan distribusi sepanjang 5.200 KMS; (2) pembangunan kapasitas pembangkit sebesar 

80 MW dan jaringan transmisi sepanjang 2.500 KMR; (3) pembangunan desa mandiri energi 

(DME) berbasis bahan bakar nabati (BBN) pada 21 lokasi; (4) terlayaninya 16.000 pelanggan 

program listrik murah dan hemat; (5) pengeboran 200 sumur bor air tanah; serta  

(6) penambahan jaringan gas kota di kota dan 16.000 sambungan rumah.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh kementerian energi 

dan sumber daya mineral pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara 

lain: (1) meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan; 

(2) terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; 

(3) peningkatan status data dasar geologi, sumber daya geologi, penataan ruang berbasis 

geologi, dan mitigasi bencana geologi, peta geologi bersistem dan peta tematis, laporan status 

wilayah keprospekan keprospekan sumber daya geologi, laporan, rekomendasi, data dan 

informasi mitigasi bencana geologi, laporan penyelidikan geologi lingkungan untuk penataan 

ruang dan pengelolaan lingkungan, laporan penelitian geosains, laporan kegiatan museum 

kegeologian; (4) meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan, kapasitas nasional, 

kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri, kehandalan 

infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas; serta 

(5) meningkatnya peran sub sektor mineral, batubara dan panas bumi bagi pemerintah 

maupun masyarakat, terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk bahan baku domestik, 

terlaksananya peningkatan investasi sub sektor minerba, terlaksananya peran penting sub 

sektor minerba dalam penerimaan negara, terlaksananya peningkatan peran sub sektor 

minerba dalam pembangunan daerah, terlaksananya peningkatan efek 

berantai/ketenagakerjaan, terlaksananya good mining practice. 
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6.3.2 Bidang Polhukam 

Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang politik, hukum 

dan keamanan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan di bidang politik, hukum dan 

keamanan adalah “Terwujudnya stabilitas politik, hukum dan keamanan untuk mendukung 

pembangunan nasional dalam mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai”.  

K/L yang termasuk dalam bidang politik, hukum dan keamanan, antara lain meliputi:  

(1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; (2) Kementerian 

Pertahanan; (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Kementerian Dalam Negeri;  

(5) Mahkamah Agung; (6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; (7) Kementerian Luar 

Negeri; (8) Badan Pertanahan Nasional; (9) Kejaksaan Republik Indonesia; (10) Dewan 

Perwakilan Rakyat;(11) Kementerian Sekretariat Negara;  (12) Lembaga Sandi Negara;  

(13) Badan Intelijen Negara; (14) Komisi Pemilihan Umum; (15) Badan Pengawas Pemilihan 

Umum; (16) Dewan Perwakilan Daerah; (17) Komisi Pemberantasan Korupsi; (18) Lembaga 

Ketahanan Nasional; (19) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan (20) Lembaga 

Administrasi Negara. Beberapa K/L di bidang perekonomian yang dijelaskan secara garis besar 

yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. 

Kementerian Dalam Negeri 

Kementerian Kementerian Dalam Negeri dalam pagu indikatif tahun 2014 mendapat alokasi 

anggaran sebesar Rp14.781,1 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp68,7 miliar atau 0,5 persen bila 

dibandingkan dengan pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri dalam tahun 2013 sebesar 

Rp14.712,4 miliar. Pagu indikatif tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar 

Rp12.853,3 miliar, PNBP sebesar Rp28,3 miliar, PLN sebesar Rp1.490,3 miliar, dan HLN sebesar 

Rp409,2 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: 

(1) program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; (2) program penataan 

administrasi kependudukan; (3) program bina pembangunan daerah; (4) program penguatan 

penyelenggaraan pemerintahan umum; serta (5) program pendidikan kepamongprajaan.  

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:   

(1) terlaksananya penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan 

(PNPM) inti pada 5.250 kecamatan di 393 kab/kota pada 32 provinsi yaitu (i) PNPM-MP 

perbatasan pada 80 kecamatan di 15 kabupaten pada 4 provinsi, (ii) PNPM-MP integrasi SP-

SPPN pada 85 kabupaten di 30 provinsi, serta (iii) PNPM-MP respek pertanian pada 43 

kecamatan dan PNPM yang mencakup penguatan (termasuk di dalam lokasi PNBP inti); 

(2) tercapainya cakupan operasional SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk 

kependudukan (NIK) nasional di kabupaten/kota, provinsi dan nasioanl secara online pada 497 

kab/lota; (3)  tercapainya implementasi pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan 

pengendalian sumber daya air pada 101 kabupaten dan 14 provinsi; (4) tercapainya fasilitasi 

pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 
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dan peningkatan pelayanan umum sebesar 95%; serta (5) terselenggaranya pemberian sarana 

dan prasarana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana pada 20 daerah.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara 

lain: (1) meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan 

dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis;  

(2) tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen 

kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan 

identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan; 

(3) meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, tersedianya peta pertumbuhan 

dan masing masing daerah, kawasan dan wilayah yang mempertimbang-kan kesenjangan 

masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana 

perimbangan; (4) meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standardisasi teknis dibidang 

pemerintahan umum; serta (5) tersedianya kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang 

professional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi. 

Kementerian Pertahanan 

Kementerian Pertahanan dalam Pagu Indikatif tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp80.498,0 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp3.959,5 miliar atau 5,2 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Pertahanan dalam tahun 2013 sebesar Rp76.538,5 miliar. 

Pagu indikatif tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp66.490,6 miliar, 

PLN sebesar Rp13.007,3 miliar, dan PDN sebesar Rp1.000,0 miliar yang akan dimanfaatkan 

untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program modernisasi alutsista dan 

nonalutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana dan prasarana matra darat; (2) program 

modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana dan prasarana 

matra udara; (3) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas 

dan sarana dan prasarana matra laut; (4) program pengembangan teknologi dan industri; dan  

(5) program modernisasi alutsista/non-alustista/sarpras integratif. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) tercapainya MEF matra darat; (2) tercapainya MEF matra udara; (3) tercapainya kesiapan 

dan penambahan peralatan surta hidros secara akuntabel dan tepat waktu; (4) tercapainya 

jumlah alutsista TNI dalam negeri dan pinak industri pertahanan; dan (5) tercapainya MEF 

integratif. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pertahanan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka 

pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI angkatan darat menuju MEF;  

(2) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka 

pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF;  

(3) kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan 
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tugas sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang 

tinggi; (4) meningkatnya jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara 

bertahap dan ersedianya rumusan kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai 

kemajuan IPTEK; (5) terwujudnya modernisasi alutsista/non-alutsista/sarpras pertahanan yang 

memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara 

mandiri. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Pagu Indikatif tahun 2014 mendapat alokasi 

anggaran sebesar Rp39.614,8 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp2.138,4 miliar atau 5,1 persen 

bila dibandingkan dengan pagu indikatif Polri dalam tahun 2013 sebesar Rp41.780,2 miliar. 

Pagu indikatif tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp32.899,8 miliar, 

PNBP sebesar Rp4.464,6 miliar, BLU sebesar Rp273,7 miliar, PLN sebesar Rp1.753,7 miliar, dan 

PDN sebesar Rp250,0 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, 

antara lain: program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri; program pemberdayaan 

potensi keamanan; program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;  program 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; serta program penanggulangan gangguan 

keamanan dalam negeri berkadar tinggi.  

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) tercapainya alut dan alsus harkamtibmas sebesar 61 persen; (2) tercapainya jumlah 

komunitas/forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpatisipasi aktif sebesar 54.560 

forum dan 50 polres; (3) tercapainya gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas 

masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut: keamanan pesisir dan pelabuhan 

nasional/ internasional sebesar 11 persen; (4) tercapainya clearance rate rata-rata seluruh 

tindak pidana sebesar 59 persen; serta (5) tercapainya jumlah kegiatan latihan personel brimob 

dalam penanggulangan keamanan dalam negeri.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Polri pada tahun 

2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  (1) terdukungnya tugas pembinaan 

dan operasional polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik 

kualitas maupun kuantitas; (2) terciptanya keamanan dan ketertiban bersama; (3) memelihara 

dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi 

seluruh warga masyarakat indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup 

yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera;  

(4) menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, 

kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dan kejahatan terhadap 

kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; serta (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah 

oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi 

(kerusuhan masa, kejahatan teroganisir, dan lain-lain). 
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Kejaksaan Republik Indonesia 

Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pagu Indikatif tahun 2014 mendapat alokasi anggaran 

sebesar Rp3.810,4 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp265,6 miliar atau 6,5 persen bila 

dibandingkan dengan pagu indikatif Kejaksaan Republik Indonesia dalam tahun 2013 sebesar 

Rp4.076,0 miliar. Pagu indikatif tahun 2014 tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni 

sebesar Rp3.810,4 miliar, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, 

antara lain: (1) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan RI;  

(2) program penyelidikan/ pengamanan/penggalangan kasus intelijen; (3) program 

penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum; (4) program penanganan dan 

penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana 

korupsi; serta (5) program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan.  

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) terselenggaranya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap 

penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara 

oleh aparatur kejaksaan di daerah sebanyak 839 laporan; (2) terselesaikannya penanganan 

penyelidikan/pengamanan/penggalangan di kejati, kejari dan cabjari sebanyak 1.156 LHK;  

(3) terselesaikannya perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran kejaksaan di 

daerah kejati, kejari dan cabjari sebanyak 80.000 perkara; (4) terselesaikannya perkara tindak 

pidana korupsi yang diselesaikan oleh kejati, kejari dan cabjari sebanyak 1.100 perkara; serta  

(5) terselesaikannya perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap 

penuntutan sebanyak dua perkara.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik 

indonesia pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: 

(1) meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua 

unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh jaksa agung; (2) meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial 

di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum;  

(3) peningkatan kualitas pelaksanaan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, 

pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan 

putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;  

(4) peningkatan kualitas pelaksanaan prepenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, 

pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan 

putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi; serta  

(5) meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan 

kejaksaan. 

6.3.3  Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kesejahteraan 

rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, yang mempunyai 
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visi “Mempercepat dan memperluas pembangunan kesejahteraan rakyat, utamanya di bidang 

penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perumahan swadaya, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak”. K/L yang termasuk dalam bidang kesejahteraan rakyat, 

antara lain meliputi: (1) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;  

(2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Kementerian Agama; (4) Kementerian 

Kesehatan; (5) Kementerian Sosial; (6) Kementerian Perumahan Rakyat; (7) Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; (8) Kementerian Pemuda dan Olah Raga;  

(9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (10) Badan SAR Nasional; (11) Badan 

Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan; (12) Badan Pengawas Obat dan Makanan;  

(13) Kementerian Lingkungan Hidup; (14) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; (15) Badan 

Narkotika Nasional; (16) Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (17) Badan Kepegawaian 

Negara; (18) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; (19) Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan (20) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Beberapa K/L di bidang kesejahteraan rakyat yang dijelaskan secara ringkas 

meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perumahan Rakyat. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pagu indikatif tahun 2014 mendapat alokasi 

anggaran sebesar Rp86.239,1 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp20.588,9 miliar atau 31,4 persen 

bila dibandingkan dengan pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

Tahun 2013 sebesar Rp65.650,2 miliar. Pagu Indikatif tahun 2014 tersebut bersumber dari 

rupiah murni sebesar Rp72.113,7 miliar,  PNBP sebesar Rp1.953,2, BLU sebesar Rp10.191,8 

miliar, PLN sebesar Rp1.973,2 miliar, dan HLN sebesar Rp7,3 miliar yang akan dimanfaatkan 

untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan tinggi; (2) program 

pendidikan dasar; (3) program pendidikan menengah; (4) program pendidikan anak usia dini, 

nonformal dan informal; (5) program pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan 

kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan; dan (6) program pelestarian budaya. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) tercapainya APK PT sebesar 26,70 persen; (2) tercapainya siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB 

penerima subsidi siswa miskin sebanyak 2.893.187 siswa dan 8.062.561 siswa; (3) tercapainya 

peserta didik SMA mendapatkan BOMM/rintisan BOS SMA dan peserta didik SMA/SMK 

mendapat BKM sebanyak 4.384.026 siswa dan 1.696.975 siswa; (4) tercapainya anak putus 

sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan, mendapatkan layanan pendidikan 

keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat, dan bekerja sebesar 19 persen;  

(5) tercapainya guru yang mengukuti peningkatan kompetensi sebanyak 30.000 guru; dan  

(6) tercapainya jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 70.000 orang.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara 

lain: (1) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing 



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 

 

161 
 

internasional, berkesetaraan jender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;  

(2) tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan jender, di semua provinsi, 

kabupaten dan kota; (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB, 

bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan jender di semua provinsi, 

kabupaten dan kota; (4) terciptanya keluasan dan kemerataan akses paud non formal, 

pendidikan kesetaraan, dan orang dewasa bermutu dan berkesetaraan jender di semua 

provinsi, kabupaten dan kota; (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai SNP; dan (6) tercapainya kajian 

tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejahteraan, jumlah 

peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya, dan jumlah inventarisasi pelindungan karya 

budaya. 

Kementerian Kesehatan 

Kementerian Kesehatan dalam Pagu Indikatif tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp24.765,8 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp6.150,0 miliar atau 19,9 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Kesehatan dalam Tahun 2013 sebesar Rp30.915,8 miliar. 

Pagu Indikatif Kementerian Kesehatan dalam tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah 

murni sebesar Rp17.249,8 miliar, PNBP sebesar Rp777,0 miliar, BLU sebesar Rp6.684,0 miliar, 

PLN sebesar Rp13,9 miliar, serta HLN sebesar Rp41,1 miliar yang akan dimanfaatkan untuk 

melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program bina gizi dan kesehatan ibu dan 

anak; (2) program pembinaan upaya kesehatan; (3) program pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan; (4) program penelitian dan pengembangan kesehatan; dan  

(5) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK). 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain: 

(1) tercapainya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan 

persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) sebesar 90 persen; (2) tercapainya kota di Indonesia 

yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) sebanyak 4 kota; (3) tercapainya 20.000 

desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); (4) tercapainya jumlah 

publikasi ilmiah dibidang biomedia dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat pada media 

cetak dan elektronik nasional dan internasional masing-masing 20 dan 2 publikasi; dan  

(5) tercapainya persentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi sebesar 90 

persen. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Kesehatan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi 

seluruh masyarakat; (2) meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif 

dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (3) menurunnya angka kesakitan, kematian dan 

kecacatan akibat penyakit; (4) meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan 
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pemanfaatan hasil di bidang kesehatan; dan (5) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber 

daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. 

Kementerian Agama 

Kementerian Agama dalam Pagu Indikatif tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp49.276,2 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp10.864,4 miliar atau 28,3 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Agama dalam Tahun 2013 sebesar Rp38.411,8 miliar. Pagu 

Indikatif dalam tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp47.821,8 miliar, 

PNBP sebesar Rp265,5 miliar, BLU sebesar Rp508,4 miliar, PLN sebesar Rp480,5 miliar, dan 

SBSN PBS sebesar Rp200,0 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program bimbingan masyarakat Islam; (2) program bimbingan 

masyarakat Kristen; (3) program bimbingan masyarakat Katolik; (4) program bimbingan 

masyarakat Hindu; dan (5) program bimbingan masyarakat Budha. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain:  

(1) pengadaan sarana perkantoran KUA sebanyak 1.500 unit; (2) peningkatan kualitas rumah 

dan sarana 7 pendidikan tinggi; (3) terciptanya 75 lembaga sosial keagamaan umat Katolik;  

(4) terciptanya pengembangan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu di 

100 lokasi; dan (5) pembangunan Sekolah Dhamma Sekha di 28 lokasi.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Agama pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi 

umat; (2) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen;  

(3) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik;  

(4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu; dan  

(5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha. 

Kementerian Sosial 

Kementerian Sosial dalam Pagu Indikatif tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp7.627,8 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp2.057,2 miliar atau 36,9 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Sosial dalam Tahun 2013 sebesar Rp5.570,6 miliar. Pagu 

Indikatif tahun 2014 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp7.623,7 miliar, dan PNBP 

sebesar Rp4,1 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan antara lain program 

rehabilitasi sosial. 

Output yang diharapkan dari kegiatan pada program tersebut antara lain adalah tercapainya 

jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, 

dan anak yg membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi, dan 

direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti sebanyak 150.070 jiwa. Berdasarkan kebijakan 

dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2013 tersebut, maka 

outcome yang diharapkan adalah meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah 
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kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan 

dan rehabilitasi sosial. 

6.4  Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk Mendukung 

Pemenuhan Layanan Dasar 

Sementara itu, terkait dengan upaya untuk mendukung pemantapan perekonomian nasional 

bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam 

tema RKP 2014, anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2014 dialokasikan untuk 

mendukung pemenuhan layanan dasar di berbagai bidang, yang antara lain meliputi: 

6.4.1  Bidang Pendidikan 

Sasaran-sasaran bidang pendidikan dalam tahun 2014, antara lain meliputi: (a) APM 

SD/SDLB/MI/Paket A meningkat dari 95 persen pada tahun 2009 menjadi 96,0 persen pada 

tahun 2014; (b) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 74,5 persen pada tahun 2009 menjadi 81,9 

persen pada tahun 2014; (c) APK SMA/SMK/MA/Paket C meningkat dari 69,6 persen pada 

tahun 2009 menjadi 85,0 persen pada tahun 2014; (d) APK PT usia 19-23 tahun meningkat dari 

21,57 persen pada tahun 2009 menjadi 30,0 persen pada tahun 2014; (e) Jumlah siswa 

SD/SDLB/MI sasaran BOS  sebanyak 31.393.000 siswa; (f) Jumlah siswa SMP/SMPLB/MTs 

sasaran BOS  sebanyak 13.358.000 siswa; serta (g) tercapainya Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang pendidikan dalam tahun 

2014 akan diarahkan pada upaya: (1) Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan 

tahun yang berkualitas dan merata; (2) Percepatan peningkatan akses pendidikan menengah; 

(3) Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) Peningkatan 

profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; dan (5) Peningkatan 

pendidikan karakter.  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui Kementerian 

Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait bidang pendidikan, antara lain:  

(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi Rp86,2 triliun; dan  

(2) Kementerian Agama dengan alokasi Rp49,3 triliun. 

6.4.2 Bidang Kesehatan 

Sasaran-sasaran bidang kesehatan dalam tahun 2014, antara lain meliputi: (1) meningkatnya 

pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu; (2) meningkatnya 

persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 90 persen; 

(3) terpenuhinya perawatan kepada 100 persen balita gizi buruk; (4) meningkatnya jumlah kota 

di Indonesia yang memiliki rumah sakit standar kelas dunia (world class) menjadi 4 kota;  

(5) meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 100 persen;  
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(6) meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki 

jaminan kesehatan menjadi 80,1 persen; (7) Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 

menjadi 226 per 100.000 penduduk; serta (8) Peningkatan penyehatan lingkungan melalui 

pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pada 20.000 desa;  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang kesehatan dalam tahun 

2014 akan diarahkan pada upaya: (1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB); (2) Peningkatan 

Perbaikan Gizi; (3) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular 

serta penyehatan lingkungan; (4) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan dalam rangka 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (5) Peningkatan kualitas manajemen 

pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kesehatan; 

dan (6) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui Kementerian 

Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait bidang kesehatan, antara lain:  

(1) Kementerian Kesehatan dengan alokasi Rp24,8 triliun; (2) Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dengan alokasi Rp1,0 triliun; dan (3) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) dengan alokasi Rp2,7 triliun. 

6.4.3  Bidang Infrastruktur 

Sasaran-sasaran di bidang infrastruktur dalam tahun 2014, antara lain meliputi:  

(1) Meningkatnya kapasitas, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana penunjang 

pembangunan yang difokuskan penyediaannya di Indonesia bagian timur dan pusat-pusat 

pertumbuhan; (2) Terbangunnya secara bertahap potensi waduk multipurpose untuk 

ketahanan air, pangan, dan energi dalam rangka meningkatkan kapasitas tampungan/kapita 

menuju 1.975 m3/kapita serta peningkatan usia pakai dan penurunan risiko keamanan 242 

waduk eksisting yang didukung oleh beroperasinya unit pengelolaan bendungan;  

(3) Terlaksananya pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi 

jaringan irigasi dalam rangka menunjang surplus beras 10 juta ton; (4) meningkatnya kapasitas 

infrastruktur pengendalian banjir menuju debit periode ulang 25 tahun (Q25) dan tingkat 

kesehatan sungai-sungai perkotaan serta 15 danau prioritas; (5) pemulihan dan 

penanggulangan daerah rawan bencana; (6) meningkatnya keterhubungan antarwilayah 

(domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan 6 koridor ekonomi nasional yang 

didukung dengan perkuatan virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected);  

(7) meningkatnya akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang 

layak, aman, terjangkau; (8) meningkatkan ketahanan energi yang ditunjang dengan 

penyediaan listrik; dan (9) mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama 

pemerintah dan swasta (KPS).  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang infrastruktur dalam 

tahun 2014 akan diarahkan pada upaya: (1) Membangun konektivitas nasional (national 
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connectivity) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah 

tertinggal/ terpencil dengan pusat pertumbuhan, melalui: (a) Meningkatkan aliran barang, jasa 

dan informasi; (b) Mengurangi biaya logistik; (c) Mengurangi inefisiensi biaya; (d) Memperkuat 

kesetaraan akses bagi seluruh wilayah; dan (e) Memperkuat sinergi antar pusat-pusat 

pertumbuhan; (2) Pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka mendukung 

ketahanan pangan dan air bersih; (3) Penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, 

permukiman, air minum dan sanitasi) untuk menunjang peningkatan kesejahteraan;  

(4) Pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko dampak perubahan iklim. 

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui Kementerian 

Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait bidang infrastruktur, antara lain:  

(1) Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi Rp68,7 triliun; (2) Kementerian Perhubungan 

dengan alokasi Rp34,1 triliun; dan (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 

alokasi Rp13,5 triliun.  

6.4.4  Bidang Penanggulangan Kemiskinan 

Sasaran-sasaran di bidang penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2014 adalah menurunkan 

tingkat kemiskinan hingga pada kisaran 9,0 – 10,0  persen dari jumlah penduduk. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang penanggulangan 

kemiskinan dalam tahun 2014 akan diarahkan pada upaya mempercepat pencapaian sasaran 

pengurangan kemiskinan melalui upaya: (1) Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan 

sistem jaminan sosial; (2) Mengoptimalkan sistem pembangunan partisipatif; (3) Memperkuat 

kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI;  

(4) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar dan pemberian akses 

modal yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, 

khususnya masyarakat berpendapatan rendah; (5) Meningkatkan keberdayaan dan 

kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang 

inklusif dan berkeadilan; dan (6) Memperbaiki pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan melalui sinergisitas pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-

kantong kemiskinan yang telah ditentukan sebagai Quick Wins MP3KI 2014.  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui Kementerian 

Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait bidang penanggulangan kemiskinan, antara 

lain: (1) Kementerian Sosial dengan alokasi Rp7,6 triliun; dan (2) Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah dengan alokasi Rp1,3 triliun.  

6.4.5  Bidang Ketahanan Pangan 

Sasaran-sasaran di bidang ketahanan pangan dalam tahun 2014 adalah: (a) meningkatnya 

produktivitas lahan pertanian, perluasan sawah sebesar 65.000 ha cetak sawah, dan 15.000 ha 

areal hortikultura/perkebunan/peternakan; (b) Jumlah lahan yang dioptimasi, sebesar 260.600 

ha dan pengembangan system of rice intensification pada 250.000 ha sawah; (c) meningkatnya 
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ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan 19 waduk dalam pelaksanaan 

pembangunan dan 119 embung/situ selesai dibangun; (d) tersalurnya pupuk bersubsidi 

sebesar 9,3 juta ton; (e) pengembangan usaha agribisnis perdesaan pada 3.500 gabungan 

kelompok tani (gapoktan); (f) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) 

komoditas padi seluas 4,625 juta ha, komoditas kedelai 500 ribu ha, komoditas jagung 340 ribu 

ha; (g) pengembangan tanaman tebu seluas 79 ribu ha; serta (h) pengembangan dan 

pembinaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam negeri 

pada masing-masing 143 lokasi dan 126 lokasi. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di bidang ketahanan pangan dalam 

tahun 2014 akan diarahkan pada upaya: (1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi;  

(2) Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah dan irigasi; (3) Optimalisasi fungsi litbang dan 

penyuluhan dalam pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT);  

(4) Peningkatan peran daerah dalam penyuluhan; (5) Penyaluran pupuk dan benih bersubsidi 

kepada kelompok tani yang bersangkutan (secara tertutup); (6) Percepatan pencetakan dan 

pengendalian alih fungsi lahan sawah; (7) Penyelesaian peraturan daerah mengenai rencana 

tata ruang wilayah (RTRW) daerah dan penetapan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B); (8) Perluasan areal tanaman tebu rakyat dan peningkatan produktivitas tebu, serta  

(9) Peningkatan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan (kapal di atas 

30 gross ton, pelabuhan perikanan, dan sarana prasarana perikanan budidaya). 

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui Kementerian 

Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait bidang ketahanan pangan, antara lain:  

(1) Kementerian Pertanian dengan alokasi Rp15,4 triliun; dan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dengan alokasi Rp5,6 triliun. 

Alokasi anggaran untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dalam Pagu Indikatif 

Tahun 2014 adalah sebagaimana terjadi dalam Tabel 6.1 berikut. 
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Tabel 6.1  
Pagu Indikatif Kementerian Negara/Lembaga 2014 *) 

(miliar rupiah) 

 

 

 

 

2014

PAGU 

INDIKATIF
APBN

PAGU 

INDIKATIF

1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 712,4                 732,7                 605,8                 

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.993,9              2.998,3              2.780,8              

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.889,9              2.903,4              2.681,7              

4 005 MAHKAMAH AGUNG 5.107,4              5.325,9              7.141,7              

5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4.076,0              4.362,2              3.810,4              

6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2.656,1              2.473,2              2.168,9              

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 14.712,4           15.782,6           14.781,1           

8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.492,1              5.590,1              5.058,1              

9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 76.538,5           81.963,6           80.498,0           

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 7.177,8              7.575,3              6.195,4              

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 17.978,0           18.234,4           17.065,4           

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 19.411,2           17.819,5           15.408,7           

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.998,9              3.269,9              2.415,8              

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17.304,7           18.803,9           13.500,7           

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 31.299,4           36.679,2           34.081,3           

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 65.650,2           73.087,5           86.239,1           

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 30.915,8           34.582,0           24.765,8           

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 38.411,8           43.960,5           49.276,2           

19 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.483,0              4.863,1              4.229,3              

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 5.570,6              5.605,6              7.627,8              

21 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 6.381,0              6.717,5              4.977,8              

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.361,6              7.077,4              5.580,3              

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 69.102,7           77.978,0           68.714,5           

24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 517,2                 518,2                 513,4                 

25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 280,4                 281,1                 226,7                 

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 298,2                 298,9                 217,6                 

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.040,5              2.053,0              1.599,0              

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 142,7                 143,6                 130,8                 

29 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 648,5                 653,0                 540,0                 

30 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 918,7                 921,5                 873,0                 

31 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.763,0              1.810,7              1.320,0              

32 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 234,2                 234,7                 214,3                 

33 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 200,5                 201,3                 158,9                 

34 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.141,8              1.551,4              1.300,1              

35 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.191,7              1.593,5              1.344,5              

36 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 38,7                    38,9                    30,8                    

37 054 BADAN PUSAT STATISTIK 3.562,2              3.741,7              3.538,1              

38 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 1.052,8              1.055,1              1.170,1              

39 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.057,9              4.390,2              4.142,9              

40 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 422,2                 478,7                 433,2                 

41 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.433,6              3.807,4              3.579,6              

42 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 41.780,2           45.622,0           39.641,8           

43 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.179,1              1.188,3              1.047,4              

44 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 234,1                 235,0                 331,9                 

45 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 703,7                 705,1                 607,7                 

46 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1.020,9              1.072,6              791,1                 

47 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.368,3              2.048,8              1.130,5              

48 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.593,7              2.601,9              2.679,2              

49 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 64,4                    72,8                    68,3                    

50 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 1.341,2              1.392,3              1.557,8              
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51 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.135,2              8.492,0              917,1                 

52 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 221,8                 199,8                 188,5                 

53 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 79,1                    79,3                    64,8                    

54 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 877,9                 891,1                 1.055,0              

55 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 659,4                 668,9                 709,5                 

56 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 851,6                 888,7                 803,7                 

57 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 522,2                 526,1                 785,4                 

58 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 599,7                 602,1                 800,5                 

59 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 98,0                    98,5                    94,7                    

60 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 159,2                 159,4                 101,2                 

61 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 243,3                 247,0                 254,6                 

62 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 152,8                 154,2                 122,9                 

63 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 527,3                 535,1                 534,9                 

64 089 BADAN PENGAWASAN  KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.057,7              1.250,4              1.216,2              

65 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.734,6              3.105,7              2.135,5              

66 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 5.129,1              5.168,1              4.242,4              

67 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.929,1              1.956,7              1.879,7              

68 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 720,7                 706,5                 616,9                 

69 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1.294,1              595,5                 720,3                 

70 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  85,4                    91,9                    83,3                    

71 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.045,1              1.345,5              930,6                 

72 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 390,7                 392,7                 327,4                 

73 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 2.256,9              2.256,9              845,1                 

74 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 211,3                 211,5                 166,7                 

75 107 BADAN SAR NASIONAL 1.311,7              1.666,4              1.483,8              

76 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 119,8                 119,8                 95,0                    

77 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 399,6                 399,6                 381,6                 

78 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 67,6                    67,7                    66,9                    

79 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 273,8                 274,1                 193,8                 

80 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 885,0                 885,0                 1.035,3              

81 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 151,9                 152,2                 302,7                 

82 114 SEKRETARIAT KABINET 245,1                 213,4                 184,5                 

83 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 103,1                 856,6                 761,9                 

84 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 869,0                 985,2                 783,0                 

85 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 853,2                 864,2                 765,0                 

86 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 392,2                 392,2                 392,2                 

539.110,0       594.597,6       554.835,3       
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