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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 2015 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 (DPR). Berdasarkan hal tersebut, 

pemerintah telah menyelesaikan penyusunan dokumen dan dengan ini menyampaikan 

KEM dan PPKF Tahun Anggaran 2015 kepada DPR RI, untuk selanjutnya dibahas 

bersama dengan dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Materi dokumen KEM PPKF ini merupakan gambaran desain awal sekaligus 

skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2015, yang juga merupakan tahun 

awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 

tahap ketiga, tahun 2015-2019. Arah kebijakan dalam dokumen ini disusun dengan 

mangacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, yang juga 

merupakan bagian dari upaya-upaya mencapai sasaran jangka panjang peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, melanjutkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan 

periode sebelumnya yang belum terwujud, serta mengatasi berbagai tantangan yang 

tengah dihadapi perkonomian saat ini. Secara garis besar, Kerangka Ekonomi Makro dan 

Pokok‐Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015 ini berisikan mengenai tiga hal, yaitu: Kinerja 

perekonomian tahun 2013 dan prognosa ekonomi tahun 2014;  Tantangan dan sasaran 

pembangunan tahun 2014;  dan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‐Pokok Kebijakan 

Fiskal tahun  2015.  

Kerangka kerja dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 secara umum 

difokuskan pada kebijakan-kebijakan antara lain untuk mendorong akselerasi 

pertumbuhan dalam rangka menghadapi risiko middle income trap, mendorong dan 

menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

mengatasi masalah ketimpangan, serta pengelolaan APBN untuk mencapai ketahanan 

dan sustainabilitas fiskal. Pembahasan mendalam dengan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat RI yang terhormat mengenai strategi dan arah kebijakan dalam dokumen ini, 

diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan yang 

dihadapi, perbaikan perumusan strategi pembangunan yang lebih efektif dan 

memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.  

 

 



ii 
 

Secara garis besar, tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun demikian terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat tersebut hanya akan tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan 

yang berkelanjutan (sustainable development), yang ditopang oleh kebijakan fiskal yang 

sehat dan berkelanjutan.  

Selama ini pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk selalu mewujudkan 

kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan 

melalui: (i) mendorong peningkatan produktivitas APBN (productivity), (ii) menjaga 

keseimbangan (balance) dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan 

konservasi terhadap lingkungan, (iii) memperkuat daya tahan (resilience) fiskal melalui 

penguatan fiscal buffer dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara, serta (iv) 

mendorong pengelolaan fiskal secara prudent dengan risiko yang terkendali.   

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. Dengan demikian, kebijakan fiskal 

diharapkan tidak hanya mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara 

optimal, tetapi juga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, 

dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. 

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015: 

“Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi 

yang berkeadilan“. maka tema kebijakan fiskal Pemerintah adalah: “Penguatan 

Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk 

memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar 

memenuhi aspek keadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga 

kesinambungan fiskal.  

Upaya untuk memperkuat stimulus fiskal 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 untuk menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Dari sisi belanja 

negara, stimulasi perekonomian ditempuh dengan meningkatkan belanja modal secara 

signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan 

daya saing, memperlebar fiscal space guna meningkatkan fleksibilitas fiskal dalam 

merespon dinamika perekonomian, dan mengakselerasi pencapaian target-target 

pembangunan. Stimulasi dari sisi pembiayaan ditempuh dengan mengarahkan 

pemanfaatan utang hanya untuk kegiatan yang produktif, dan memberdayakan peran 

swasta, BUMN dan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pembangunan 

infrastruktur.  



Selanjutnya, upaya mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal 

dilakukan melalui 3 (tiga) langkah utama. Pertama, mengendalikan defisit dalam batas 

aman.  Kedua, penurunan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan 

yang bersumber dari utang dalam batas yang manageable, net negative flow, serta 

mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; Ketiga, mengendalikan 

risiko fiskal  dalam batas aman, yang ditempuh antara lain melalui pengendalian rasio 

utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio terhadap pendapatan dalam 

negeri, rasio utang terhadap PDB, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta 

penjaminan yang terukur.  

Melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat 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 2015, sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengharapkan diskusi positif 

dengan para anggota DPR RI yang terhormat, untuk menyempurnakan arah dan strategi 

kebijakan ke depan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencanan Kerja Pemerintah 

(RKP) dan  Nota Keuangan dan RAPBN tahun Anggaran 2015 nanti.  Semoga kerja keras 

dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan 

negara, serta diridhai oleh Tuhan YME. 

 

Jakarta,  Mei 2014 

 

 

MUHAMMAD CHATIB BASRI 

Menteri Keuangan RI 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

Tahun 2015 merupakan tahun dimulainya pelaksanaan rancangan pembangunan 

jangka menengah nasional (RPJMN) ketiga, tahun 2015 – 2019. RPJMN merupakan 

strategi pembangunan dan kebijakan yang disusun sebagai tahapan mencapai tujuan 

mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil dan makmur. Arah kebijakan RPJMN memuat 

berbagai sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, yang 

juga diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa 

saat ini serta risiko ke depan. Dalam RPJMN ketiga ini, Pemerintah telah menetapkan 

beberapa isu strategis di berbagai bidang yaitu politik, hukum, pertahanan dan 

keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Penanganan isu-isu strategis 

tersebut akan ditempuh melalui program-program kerja di tiap-tiap tahun. Dokumen 

kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) merupakan 

bagian dari penyusunan strategi pembangunan yang dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran awal bagi kegiatan pembangunan satu tahun ke depan, khususnya di bidang 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, arah kebijakan dimaksud 

terfokus pada kebijakan fiskal dan ekonomi makro. 

Dari berbagai isu yang dapat menjadi tantangan dan risiko dalam pencapaian 

sasaran pembangunan jangka panjang, salah satu isu penting yang dihadapai bangsa 

Indonesia adalah risiko masuknya Indonesia ke dalam fenomena Middle Income Trap 

(MIT). MIT merupakan suatu kondisi dimana perekonomian terjebak dalam status 

kelompok negara berpendapatan menengah dan tidak mampu bergerak ke kelompok 

ekonomi atau negara berpendapatan tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini 

terutama karena negara tersebut di satu sisi sudah tidak dapat lagi mengandalkan 

kepada tenaga kerja murah dan sumber daya alam dan disisi lain belum mampu bersaing 

dengan negara maju yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi basis 

tekhnologi yang tinggi. Perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki periode 

bonus demografi (penduduk usia produktif) yang dipandang sebagai “periode keemasan” 

bagi suatu perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi. Kondisi tersebut 

tentu dapat menjadi modal dasar dan apabila dikelola secara tepat akan dapat 

memberikan keuntungan yang maksimal bagi perekonomian nasional.  Bonus demografi 

di Indonesia diperkirakan akan berakhir pada tahun 2030. Untuk itu, langkah-langkah 

terobosan mutlak dilakukan  dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 

agar Indonesia dapat segera masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi 

(high income countries)sebelum masa bonus demografi berakhir.  

Pada saat ini, Pemerintah sedang dalam proses penyusunan dan pematangan 

program-program kerja dan pembangunan tahun 2015 yang bertemakan “Melanjutkan 

Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”. 

Dokumen KEM PPKF tahun 2015 merupakan gambaran awal tentang arah pembangunan 
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tahun depan, dinamika dan perkiraan kondisi ekonomi makro global dan domestik, 

tantangan  dan risiko yang akan dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan, serta 

langkah-langkah untuk menjawab berbagai tantangan. Secara khusus, kebijakan 

pembangunan tahun 2015 diarahkan sebagai langkah awal mengatasi risko MIT yang 

telah dijelaskan di atas. Hasil pembahasan KEM-PPKF tahun 2015 ini akan menjadi dasar 

penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2015 yang akan disampaikan pemerintah 

dalam bulan Agustus 2014. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan ekonomi nasional mengalami 

dinamika yang cukup tinggi. Dinamika tersebut terutama berasal dari upaya pemulihan 

ekonomi global yang belum menentu sehingga kinerja ekonomi global belum 

menunjukkan perkembangan yang yang diharapkan. Pelemahan kinerja ekonomi yang 

masih berlanjut di negara maju, tekanan-tekanan di sektor keuangan dan beban fiskal 

beberapa negara, gejolak harga komoditas telah menyebabkan perlambatan 

pertumbuhan perekonomian global dan volume perdagangan. Perkembangan kondisi 

global tersebut telah membawa dampak kurang menguntungkan bagi perekonomian 

domestik, khususnya melalui jalur arus modal dan perdagangan internasional. Selain itu, 

isu rencana normalisasi kebijakan moneter (tapering off) dan rencana kenaikan suku 

bunga acuan oleh The Fed yang mendorong capital reversal, berakhirnya commodity 

boom, kondisi perekonomian kawasan Eropa dan perlambatan perekonomian Tiongkok 

menjadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian 

nasional di tahun 2013. Di tahun 2013, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh cukup 

baik sebesar 5,8 persen, walau relatif melambat dibandingkan tahun 2012 yang tumbuh 

sebesar 6,3 persen. Tahun 2013 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan baik 

yang berasal dari tekanan domestik maupun yang bersumber dari faktor faktor 

eksternal.  

Kondisi perekonomian global pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih 

baik dibandingkan tahun 2013, namun tetap pada tingkat yang relatif moderat, naik dari 

3,0 persen menjadi 3,6 persen. Perkiraan pemulihan ekonomi global ditengarai lebih 

bersumber pada perbaikan perekonomian di negara maju. Di sisi lain, prospek 

pemulihan ekonomi global juga masih dihadapkan risiko tekanan yang bersumber pada 

kondisi beberapa negara berkembang, khususnya Tiongkok dan India. Perlambatan 

ekonomi di negara berkembang, masih relatif lemahnya ekonomi negara maju, dan 

dampak pelaksanaan kebijakan tapering off oleh The Fed, serta perkiraan meningkatnya 

tingkat bunga US diperkirakan akan menimbulkan risiko juga terhadap kinerja 

perekonomian nasional. Kinerja perekonomian diperkirakan akan mendapat tekanan, 

diantaranya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, fluktuasi arus modal, dan  

tekanan-tekanan pada stabilitas fiskal. Berbagai tekanan yang terjadi telah mendorong 

Pemerintah dan Bank Indonesia untuk lebih memfokuskan kebijakan tahun 2014 bagi 

stabilitas ekonomi domestik. Arah kebijakan tersebut membawa konsekuensi terjadinya 

sedikit perlambatan perekonomian domestik. Secara umum, perekonomian domestik 

diperkirakan melambat dari 5,8 persen di 2013 menjadi 5,5 persen di 2014. Perlambatan 

tersebut terutama bersumber pada pelemahan kinerja ekspor akibat pelemahan 
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permintaan dari mitra dagan utama di kawasan Asia, dampak kebijakan hilirisasi 

industri, mengetatnya kredit bagi dunia usaha. Pertumbuhan investasi (Pembentukan 

Modal Tetap Bruto/ PMTB) diharapkan meningkat walau masih pada tingkat yang belum 

cukup tinggi. Sumber pendukung pertumbuhan yang utama masih disumbangkan oleh 

komponen konsumsi rumah tangga.  

Proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2015 diperkirakan masih akan 

dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Secara umum, kinerja ekonomi global akan 

lebih baik dan berdampak positif bagi kondisi ekonomi domestik. Prospek perbaikan 

kondisi ekonomi domestik pada gilirannya turut mempengaruhi angka-angka proyeksi 

variabel ekonomi yang akan menjadi landasan dan asumsi dasar penyusunan kebijakan 

fiskal dan pengelolaan APBN tahun 2015. Dengan memperhatikan perkembangan terkini 

dan ke depan, maka asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 diperkirakan 

sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi akan sedikit mengalami peningkatan hingga 

mencapai 5,5 - 6,0 persen; (ii) tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup 

moderat sebesar 3,0 - 5,0 persen; (iii) tingkat bunga SPN 3 bulan akan berada pada 

kisaran 6,0–6,5 persen; (iv) nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp11.500-Rp12.000 

per dolar AS; (v) harga minyak ICP diperkirakan berada pada USD95 – USD110/barel; 

(vi) lifting minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 900 – 920 ribu barel per hari; 

serta (vii) lifting gas diperkirakan berada pada kisaran 1.200-1.250 ribu barel per hari 

setara minyak.  

Kerangka kerja dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 secara umum 

difokuskan pada kebijakan-kebijakan antara lain untuk mendorong akselerasi 

pertumbuhan dalam rangka menghadapi risiko MIT, mendorong dan menjaga stabilitas 

ekonomi dan keuangan, memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengatasi 

masalah ketimpangan, serta pengelolaan APBN untuk mencapai ketahanan dan 

sustainabilitas fiskal.  

Mencermati perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik, 

mengindikasikan bahwa tantangan pembangunan pada tahun 2015 diperkirakan akan 

semakin berat dan kompleks. Beberapa tantangan global yang perlu dicermati antara 

lain:  (i) perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan beberapa negara mitra dagang 

utama; (ii) potensi gejolak likuiditas global; dan (iii) gejolak harga komoditas pasar 

global. Sementara itu, tantangan domestik perekonomian nasional antara lain:  

(i) mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif; (ii) mengelola pasar tenaga 

kerja  yang dinamis; (iii) meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui  perbaikan 

iklim investasi dan infrastruktur; (iv) menjaga defisit transaksi berjalan yang 

sustainabel; (v) mengurangi ketergantungan terhadap impor barang modal;  

(vi) meningkatkan ketahanan energi dan pangan; (vii) mengelola defisit APBN yang 

sustainabel terutama dengan meningkatkan penerimaan perpajakan dan Sumber Daya 

Alam (SDA), serta pengurangan beban subsidi energi; (viii) peningkatan kualitas dan 

percepatan penyerapan belanja APBN; (ix) menjaga fleksibilitas APBN dan ruang fiskal 

(fiscal space) untuk mengantisipasi ketidakpastian; (x) memperkuat stabilitas sistem 
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keuangan; dan (xi) meningkatan kesejahteraan masyarakat (pengurangan 

pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan). 

Berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi tersebut dan sesuai dengan 

rancangan tema RKP 2015, Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2015 

adalah “Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 

yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan 

untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional 

agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga 

kesinambungan fiskal. Upaya untuk memperkuat stimulus fiskal 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 untuk menjaga iklim 

investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara dari sisi belanja negara, stimulasi 

perekonomian ditempuh dengan meningkatkan belanja modal untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing, memperlebar fiscal 

space guna meningkatkan fleksibilitas fiskal dalam merespon dinamika perekonomian, 

dan mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan. Stimulasi dari sisi 

pembiayaan ditempuh dengan mengarahkan pemanfaatan utang hanya untuk kegiatan 

yang produktif, dan memberdayakan peran swasta, BUMN dan pemerintah daerah 

(Pemda) dalam percepatan pembangunan infrastruktur.  

Selanjutnya, upaya mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal 

dilakukan melalui 3 (tiga) langkah utama. Pertama, mengendalikan defisit dalam batas 

aman. Hal ini ditempuh melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim 

investasi dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja dan 

memperbaiki struktur belanja. Kedua, penurunan rasio utang terhadap PDB melalui 

pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang aman dan 

terjaga (manageable, net negative flow,) serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk 

kegiatan produktif; Ketiga, mengendalikan risiko fiskal  dalam batas aman, yang 

ditempuh antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam 

negeri, debt service ratio terhadap pendapatan dalam negeri, rasio utang terhadap PDB, 

dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur. 
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BAB 2  
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN  

DAN OUTLOOK 2014 

 

 

2.1 PEREKONOMIAN DUNIA 

Setelah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2010, perkembangan 

perekonomian dunia mulai mengalami perlambatan sejak tahun 2011, dari 5,2 persen 

menjadi 3,9 persen. Perlambatan ini berlanjut di tahun 2012 dan 2013 dengan 

pertumbuhan masing-masing sebesar 3,2 persen dan 3,0 persen. Pemulihan ekonomi di 

negara-negara maju maupun berkembang belum dapat terpenuhi secara signifikan.  

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (persen) 

       Sumber: WEO-IMF, 2014 

 

Di tahun 2014, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan kembali 

meningkat sebesar 3,6 persen, terutama karena pemulihan di negara maju. Pemulihan 

ekonomi di negara-negara maju tampak mulai terjadi, tercermin dari membaiknya 

kinerja sektor industri. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan di negara-negara maju 

diperkirakan akan mencapai 2,2 persen selama 2014. Meskipun demikian, risiko 

perlambatan masih tetap ada, antara lain berasal dari tingkat pengangguran yang belum 

sesuai target dan inflasi yang masih rendah. Pertumbuhan ekonomi negara-negara 

berkembang juga diperkirakan akan meningkat dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen pada 

2014. Namun demikian, masih terdapat sejumlah risiko yang mungkin akan dihadapi 

seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, gejolak politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina, 

2010 2011 2012 2013 2014f

Dunia 5.2 3.9 3.2 3.0 3.6

Negara Maju 3.0 1.7 1.4 1.3 2.2

Negara Berkembang 7.5 6.3 5.1 4.7 4.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0
Dunia Negara Maju Negara Berkembang



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015 

6 
 

situasi politik Thailand, dan pelemahan harga komoditas, serta dampak normalisasi 

kebijakan moneter (tapering) oleh the Fed. 

Grafik 2.2  
Pertumbuhan Ekonomi AS 

Grafik 2.3  
Tingkat Pengangguran dan Inflasi AS 

 

Sumber: WEO, April 2014 

 

Sumber: Bloomberg 

Pada tahun 2013 perekonomian Amerika Serikat (AS) hanya tumbuh 1,9 persen, 

namun perkembangan terkini indikator perekonomian AS menunjukkan tren perbaikan 

yang cukup signifikan. Angka pengangguran AS pada bulan Desember 2013 mencapai 6,7 

persen, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2011. Kondisi ini mendorong Bank 

Sentral AS (The Fed) mulai melakukan pengurangan stimulus moneternya (tapering off), 

sementara laju inflasi masih cenderung rendah. 

Grafik 2.4  
Grafik Indeks Manufaktur dan Produksi Industri  

Grafik 2.5  
Indeks Kepercayaan Konsumen AS 

Sumber: Bloomberg  Sumber: Bloomberg 

Melihat perkembangan positif tersebut, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan 

akan lebih tinggi, yakni sebesar 2,8 persen pada 2014. Tingkat pengangguran juga masih 

terjaga di bawah level 7,0 persen, dan mendekati target The Fed yang sebesar 6,5 persen. 

Sampai dengan bulan Mei 2014 The Fed telah mengurangi besaran stimulusnya secara 
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bertahap dari USD85 miliar menjadi USD45 miliar per bulan. The Fed juga diperkirakan 

akan menaikkan suku bunga acuan pada semester II 2015, tetapi tetap akan selalu 

berpatokan pada kondisi perkembangan ekonominya. 

Sementara itu, sebagai lanjutan resesi sejak 2012, kawasan Eropa pada tahun 

2013 masih mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen,. Kontraksi ekonomi yang terjadi di 

Eropa disebabkan oleh krisis utang di beberapa negara yang menyebabkan terbatasnya 

ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Kondisi tersebut menjadi 

lebih buruk dengan meningkatnya angka pengangguran. Puncak pengangguran Eropa 

juga terjadi pada awal 2013 yang mencapai mencapai 12 persen. Spanyol, Yunani, 

Portugal, dan Italia merupakan negara-negara yang berkontribusi tinggi terhadap tingkat 

pengangguran kawasan tersebut, bahkan pengangguran Spanyol hingga saat ini masih 

berada pada kisaran 25 persen. Pada akhir tahun 2013 terjadi tren pemulihan di 

kawasan Eropa yang tercermin pada membaiknya indikator indeks produksi industri 

maupun Purchasing Manager’s Index (PMI).  

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Eropa (persen, y-on-y) 

 

                    Sumber : WEO April 2014 

Berbagai kebijakan ditempuh baik oleh otoritas fiskal masing-masing negara 

maupun otoritas moneter kawasan Eropa untuk terus memulihkan perekonomian 

mereka. European Central Bank (ECB) telah melakukan pelonggaran kebijakan moneter 

dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bp menjadi 0,5 persen pada 

Mei 2013. Kemudian pada bulan November 2013, ECB memotong refinancing rate 

sebesar 25 bps menjadi 0,25 persen. Melihat perkembangan tersebut, di tahun 2014, 

Eropa diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dan mencapai 1,2 persen. Meskipun 

demikian, sinyal pemulihan ekonomi Eropa tetap perlu diwaspadai karena berpotensi 

terjadi koreksi. Hal ini karena perbaikan yang terjadi belum secara sepenuhnya 

menyentuh permasalahan fundamental, seperti rasio utang yang masih tinggi, 

permasalahan ketenagakerjaan, inflasi rendah, dan pertumbuhan yang belum merata di 

antara negara-negaranya.  

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014f

Kawasan Eropa 2,0 1,6 -0,7 -0,5 1,2

Jerman 3,9 3,4 0,9 0,5 1,7

Perancis 1,7 2,0 0,0 0,3 1,0

Italia 1,7 0,4 -2,4 -1,9 0,6

Spanyol -0,2 0,1 -1,6 -1,2 0,9

Yunani -4,9 -7,1 -7,0 -3,9 0,6

Portugal 1,9 -1,3 -3,2 -1,4 1,2
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Grafik 2.6 
Indeks Produksi dan PMI Eropa 

Grafik 2.7  
Perkembangan Inflasi dan  

Pengangguran Eropa 

 

Sumber: Bloomberg 

 

Sumber: Bloomberg 

Situasi yang berbeda terjadi di Jepang. Pada tahun 2013, ekonomi Jepang tumbuh 

sebesar 1,5 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang 

mencapai 1,4 persen. Ekspansi perekonomian Jepang ini merupakan dampak positif dari 

kebijakan Abenomics yang meliputi kebijakan stimulus fiskal dan pelonggaran moneter 

yang kemudian berhasil meningkatkan konsumsi swasta dan investasi. Pelonggaran 

moneter dilakukan Bank of Japan (BOJ) dengan membeli Surat-surat Berharga (SSB) 

sebesar USD75 miliar per bulan, terutama obligasi pemerintah (Japanese Government 

Bond/JGB). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah uang beredar menjadi dua 

kali lipat pada tahun 2014 sehingga inflasi diharapkan meningkat menuju target 2 

persen. Besarnya stimulus moneter tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar yen 

yang kemudian berkontribusi pada kenaikan ekspor Jepang dan keyakinan konsumen.  

Grafik 2.8  
Pertumbuhan Ekonomi Jepang 

Grafik 2.9  
Inflasi Jepang (persen, y-on-y) 

 

Sumber: WEO, April 2014 

 

Sumber: Bloomberg 
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Pada bulan April 2014 Jepang menerapkan kebijakan kenaikan pajak penjualan 

dari 5 persen menjadi 8 persen yang diperkirakan akan memberikan dampak pada daya 

beli masyarakat dan mempengaruhi laju pertumbuhannya. Selama tahun 2014, 

perekonomian Jepang diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,4 persen, lebih rendah 

dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 1,5 persen. 

Sejak tahun  2011  perekonomian  Tiongkok  mulai  mengalami  perlambatan  dan 

tidak lagi mencapai pertumbuhan double digit.  Kondisi  perekonomian  Eropa  dan  AS  

yang  pada saat itu menghadapi tekanan  penyelesaian  krisis  utang  telah berdampak  

kepada  turunnya permintaan  produk yang  berasal  dari  Tiongkok. Pada tahun 2013 

pemerintah  Tiongkok mengambil  kebijakan  untuk  mencabut  batasan  investasi  asing  

jangka  panjang  sebesar  USD1 miliar bagi investor institusional seperti  Sovereign 

Wealth Fund  (SWF), bank sentral dan bursa saham. Kebijakan ini telah memberikan 

ruang gerak untuk mendorong kembali perekonomian  Tiongkok  di  tahun  2013.  

Namun beberapa hal yang menjadi kendala selama tahun 2013 antara lain  kelebihan 

kapasitas (overcapacity) di sektor industri, pengendalian utang pemerintah daerah, 

pengendalian aktivitas shadow banking, dan pengetatan likuiditas di sistem perbankan. 

Dengan kondisi tersebut, selama tahun 2013 perekonomian Tiongkok tumbuh 7,7 

persen, sama dengan tahun sebelumnya. 

Grafik 2.10  
Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok (persen) 

Grafik 2.11  
Pertumbuhan Indeks Manufaktur dan 

Produksi Industri Tiongkok 

 

Sumber: WEO, April 2014 

 

Sumber: Bloomberg 

Tiongkok sebagai motor penggerak pertumbuhan kawasan Asia diperkirakan 

masih mengalami perlambatan hingga tahun 2014 yang tercermin dari lemahnya sektor 

industri Tiongkok. Perlambatan perekonomian Tiongkok ini didorong oleh upaya 

Pemerintah dalam melakukan transisi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan 

stabil, serta meredam pertumbuhan kredit korporasi, terutama yang berasal dari shadow 

banking, yang mampu mendorong terjadinya gelembung kredit. Langkah perubahan 

struktural yang dilakukan Tiongkok, antara lain memerangi polusi udara, perbaikan 

tingkat upah, mengurangi kelebihan kapasitas produksi, mendorong peran industri jasa, 

serta rebalancing sumber pertumbuhan ekonomi pada konsumsi domestik 
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menggantikan peran investasi. Sementara untuk mengurangi praktik shadow banking, 

Tiongkok telah mulai meliberalisasi suku bunga dan mendorong perbankan agar lebih 

kompetitif. Tiongkok diperkirakan akan tumbuh 7,5 persen pada tahun 2014, sesuai 

dengan yang ditargetkan Pemerintahnya.   

Sementara itu, selama 2013 perekonomian  India  menghadapi  tekanan  dari  

tingginya  laju  inflasi  serta  pelemahan  nilai  tukar. Tingginya  laju  inflasi 

mempersempit  ruang  gerak  India  untuk  melakukan  pelonggaran  kebijakan  yang  

bertujuan untuk mendorong permintaan domestik. Untuk mengurangi defisit anggaran 

yang melebar, India telah mengambil  langkah kebijakan untuk menaikkan harga solar 

sebesar 14 persen dan mengurangi subsidinya. Di sisi lain perlambatan ekspor juga telah 

memberi tekanan terhadap melebarnya  defisit  transaksi  berjalan. Pertumbuhan  

ekonomi  India  pada  tahun  2013 tercatat  4,4 persen,  melambat  dibandingkan  dengan  

tahun-tahun sebelumnya.  

Grafik 2.12  
Pertumbuhan Ekonomi India (persen, y-on-y) 

Grafik 2.13  
Laju Inflasi India (persen, y-on-y) 

 Sumber: WEO, April 2014  Sumber: Bloomberg 

Untuk tahun 2014, perekonomian India diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4 

persen atau lebih baik dari tahun 2013. Tekanan inflasi di dalam negeri yang masih 

cukup tinggi diperkirakan masih menjadi tantangan bagi kinerja ekonomi di India. 

Namun demikian, sejak awal 2014, tekanan inflasi mulai dapat diredam ke tingkat single 

digit. Optimisme pertumbuhan juga dilandasi oleh prediksi bahwa hasil pertanian akan 

meningkat ditopang faktor cuaca yang mendukung, kinerja ekspor akan menguat karena 

pemulihan ekonomi mitra dagang dan depresiasi rupee, serta impor menurun karena 

melemahnya permintaan emas terkait aturan kebijakan pemerintah. 

Pada 2013 pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 masih mengalami 

pergerakan yang positif namun melambat dari 6,2 persen menjadi 5,2 persen. 

Perlambatan tersebut antara lain didorong oleh pemulihan dan normalisasi kebijakan di 

negara-negara maju. Arus investasi mulai berbalik arah dari negara-negara berkembang 

kembali ke negara-negara maju. Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan mitra dagang bagi 

sebagian negara-negara ASEAN, pertumbuhan ekonominya relatif tetap dan mulai 

membatasi impor bahan bakunya. 
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Perekonomian ASEAN-5 di tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh 4,9 persen. 

Pertumbuhan tersebut lebih rendah bila dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 

2013. Masih melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Jepang yang merupakan 

mitra dagang negara-negara ASEAN berdampak pada melemahnya pertumbuhan 

ekonomi ASEAN-5 di tahun 2014. Di samping itu kondisi politik Thailand juga turut 

memberi pengaruh terhadap perlambatan ekonomi di kawasan ASEAN-5.  

Tabel 2.2  
Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5 

 

          Sumber: WEO, April 2014 

Seiring dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia, laju pertumbuhan volume 

perdagangan global tahun 2014 juga diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 

2013. Kondisi ini didorong oleh peningkatan ekspor di negara maju yang cukup 

signifikan dari 2,3 persen menjadi 4,2 persen, sementara ekspor di negara berkembang 

mengalami kenaikan moderat dari 4,4 persen menjadi 5,0 persen. Kondisi sektor 

perdagangan di negara-negara berkembang masih sama seperti tahun-tahun 

sebelumnya, di mana pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, namun 

terjadi perlambatan pada impor negara-negara berkembang, dari 5,6 persen menjadi 5,2 

persen. Sedangkan di negara-negara maju, impor meningkat dari 1,4 persen menjadi 3,5 

persen. Meningkatnya pertumbuhan impor negara maju yang didorong oleh sektor 

industri kawasan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan bahan mentah dan barang 

setengah jadi akan meningkat. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

seharusnya dapat memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan kembali ekspor ke 

negara-negara maju, namun di sisi lain juga tetap memperhatikan pengembangan ekspor 

dari industri hilir. 

Perkembangan sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 

2013 menunjukkan tren menurun. Dalam tahun 2014, harga pangan dan logam 

diperkirakan masih mengalami tren penurunan, antara lain lebih didorong oleh 

perbaikan pasokan pangan dan potensi penurunan permintaan logam oleh industri di 

beberapa negara, khususnya Tiongkok. Namun demikian masih terdapat risiko 

peningkatan harga terkait dengan potensi gangguan pasokan dan stabilitas geopolitik. 

2010 2011 2012 2013 2014f

ASEAN-5 7,0 4,5 6,2 5,2 4,9

Indonesia 6,2 6,5 6,3 5,8 5,4

Malaysia 7,4 5,1 5,6 4,7 5,2

Filipina 7,6 3,6 6,8 7,2 6,5

Thailand 7,8 0,1 6,5 2,9 2,5

Vietnam 6,4 6,2 5,2 5,4 5,6
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Grafik 2.14  
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia  

(persen) 

Grafik 2.15  
Pertumbuhan Ekspor dan Impor Dunia 

(persen) 

 Sumber: WEO, April 2014  Sumber: WEO, April 2014 

 

Dengan perkembangan harga-harga komoditas tersebut, inflasi dunia tahun 2014 

diperkirakan akan sedikit melambat dari 3,6 persen menjadi 3,5 persen. Inflasi 2014 di 

negara maju diperkirakan 1,5 persen, sedangkan untuk negara berkembang berada di 

level 5,5 persen. Laju inflasi di negara-negara maju justru diperkirakan mengalami 

peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Hal ini antara lain didorong oleh pemulihan 

ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut serta target inflasi yang lebih tinggi yang 

ditetapkan oleh masing-masing negara maju. 

 

Tabel  2.3 Laju Inflasi Dunia (persen) 

 

   Sumber: WEO, April 2014  
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Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2013 dipengaruhi oleh dinamika 

perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis. Menurunnya laju 

pertumbuhan global, volume perdagangan dunia, dan harga komoditas internasional, 
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tekanan pada perekonomian domestik. Selain itu, lemahnya kinerja sektor migas 

Indonesia memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia di tahun  2013 mencapai 5,8 persen lebih rendah dibandingkan 

tahun 2012 yang sebesar 6,3 persen.  

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 lebih 

disebabkan oleh perlambatan laju investasi dan masih relatif lemahnya kinerja ekspor. 

Pertumbuhan investasi (PMTB) di tahun 2013 mencapai 4,7 persen, lebih rendah 

dibandingkan tahun 2012. Perlambatan tersebut lebih disebabkan oleh pertumbuhan 

negatif dari komponen impor barang modal yaitu  impor mesin dan perlengkapannya  

serta kendaraan. Tekanan nilai tukar yang terjadi dan relatif tingginya suku bunga di 

dalam negeri menjadi kendala bagi kegiatan investasi dan pengembangan usaha. Di 

samping itu, masih lemahnya kinerja ekspor turut menghambat minat investor untuk 

mengembangkan usaha dan aktivitas produksi. Namun demikian, masih terdapat 

optimisme terhadap perbaikan kinerja investasi ke depan. Optimisme tersebut 

didasarkan pada tren peningkatan aktivitas penanaman modal langsung baik asing 

(PMA) maupun domestik (PMDN) yang terus berlangsung sejak tahun 2009. 

Grafik 2.16  
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007 – 2013 (persen) 

 

     Sumber: BPS 

 

Di tahun 2013, pertumbuhan ekspor riil mencapai 5,3 persen, meningkat 

dibanding tahun 2012 sebesar 2,0 persen. Walaupun menunjukkan peningkatan, 

pertumbuhan ekspor tersebut masih relatif lemah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi 

di negara-negara mitra dagang ekspor utama Indonesia telah berdampak pada lemahnya 

kinerja ekspor selama dua tahun terakhir. Selain faktor permintaan oleh mitra dagang, 

penurunan kapasitas produksi dan lifting migas domestik telah menyebabkan tekanan 

pada kinerja ekspor migas. Di sisi lain, pertumbuhan impor barang dan jasa riil tahun 

2013 mencapai 1,2 persen, melambat dibanding tahun 2012 sebesar 6,7 persen.  
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modal dan bahan baku akibat melambatnya aktivitas produksi dalam negeri serta 

tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. 

Di tahun 2013, konsumsi rumah tangga  yang tumbuh sebesar 5,3 persen masih 

menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Dari 5,8 persen pertumbuhan ekonomi, 

sebesar 2,9 persen bersumber dari komponen ini.  Kinerja konsumsi rumah tangga 

cukup terjaga walaupun dihadapkan pada tekanan harga yang cukup tinggi pada paruh 

kedua tahun 2013 akibat kebijakan penyesuaian harga BBM. Di sisi lain, komponen 

konsumsi rumah tangga masih mendapat dorongan positif yang bersumber pada 

kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilu.  

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat signifikan sebesar 

4,9 persen di tahun 2013 dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya yang 

hanya mencapai 1,3 persen. Perbaikan kinerja komponen tersebut didorong oleh 

peningkatan efektivitas penyerapan anggaran dan  kelanjutan program reformasi 

birokrasi pada kementerian/lembaga negara.  

Tabel 2.4  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran dan Sektoral,  

Tahun 2012 – 2014  

 

           Sumber : BPS, Bappenas, dan Kemenkeu 

 

Dari sisi sektoral, pada tahun 2013 semua sektor usaha menunjukkan 

pertumbuhan. Sekalipun demikian, pertumbuhan sektor primer (pertanian dan 

pertambangan) dan sekunder (khususnya industri) tumbuh relatif lebih rendah dari 

tahun 2012. Sektor pertanian mengalami perlambatan yang cukup signifikan dari 4,2 

persen di tahun 2012 menjadi 3,5 persen di tahun 2013. Perlambatan ini terutama 

2012 2013 2014f

PDB 6,3 5,8 5,5

Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga 5,3 5,3 5,3

Konsumsi Pemerintah 1,3 4,9 5,2

PMTB 9,7 4,7 5,4

Ekspor 2 5,3 1,4

Impor 6,7 1,2 0,2

Lapangan Usaha

Pertanian 4,2 3,5 3,3

Pertambangan 1,6 1,3 0,8

Manufaktur 5,7 5,6 5,5

Listrik 6,2 5,6 5,1

Konstruksi 7,4 6,6 6,1

Perdagangan 8,1 5,9 5,4

Transpor 10 10,2 9,7

Keuangan 7,1 7,6 7,1

Jasa 5,2 5,5 5,1
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terjadi pada subsektor tanaman pangan terkait faktor iklim yang kurang kondusif pada 

tahun 2013. Sementara itu, sektor industri pengolahan juga tumbuh lebih lambat dari 5,7 

persen di tahun 2012 menjadi sebesar 5,6 persen. Perlambatan pada sektor-sektor 

tersebut antara lain dipengaruhi oleh penurunan kinerja ekspor akibat pelemahan 

permintaan dunia dan negara mitra dagang utama Indonesia. Sementara itu, untuk 

sektor industri, tekanan nilai tukar rupiah turut menjadi beban tambahan khususnya 

terkait dengan pengadaan impor bahan baku dan barang modal untuk kegiatan produksi.  

Peningkatan pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun 2012 terjadi pada sektor 

tersier. Pertumbuhan tertinggi masih ditunjukkan oleh sektor pengangkutan dan 

komunikasi yang mampu tumbuh double digit sebesar 10,2 persen. Perkembangan 

sektor tersebut didukung oleh tingginya konsumsi domestik dan pertumbuhan 

kelompok berpendapatan menengah.  

Berdasarkan penyumbang pertumbuhan PDB, sumber utama di tahun 2013 

berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 1,4 persen. Penyumbang pertumbuhan  

PDB berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1,1 persen dan 

sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,0 persen.  

Memasuki semester kedua 2013, berbagai faktor eksternal dan dalam negeri telah 

menimbulkan tekanan-tekanan yang cukup berat bagi stabilitas ekonomi domestik. 

Menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah dan Bank Sentral bekerjasama untuk 

lebih menfokuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengembalikan stabilitas 

ekonomi. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan stabilisasi tersebut disadari akan membawa 

konsekuensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun dengan langkah-langkah yang 

diambil, perekonomian domestik diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat bagi 

kelanjutan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ke depan. 

Kebijakan-kebijakan stabilisasi yang telah diambil menunjukkan hasil yang cukup 

baik di awal tahun 2014. Defisit neraca transaksi berjalan mulai menurun. Defisit 

tersebut kuartal II tahun 2013 mencapai USD10,1 miliar (4,5 persen PDB) menurun di 

kuartal III dan IV menjadi masing-masing USD8,6 miliar (3,5 persen PDB) dan USD4,3 

miliar (2,1 persen PDB). Di kuartal I tahun 2014, defisit neraca transaksi berjalan sedikit 

menurun menjadi USD4,2 miliar (2,1 persen PDB). Perkembangan positif di kuartal I 

tahun 2014 juga tercermin pada indikator ekonomi lainnya, khususnya pada indikator 

terkait stabilitas ekonomi domestik. Neraca perdagangan selama Januari hingga Maret 

2014 mencatat surplus sebesar USD1 miliar. Sementara aliran arus modal masuk dan 

sentimen positif para investor turut mendorong apresiasi nilai tukar selama periode 

tersebut. Dibanding posisi akhir tahun 2013, nilai tukar pada akhir April 2014 

mengalami apresiasi sebesar 5,4 persen. Laju inflasi yang pada periode sebelumnya 

mengalami tekanan, terutama akibat kebijakan penyesuaian harga BBM, dapat terus 

terjaga pada tingkat satu digit dan cenderung menurun. Laju inflasi di tiap bulan tahun 

2013, sejak penyesuaian harga BBM bersubsidi, mencapai level di atas 8 persen (y-on-y). 

Inflasi tersebut berhasil ditekan dan cenderung menurun hingga akhir tahun 2013. Pada 

bulan Juli 2013, inflasi mencapai 8,6 persen dan di bulan Desember mencapai 8,4 persen. 

Memasuki tahun 2014, laju inflasi terus menurun hingga di bawah level 8 persen. 
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Walaupun terjadi perbaikan pada variabel-variabel stabilitas ekonomi, pertumbuhan 

ekonomi relatif mengalami perlambatan.  

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2014 tumbuh sebesar 5,2 persen melambat 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,0 persen. Kinerja 

pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi 

rumah tangga yang cukup kuat dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga pada 

kuartal I-2014 tumbuh 5,6 persen jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2013 yang 

tumbuh 5,2 persen. Penyelenggaraan pemilu legislatif diseluruh wilayah Indonesia telah 

memberikan dampak positif pada konsumsi dan daya beli masyarakat. Sinyal masih 

kuatnya konsumsi rumah tangga juga didukung oleh peningkatan indikator-indikator 

seperti konsumsi mobil-motor, konsumsi listrik, kredit konsumsi, dan survei ritel, serta 

indeks kepercayaan konsumen (IKK). Konsumsi pemerintah pada kuartal tersebut 

tumbuh 3,6 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang 

sebesar 0,4 persen. Peningkatan tersebut juga didorong oleh  tingginya belanja barang 

terkait meningkatnya penyerapan belanja dan penyelenggaraan Pemilu.  

Komponen investasi (PMTB) mencatat perlambatan pertumbuhan yaitu mencapai 

5,1 persen, lebih rendah dari kuartal I tahun 2013 sebesar 5,5 persen. Perlambatan pada 

PMTB antara lain didorong oleh kontraksi pertumbuhan komponen impor kendaraan. 

Komponen investasi lainnya seperti investasi bangunan mengalami perlambatan. Namun 

demikian, masih terdapat perkembangan yang menggembirakan khususnya pada 

kegiatan investasi langsung (PMA dan PMDN) yang masih terus menunjukan tren 

meningkat. Di kuartal I tahun 2014, total nilai PMA dan PMDN mencapai Rp106,6 triliun 

meningkat dibanding kuartal IV tahun 2013 sebesar Rp105,3 triliun. Perlambatan 

investasi yang terjadi antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan 

permodalan kegiatan usaha akibat ketatnya likuiditas dan relatif tingginya suku bunga 

dalam negeri. Sejak awal tahun 2013 hingga kuartal I tahun 2014, suku bunga cenderung 

mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergerakan tingkat 

suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang menjadi salah satu acuan dalam 

pasar keuangan Indonesia. Di awal tahun 2013, JIBOR mencapai 4,2 persen dan terus 

meningkat hingga mencapai 6,0 persen di akhir tahun. Di kuartal I tahun 2014, JIBOR 

sedikit menurun namun masih pada tingkat yang relatif tinggi sekitar 5,9 persen. Sejalan 

dengan tren peningkatan suku bunga, laju pertumbuhan kredit perbankan melambat. Di 

awal tahun 2013, pertumbuhan total kredit mencapai 23,1 persen (y-on-y) dan 

selanjutnya terus melambat hingga mencapai 21,3 persen (y-on-y) pada akhir tahun. 

Perlambatan tersebut terus berlanjut hingga akhir kuartal I tahun 2014, yaitu mencapai 

19,1 persen (y-on-y).  

Kontraksi pertumbuhan terjadi pada komponen ekspor dan impor yang masing-

masing mencatat pertumbuhan -0.8 persen dan -0.7 persen. Pertumbuhan kedua 

komponen tersebut lebih rendah dibanding dengan kinerja masing-masing di kuartal 

yang sama tahun 2013. Kontraksi pertumbuhan ekspor terutama disebabkan oleh 

menurunnya ekspor pertambangan mineral logam sebagai dampak kebijakan minerba. 

Pada saat yang sama, penurunan kinerja ekonomi Tiongkok yang menjadi salah satu 
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mitra dagang utama Indonesia telah menyebabkan ekspor Indonesia ke negara tersebut 

menurun.  Di sisi impor barang, penurunan terjadi pada impor bahan baku dan barang 

modal sejak kuartal IV 2013 yang antara lain disebabkan dampak tekanan nilai tukar 

rupiah yang selanjutnya akan menghambat aktivitas produksi dan investasi serta 

kebutuhan bahan input untuk produk ekspor.  

   Dari sisi sektoral, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif 

sementara sebagian besar sektor lainnya tumbuh positif meskipun dengan tren yang 

melambat. Satu satunya sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding 

kuartal yang sama tahun lalu adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. 

Sektor pertanian pada kuartal I-2014 tumbuh 3,3 persen melambat dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,7 persen. Perlambatan ini akibat 

faktor cuaca yang kurang kondusif terutama tingginya curah hujan sehingga mengurangi 

produktivitas dari sub sektor tanaman bahan makanan. Sementara untuk sub sektor 

perkebunan dan peternakan mengalami peningkatan. 

Sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar -0,4 persen lebih rendah 

dibandingkan kuartal I-2013 yang tumbuh 0,1 persen. Kontraksi pada sektor ini 

disebabkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan mulai awal 

tahun 2014 sehingga kinerja subsektor pertambangan bukan migas merosot tajam.  

Sektor industri pengolahan tumbuh 5,2 persen jauh lebih rendah dibandingkan 

sebelumnya yang sebesar 6,0 persen. Perlambatan terjadi pada industri nonmigas 

terutama industri pupuk, kimia, dan barang dari karet, industri logam dasar, besi dan 

baja, serta alat angkutan, mesin dan peralatannya. Sementara itu industri makanan, 

minuman, dan tembakau mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yang lebih 

disebabkan oleh dampak kegiatan kampanye dan pemilu.       

Peningkatan pertumbuhan terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi 

yang tumbuh 10,2 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang 

sebesar 9,6 persen. Dorongan peningkatan terutama terjadi pada subsektor angkutan rel, 

angkutan laut, ASDP dan jasa penunjang angkutan karena meningkatnya jumlah 

penumpang dan kiriman barang. Sementara subsektor komunikasi relatif stabil.   

Berdasarkan perkembangan realisasi kuartal I 2014 dan prospek ke depan, 

pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 diperkirakan mengalami perlambatan dan tumbuh 

sebesar 5,5 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut 

terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor, akibat melemahnya permintaan 

beberapa mitra dagang Indonesia serta dampak bauran kebijakan untuk memperbaiki 

posisi neraca perdagangan, kebijakan fiskal dan moneter yang masih ketat, serta 

perubahan arah kebijakan untuk mendorong ekspor barang mineral olahan.  Komponen 

konsumsi rumah tangga diperkirakan masih mampu mencapai pertumbuhan yang cukup 

tinggi, sementara komponen konsumsi pemerintah dan investasi masih meningkat walau 

pada tingkat yang moderat.  
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Di tahun 2014 pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan 

mencapai 5,3 persen, sama dengan tahun 2013. Beberapa faktor yang diperkirakan 

mendukung kinerja konsumsi rumah tangga antara lain terjaganya laju inflasi, 

penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden yang akan meningkatkan aliran dana ke 

masyarakat sehingga menjadi faktor tambahan bagi peningkatan ekonomi masyarakat, 

bonus demografi serta tren peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan 

menengah (middle income class) yang umumnya merupakan kelompok masyarakat 

dengan tingkat konsumsi yang relatif tinggi.  Kinerja konsumsi rumah tangga juga tidak 

lepas dari peran kebijakan Pemerintah, khususnya yang diarahkan untuk perbaikan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah tersebut antara lain 

mulai diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk program 

jaminan kesehatan dan program-program kerja yang terkait dengan Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yaitu 

memperluas cakupan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program perlindungan 

sosial (BOS, BSM, PKH) serta melanjutkan kesinambungan dan penajaman pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri). Dukungan pada pendapatan riil 

dan daya beli masyarakat juga akan ditingkatkan melalui kebijakan penyesuaian gaji 

pokok PNS/TNI-Polri dan pensiunan serta kelanjutan pemberian program remunerasi di 

beberapa kementerian negara/lembaga. 

Konsumsi pemerintah di tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 5,2 persen 

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan 

tersebut didukung oleh peningkatan belanja pegawai seiring dengan kelanjutan 

kebijakan remunerasi beberapa K/L dan kenaikan gaji pokok bagi PNS/TNI-

Polri/Pensiunan, upaya untuk meningkatkan efektivitas penyerapan belanja pemerintah 

seperti percepatan dan pemutakhiran sistem lelang proyek Pemerintah, serta belanja 

pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu.  

Pertumbuhan PMTB pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,5 persen lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 4,7 persen. Peningkatan ini didukung oleh 

meningkatnya pertumbuhan global persepsi pelaku usaha yang positif terhadap prospek 

investasi Indonesia ke depan, ketersediaan sumber daya alam yang cukup besar dan 

bervariasi serta jumlah penduduk yang besar.  Sementara itu kinerja PMA/PMDN masih 

cukup baik dan mengalami peningkatan yang didasarkan pada faktor-faktor besarnya 

pasar Indonesia, pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur, perbaikan 

iklim usaha dan iklim layanan administrasi publik, serta penerapan Undang-undang 

Minerba yang mewajibkan investasi berupa pembangunan smelter.  

Dukungan terhadap pertumbuhan investasi diberikan melalui perbaikan dan 

sinkronisasi peraturan-peraturan pendukung investasi, termasuk kebijakan pemberian 

fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus, revisi 

kebijakan Tax Allowance pada sektor-sektor usaha dan relaksasi prosedur,  revisi 

kebijakan Tax holiday yang memperlonggar periode waktu pemberian, nilai investasi, 

dan prosedur, revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih terbuka dan tidak 
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restrictive serta kebijakan hilirisasi pengolahan dan pemurnian mineral dan kebijakan 

penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk campuran biodiesel.  

Perbaikan kinerja investasi di tahun 2014 juga didukung oleh komitmen beberapa 

perusahaan untuk melakukan investasi dan penambahan kapasitas produksinya, baik 

dalam bentuk pengembangan bangunan atau pabrik maupun penambahan mesin-mesin. 

Peningkatan investasi juga akan didukung oleh langkah-langkah penguatan sektor 

keuangan melalui kebijakan financial deepening serta perbaikan intermediasi perbankan. 

Kemudahan pembuatan izin memulai usaha dan akses terhadap ketersediaan listrik 

serta peningkatan akses terhadap kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

juga diharapkan akan meningkatkan investasi di tahun 2014. Selain itu, perspektif dan 

minat asing terhadap kegiatan investasi di Indonesia juga cukup baik. Hal ini antara lain 

tercermin pada survey Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada tahun 2013 

yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama di antara negara-negara yang 

menjadi tujuan investasi. 

Kinerja ekspor dan impor riil di tahun 2014 diperkirakan melambat dibanding 

tahun 2013, dan hanya tumbuh masing-masing sebesar  1,4 persen dan 0,2 persen. 

Perkiraan penurunan pertumbuhan ekspor dipengaruhi oleh perlambatan pada 

beberapa negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok. Risiko perlambatan 

ekspor dalam jangka pendek diperkirakan terjadi di sektor pertambangan sebagai 

dampak dari pemberlakuan Undang-undang Minerba. Namun dalam jangka panjang, 

diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor produk minerba yang cukup signifikan. 

Selain itu, kebijakan tersebut dalam jangka panjang juga akan mendorong penciptaan 

nilai tambah yang lebih besar serta mengurangi ketergantungan bahan baku impor. 

Sementara itu, kinerja impor didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi barang modal 

dan bahan baku bagi keberlangsungan sektor industri pengolahan.   

Di tahun 2014, kinerja seluruh sektor ekonomi diperkirakan mengalami 

pertumbuhan positif. Sektor industri pengolahan akan tumbuh sebesar  5,5  persen 

antara lain disebabkan dampak kinerja ekspor yang terhambat oleh kondisi ekonomi 

beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, serta masih ketatnya kondisi likuiditas 

pasar dan tingkat suku bunga yang kurang mampu menunjang perkembangan aktivitas 

usaha. Namun demikian, kinerja sektor ini masih cukup baik antara lain sebagai dampak 

dukungan beberapa kebijakan pemerintah untuk mendorong sektor industri antara lain 

optimalisasi insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, BMDTP, pembebasan PPnBM, dan 

bea masuk),  mempercepat penyediaan infrastruktur, mendorong penggunaan produk 

dalam negeri, serta penjaminan pasokan energi untuk kebutuhan industri dalam negeri. 

Selain itu, untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Asean Economic 

Community (AEC) 2015, Pemerintah terus melakukan sosialisasi AEC kepada stakeholder 

industri. 
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BOKS 1 : KINERJA NERACA PERDAGANGAN INDONESIA 2014 

 

Hingga bulan Maret 2014, ekspor 
barang Indonesia mencapai 
USD44,3 miliar atau turun 2,4 
persen dari periode yang sama 
tahun lalu. Ekspor nonmigas 
mengalami penurunan menjadi 
USD36,4 miliar atau turun 2,2 
persen. Penurunan pertumbuhan 
ekspor barang tersebut terutama 
disebabkan oleh pertumbuhan 
negatif ekspor migas, sementara 
ekspor nonmigas masih mencatat 
pertumbuhan positif walau relatif rendah. Komoditas utama ekspor nonmigas masih 
didominasi oleh batubara, kelapa sawit dan mesin dan peralatan listrik.  Sementara itu, 
ekspor migas mengalami penurunan pada periode Januari – Februari 2014 sebesar 1,1 persen 
dari tahun lalu menjadi USD5,16 miliar karena faktor harga. Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, 
dan negara-negara ASEAN masih menjadi tujuan utama ekspor Indonesia dengan total peran 
lebih dari 60 persen, sedangkan Amerika Serikat sebagai pasar tradisional ekspor nonmigas 
juga semakin membaik dengan share ekspor nonmigas mencapai 10,73 persen.  

Kinerja impor hingga bulan Maret mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 5,3 persen 
menjadi USD43,2 miliar. Impor nonmigas mengalami penurunan menjadi USD32,2 miliar atau 
turun 5,6 persen karena penurunan volume. Komoditas utama impor nonmigas masih 
didominasi oleh mesin peralatan mekanik, mesin peralatan listrik, dan besi dan baja. Impor 
migas menurun sebesar -4,3 persen menjadi USD11,0 miliar karena faktor harga. Sekitar 60 
persen barang impor nonmigas Indonesia berasal dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan 
ASEAN. Impor masih didominasi oleh impor bahan baku diikuti barang modal dan barang 
konsumsi dengan peran masing-masing sebesar 76,5 persen, 16,7 persen dan 6,9 persen.  

Neraca perdagangan sampai dengan bulan Maret 2014 mencapai USD1,07 miliar. Mulai 
membaiknya kinerja perdagangan internasional Indonesia, disebabkan antara lain oleh 
perbaikan perekonomian di negara maju, khususnya Amerika Serikat, serta dampak 
depresiasi rupiah yang meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.  

 

Kondisi yang sama terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor 

ini diperkirakan tumbuh lebih rendah dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 5,4 persen. 

Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan yang terkena 

dampak pelemahan impor. Namun demikian, sub sektor hotel dan restoran masih cukup 

baik akibat tingginya belanja pemilu yang tercermin dari konsumsi rumah tangga dan 

belanja partai politik. Selain itu, pelaksanaan pemilu yang aman dan damai diharapkan 

mampu mendorong pertumbuhan industri ritel serta meningkatkan jumlah wisatawan 

mancanegara yang nantinya mendorong pertumbuhan subsektor perhotelan. 
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Sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh 6,1 persen, juga melambat 

dibanding pertumbuhan di tahun 2013. Perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi 

oleh kondisi likuiditas di pasar domestik yang semakin ketat. 

Di sisi lain, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar 3,3 persen, atau lebih 

rendah dibanding pertumbuhannya di tahun 2013. Ketergantungannya yang besar 

kepada faktor cuaca dan iklim, menyebabkan sektor ini tidak dapat tumbuh secara 

signifikan. Berbagai kebijakan Pemerintah di sektor pertanian diharapkan mampu 

menjaga kinerja sektor pertanian seperti pencetakan sawah baru dan program 

penyediaan sarana produksi (saprodi).  

 

2.2.2 Inflasi 

Laju inflasi tahun 2013 mencapai 8,4 persen (y-on-y) meningkat bila 

dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2012 yang mencapai 4,3 persen (y-on-y) maupun 

tahun 2011 sebesar 3,8 persen (y-on-y). Perkembangan laju inflasi tahun 2013 sangat 

dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang mempengaruhi perkembangan 

harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional,  kebijakan di bidang 

harga (energi) dan pergerakan nilai tukar.  

Peningkatan harga komoditas energi di pasar internasional sejak akhir tahun 

2011 telah mendorong kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional. 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 melaksanakan kebijakan reformasi di bidang energi, diantaranya 

melalui penyesuaian besaran subsidi energi ke sektor yang lebih produktif. Kebijakan 

tersebut mencakup penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan kebijakan kenaikan 

harga jual BBM bersubsidi. Penyesuaian TTL dilaksanakan secara bertahap setiap 

triwulan mulai 1 Januari 2013 untuk semua golongan pelanggan di atas 900 VA dan 

sektor industri dengan besaran kenaikan rata-rata sekitar 4,3 persen. Sementara 

kenaikan harga jual BBM bersubsidi dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2013 dengan 

rata-rata kenaikan sebesar 33,3 persen. Kebijakan tersebut telah mendorong 

peningkatan laju inflasi pada pertengahan tahun 2013.  
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Tabel 2.5  
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (persen) 

 
  Sumber: BPS 

Bila dibandingkan dengan inflasi pada tahun-tahun yang juga mengalami dampak 

kenaikan harga BBM, inflasi tahun 2013 relatif rendah . Keberhasilan mengendalikan laju 

inflasi pada level single digit tersebut tidak terlepas dari berbagai bauran kebijakan yang 

diterapkan pemerintah. Selain itu, koordinasi yang intensif serta sinergi kebijakan fiskal, 

moneter dan sektor riil yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan BI serta 

dukungan pelaksanaan dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah turut 

membantu menjaga proses pengendalian inflasi pasca kebijakan penyesuaian harga BBM 

berubsidi. Pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan dalam upaya untuk 

memitigasi dampak serta sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat yang 

berpendapatan rendah pasca kenaikan harga BBM seperti program kompensasi berupa 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), 

peningkatan alokasi raskin menjadi 15 kali penyaluran dengan pagu mencapai 3,4 juta 

ton beras, serta optimalisasi program pengaman sosial seperti Program Keluarga 

Harapan (PKH).  

Keberhasilan menjaga dampak kebijakan subsidi BBM serta perkembangan harga 

komoditas bahan pangan di pasar internasional yang relatif stabil dan cenderung 

menurun, memberikan kontribusi positif untuk meredam tekanan inflasi tahun 2013 

yang bersumber dari bahan pangan. Selain itu, koreksi kebijakan pengendalian importasi 

produk hortikultura pada kuartal II tahun 2013 serta terjaganya tingkat konsumsi 

masyarakat turut membantu terjaminnya pasokan dan ketersediaan komoditas pangan 

strategis. Peningkatan produksi beras dalam negeri sebesar 2,6 persen, serta 

kemampuan Bulog melakukan penyerapan beras domestik hingga mencapai 3,5 juta ton 

turut membantu mengurangi tekanan inflasi pasca kebijakan kenaikan harga jual BBM 

bersubsidi.  

Deflasi April 2014 sebesar 0,02 persen menunjukkan pengurangan tekanan inflasi 

pada awal tahun 2014, terutama tekanan yang bersumber dari kelompok pengeluaran 

untuk bahan pangan. Setelah mengalami peningkatan pada awal tahun, perkembangan 

harga-harga komoditas bahan pangan, khususnya harga beras dan bumbu-bumbuan, 

mulai menunjukkan penurunan seiring dengan masa panen raya beberapa komoditas 

bahan pangan. Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, masa panen raya mundur ke 

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 11,35 7,45 6,22 0,52 3,70 3,91 15,36

2014-Apr 6,76 7,67 5,72 3,45 4,43 3,93 13,39



Bab 2 Perkembangan Perekonomian dan Outlook 2014 

 

23 
 

April-Mei 2014 sebagai akibat gangguan cuaca pada awal tahun, yang ditandai oleh 

tingginya curah hujan dan bencana alam, menimbulkan gangguan terhadap proses 

produksi, pascapanen, dan distribusi. Sementara itu, tekanan inflasi awal tahun 2014 

didorong oleh dampak beberapa kebijakan di bidang harga, antara lain mencakup 

peningkatan upah minimum (UMP) rata-rata nasional sebesar 17,3 persen, kenaikan 

harga jual gas elpiji 12kg, serta kebijakan penyesuaian tarif (tariff adjusment) bagi 

pelanggan golongan tarif tertentu dan penghapusan secara bertahap subsidi listrik bagi 

kelompok industri besar dengan daya di atas 200 kVA mulai 1 Mei 2014.  

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), mulai 1 Februari 2014, BPS 

melakukan perubahan dalam perhitungan inflasi nasional dengan penggantian tahun 

dasar berdasarkan Survei Biaya Hidup tahun 2012 (SBH 2012 = 100). Perubahan 

tersebut antara lain mencakup: (i) perubahan jumlah kota yang disurvei dari 66 kota 

menjadi 82 kota; (ii) penambahan jumlah paket komoditas yang disurvei dari 774 

komoditas menjadi 882 komoditas; serta (iii) perubahan komposisi bobot konsumsi 

kelompok pengeluaran rumah tangga. Dengan menggunakan rilis data yang baru 

tersebut, berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok transportasi dan bahan 

makanan mulai menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 

2013, meskipun besarannya masih relatif tinggi. Sementara itu, kelompok sandang 

menunjukkan peningkatan seiring dengan fluktuasi harga komoditas emas di pasar 

internasional.  

Beberapa tantangan yang diperkirakan masih akan mewarnai pergerakan laju 

inflasi tahun 2014, antara lain bersumber dari dinamika yang muncul seputar rencana 

lanjutan kebijakan reformasi di bidang energi yang telah mendorong peningkatan 

ekspektasi inflasi masyarakat. 

Tabel 2.6  
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen 2007-2014 (persen) 

 
Sumber: BPS 

 

Dari komponen harga yang diatur pemerintah (administered price), laju inflasi 

tercatat sebesar 17,6 persen (y-on-y), sedikit meningkat bila dibandingkan posisi akhir 

tahun sebelumnya sebesar 16,7 persen (y-on-y). Peningkatan laju inflasi komponen ini 

didorong oleh beberapa kebijakan di bidang harga yang telah diterapkan pada awal 

Tahun IHK Inti
Harga Diatur 

Pemerintah
Harga Bergejolak

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 2,78 3,37

2012 4,30 4,40 2,66 5,68

2013 8,38 4,98 16,65 11,83

2014 Apr 7,25 4,66 17,64 6,57
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tahun, seperti kebijakan UMP, kenaikan harga jual gas elpiji 12kg serta kenaikan tarif 

surcharge pada industri pesawat terbang nasional. Dampak inflasi penyesuaian tarif TTL 

dan pengurangan subsidi listrik bagi kelompok industri besar baru akan terlihat bulan 

mendatang. Potensi kenaikan inflasi komponen ini masih bersumber dari antisipasi yang 

dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan rencana lanjutan kebijakan pemerintah 

di bidang energi, termasuk wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara 

komponen harga bergejolak (volatile foods) sudah mengalami koreksi dibanding posisi 

akhir tahun 2013 seiring dengan pelaksanaan beberapa koreksi kebijakan pangan mulai 

kuartal II tahun 2013. Beberapa kekhawatiran masih membayangi seiring dengan 

rangkaian bencana alam yang terjadi serta kekhawatiran gangguan cuaca yang masih 

akan berlanjut di sepanjang tahun 2014. Hingga April 2014, laju inflasi komponen ini 

tercatat sebesar 6,6 persen (y-on-y), jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan posisi 

akhir tahun 2013 sebesar 11,8 persen (y-on-y). 

Laju inflasi komponen inflasi inti (core inflation) mengalami sedikit penurunan 

menjadi sebesar 4,7 persen (y-on-y), sedikit lebih rendah dibanding posisi akhir tahun 

sebelumnya sebesar 5,0 persen (y-on-y). Ke depan, komponen inflasi inti diharapkan 

kembali ke level historisnya seiring dengan kecenderungan harga komoditas energi dan 

bahan pangan di pasar internasional yang cenderung menurun. 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).   

Grafik 2.17  
Perkembangan Inflasi 2007 – 2014 (persen) 

 
   Sumber: BPS 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-10

-5

0

5

10

15

Ja
n

A
p

r

Ju
l

O
kt

Ja
n

A
p

r

Ju
l

O
kt

Ja
n

A
p

r

Ju
l

O
kt

Ja
n

A
p

r

Ju
l

O
kt

Ja
n

A
p

r

Ju
l

O
kt

Ja
n

A
p

r

Ju
l

O
kt

Ja
n

A
p

r

Ju
l

O
kt

Ja
n

A
p

r

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IHK (yoy) Core (RHS) Volatile (RHS) Administered (RHS)



Bab 2 Perkembangan Perekonomian dan Outlook 2014 

 

25 
 

Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2014 diperkirakan masih bersumber 

pada wacana lanjutan reformasi di bidang energi. 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 2014 dapat dijaga pada rentang sasaran inflasi yang telah 

ditetapkan sebesar 4,5  1 persen.  

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan analisis untuk memilih kebijakan 

energi terbaik dengan mempertimbangkan besarnya dampak inflasi dan tekanan pada 

perekonomian, tingkat kesejahteraan masyarakat, 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 

2014. 

 

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah 

Secara umum, nilai tukar rupiah mengalami tekanan sepanjang tahun 2013. 

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2013 

mengalami tekanan, melemah sebesar 1,1 persen (year average) atau sebesar 25,3 

persen (eop).  Pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013 tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh beberapa faktor eksternal seperti perlambatan proses 

pemulihan ekonomi internasional, khususnya perlambatan ekonomi yang terjadi di 

Tiongkok dan India, belum jelasnya pemulihan ekonomi di Eropa, serta keputusan Bank 

Sentral AS (the Fed) melakukan penghentian stimulus moneter (tapering off) secara 

bertahap.  

Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh beban 

tekanan internal karena neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit sejak 

akhir 2011. Posisi defisit tersebut terjadi karena adanya peningkatan importasi 

komoditas migas seiring dengan meningkatnya permintaan konsumsi dalam negeri. 

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kenaikan harga 

BBM bersubsidi pada 22 Juni 2013 serta mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilisasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi pada 23 Agustus 2013, yang diikuti dengan paket kebijakan 

moneter yang mendukung dari BI dan OJK. Beberapa langkah tersebut dilaksanakan 

dalam upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta mendorong 
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pertumbuhan ekonomi yang mandiri, sehingga mengurangi tekanan yang bersumber 

dari faktor domestik.  

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.  

Selain itu, upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah juga dilaksanakan 

pemerintah bersama dengan BI melalui kerja sama penyediaan fasilitas swap (bilateral 

swap arrangements) sebagai bentuk pengamanan dalam kerangka kerja sama ASEAN+3 

dengan Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan sebesar USD47 miliar, serta fasilitas the 

Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM) sebesar USD7 miliar. Sebagai bantalan 

untuk keperluan pembiayaan, pemerintah juga memiliki fasilitas standby loan DDO 

sebesar USD5 miliar.   

Upaya pendalaman pasar keuangan antara lain melalui penerapan dan 

pengembangan skema dan mekanisme pembayaran dan settlement yang meminimalkan 

potensi mis-match valas yang dapat menimbulkan tekanan pada nilai tukar rupiah. 

Pengembangan tersebut antara lain dilakukan dengan implementasi transaksi lindung 

nilai (hedging) dengan penerbitan Peraturan Menteri BUMN No. PER–09/MBU/2013 

yang ditetapkan pada 25 September 2013 serta Peraturan Bank Indonesia No. 

15/8/PBI/2013 pada tanggal 7 Oktober 2013. Dengan adanya payung hukum tersebut 

diharapkan agar BUMN dapat melakukan transaksi lindung nilai bagi aktivitas usahanya, 

sehingga mengurangi risiko paparan (exposure) terhadap gejolak nilai tukar. 

Sampai dengan akhir April 2014, nilai tukar rupiah mencapai rata-rata sebesar 

Rp11.744 per dolar AS. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013, 

maka nilai tukar Rupiah melemah sebesar 17,4 persen. Masih belum adanya kejelasan 

mengenai pemulihan ekonomi di Eropa, potensi pelemahan ekonomi AS akibat kebijakan 

fiscal cliff, serta masih lemahnya kinerja ekonomi di Tiongkok, India dan Jepang 

berdampak pada masih lambatnya pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2014. Masih 

lambatnya proses pemulihan ekonomi global menyebabkan 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. 

Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp11.700 per 

dolar AS sepanjang tahun 2014. 

 

 



Bab 2 Perkembangan Perekonomian dan Outlook 2014 

 

27 
 

Grafik 2.18 
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2007–2014 

 
             Sumber: Bank Indonesia 

 

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan 

SPN 3 bulan merupakan salah satu jenis Surat Berharga Negara, yang dikeluarkan 

sejak Maret 2011 untuk digunakan sebagai acuan (benchmark interest rate) dalam 

menentukan tingkat kupon Surat Utang Negara (SUN) dengan tingkat bunga 

mengambang (variable rate), menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 3 

bulan yang tidak diterbitkan lagi semenjak bulan Oktober 2010. Rata-rata tingkat bunga 

SPN 3 bulan pada tahun 2011 mencapai 4,8 persen. Memasuki tahun 2012 rata-rata 

tingkat suku bunga SPN 3 bulan mengalami penguatan hingga mencapai rata-rata 

sebesar 3,2 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh masuknya kembali peringkat utang 

pemerintah ke dalam investment grade, serta adanya tekanan pada perekonomian 

negara-negara maju khususnya di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara 

berkembang di kawasan Asia yang masih cukup tinggi menyebabkan banyaknya aliran 

modal ke wilayah tersebut, termasuk Indonesia.  

Memasuki tahun 2013, rencana The Fed untuk mengurangi besaran quantitative 

easing (QE) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan tingkat suku 

bunga obligasi pemerintah Indonesia. Tingkat obligasi pemerintah mengalami tekanan di 

sepanjang semester II tahun 2013 semenjak digulirkannya rencana kebijakan tapering 

off pada bulan Mei 2013. Selain faktor global, tingkat suku bunga obligasi pemerintah 

pada tahun 2013 juga menghadapi tekanan yang bersumber dari faktor domestik seperti 

kenaikan laju inflasi serta isu-isu terkait harga BBM bersubsidi. Hingga akhir tahun 2013 

rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dibandingkan 

rata-rata tingkat suku bunga pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,2 persen. 
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Grafik 2.19   
Yield Obligasi Pemerintah 

 

Sumber: Bloomberg, diolah 

Meskipun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi 

pemerintah masih tetap tinggi. Hal ini selain tercermin dari rata-rata perdagangan 

harian SUN yang masih menunjukkan peningkatan juga terlihat dari jumlah kepemilikan 

asing yang terus meningkat pada Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat 

diperdagangkan (tradable). Pada  akhir tahun 2013, kepemilikan asing dalam Surat 

Berharga Negara yang dapat diperdagangkan mencapai Rp323,9 triliun (32,5 persen) 

atau meningkat dibandingkan posisi pada akhir tahun 2012 sebesar Rp270.5, triliun (33 

persen). Peningkatan kepemilikan asing ini juga terus berlanjut hingga akhir kuartal I 

tahun 2014 hingga mencapai Rp360,9 triliun (33,6 persen). 

Grafik 2.20  
Suku Bunga SPN 3 Bulan 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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Hingga akhir kuartal pertama tahun 2014, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 

bulan mencapai 5,9 persen, masih menunjukkan tren meningkat dari kuartal 

sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak pelaksanaan 

kebijakan tapering off oleh the Fed. Dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan 

the Fed yang masih akan berlanjut di sepanjang tahun 2014, maka tingkat suku bunga 

SPN 3 bulan diperkirakan masih akan menghadapi tekanan. Rata-rata tingkat suku bunga 

SPN 3 bulan hingga akhir tahun 2014 diperkirakan sekitar 6 persen atau sedikit lebih 

tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam APBN 2014 yang 

ditetapkan sebesar 5,5 persen. 

 

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) 

Selama kurun waktu 2011 hingga 2013, harga rata-rata dua jenis minyak mentah 

acuan dunia, WTI dan Brent, bergerak fluktuatif. Pada tahun 2011, harga rata-rata 

minyak mentah WTI dan Brent menunjukkan peningkatan yang besar, dan  mencapai 

titik tertingginya pada bulan April masing-masing pada level USD110,0 per barel dan 

USD123,1 per barel. Peningkatan ini antara lain didorong oleh berbagai krisis yang 

terjadi di Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan juga Afrika Utara. Pada tahun 2012, secara 

rata-rata harga minyak WTI dan Brent tetap tinggi yaitu di level USD94,2 per barel dan 

USD111,7 per barel. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran Iran yang akan menutup 

selat Hormus sehingga akan mengganggu pasokan minyak. Selain itu, adanya krisis di 

Siria dan masalah pengiriman di Laut Utara juga mendorong harga minyak untuk tetap 

tinggi. Memasuki tahun 2013, harga minyak mentah dunia WTI dan Brent bergerak 

dengan kecenderungan yang berbeda yaitu harga minyak WTI mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD98,0 per barel sedangkan harga 

minyak Brent mengalami penurunan yang mencapai USD108,8 per barel. Pergerakan 

harga minyak mentah dunia tersebut disebabkan oleh koreksi ke bawah perkiraan 

pertumbuhan ekonomi dunia, pengaktifan kembali reaktor nuklir Jepang, serta faktor 

geopolitik  di Timur Tengah dan Afrika Utara. 

Tren pergerakan harga minyak mentah dunia tersebut berpengaruh besar pada 

pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price-ICP) yang 

cenderung mengikuti pergerakan harga minyak mentah Brent. Selama periode 2011-

2013, harga rata-rata ICP bergerak fluktuatif yang sebelumnya mengalami peningkatan 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dari USD111,6 per barel (2011) menjadi 

USD112,7 per barel (2012) sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 

USD105,9 per barel. 

Pada tahun 2014, menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), permintaan 

minyak dunia diperkirakan meningkat sebesar 1,1 juta barel per hari dibandingkan 

tahun 2013 sehingga mencapai 91,1 juta barel per hari. Badan Energi AS (EIA) juga 

memperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi minyak dunia sebesar 1,2 juta barel 

per hari pada tahun 2014. Peningkatan permintaan tersebut seiring dengan perkiraan 

membaiknya pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara OECD terutama AS 
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dan Eropa. Di samping itu, permintaan minyak negara berkembang juga diperkirakan 

masih meningkat walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama 

Tiongkok. Sementara itu, perekonomian India diperkirakan mengalami peningkatan 

pertumbuhan sehingga turut memberikan kontribusi pada peningkatan permintaan 

minyak dunia.  

Di sisi pasokan, baik OPEC maupun Badan Energi AS (EIA) memperkirakan 

pasokan dari negara-negara di luar OPEC akan mengalami peningkatan pada tahun 2014. 

Sedangkan pasokan dari negara-negara OPEC diperkirakan menurun sebesar 0,2 juta 

barel per hari. Berdasarkan perkembangan di atas, Badan Energi AS memperkirakan 

terjadi penurunan harga minyak mentah di tahun 2014 dengan harga rata-rata WTI dan 

Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai USD96,6 per barel dan USD106,3 per 

barel. 

Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2014 masih menunjukan level 

yang tinggi karena faktor musim dingin, gangguan pasokan, dan faktor geopolitik 

(Ukraina, Libya dan Sudan Selatan). Pada bulan April 2014 harga minyak mentah 

Indonesia mencapai level USD106,4 per barel, atau naik 6,2 persen dibanding harga April 

tahun 2013. Tren tersebut bergerak seiring dengan naiknya harga minyak Brent dari 

USD103,5 per barel pada April 2013 menjadi  USD108,1 per barel di bulan April 2014.  

Grafik 2.21  
Perkembangan Harga Minyak Dunia 2011—April 2014 

 

Sumber: Kementerian ESDM 

 

Perkiraan perkembangan pasar minyak dunia akan menyebabkan berkurangnya 

tekanan peningkatan ICP. Namun demikian, perkiraan harga minyak mentah dunia dan 

ICP masih menghadapi banyak risiko dan faktor ketidakpastian yang bersumber pada 

kondisi geopolitik, kondisi alam dan iklim. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, 

pada tahun 2014 pemerintah memperkirakan ICP akan berada di level USD105 per barel. 
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2.2.6 Lifting Minyak dan Gas  

Selama periode tahun 2011-2013 realisasi lifting minyak cenderung menurun. Di 

tahun 2011, lifting minyak yang ditargetkan mencapai 945 ribu barel per hari (bph), 

hanya tercapai sebesar 898 ribu bph. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh 

penurunan produksi yang secara alamiah terjadi di seluruh lapangan. 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 bph, hanya 

mencapai 860 ribu bph. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa lapangan minyak di 

Indonesia sudah tua sehingga mengalami penurunan produksi. Tertundanya keputusan 

operator baru dan beberapa kerusakan pada fasilitas produksi juga menjadi faktor 

penyumbang turunnya lifting minyak nasional.    

Memasuki tahun 2013, realisasi lifting minyak kembali mengalami penurunan 

dari yang ditargetkan sebesar 840 ribu bph hanya tercapai 825 ribu bph. Beberapa 

kendala yang menghambat upaya pencapaian target lifting minyak antara lain tumpang 

tindih lahan, pembebasan tanah masyarakat, proses perizinan, kendala operasional, 

penghentian operasi secara tidak terduga (unplanned shutdown), serta kendala 

subsurface yaitu tingkat penurunan produksi (decline rate) yang mencapai 4,1 persen 

pada lapangan eksisting dan melebihi 5 persen pada lapangan mature. 

Berdasarkan APBN tahun 2014, pemerintah menetapkan asumsi lifting minyak 

bumi sebesar 870 ribu bph yang akan bertumpu pada produksi dari Blok Cepu. Asumsi 

lifting minyak bumi 870 ribu bph diperkirakan hanya mencapai 818 ribu bph yang 

disebabkan oleh penurunan produksi  sumur-sumur minyak yang tua, ataupun gangguan 

operasi. Sementara itu, lapangan minyak yang baru belum siap berproduksi maksimal 

(Blok Cepu). 

Grafik 2.22  
Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) 

Grafik 2.23  
Lifting Gas Bumi  

(ribu barel setara minyak per hari) 

 

Sumber: Kementerian ESDM 

 

945 930 

840 
898

860
825

-

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1,000 

2011 2012 2013

APBNP Realisasi

12401272 1263
1214

-

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

2011 2012 2013

APBNP Realisasi



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015 

32 
 

Terkait dengan lifting gas bumi, selama kurun waktu tahun 2011-2013, realisasi 

lifting gas bumi terus mengalami penurunan menjadi 1.214 MBOEPD pada tahun 2013 

yang antara lain disebabkan oleh penyerapan gas oleh pembeli yang lebih rendah dari 

komitmen akibat adanya kendala fasilitas dan jaringan. Untuk tahun 2014, lifting gas 

bumi akan didukung oleh empat  proyek andalan hulu migas yaitu Senoro, Husky– 

Madura, Matindok dan Kepodang. Untuk keseluruhan tahun 2014, lifting gas 

diperkirakan mencapai 1.224 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila 

dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2014 yang ditetapkan 

sebesar 1.240 ribu barel setara minyak per hari.  
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BAB 3  
TANTANGAN EKONOMI  

DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

 

3.1 TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL 

Perkembangan dan risiko perekonomian global di tahun 2015 diperkirakan masih 

menghadapi tantangan besar, baik yang berasal dari isu lama maupun isu baru. Isu-isu 

tersebut, bila tidak disikapi dengan baik akan berpotensi mengganggu stabilitas dan 

pertumbuhan ekonomi nasional.  Secara garis besar, empat tantangan utama ekonomi 

Indonesia terkait dengan perekonomian global di tahun 2015 dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 

3.1.1 Ketidakpastian Ekonomi Global 

Ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis 

ekonomi di berbagai negara merupakan risiko yang harus tetap diwaspadai. Derajat 

integrasi ekonomi yang semakin dalam dan kompleks memberikan keuntungan 

sekaligus risiko tersendiri. Keterkaitan antara perekonomian global dengan 

perekonomian nasional secara umum melalui dua jalur transmisi, yakni melalui pasar 

keuangan dan perdagangan. Jalur pasar keuangan memungkinkan pergerakan arus 

likuiditas menjadi lebih cepat dengan jumlah yang lebih besar. Di sisi lain, terdapat risiko 

tekanan pada stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Melalui jalur perdagangan, perlambatan 

kinerja ekonomi suatu negara ataupun kawasan akan berdampak pada penurunan 

potensi ekspor ke negara tersebut. 

Tantangan ekonomi global ke depan tercermin dari ketidakpastian pemulihan 

ekonomi di negara maju, khususnya Jepang dan Eropa. Walaupun beberapa indikator 

ekonomi mulai menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat risiko berupa tingkat 

pengangguran yang masih relatif tinggi, inflasi yang masih rendah, dan ketidakpastian 

arah kebijakan moneter. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global juga dibayangi oleh 

perlambatan pertumbuhan Tiongkok. Prospek perekonomian Tiongkok masih 

dihadapkan pada tantangan reformasi struktural, tekanan pada sektor properti dan 

perbankan yang akan mempengaruhi laju pertumbuhannya. 

 

3.1.2 Likuiditas Global 

Kondisi perekonomian global tahun 2014 dan ke depan masih diwarnai risiko 

tekanan yang berasal dari volatilitas arus modal global. Mulai membaiknya 

perekonomian AS menjadi sinyal bagi berlanjutnya kebijakan tapering off ke depan. 
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Kebijakan pengurangan akomodasi moneter AS dapat menciptakan spillovers signifikan 

bagi negara-negara emerging markets. Di kawasan Eropa, pemulihan ekonomi juga 

nampak terjadi yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan yang telah positif. Walaupun 

demikian, perekonomian kawasan tersebut masih dibayangi oleh risiko rasio utang, 

tenaga kerja, inflasi rendah, dan pemerataan. Pemulihan ekonomi yang terjadi telah 

mendorong diambilnya strategi untuk mengurangi atau menghentikan kebijakan 

stimulus ekonomi yang sedang berjalan. Perubahan arah kebijakan serta perbaikan 

kondisi ekonomi akan menimbulkan pengetatan dan peningkatan persaingan likuiditas 

di pasar global. Di samping itu, suku bunga acuan the Fed diproyeksikan akan meningkat 

di tahun 2015. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan akan terjadi pembalikan 

arus modal di sejumlah negara berkembang, yang pada gilirannya akan mengganggu 

stabilitas nilai tukar regional.  

Implikasi keluarnya arus modal asing selain memiliki pengaruh terhadap nilai 

tukar, juga akan mengakibatkan ketatnya likuiditas dalam negeri yang pada gilirannya 

berdampak pada kinerja sektor riil. Hal ini akan berdampak pada prospek pencapaian 

sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. 

 

3.1.3 Harga Komoditas Dunia 

Tantangan eksternal ketiga bersumber pada risiko gejolak harga komoditas di 

pasar global, terutama harga komoditas minyak mentah. Faktor tersebut menjadi 

tantangan bagi perekonomian Indonesia mengingat masih tingginya keterkaitan kinerja 

ekonomi domestik dengan komoditas-komoditas tersebut. Saat ini, kinerja ekspor 

Indonesai masih bertumpu pada komoditi primer baik dari pertanian dan pertambangan. 

Sebagaimana yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, penurunan harga komoditas 

ekspor unggulan Indonesia di pasar global dapat berdampak negatif pada posisi neraca 

perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan pergerakan harga 

minyak mentah, pergerakan harga komoditas energi tersebut dalam sepuluh tahun 

terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dan telah bergerak pada tingkat yang 

cukup tinggi (di atas USD100 per barel). Hal tersebut menjadi masalah terutama 

mengingat bahwa Indonesia sejak tahun 2004 telah menjadi net importir minyak. 

Tingginya harga minyak mendorong peningkatan beban subsidi BBM yang semakin 

besar dan tidak mampu diimbangi dengan penerimaan dari ekspor minyak mentah 

Indonesia. Peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi telah 

mendorong konsumsi dan impor BBM di dalam negeri, sementara kapasitas produksi 

dan lifting minyak mentah Indonesia semakin menurun. 

 

3.1.4 Tantangan ASEAN Economic Community 

Tahun 2015, juga merupakan tahun yang memiliki tantangan baru dimana 

Indonesia akan maju selangkah memenuhi komitmen untuk turut serta mendukung 

terciptanya integrasi ekonomi global dan regional. Kerangka kerja sama ASEAN 
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Economic Community (AEC) merupakan bagian dari upaya mewujudkan perekonomian 

yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan efisiensi perekonomian serta mendorong 

alokasi sumber daya dalam rangka penciptaan economic of scale.  

Pelaksanaan AEC memberikan tantangan dan sekaligus peluang tersendiri bagi 

perekonomian Indonesia. Integrasi dan liberalisasi pasar  ASEAN tentu menggiring dunia 

usaha domestik menghadapi persaingan yang lebih ketat dari produk-produk dan 

aktivitas usaha dari negara-negara ASEAN. Namun di lain pihak, dunia usaha dan 

produk-produk dalam negeri mendapat peluang yang lebih besar untuk masuk dalam 

pasar negara-negara anggota ASEAN. Peluang tersebut membutuhkan kerja keras agar 

dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha dan perekonomian 

Indonesia. Penguatan daya saing ekonomi nasional mutlak diperlukan dalam rangka 

menghadapi pelaksanaan AEC. 

 

3.2 TANTANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK 

3.2.1 Akselerasi Pertumbuhan 

Tantangan paling krusial saat ini yang telah menjadi perhatian pemerintah adalah 

risiko perekonomian Indonesia masuk ke dalam kondisi yang dikenal dengan Middle 

Income Trap (MIT).  Secara garis besar fenomena tersebut dapat dijelaskan sebagai 

kondisi dimana suatu perekonomian yang berada pada kelompok middle income secara 

berkepanjangan dan tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan statusnya ke dalam 

kelompok high income. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kekurangmampuan 

perekonomian tersebut untuk bersaing dengan produk negara high income, maupun 

dengan produk negara low income yang memiliki keunggulan pada biaya tenaga kerja 

yang lebih murah.  Berbagai analisis telah menyimpulkan rekomendasi upaya dan 

strategi untuk membantu perekonomian agar terhindar dari middle income trap di 

maksud, dan pada umumnya strategi yang dipilih merupakan langkah-langkah untuk 

meningkatkan produktivitas perekonomian nasional untuk mendorong terwujudnya 

percepatan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. 

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. 

Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menciptakan perbaikan tingkat 

pendapatan dan daya beli masyarakat. Namun bila disimak lebih jauh, peningkatan daya 

beli masyarakat tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi yang cukup 

akibat kendala-kendala di sisi penawaran (supply constraints). Ketidakseimbangan 

pertumbuhan sisi permintaan yang lebih besar dari sisi penawaran menimbulkan risiko 

pemanasan (overheating) pada perekonomian dan tekanan inflasi yang tinggi. Di 

samping itu berlebihnya sisi permintaan akan mendorong terciptanya defisit neraca 

transaksi berjalan. Gejala-gejala tersebut mulai terlihat pada perekonomian nasional 

dalam beberapa tahun terakhir.  

Upaya peningkatan kapasitas produksi nasional sangat bergantung pada besarnya 

aktivitas investasi di dalam negeri. Terkait dengan hal ini, ketersediaan infrastruktur dan 
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sumber energi yang memadai menjadi faktor penentu untuk mendukung perkembangan 

investasi dan aktivitas produksi dalam perekonomian. Untuk itu, penguatan  daya 

dukung infrastruktur dan sumber energi menjadi kata kunci upaya akselerasi 

pertumbuhan ekonomi dalam rangka menghindari risiko MIT.  

Selain itu upaya akselerasi pertumbuhan juga perlu ditempuh melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan 

produktivitas nasional. Meningkatnya kualitas SDM juga memungkinkan adanya 

transformasi ekonomi ke arah sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, 

khususnya di industri manufaktur.  

Dengan memperhatikan hal tersebut, tantangan lainnya bagi akselerasi 

pertumbuhan ekonomi ke depan adalah daya dukung ketersediaan dan pengembangan 

tenaga kerja dan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kualitas yang lebih 

baik dalam mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah dalam 

perekonomian nasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut tidak hanya terkait dengan 

pendidikan dan keterampilan saja, tetapi juga dengan masalah kesehatan yang memiliki 

keterkaitan dengan tingkat produktivitas SDM. 

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi juga menghadapi tantangan lain dalam 

hal daya saing produk nasional dibanding dengan produk-produk negara lain baik di 

pasar internasional maupun pasar dalam negeri. Faktor daya saing tersebut akan 

mempengaruhi kinerja sektor-sektor ekonomi, yang pada gilirannya juga turut 

mempengaruhi kecepatan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan metode 

produksi, pemanfaatan dan pengembangan teknologi, pembenahan struktur pasar akan 

mendorong perbaikan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, dan untuk itu 

perlu di susun strategi kebijakan pembangunan yang mampu mendukung perbaikan 

kinerja faktor-faktor tersebut.  

 

3.2.2 Stabilitas Harga 

Tantangan berikutnya bersumber pada kondisi domestik terkait dengan stabilitas 

ekonomi dalam negeri. Permasalahan stabilitas ekonomi terutama terkait dengan 

stabilitas harga dan laju inflasi. Dalam beberapa tahun terakhir, koordinasi kebijakan 

moneter, fiskal, dan sektor riil telah mampu menjaga tingkat inflasi inti (core inflation) 

pada tingkat yang rendah dan stabil. Namun demikian, tingkat inflasi berdasarkan indeks 

harga konsumen masih cukup fluktuatif yang lebih disebabkan oleh gejolak tingkat harga 

bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok lain. Gejolak harga komoditi-komoditi 

tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca serta masih terbatas dan rentannya distribusi 

bahan kebutuhan pokok ke seluruh pelosok tanah air secara merata. 

Dengan memperhatikan permasalahan inflasi yang bersumber pada gejolak harga 

bahan pangan, maka isu ketahanan pangan merupakan hal yang selalu menjadi perhatian 

pemerintah. Ketahanan pangan dalam konteks ini adalah kemampuan perekonomian 

domestik untuk menyediakan kebutuhan dasar pangan bagi seluruh warga negara, serta 
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akses yang luas dan merata bagi warga negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Hingga saat ini, ketersediaan kebutuhan dan akses pada sumber pangan belum stabil, 

khususnya pada iklim-iklim tertentu, yang pada gilirannya tidak hanya menimbulkan 

gejolak pada harga pangan dan inflasi, namun pada kondisi ekstrem dapat mengganggu 

stabilitas nasional. Beberapa kebijakan alternatif jangka pendek untuk mengatasi 

kelangkaan barang kebutuhan pangan, antara lain melalui impor, memang bisa 

ditempuh, namun hal tersebut bukan solusi permanen. Pemerintah masih terus berusaha 

memperbaiki strategi dan program pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pangan melalui kemampuan dan kapasitas dalam negeri. Selain itu pemerintah berupaya 

untuk mengoptimalkan penggunaan instrumen fiskal dalam rangka menjaga stabilisasi 

harga di antaranya melalui penyediaan dana cadangan stabilitas harga pangan. 

Di samping tekanan akibat gejolak volatile food, tekanan inflasi pada beberapa 

tahun terakhir juga disebabkan oleh tekanan kebijakan di bidang harga (administered 

price), khususnya terkait dengan kenaikan harga jual energi untuk mengurangi besaran 

subsidi energi (BBM dan listrik). Peta jalan kebijakan reformasi energi, yang antara lain 

mencakup harga BBM bersubsidi dalam negeri, dalam beberapa tahun terakhir 

dipengaruhi oleh beban subsidi dalam APBN yang semakin besar dan mengganggu 

pengelolaan fiskal yang sehat. Peningkatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi serta 

perbaikan kesejahteraan masyarakat pada gilirannya mendorong peningkatan konsumsi 

energi masyarakat, khususnya BBM. Pada saat yang sama, kapasitas produksi minyak 

mentah dalam negeri masih menghadapi tren menurun akibat sumur-sumur minyak 

Indonesia yang telah melewati usia produktif dan tidak adanya penemuan sumber 

minyak baru. Tekanan konsumsi BBM yang tinggi juga telah menyebabkan defisit neraca 

perdagangan migas sehingga mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi dan cadangan 

devisa. Di samping itu, keterbatasan kemampuan subsidi energi juga akan membatasi 

ruang gerak aktivitas produksi. Pemerintah memahami pentingnya ketahanan energi 

domestik untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, 

tantangan ketahanan energi perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya mendorong 

pemanfaatan sumber energi lebih pada kegiatan produktif, upaya peningkatan produksi 

dan sumber-sumber minyak baru, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber energi 

alternatif terbarukan.  

 

3.2.3 Ketahanan Sistem Keuangan 

Tantangan dan risiko stabilitas ekonomi lainnya disebabkan oleh masih belum 

matangnya kondisi pasar keuangan di dalam negeri. Relatif tingginya peran asing dalam 

memenuhi kebutuhan likuiditas domestik di pasar keuangan menyebabkan rentannya 

pasar keuangan terhadap gejolak arus dana asing. Keterbatasan kemampuan pasar 

keuangan domestik juga tentu akan menjadi penghambat upaya peningkatan kinerja 

sektor riil dan perkembangan aktivitas ekonomi.  

Kerentanan terhadap gejolak arus modal asing akan menyebabkan volatilitas nilai 

tukar yang cukup tinggi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal 
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tersebut adalah mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap peran modal asing 

dan meningkatkan peran modal domestik. Untuk itu, strategi kebijakan pembangunan ke 

depan juga perlu diarahkan untuk mendorong penguatan dan kemandirian pasar 

keuangan dalam negeri.  

 

3.2.4 Keseimbangan Eksternal 

Sejak tahun 2012, Indonesia telah menghadapi permasalahan baru terkait dengan 

terjadinya defisit neraca transaksi berjalan. Sejak krisis tahun 1997/1998, neraca 

transaksi berjalan Indonesia selalu mengalami surplus, namun dalam beberapa tahun 

terakhir, tekanan pada kinerja ekspor dan impor semakin terasa. Sumber tekanan 

terutama terjadi pada neraca perdagangan migas yang mengalami defisit seiring 

penurunan produksi minyak dan peningkatan konsumsi BBM domestik. Pada saat yang 

sama, krisis ekonomi global dan tekanan ekonomi di berbagai negara yang terus 

berlanjut menyebabkan melemahnya permintaan ekonomi global yang berdampak pada 

kinerja ekspor non migas Indonesia. Di samping itu, kecenderungan penurunan harga 

komoditas ekonomi global turut memperburuk kinerja neraca perdagangan Indonesia. 

Tekanan defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan masih dapat berlanjut di tahun 

2014. Untuk itu, reformasi strategi kebijakan ekonomi dalam rangka memitigasi risiko 

berlanjutnya defisit neraca transaksi berjalan perlu terus dilakukan di tahun-tahun ke 

depan.  

 

3.2.5 Kemiskinan dan Pemerataan 

Salah satu tujuan utama kegiatan pembangunan adalah peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara merata. Berbagai program kebijakan dan strategi 

pembangunan hingga saat ini telah berhasil mencapai perbaikan tingkat pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan dengan cukup baik. 

Namun demikian, keberhasilan yang telah dicapai belum cukup dan masih harus terus 

diperjuangkan di periode ke depan. Di samping itu, perkembangan di beberapa tahun 

terakhir menunjukkan adanya tantangan baru berupa meningkatnya kesenjangan 

pendapatan antara kelompok masyarakat  mampu (kaya) dan kurang mampu (miskin). 

Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan memang terjadi, namun sebagian besar hasil 

pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu.  

Tantangan pemerataan pendapatan dan hasil pembangunan tidak hanya terbatas 

pada tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat saja, tetapi juga dalam konteks 

pemerataan pendapatan antar daerah. Hingga saat ini, kondisi perekonomian di 

Indonesia masih diwarnai isu ketimpangan antara wilayah barat (P. Jawa dan P. 

Sumatra) dan wilayah timur (pulau-pulau lainnya). 

Pentingnya penyelesaian masalah kesenjangan pendapatan juga terkait dengan 

upaya untuk lepas dari fenomena MIT. Beberapa penelitian internasional telah 

menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perekonomian untuk lepas dari isu MIT 



Bab 4 Outlook Ekonomi dan Asumsi 2015  

39 
 

memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan mengatasi masalah 

kesenjangan pendapatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, tantangan 

kegiatan pembangunan ke depan juga meliputi upaya-upaya pemerataan hasil 

pembangunan dan kebijakan yang mampu mencapai penurunan kesenjangan 

pendapatan dan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan wilayah.  

 

3.2.6 Ketahanan Fiskal 

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi kebijakan pemerintah untuk 

memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi serta untuk tetap menjaga sustainabilitas 

fiskal telah dihadapkan pada tantangan berat akibat perkembangan kondisi ekonomi 

global dan domestik yang kurang kondusif. Dinamika  perekonomian global telah  

menciptakan tekanan yang cukup kuat terhadap perekonomian domestik, khususnya 

dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global terhadap ekonomi domestik, 

depresiasi nilai tukar Rupiah dan defisit neraca perdagangan. Pada  saat yang sama, 

harga minyak mentah dunia masih berada pada level yang cukup tinggi, sementara  

lifting minyak justru cenderung mengalami penurunan dan volume konsumsi BBM juga 

terus mengalami peningkatkan.  

Tekanan-tekanan tersebut pada akhirnya berdampak pada kinerja pelaksanaan 

APBN 2014.  Hal tersebut tercermin pada antara lain terkendalanya pencapaian target 

penerimaan perpajakan, PNBP  dan  meningkatnya beban belanja negara terutama 

subsidi BBM dan listrik serta pembayaran bunga utang. Kondisi tersebut tidak hanya 

berpotensi pada terjadinya pelebaran defisit, tetapi juga berpotensi menganggu 

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) di masa mendatang.   

Peningkatan beban subsidi energi BBM dan listrik serta pergerakan variabel- 

variabel asumsi makro telah menyebabkan peningkatan defisit APBN yang dapat 

melanggar aturan yang ditetapkan undang-undang. Di sisi lain kondisi belanja negara 

juga dihadapkan pada peningkatan porsi anggaran mengikat. Faktor-faktor tersebut 

telah membawa implikasi pada menyempitnya ruang gerak fiskal (fiscal space) yang 

akan mengurangi kemampuan manuver  fiscal dalam menghadapi risiko yang mungkin 

muncul serta kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk menopang 

keberlanjutan pembangunan. Tantangan tersebut tentu tidak hanya terfokus pada 

pengelolaan belanja, tetapi juga terkait dengan strategi mengoptimalkan sumber-sumber 

penerimaan negara serta pengelolaan utang pemerintah. 

Tekanan pada sustainabilitas fiskal akan mempengaruhi persepsi para pelaku 

bisnis dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Beban fiskal yang tidak tertangani 

tentu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam 

mengelola stabilitas perekonomian, sehingga tentu akan berdampak negatif terhadap 

kinerja pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Dengan menyadari masalah tersebut, strategi 

untuk menjaga ketahanan dan keberlanjutan fiskal menjadi tantangan yang juga harus 

tetap ditangani secara tepat. 
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3.3 SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 

ditetapkan tujuan akhir rencana pembangunan tersebut adalah mewujudkan Indonesia 

yang mandiri, maju, adil dan makmur. Upaya mewujudkan sasaran akhir tersebut 

diuraikan ke dalam lima tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN). Pada tahun ini, Indonesia akan menyelesaikan RPJMN tahap kedua (tahun 

2010-2014) dan di tahun depan akan memasuki RPJMN tahap ketiga (2015-2019). 

Dalam kaitan ini, tahun 2015 akan menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahap 

ketiga yang bertemakan “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai 

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berdasarkan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus 

meningkat”.  Tema RPJMN ketiga tersebut menjadi arah untuk penyusunan program 

kerja dan sasaran pembangunan tahun 2015.  

Selain tema RPJMN ketiga, penyusunan program kerja dan sasaran pembangunan 

tahun 2015 juga didasari oleh beberapa faktor lain. Pemerintah telah mengidentifikasi 

beberapa risiko dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar yang masih dihadapi di 

tahun 2015. Strategi dan kebijakan menghadapi berbagai risiko dan tantangan tersebut 

menjadi bagian dari program kerja pemerintah dan sasaran pembangunan tahun 2015. 

Pelaksanaan RPJMN kedua masih menyisakan beberapa tugas dan sasaran pembangunan 

yang belum dapat dicapai. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian sasaran 

pembangunan, tugas-tugas yang tersisa tersebut kiranya juga akan menjadi bagian 

dalam program-program kerja dan sasaran pembangunan tahun 2015.  

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka RKP tahun 2015 

akan disusun dengan tema “melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan 

pembangunan ekonomi yang berkeadilan”.  Dengan tema pembangunan tersebut, 

program-program kerja di berbagai bidang akan disusun untuk menjawab berbagai isu 

strategis. Terkait dengan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, secara umum dapat 

disampaikan bahwa program kerja pemerintah antara lain meliputi,   

 Bidang Ekonomi: Perkuatan ketahanan pangan, Peningkatan Ketahanan Energi, 

Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas, Peningkatan Daya Saing Tenaga 

Kerja, Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, Peningkatan Kapasitas Iptek, 

Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi, Penguatan konektivitas 

nasional, Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar.  

 Bidang Kesejahteraan Rakyat: Reformasi Pembangunan Kesehatan (SJSN, 

Penurunan angka kematian Ibu), Pengendalian Jumlah Penduduk, Reformasi 

pembangunan pendidikan, Sinergi percepatan pembangunan kemiskinan, 

Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, Pengelolaan Risiko Bencana 

Perlu disampaikan pula bahwa fokus program-program kerja tersebut 

merupakan isu-isu dasar yang dapat juga dikembangkan kembali dengan program-

program kerja pemerintah mendatang. 
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Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka pemerintah menetapkan 

kegiatan pembangunan dan program kerja tahun 2015 untuk mencapai sasaran-sasaran, 

yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5-6,0 persen, tingkat pengangguran 5,5-5,7 

persen, serta angka kemiskinan sebesar 9-10 Persen. 

 

3.3.1 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi  

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang yang 

menjadi prioritas saat ini adalah upaya untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita 

yang lebih tinggi dalam rangka menghindari ancaman Middle Income Trap. Pencapaian 

sasaran tersebut membutuhkan strategi dan kebijakan untuk mendorong akselerasi 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkualitas. Arah strategi pembangunan 

tersebut menjadi semakin penting jika disandingkan dengan keterbatasan periode  

bonus demografi yang menjadi salah satu modal dasar pertumbuhan ekonomi ke depan. 

Keterbatasan masa bonus demografi tersebut juga menuntut pemerintah untuk tetap 

menjaga keberlanjutan pertumbuhan ke depan. 

 Keberlanjutan akselerasi pertumbuhan yang berkualitas menuntut dilakukannya 

beberapa langkah transformasi mendasar. Dalam kaitan ini, langkah-langkah perbaikan 

produktivitas perekonomian serta upaya perbaikan daya saing perekonomian di pasar 

domestik maupun global perlu terus didorong. Perbaikan produktivitas dan daya saing 

tersebut meliputi aspek yang luas seperti dalam hal faktor produksi, struktur pasar, iklim 

usaha, regulasi dan layanan publik, serta aspek-aspek lainya.  

Dalam kerangka kerja tersebut, upaya mempercepat pembangunan infrastruktur 

secara merata di seluruh kawasan Indonesia mutlak dilakukan. Penyediaan infrastruktur 

yang lebih memadai akan berdampak positif pada perbaikan biaya produksi dan 

mendorong perbaikan efisiensi perekonomian secara luas. Di samping itu, ketersediaan 

infrastruktur yang memadai akan turut mendorong peningkatan aktivitas investasi dan 

peningkatan kapasitas produksi nasional. Langkah kebijakan untuk peningkatan 

kapasitas produksi tersebut sangat penting untuk mengatasi gap yang tercipta akibat 

pertumbuhan sisi permintaan yang relatif tinggi selama ini. Apabila tidak ditangani 

secara tepat, tingginya permintaan domestik tidak dapat diimbangi oleh sisi pasokan. 

Kesenjangan tersebut akan mendorong tekanan inflasi yang berdampak negatif pada 

kegiatan usaha dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi. Perbaikan infrastruktur 

tersebut diharapkan akan lebih memperkuat keterkaitan antardaerah sehingga tercipta 

satu pasar nasional yang terintegrasi, dan pada gilirannya memungkinkan sektor-sektor 

ekonomi meraih keuntungan economic of scale dan memperbaiki daya saing di domestik 

dan pasar global. Pelaksanaan strategi percepatan pembangunan infrastruktur ini tidak 

hanya melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik (transportasi, 

telekomunikasi, air bersih, dan sumber energi listrik), tetapi juga melalui perbaikan 

dukungan regulasi dan layanan publik. Selain itu perubahan struktur demografi yang 

ditandai dengan meningkatnya kelompok penduduk berpendapatan menengah ke atas, 

ke depan juga memerlukan pemenuhan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. 
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Mengingat sangat terbatasnya keuangan publik, upaya pembiayaan penyediaan 

infrastruktur dari sektor swasta serta kerjasama publik swasta perlu terus diupayakan.  

Pemerintah juga akan memfokuskan strategi pembangunan pada kegiatan 

revitalisasi industri nasional. Sebagaimana dipahami bersama bahwa sektor-sektor 

manufaktur merupakan sektor ekonomi yang memiliki produktivitas dan nilai tambah 

cukup tinggi. Revitalisasi industri tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran sektor 

manufaktur sehingga langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan nilai tambah yang lebih baik dapat terwujud. Arah kebijakan 

pengembangan industri ke depan akan difokuskan melalui skema insentif berbasis input 

(input based incentives). Di samping itu,  pemerintah akan terus memperbaiki 

peningkatan keterkaitan (linkages) industri-industri dalam negeri, diantaranya melalui 

kelanjutan strategi hilirisasi, dan terus mengembangkan produk-produk unggulan 

ekspor baru menggantikan produk-produk primer. Arah kebijakan tersebut diyakini 

akan berdampak positif pada upaya memperkuat ketahanan industri domestik, 

mengurangi ketergantungan bahan baku dan mesin impor, dan memperbaiki posisi 

neraca perdagangan.  

Dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah dari sektor manufaktur, 

industri-industri berbasis teknologi tinggi akan terus dikembangkan. Dalam kaitan ini, 

beberapa kebijakan khusus telah dipersiapkan seperti pengembangan design centre serta 

fasilitas-fasilitas industri pada kawasan tertentu. Arah kebijakan industri akan didukung 

pula dengan perbaikan SDM baik melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sekolah-

sekolah vokasi atau kejuruan, revitalisasi balai latihan kerja, serta pendidikan manajerial 

dan kewirausahaan.  

Dukungan pada penguatan dan revitalisasi industri juga dilakukan melalui 

perbaikan sistem dan pasar ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian dan iklim 

yang lebih kondusif baik bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja. Arah kebijakan ini 

antara lain diimplementasikan melalui berbagai langkah perbaikan seperti  regulasi 

terkait ketenagakerjaan, perbaikan mediasi antara pemberi kerja dan tenaga kerja, 

penetapan tingkat upah yang rasional dan sesuai, serta menjaga iklim kerja dan kegiatan 

produksi yang kondusif. 

 

3.3.2 Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi  

Dari beberapa tantangan yang dihadapi perekonomian domestik saat ini, masalah 

stabilitas perekonomian menjadi isu penting yang harus ditangani. Stabilitas ekonomi 

merupakan syarat penting untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan tercapainya 

sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Menyadari pentingnya faktor tersebut, 

arah kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk memperkuat ketahanan 

ekonomi domestik dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian. Dalam kaitan ini, 

arah kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi diterjemahkan pada sasaran-sasaran 

untuk menjaga tingkat inflasi dan stabilitas harga, serta stabilitas nilai tukar dan 

ketahanan pasar uang. 
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Upaya menjaga stabilitas harga dan laju inflasi pada dasarnya diarahkan pada 

strategi menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan barang, serta menjamin 

kelancaran arus distribusi barang kebutuhan ke seluruh wilayah Indonesia. Secara 

historis, salah satu penyebab gejolak harga dalam perekonomian saat ini adalah tekanan 

yang bersumber pada komponen inflasi harga bergejolak (volatile food), khususnya 

terkait dengan pasokan bahan pangan. Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas 

produksi bahan pangan domestik dalam penyediaan pangan dilakukan antara lain 

dengan memperluas lahan produksi pangan dan meningkatkan produktivitas. Sementara 

itu, strategi perbaikan distribusi bahan pangan yang merata juga terus dilakukan melalui 

perbaikan dan pengembangan jaringan infrastruktur, sistem logistik nasional, serta 

sarana dan prasarana transportasi ke seluruh wilayah, khususnya wilayah terluar dan 

tertinggal. Melalui upaya tersebut, perekonomian nasional diharapkan menjadi lebih 

mampu bersaing dengan negara-negara kawasan.     

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjadi permasalahan yang 

memerlukan perhatian khusus mengingat fluktuasi harga komoditi pangan yang cukup 

besar dapat menyebabkan instabilitas ekonomi makro. Kebijakan stabilisasi harga 

pangan memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan insentif bagi produsen untuk 

memproduksi pangan serta memberikan jaminan ketersediaan, kemudahan akses dan 

harga pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Ke depan, kebijakan tersebut 

diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional 

sebagai pilar dalam memperkuat pembangunan ekonomi nasional. Melalui kebijakan 

stabilisasi harga, perekonomian nasional diharapkan dapat tumbuh stabil dan semakin 

kuat, dengan ditopang oleh laju inflasi yang stabil dengan kecenderungan semakin 

menurun. 

Selain masalah stabilitas harga dan ketahanan pangan, stabilitas perekonomian 

juga dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar. Pergerakan nilai tukar di Indonesia pada 

beberapa tahun terakhir cukup fluktuatif, yang utamanya disebabkan oleh fluktuasi arus 

modal asing di pasar keuangan. Besarnya peran arus modal asing di pasar keuangan, 

khususnya pasar modal, menyebabkan kerentanan nilai tukar terhadap gejolak arus 

modal. Untuk itu, peningkatan peran dana dalam negeri  di pasar uang domestik perlu 

terus didorong. 

Secara umum, strategi peningkatan ketahanan pasar uang dalam negeri dapat 

dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif (financial inclusion) dan pendalaman 

keuangan (financial deepening). Pemberdayaan modal dalam negeri pada pasar uang 

akan mengurangi tekanan di sektor keuangan akibat fluktuasi arus modal asing, dan 

tekanan pembalikan modal (capital reversal), sehingga pada gilirannya akan tercipta 

ketahanan sektor dan pasar uang dalam negeri yang lebih baik. Strategi ini antara lain 

akan diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk memperluas akses layanan 

sektor keuangan formal  bagi seluruh masyarakat, diversifikasi produk-produk pasar 

keuangan, perbaikan layanan, perbaikan kerangka hukum dan regulasi, serta 

peningkatan edukasi mengenai pasar keuangan dan produknya kepada masyarakat luas. 

Koordinasi pengawasan dan ketahanan sektor keuangan dalam negeri melalui kerangka 
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kerja Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) juga akan terus 

ditingkatkan. 

Selain kebijakan ketahanan sistem keuangan, peningkatkan fungsi intermediasi 

lembaga keuangan dalam menyokong aktivitas sektor riil akan meningkatan kapasitas 

modal dalam negeri. Upaya tersebut  disertai perbaikan daya dukung pendanaan bagi 

sektor riil akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain 

itu, kondisi tersebut akan memberikan dampak positif berupa penurunan tingkat utang 

luar negeri yang memiliki risiko akibat pergerakan nilai tukar. 

Selanjutnya, isu ketahanan energi juga telah menjadi masalah mendesak yang 

perlu ditangani. Seiring pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan yang telah terjadi 

selama ini, konsumsi domestik terhadap energi telah meningkat sangat pesat, melampaui 

kapasitas yang tersedia. Dalam kaitan ini, program-program pembangunan dan 

pengembangan sumber energi, khususnya sumber energi alternatif pengganti sumber 

energi fosil serta pengendalian dan konsumsi energi, khususnya BBM, bagi kegiatan-

kegiatan yang benar-benar produktif pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan 

energi Indonesia. 

 

3.3.3 Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengatasi Ketimpangan   

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dalam pengentasan kemiskinan, 

terutama terkait perlambatan penurunan kemiskinan dan masih tingginya 

ketimpangandistribusi pendapatan masyarakat maupun ketimpangan antar wilayah di 

Indonesia, kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif perlu terus diperkuat. 

Pemahaman pembangunan ekonomi inklusif di sini adalah suatu orientasi pembangunan 

dengan melibatkan lebih banyak peran serta dan partisipasi aktif seluruh komponen 

masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan sehingga hasil pembangunan juga 

akan lebih merata dinikmati seluruh masyarakat secara adil.  

Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, pelaksanaan pembangunan 

ekonomi yang inklusif akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan penyediaan 

akses kesempatan yang sama kepada masyarakat terhadap lapangan pekerjaan tersebut. 

Dengan demikian, kelompok masyarakat miskin dapat memanfaatkan kesempatan kerja 

tersebut untuk bisa keluar dari kemiskinan. Selain itu, pembangunan ekonomi yang 

inklusif juga akan difokuskan pada kebijakan yang mendukung terciptanya lapangan 

kerja baru pada masyarakat miskin seperti pemberian pelatihan, pembekalan, dan 

pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin 

banyak kelompok masyarakat terlibat dalam proses pembangunan nasional.   

 Kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi 

rumah tangga tetapi juga karena belum terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar 

masyarakat. Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan, pendidikan, 

perumahan, listrik, air bersih dan sanitasi membatasi produktivitas dan kapasitasnya 

untuk keluar dari kemiskinan. Dalam kaitan ini, Pemerintah akan fokus pada strategi 
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penguatan infrastruktur dasar di pedesaan yang menjadi kantong kemiskinan. Kebijakan 

ini dirasakan efektif untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan. Selain 

itu, mengingat sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan, maka mulai tahun 

2015 Pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan desa sesuai dengan UU Desa 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.  

 Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia, kebijakan 

pengembangan kawasan strategis sebagai upaya memacu pengembangan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi akan terus dilanjutkan antara lain melalui Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di samping 

itu, upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah juga dilakukan melalui penguatan 

pembangunan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi, program 

peningkatan konektivitas antardaerah, serta penyempurnaan kebijakan dana transfer ke 

daerah. 

Pada tahun 2013 dan 2014, Pemerintah telah melakukan penguatan terhadap 

sistem jaminan sosial bagi masyarakat. Penguatan sistem jaminan sosial ini pada 

dasarnya diarahkan sebagai jaring pengaman untuk mencegah bertambahnya penduduk 

miskin jika terjadi goncangan ekonomi. Untuk tahun 2015 ini, Pemerintah berencana 

melakukan penyempurnaan skema jaminan sosial dan perluasan kepesertaan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk penyempurnaan skema jaminan sosial akan 

dilakukan melalui penyesuaian iuran dan tarif layanan kesehatan kepada peserta, 

penyusunan skema koordinasi manfaat, dan pengembangan skema perlindungan sosial 

selain asuransi bagi masyarakat yang belum dicakup oleh SJSN.  

Sementara itu, strategi perluasan kepesertaan SJSN dilakukan melalui beberapa 

cara seperti (i) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi SJSN; (ii) pengintegrasian program 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) secara bertahap ke dalam Jaminan Kesehatan 

Nasional; (iii) peningkatan peserta penerima bantuan iuran (PBI) pada penduduk rentan 

miskin yang belum terdaftar (iv) pengembangan insentif untuk pekerja informal;  

(v) inovasi proses pendaftaran dan pengumpulan iuran; serta (vi) penegakan hukum 

untuk peningkatan kepesertaan pada sektor usaha swasta formal dan informal. 

Dalam konteks kelembagaan sistem jaminan sosial, Pemerintah juga berencana 

melakukan penguatan kelembagaan sistem jaminan sosial termasuk pengembangan 

sistem monitoring dan evaluasinya. Penguatan kelembagaan akan dilakukan melalui 

peningkatan kapasitas dan kinerja serta memetakan pembagian tugas dan peran Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Sedangkan untuk pengembangan sistem monitoring dan 

evaluasi dilakukan secara terpadu antar instansi dengan ruang lingkup pemetaan rambu-

rambu pelaksanaan pekerjaan secara jelas, skema pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

dan pelayanan, skema evaluasi kesinambungan fiskal, serta skema evaluasi dampak.  

Pada tahun 2015, Pemerintah juga memandang perlu untuk mendukung 

penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat 

miskin secara menyeluruh melalui peningkatan pelaksanaan program-program bantuan 

sosial baik yang bersifat reguler maupun temporer. Untuk program bantuan sosial 
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bersifat reguler dilakukan melalui program keluarga harapan (PKH), program 

peningkatan perlindungan sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, 

program penguatan ekonomi kelompok penduduk rentan miskin serta peningkatan 

cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada masyarakat yang belum terdaftar. 

Sedangkan, program bantuan sosial yang bersifat temporer meliputi transformasi 

bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) serta bantuan sosial korban bencana 

alam, bencana sosial dan goncangan ekonomi. 

3.3.4 Meningkatkan Ketahanan Fiskal 

Ketahanan fiskal terutama mengacu pada stabilitas APBN dan ketersediaan ruang 

gerak yang cukup dalam merespon gejolak perekonomian. Tekanan-tekanan yang telah 

terjadi dalam beberapa tahun terakhir  menuntut perlunya perhatian yang lebih untuk 

memperbaiki ketahanan dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk 

memelihara  sustainabilitas fiskal merupakan kebijakan strategis dalam menjaga 

kredibilitas kebijakan fiskal di mata pelaku pasar. Upaya memperkuat ketahanan fiskal 

dapat ditempuh sebagai berikut.  

(i) Penguatan fiscal buffer melalui penyediaan cadangan risiko fiskal, penggunaan 

Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan 

keuangan negara. Hal ini diarahkan agar kondisi fiskal senantiasa mempunyai 

kemampuan antisipatif dan responsif dalam merespon dinamika perekonomian 

yang terjadi.  

(ii) Peningkatan ruang fiskal (fiscal space) melalui optimalisasi pendapatan dan 

penguatan kualitas belanja (quality of spending). Hal ini dimaksud agar pemerintah 

mempunyai diskresi dan fleksibilitas yang cukup untuk mendukung pencapaian 

target pembangunan.  

(iii) Pengendalian tingkat kerentanan fiskal (fiscal vulnerability). Dalam konteks ini 

dilakukan dengan menjaga Debt to GDP Ratio, Debt service ratio, dan komposisi 

utang luar negeri tetap berada dalam batas yang aman.   
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BAB IV   
OUTLOOK EKONOMI DAN ASUMSI 2015 

 

4.1 OUTLOOK PEREKONOMIAN GLOBAL 2015 

Pada tahun 2014, membaiknya kinerja perekonomian dunia antara lain didorong 

oleh pemulihan yang terjadi di negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 

2014 diperkirakan meningkat dari 3,0 persen menjadi 3,6 persen, sementara 

perekonomian negara maju tumbuh signifikan dari 1,3 persen menjadi 2,2 persen, dan 

perekonomian negara berkembang tumbuh moderat dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen. 

Di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat 3,9 persen, 

sementara negara berkembang mencapai 5,3 persen, dan negara-negara maju tumbuh 

sebesar 2,3 persen. 

 

Tabel 4.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Utama Dunia (persen) 

 
                           Sumber: WEO, April 2014 

 

Di tahun 2015, Kondisi perekonomian AS yang mulai pulih akan terus 

berlangsung di tahun 2015. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh lebih 

tinggi yakni dari 2,8 persen menjadi 3,0 persen. Kondisi ini juga didukung oleh kepastian 

anggaran di mana konsolidasi fiskal akan membantu membawa perubahan utama 

terhadap perekonomian AS. Pemulihan ekonomi yang terjadi akan mendorong the Fed 

untuk menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilisasi ekonomi.   

Sementara itu, Eropa juga diperkirakan akan mengalami pemulihan dengan 

peningkatan pertumbuhan yang moderat dari 1,2 persen menjadi 1,5 persen pada 2015. 

Krisis utang yang terjadi di Eropa mulai dapat diselesaikan. Beberapa negara yang 

dilanda krisis tersebut seperti Portugal, Italia, Yunani, dan Spanyol telah berusaha untuk 

memenuhi target defisit anggarannya dan memperoleh bantuan dari lembaga-lembaga 

internasional. Pemulihan kawasan Eropa juga didorong oleh mulai membaiknya 

2013 2014f 2015f

Dunia 3,0 3,6 3,9

Negara Maju 1,3 2,2 2,3

AS 1,9 2,8 3,0

Kawasan Eropa -0,5 1,2 1,5

Jepang 1,5 1,4 1,0

Negara Berkembang 4,7 4,9 5,3

Tiongkok 7,7 7,5 7,3

India 4,4 5,4 6,4

ASEAN-5 5,2 4,9 5,4

Kawasan Utama

 

2 0 1 3 2 0 1 4 f 2 0 1 5 f

D u n i a 3 , 0 3 , 6 3 , 9

N e g a r a  M a j u 1 , 3 2 , 2 2 , 3

A S 1 , 9 2 , 8 3 , 0

K a w a s a n  E r o p a - 0 , 5 1 , 2 1 , 5

J e p a n g 1 , 5 1 , 4 1 , 0

N e g a r a  B e r k e m b a n g 4 , 7 4 , 9 5 , 3

T i o n g k o k  7 , 7 7 , 5 7 , 3

I n d i a 4 , 4 5 , 4 6 , 4

A S E A N - 5 5 , 2 4 , 9 5 , 4

K a w a s a n  U t a m a
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kepercayaan konsumen yang berdampak pada meningkatnya permintaan domestik. 

Meskipun demikian, permasalahan pengangguran yang masih tinggi serta inflasi yang 

masih sangat rendah tetap menjadi faktor risiko pada perekonomian Eropa di tahun 

2015. 

Pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 2015 diperkirakan akan melambat dari 

1,4 persen menjadi 1,0 persen. Hal ini merupakan dampak lanjutan dari diberlakukannya 

kenaikan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen pada April 2014. Kebijakan 

kenaikan pajak penjualan tetap akan diimbangi dengan paket stimulus fiskal dan 

moneter melalui pembelian obligasi. Namun dampak peningkatan pajak tetap 

memperlambat pertumbuhan permintaan rumah tangga hingga belanja korporasi. 

Pertumbuhan negara berkembang pada tahun 2015 masih akan dimotori oleh 

Tiongkok, namun perlambatan masih terjadi di negara tersebut. Sebagaimana tahun 

2013 dan 2014, Tiongkok diperkirakan tetap akan fokus pada stabilitas dan perubahan 

strukturalnya. Paket mini stimulus sebagai kebijakan pemerintah pada 2014 masih dapat 

menjadi penolong sehingga perlambatan Tiongkok tidak terlalu dalam. Di tahun 2015, 

Tiongkok diperkirakan tumbuh sebesar 7,3 persen.  

Berbeda halnya dengan Tiongkok, India dan ASEAN-5 diperkirakan akan tumbuh 

lebih cepat di tahun 2015. Pertumbuhan India pada tahun 2015 diperkirakan akan 

mencapai 6,4 persen lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada 2013 dan 2014 yang 

sebesar 4,4 persen dan 5,4 persen. Perbaikan kinerja ekonomi India didukung oleh 

kebijakan pengurangan impor emas dalam rangka mengurangi defisit neraca transaksi 

berjalannya dan kebijakan pengurangan subsidi untuk menekan defisit anggaran. 

Sementara itu, prospek kawasan ASEAN-5 akan membaik terutama ditopang oleh 

perbaikan daya saing seiring pemberlakuan pelaksanan ASEAN Economic Community 

(AEC) 2015. Pelaksanaan AEC diperkirakan akan meningkatkan aktifitas perdagangan, 

investasi dan efisiensi pasar yang berdampak positif bagi perekonomian ASEAN. 

Kawasan ASEAN pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh 5,4 persen.  

Pada tahun 2015 perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi 

dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Pertumbuhan volume perdagangan dunia ini 

didorong oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di negara-negara maju maupun 

berkembang. Di samping itu, sejumlah kesepakatan perdagangan antarnegara 

diperkirakan mulai memberikan hasil, termasuk juga mulai diberlakukannya ASEAN 

Economic Community (AEC) yang akan mendorong arus barang dan peningkatan 

produksi di ASEAN. 

Pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat dari 4,3 

persen di tahun 2014 menjadi 5,3 persen di tahun 2015. Pertumbuhan volume 

perdagangan di tahun 2015 ini masih akan dimotori oleh aktivitas di negara-negara 

berkembang. Ekspor negara-negara berkembang akan meningkat dari 5,0 persen 

menjadi 6,2 persen, sementara impor juga meningkat dari 5,2 persen menjadi 6,3 persen. 

Pada tahun 2015, permintaan dari negara-negara maju diperkirakan mulai meningkat 

kembali dan akan menjadi potensi ekspor bagi negara-negara berkembang.  
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Tabel 4.2  
Pertumbuhan Perdagangan Dunia (persen) 

 

 Sumber: WEO- IMF, April 2014 

 

Harga komoditas dunia diperkirakan akan mengalami penurunan di tahun 2015. 

Hal ini terutama didorong oleh kondisi iklim yang mendukung serta perbaikan pasokan, 

dan situasi geopolitik yang mulai stabil. Seiring dengan hal tersebut laju inflasi dunia 

diperkirakan akan melambat dari 3,5 persen tahun 2014 menjadi 3,4 persen tahun 2015. 

Dalam periode yang sama, inflasi di negara-negara berkembang juga diperkirakan 

melambat dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen, sementara inflasi di negara maju 

diperkirakan meningkat dari 1,5 persen menjadi 1,7 persen sejalan dengan mulai 

menguatnya kinerja perekonomian di negara-negara tersebut. 

 

 

4.2 OUTLOOK PEREKONOMIAN DOMESTIK DAN ASUMSI DASAR EKONOMI 

MAKRO 2015 

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian nasional di tahun 2015 diperkirakan akan semakin membaik 

seiring dengan kondisi domestik yang semakin stabil dan faktor eksternal yang 

menunjukkan tren peningkatan. Di sisi domestik, terjaganya tingkat inflasi akan 

mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga memperkuat konsumsi rumah 

tangga. Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya yang tercermin dalam konsumsi 

pemerintah dan investasi pemerintah berupa belanja barang, belanja pegawai, dan 

belanja sosial, serta belanja modal baik pusat maupun daerah juga terus berupaya untuk 

melakukan alokasi dengan efektif dan efisien. Pos-pos belanja tersebut diharapkan 

mampu menjadi stimulir untuk bergeraknya sektor riil sehingga mendorong tumbuhnya 

perekonomian nasional. Di sisi eksternal, meningkatnya pertumbuhan global dan volume 

perdagangan dunia diharapkan akan kembali menjadi faktor pendorong kinerja ekspor 

impor terutama melalui peningkatan permintaan dari negara-negara mitra dagang 

2011 2012 2013 2014f 2015f

Perdagangan 6,2 2,8 3,0 4,3 5,3

Ekspor 6,2 2,9 3,1 4,5 5,3

Impor 6,3 2,7 2,9 4,2 5,2

Perdagangan 5,2 1,6 1,8 3,9 4,7

Ekspor 5,7 2,1 2,3 4,2 4,8

Impor 4,8 1,1 1,4 3,5 4,5

Perdagangan 8,1 5,0 5,0 5,1 6,2

Ekspor 7,0 4,2 4,4 5,0 6,2

Impor 9,2 5,8 5,6 5,2 6,3

Indikator Pertumbuhan Volume (%)

Dunia

Negara Maju

Negara Berkembang
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utama Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pertumbuhan 

ekonomi di tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,5– 6,0 persen.   

Dari sisi pengeluaran, kinerja untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi 

pemerintah, PMTB, dan perdagangan diperkirakan terdapat peningkatan. Konsumsi 

rumah tangga diyakini dapat terus meningkat seriring dengan adanya upaya untuk 

menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas dan aksesibilitas terhadap kebutuhan 

pokok dengan cara menjaga kelancaran distribusi melalui perbaikan infrastruktur, 

pemantauan dan pengendalian harga, peningkatan jumlah cadangan logistik pemerintah, 

pengelolaan aturan perdagangan untuk stabilisasi pasokan pangan, serta penyediaan dan 

penyaluran beras bersubsidi. Selain itu, program renumerasi K/L serta penyesuaian gaji 

dan pesiun pokok PNS/TNI-Polri dan pensiunan masih terus berlanjut. Dukungan 

perbankan diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga 

melalui turunnya suku bunga kredit konsumsi. Berbagai upaya tersebut dimaksudkan 

untuk meningkatkan disposible income masyarakat. 

Untuk menjaga ketahanan daya beli masyarakat miskin pemerintah akan 

meningkatkan jumlah peserta program jaminan sosial kesehatan, baik dari sektor formal, 

sektor informal non miskin, maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Selain itu 

pemerintah juga akan meningkatkan manfaat jaminan sosial yang dapat dinikmati oleh 

peserta program jaminan sosial secara lebih luas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidup yang layak, serta melaksanakan SJSN yang berkesinambungan, terutama dari 

aspek finansial dan dalam pelaksanaan program jaminan sosial secara umum. Program-

program bantuan sosial yang masih tetap akan dilanjutkan antara lain Program Keluarga 

Harapan (PKH), raskin yang bersifat temporer, beasiswa siswa miskin dan lain-lain.  

Dengan berbagai upaya Pemerintah tersebut, maka pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga di tahun 2015 diperkirakan berada kisaran 4,9 persen hingga 5,2 persen.  

Sementara itu dari sisi konsumsi pemerintah, terdapat upaya peningkatan 

kualitas belanja pemerintah melalui efisiensi dan efektivitas belanja operasional atau 

belanja barang dan upaya percepatan penyerapan anggaran. Masih berlanjutnya 

renumerasi K/L dan reformasi sistem birokrasi pemerintahan juga turut mendorong 

kinerja konsumsi pemerintah. Untuk itu, konsumsi pemerintah diperkirakan mampu 

tumbuh pada kisaran 1,4 persen hingga 2,1 persen. 

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2015 juga 

dipengaruhi oleh masih ketatnya likuiditas yang berdampak pada suku bunga pinjaman 

atau kredit sehingga akan mempengaruhi sektor riil. Sumber dana domestik masih relatif 

terbatas sementara aliran dana asing masih rentan terhadap gejolak global. Sasaran 

pertumbuhan PMTB di tahun 2015 adalah untuk meningkatkan daya saing investasi 

Indonesia dan pemerataan realisasi investasi ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya 

mencapai sasaran investasi tersebut di atas, arah kebijakan yang ditempuh adalah 

menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, yang dapat 

mendorong pengembangan investasi dan usaha pada sektor produktif dengan tetap 

mengutamakan sumber daya lokal. Sementara itu untuk meningkatkan daya saing 

investasi Indonesia dan pemerataan realisasi investasi ke seluruh wilayah Indonesia, 
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maka diperlukan strategi pembangunan yang simultan terkait penyediaan pangan, 

sarana dan prasarana berupa infrastruktur, energi, penguatan konektivitas nasional, 

maupun perbaikan peraturan dan manajemen. Hal-hal tersebut dilakukan dalam upaya 

untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional dan mengatasi risiko gap antara 

permintaan dan pasokan. Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur 

dilakukan melalui peningkatan belanja modal pemerintah, pemberdayaan peran swasta, 

BUMN, dan Pemerintah Daerah,  Sementara itu, untuk mendukung iklim investasi agar 

lebih kondusif, pemerintah juga berupaya memberikan insentif fiskal untuk kegiatan 

ekonomi yang bersifat strategis serta meningkatkan program hilirisasi. Pertumbuhan 

PMTB di tahun 2015 diperkirakan  berada pada kisaran  4,7 persen hingga 6,1 persen.  

Kinerja ekspor dan impor riil juga diharapkan semakin membaik. Hal ini terutama 

didukung oleh meningkatnya perekonomian global dan volume perdagangan dunia, serta 

beberapa harga komoditas internasional. Kebijakan ekspor lebih diarahkan pada 

peningkatan ekspor produk non-migas dan ekspor jasa yang bernilai tambah lebih tinggi 

dan lebih kompetitif di pasar internasional melalui peningkatan akses pasar produk 

olahan ekspor nonmigas serta peningkatan upaya diplomasi perdagangan yang lebih 

efektif untuk pengembangan pasar ekspor. Pengembangan kawasan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), dan kawasan ekonomi khusus (KEK) 

merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor. Masyarakat Ekonomi 

ASEAN yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015 diperkirakan juga akan 

berpengaruh terhadap kinerja ekspor. Pasar ekspor akan terbuka luas sehingga 

membuka peluang untuk meningkatkan produksi nasional. Akan tetapi juga perlu 

diwaspadai peningkatan persaingan sehingga harus dilakukan upaya untuk 

meningkatkan produk ekspor.  

Dari sisi impor, kebutuhan akan barang impor diperkirakan mengalami 

peningkatan. Impor barang modal dan bahan baku merupakan kebutuhan untuk 

beroperasinya sektor industri pengolahan sedangkan barang konsumsi akan memenuhi 

kebutuhan konsumsi rumah tangga. Akan tetapi perlu diingat bahwa barang-barang 

impor tersebut harus dibatasi untuk mengurangi ketergantungan dan menumbuhkan 

industri sejenis atau substitusinya di dalam negeri. Pertumbuhan ekspor impor di tahun 

2015 diperkirakan berada pada kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen dan 1,0 persen 

hingga 2,0 persen. 

Dari sisi sektoral, di tahun 2015 seluruh sektor ekonomi diprediksi mengalami 

pertumbuhan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya permintaan global 

diperkirakan mendorong kinerja sektor industri pengolahan untuk meningkatkan 

kapasitas produksinya sehingga mampu memenuhi permintaan tersebut. Aliran modal 

masuk yang relatif membaik juga akan mendorong perkembangan investasi dan 

penurunan tingkat suku bunga sehingga memacu sektor produksi untuk meningkatkan 

produktivitasnya.  
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Tabel 4.3  
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 

 

    Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas 

 

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen hingga 3,6 persen. 

Pertumbuhan yang cukup tinggi didukung oleh beberapa sasaran strategis dalam 

penguatan ketahanan pangan salah satunya melalui program lanjutan dari tahun 

sebelumnya yaitu peningkatan produksi padi dalam memantapkan pencapaian surplus 

beras 10 juta ton dan peningkatan produksi pangan lainnya. Langkah-langkah utama 

yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh melalui perluasan areal 

pertanian pangan baru dengan mendayagunakan lahan-lahan terlantar, pemanfaatan 

lahan-lahan transmigrasi, dan tumpang sari lahan perkebunan dengan komoditi pangan, 

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, air tanah dan tambak, penelitian 

dan pengembangan benih-benih tanaman pangan unggul dan bibit unggul ternak dan 

perikanan serta penerapan inovasi budidaya, pengelolaan dan pengaturan perdagangan 

bahan pangan, penambahan produksi dari peningkatan investasi swasta dan BUMN 

dalam memproduksi pangan. Selain itu, sasaran ketahanan pangan juga ditujukan untuk 

meningkatkan produksi bahan pangan protein dalam rangka perbaikan kualitas 

konsumsi guna mengembangkan SDM yang sehat dan berkualitas melalui peningkatan 

penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Stabilisasi harga dan aksesibilitas terhadap 

kebutuhan pokok juga menjadi perhatian utama melalui perbaikan sistim distribusi, 

peningkatan ketersediaan bahan makanan seperti beras, kedelai dan gula, serta 

kebijakan Operasi Pasar Terbuka (OPT) apabila diperlukan.  

Sektor industri di tahun 2015 diperkirakan terus meningkat seiring dengan 

membaiknya perekonomian global. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan berkisar antara 

5,5 persen hingga 6,0 persen. Pemerintah juga mengupayakan peningkatan kinerja 

sektor industri pengolahan melalui pengembangan wilayah industri dengan 

Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga 4,9 - 5,2

Konsumsi Pemerintah 1,4 - 2,1

PMTB 4,7 - 6,1

Ekspor 4,3 - 4,8

Impor 1,0 - 2,0

Lapangan Usaha

Pertanian  3,2 - 3,6 

Pertambangan 0,6  - 1,1 

Manufaktur 5,5  - 6,0 

Listrik 5,0  - 5,6 

Konstruksi 6,0  - 6,6 

Perdagangan 5,4  - 5,9 

Transpor 9,7  - 10,2 

Keuangan 7,2  -  7,6

Jasa 5,0  - 5,5 

2015

2015
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meningkatkan pembangunan di kawasan industri di Luar Pulau Jawa. Peningkatan daya 

saing dan produktivitas industri juga terus diupayakan oleh pemerintah melalui 

peningkatan kualitas dan kapasitas sekolah vokasi industri, revitalisasi teknologi dan 

permesinan, revitalisasi balai riset, dan standardisasi di daerah, serta pengembangan 

industri kreatif. Selain itu, pemerintah juga mendukung peran industri kecil menengah 

melalui peningkatan kompetensi SDM, perluasan akses ke pembiayaan, peningkatan nilai 

tambah produk dan jangkauan pemasaran, serta peningkatan iklim usaha yang kondusif 

bagi UMKM. Dari segi kebijakan Fiskal, pemerintah tetap mengupayakan optimalisasi 

insentif bidang industri pengolahan. Revitalisasi industri diarahkan untuk memperkuat 

sektor industri pengolahan yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, 

meningkatkan keterkaitan antara sektor di dalam negeri untuk mengurangi 

ketergantungan impor dan meningkatkan ketahanan industri serta untuk 

mengembangkan produk-produk unggulan ekspor serta mendorong pengembangan 

industri berbasis teknologi tinggi.  

Sektor konstruksi pada tahun 2015 diprediksi mampu tumbuh 6,0 persen hingga 

6,6 persen yang didukung oleh program peningkatan ketersediaan infrastruktur 

pelayanan dasar yang meliputi peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan 

akses air minum dan sanitasi dan penataan perumahan/permukiman. Pembangunan 

fasilitas tenaga kelistrikan terus diupayakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi 

nasional melalui pembangunan pembangkit tenaga dan jaringan listrik serta 

penambahan kapasitas gardu induk listrik. Peningkatan layanan perumahan, air minum 

dan sanitasi merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk memenuhi 

kebutuhan dasar melalui pembangunan infrastruktur air limbah, drainase perkotaan di 

100 kabupaten/kota, serta tempat pemrosesan akhir sampah. Dalam rangka penataan 

perumahan dan permukiman, sasaran yang ingin dicapai secara spesifik adalah 

penyediaan baru hunian layak huni untuk 430.000 rumah tangga berpenghasilan rendah 

serta peningkatan kualitas hunian untuk 80.000 rumah tangga. Selain itu, pembangunan 

infrastruktur juga difokuskan kepada peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan 

infrastruktur energy serta pembangunan konektivitas nasional dan transportasi massal. 

Sektor transportasi diperkirakan tumbuh 9,7 persen hingga 10,2 persen. 

Tingginya pertumbuhan sektor ini didukung oleh masih tingginya permintaan 

masyarakat akan kebutuhan telekomunikasi. Rencana penambahan rute baru 

penerbangan nasional pada tahun 2015 yang akan menjangkau daerah-daerah terpencil 

diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan sektor ini. Kebijakan peningkatan 

efisiensi sistem logistik dan distribusi dan penguatan konektivitas nasional juga akan 

diterapkan pada periode tersebut. Arah kebijakan dari efisiensi sistem distribusi dan 

logistik diimplementasikan melalui pembangunan peningkatan efisiensi jalur distribusi 

bahan pokok dan strategis, peningkatan sistem informasi pendukung efisiensi logistik, 

peningkatan kapasitas SDM dan pelaku logistik, peningkatan peranan dan kualitas jasa 

logistik dan jasa distribusi, serta penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan. 

Sementara itu, penguatan konektivitas nasional diarahkan kepada pembangunan 

transporatsi massal perkotaan yang meliputi pengembangan sistem angkutan umum 
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massal (SAUM) berbasis rel antara lain MRT, monorail, tram dan Kereta Api di kawasan-

kawasan perkotaan seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Selain 

itu, pengembangan 300 gerbong untuk KA Jabodetabek dan pengadaan 2000 bus untuk 

16 kota besar juga menjadi sasaran yang ingin dicapai.  

 

4.2.2 Proyeksi Inflasi 2015 

Tekanan inflasi pada tahun 2015 diperkirakan relatif mereda, seiring dengan 

kecenderungan stabilnya harga-harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar 

internasional. Perbaikan aktivitas produksi di berbagai negara diperkirakan mendorong 

peningkatan pasokan bahan pangan di pasar global, sehingga mendorong 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 stabilnya harga minyak dunia.  

Sementara di pasar domestik, semakin meningkatnya kegiatan produksi dan 

aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kelancaran arus distribusi akan mendorong 

terjaminnya pasokan kebutuhan dalam jumlah yang memadai. Harga  bahan pangan 

domestik diperkirakan masih tetap terjaga seiring bauran kebijakan di bidang ketahanan 

pangan. Di samping itu semakin membaiknya koordinasi antara kebijakan fiskal, 

moneter dan sektor riil, serta peran aktif pemerintah daerah untuk menjaga laju inflasi di 

masing-masing wilayahnya akan memberi kontribusi positif bagi stabilitas harga 

nasional.  

Grafik 4.1  
Inflasi: Realisasi dan Proyeksi 

 

                              Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Walaupun kondisi relatif membaik, masih terdapat beberapa risiko yang dapat 

menjadi sumber tekanan inflasi di dalam negeri. Faktor gangguan cuaca dan bencana 

alam yang dapat menyebabkan kegagalan panen, di berbagai negara dan dalam negeri, 

masih tetap menjadi salah satu sumber peningkatan harga-harga komoditas pangan. 
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Sementara itu, potensi ketegangan geopolitik di beberapa negara produsen dan jalur 

pipa 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 utama Indonesia, sehingga berpotensi untuk meningkatkan tekanan 

dari sisi imported inflation. Meskipun tekanan inflasi global diperkirakan akan mereda di 

tahun 2015, Pemerintah tetap terus mewaspadai potensi gejolak harga bahan pangan 

dan energi di pasar internasional agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap 

perekonomian nasional.   

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, sarana dan prasarana produksi pertanian, peningkatan jumlah kapal 

penangkapan ikan, 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 

mendukung program ketahanan pangan seperti melakukan operasi pasar dan 

penyediaan beras untuk rakyat miskin. Alokasi dana cadangan juga disediakan untuk 

melakukan impor bahan pangan tertentu dalam rangka mengatasi tekanan kelangkaan di 

pasar domestik.  

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. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

inflasi tersebut dan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil dalam pengendalian inflasi, 

maka tahun 2015 inflasi diperkirakan bergerak di sekitar rentang sasaran inflasi tahun 

2015 yang telah ditetapkan sebesar 4 ± 1 persen. 
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4.2.3 Proyeksi Nilai Tukar 2015 

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2015 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 masih 

mengalami tekanan meskipun diharapkan akan kembali meningkat seiring perbaikan 

pertumbuhan dan permintaan ekonomi dunia, dan beberapa mitra dagang utama 

Indonesia.  

Grafik 4.2   
Pergerakan Rata-rata Nilai Tukar 

 

                                  Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Seiring dengan membaiknya ekonomi global, kebijakan-kebijakan pelonggaran 

likuiditas diberbagai negara diperkirakan akan semakin berkurang yang akan 

mendorong berkurangnya likuiditas di pasar global. Membaiknya perekonomian AS dan 

kenaikan suku bunga acuan di AS merupakan risiko lain yang menyebabkan persaingan 

untuk menarik likuiditas menjadi lebih 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. 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.  
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Meskipun terdapat berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar 

rupiah pada tahun 2015, 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 2015 

diperkirakan akan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp11.500 – 12.000 per dolar AS.  

 

4.2.4 Proyeksi Suku Bunga Surat Perbendaharaan Nnegara 3 Bulan 2015 

Kondisi perekonomian dunia pada tahun 2015 di perkirakan akan membaik. 

Selain itu, dampak pelaksanaan kebijakan tapering juga diperkirakan akan semakin 

mengecil. Namun demikian, likuiditas global diperkirakan masih relatif ketat antara lain 

akibat risiko rencana kenaikan suku bunga the Fed Fund Rate (FFR). Kondisi tersebut 

diperkirakan dapat mendorong meningkatnya suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 

(SPN) 3 bulan. Namun demikian, semakin membaiknya pendapatan masyarakat serta 

peningkatan pemahaman masyarakat tentang instrumen investasi disertai upaya 

Pemerintah untuk mendorong penguatan dan pengembangan instrumen pasar akan 

menjadi faktor yang mendorong penurunan tingkat suku bunga obligasi pemerintah, 

termasuk SPN 3 bulan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpotensi 

mendorong peningkatan dan penurunan suku bunga, maka suku bunga SPN 3 bulan pada 

tahun 2015 diperkirakan akan bergerak pada kisaran pada kisaran 6,0– 6,5 persen. 

 

4.2.5 Proyeksi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) 2015 

Di tahun 2015, permintaan akan minyak diperkiranan masih tinggi mengingat 

terjadinya peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global. 

Lembaga Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 

mencapai 3,9 persen di tahun 2015, lebih tinggi 0,3 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sementara itu, volume perdagangan dunia diperkirakan sebesar 5,3 persen. 

Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan di tahun 2014 yang diperkirakan hanya sebesar 

4,3 persen. Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperkirakan kenaikan 

permintaan minyak dunia sebesar 0,9 juta barel per hari pada tahun 2015 yang sebagian 

besar permintaan berasal dari negara-negara yang sedang berkembang sedangkan 

permintaan negara-negara OECD di luar AS mengalami penurunan. 

Badan Energi AS (EIA) memprediksikan bahwa harga minyak di tahun 2015 

masih cukup tinggi. Harga rata-rata minyak mentah Brent diperkirakan sebesar USD102 

per barel, sedangkan WTI USD91 per barel. Perkiraan ini lebih rendah jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2014, harga rata-rata minyak mentah Brent 

diperkirakan sebesar USD106 per barel dan WTI sebesar USD97 per barel. Penurunan 

harga ini dikarenakan adanya perkiraan tambahan pasokan minyak dunia. Di tahun 

2015, jumlah pasokan minyak OPEC diperkirakan turun sebesar 20 ribu barel per hari, 
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sedangkan pasokan dari negara-negara di luar OPEC naik sebesar 1,3 juta barel per hari. 

Selain itu, pemasangan pipa baru diperkirakan akan menurunkan biaya distribusi ke 

pusat penyulingan minyak di Gulf Coast. Jika dilihat dari pola historisnya, minyak ICP 

bergerak searah dengan pergerakan  minyak dunia. Untuk itu, di tahun 2015 harga rata-

rata minyak ICP diperkirakan akan bergerak tidak jauh dari harga di tahun 2014, yaitu 

pada kisaran USD95-USD110 per barel. 

 

4.2.6 Proyeksi Lifting Minyak dan Gas 2015 

Mulai tahun 2015, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan meningkat karena 

terdapat tambahan lifting minyak dari sejumlah lapangan. Yang menjadi andalan di 

tahun 2015 adalah lapangan Banyu Urip yang dikelola di bawah proyek blok Cepu. 

Lapangan ini diperkirakan memproduksi sekitar 165 ribu barel per hari. Blok Cepu juga 

akan menyokong peningkatan lifting minyak dan gas bumi di tahun 2015. Selain itu, akan 

ada dukungan dari beberapa proyek andalan hulu minyak dan gas yang lain seperti 

Jambaran,  Alas Tua, dan Tiung Biru. 

Berdasarkan uraian di atas, pada tahun 2015 diperkirakan akan ada peningkatan 

lifting baik dari minyak maupun gas bumi, sehingga lifting minyak dan gas bumi 

diperkirakan mencapai sekitar 2.100—2.255  ribu barel setara minyak per hari di tahun 

2015 yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar  900—920 ribu barel per hari dan gas 

bumi sekitar 1.200—1.250 ribu barel setara minyak per hari. 

 

4.2.7 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015 

Berdasarkan gambaran outlook dan faktor-faktor risiko maupun pendukung yang 

telah dijelaskan di atas, Pemerintah mengusulkan angka-angka kisaran asumsi dasar 

ekonomi makro 2015 seperti yang tercantum pada tabel 4.4 di bawah. Angka-angka 

tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 

yang akan disampaikan di semester dua 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab 4 Outlook Ekonomi dan Asumsi 2015  

59 
 

Tabel 4.4  
Perkiraan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015 

 

Sumber: Kementerian Keuangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013

realisasi realisasi

Pertumbuhan Ekonomi 6,3 5,8 5,5 5,5 - 6,0
%, yoy

Inflasi 4,3 8,4 5,3 3,0 - 5,0
%, yoy

Nilai Tukar 9.384 10.452 11.700 11.500 - 12.000
Rupiah per dolar AS, rata rata

Suku Bunga SPN 3 Bulan 3,2 4,5 6,0 6,0 - 6,5

(% rata rata)

ICP 112,7 105,7 105 95 - 110
(USD per barel)

Lifting

Minyak Mentah 860 825 818 900 - 920
(ribu barel per hari)

Gas 1260 1215 1224 1200 - 1250
(rb brl. setara minyak/hari)

2014 2015

Outlook

Range
Outlook
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BAB 5  
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2015 

 

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2015 merupakan penjabaran arah 

dan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, 

menjawab tantangan dan isu-isu strategis serta mendukung pencapaian sasaran dan 

target  pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. Dokumen PPKF 

disusun sebagai landasan awal bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015.  

Secara garis besar, PPKF tahun 2015 meliputi empat hal, yaitu: (i) pelaksanaan 

kebijakan fiskal tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014; (ii) perkiraan asumsi ekonomi 

makro tahun 2015; (iii) arah kebijakan fiskal tahun 2015; dan (iv) risiko fiskal tahun 

2015. 

 

5.1  PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL 2013 DAN PROYEKSI 2014 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal 

yang mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan 

dengan hal tersebut, penyusunan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan agar mampu  

merespon dinamika perekonomian, menjawab berbagai tantangan yang berkembang 

serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara optimal. 

Peranan tersebut terkait dengan fungsi APBN sebagai instrumen untuk mengalokasikan 

sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan pendapatan, dan menjaga stabilitas dan 

akselerasi kinerja ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal senantiasa 

diarahkan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

(pro growth), penciptaan lapangan kerja dalam rangka penurunan angka pengangguran 

(pro job), pengentasan kemiskinan (pro poor), namun dengan tetap mendukung 

pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Pilar-pilar tersebut 

menjadi acuan Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan fiskal dalam mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dengan tetap menjaga 

kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro. 

Dalam tahun 2013, perkembangan ekonomi global menghadapi ketidakpastian. 

Hal tersebut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi pasar 

keuangan yang relatif tinggi yang berpengaruh terhadap perekonomian domestik. 

Kondisi tersebut secara langsung turut mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBN 2013. 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik menyebabkan kurang optimalnya 

pencapaian penerimaan perpajakan. Sementara, kuatnya tekanan terhadap nilai tukar 

rupiah, yang diikuti dengan tingginya ICP, berdampak pada tingginya beban anggaran 



Bab 5 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2015 

61 
 

subsidi, meskipun disisi lain juga berdampak positif terhadap penerimaan migas. 

Kombinasi penurunan pada sisi pendapatan dan meningkatnya beban pada sisi belanja 

tersebut berimplikasi pada pelebaran defisit anggaran sehingga memicu bertambahnya 

pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) dan utang untuk menutup kekurangan 

pembiayaan.  

Untuk merespon dinamika perekonomian dan mengantisipasi potensi terjadinya 

tekanan yang lebih besar terhadap ketahanan fiskal, Pemerintah menempuh kebijakan 

untuk melakukan perubahan APBN pada tahun 2013. Latar belakang dilakukannya 

perubahan APBN tersebut meliputi 4 (empat) hal pokok. Pertama, penyesuaian asumsi 

makro sejalan dengan dinamika perekonomian global, regional dan domestik. Kedua, 

perubahan kebijakan fiskal dalam rangka menjaga fiscal sustainability dan stabilitas 

perekonomian. Ketiga, pergeseran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar 

jenis belanja. Keempat, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendukung 

kesinambungan fiskal.  

Secara garis besar, perubahan dalam APBN-P 2013 meliputi 4 (empat) kebijakan. 

Pertama, kebijakan pengendalian subsidi BBM yang disertai dengan program percepatan 

dan perluasan perlindungan sosial (P4S), pemberian bantuan langsung sementara 

masyarakat (BLSM), dan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur 

dasar. Kedua, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga yang esensinya untuk 

meningkatkan efisiensi dengan tetap menjaga kualitas output dan outcome. Ketiga, 

perluasan defisit anggaran, yang ditutup dengan tambahan pinjaman luar negeridan 

penerbitan SBN, serta tambahan pemanfaatan SAL. Keempat, menjaga rasio anggaran 

pendidikan minimal 20 persen dari belanja negara.  

Disamping penyesuaian di bidang fiskal, Pemerintah juga terus meningkatkan 

koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan guna menjaga stabilitas 

perekonomian nasional. Koordinasi tersebut dijabarkan dalam bentuk upaya 

mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, mengendalikan  inflasi, memperbaiki 

defisit transaksi berjalan, dan menjaga daya beli serta mendorong investasi untuk 

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.  

Meskipun perekonomian nasional menghadapi tekanan yang cukup kuat, 

pelaksanaan APBN-P 2013 secara umum dapat dijaga pada level yang cukup aman dan 

sehat. Defisit anggaran tahun 2013 dapat dikendalikan dalam batas aman yaitu sebesar 

2,23 persen terhadap PDB. Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

target APBN-P 2013  yaitu sebesar 2,38 persen terhadap PDB. Hal ini dipengaruhi oleh 

kombinasi lebih rendahnya tingkat pencapaian penyerapan belanja negara (95,0 persen 

dari pagu APBN-P 2013) dibandingkan pencapaian pendapatan negara (95,7 persen dari 

target APBN-P 2013). Namun demikian, realisasi defisit anggaran tahun 2013 tersebut 

masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2012 yang 

hanya sebesar 1,86 persen terhadap PDB. Perkembangan defisit sejak tahun 2009 dapat 

dilihat pada Grafik 5.1. 
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Grafik 5.1  
Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2009-2014 

  

   Sumber: Kementerian Keuangan 

Dalam tahun 2013, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.437,0 triliun atau 

95,7 persen dari target APBN-P 2013. Kurang optimalnya pencapaian pendapatan negara  

terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target realisasi penerimaan perpajakan 

pada tahun 2013. 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 melambatnya aktivitas perekonomian 

domestik. Selain itu, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami tekanan 

yang cukup kuat yang antara lain dipengaruhi oleh  melambatnya pertumbuhan investasi 

dalam negeri dan impor. Sebaliknya, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 

pada tahun 2013 dapat melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P 2013, yaitu 

mencapai 101,4 persen. Pencapaian tersebut terutama didorong oleh lebih tingginya 

penerimaan SDA migas, yang mencapai Rp203,6 triliun atau 112,7 persen dari target 

APBN-P 2013 karena terdepresiasinya nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

dari Rp9.600/USD menjadi Rp10.451/USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi 

pendapatan negara tahun 2012, realisasi pendapatan negara tahun 2013 meningkat 7,4 

persen atau Rp98,9 triliun. Peningkatan tersebut  berasal dari peningkatan  penerimaan 

perpajakan sebesar Rp96,7 triliun atau tumbuh 9,9 persen dan PNBP sebesar Rp2,4 

triliun atau tumbuh 0,7 persen. 

Selanjutnya, realisasi belanja negara tahun 2013 mencapai Rp1.640,1 triliun atau 

95,0 persen dari pagu APBN-P 2013. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari 

realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.126,9  triliun atau 94,2 persen dari pagu 

APBN-P 2013 dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp513,3 triliun atau 97,0 persen 

dari target APBN-P 2013. Pencapaian realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut selain 

karena faktor efisiensi belanja K/L, juga dipengaruhi oleh terkendalinya beban subsidi 

BBM pada tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi 
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belanja negara tahun 2013 meningkat 9,9 persen atau Rp148,3 triliun. Peningkatan 

tersebut bersumber dari peningkatan belanja pemerintah pusat 11,5 persen atau 

Rp116,3 triliun, dan peningkatan transfer ke daerah sebesar 6,8 persen atau Rp32,6 

triliun.  

Sampai dengan akhir 2013, realisasi pembiayaan mencapai Rp228,1 triliun atau 

101,7 persen dari target APBN-P 2013. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari 

pembiayaan dalam negeri sebesar Rp243,2  triliun atau 100,9  persen dari target APBN-P 

2013 dan realisasi pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp15,1 triliun atau 89,4 

persen dari  target APBN-P 2013.  

Memasuki tahun anggaran 2014, kondisi perekonomian dunia belum 

menunjukkan perubahan yang signifikan. Meskipun mengalami perbaikan, namun 

Kawasan Eropa masih diliputi ketidakpastian. Demikian juga dengan kondisi geopolitik 

di Timur Tengah. Risiko perlambatan juga diperkirakan masih mewarnai kinerja 

perekonomian sejumlah negara berkembang seperti Tiongkok. Kondisi eksternal yang 

kurang menggembirakan tersebut diperkirakan akan berdampak pada kinerja 

perekonomian domestik.  

Dengan mencermati dinamika indikator ekonomi makro pada awal tahun 2014, 

dan prospek perekonomian 2014, kinerja APBN tahun 2014 diperkirakan masih akan 

mengalami tekanan yang cukup kuat, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja 

negara. Dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan diperkirakan akan 

mengalami tekanan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan harga 

komoditas serta pelemahan kinerja ekspor. Sementara itu, tekanan terhadap belanja 

negara diperkirakan akan bersumber dari adanya potensi peningkatan beban subsidi 

energi seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah.  

Untuk menghadapi tekanan tersebut, di tahun 2014 pemerintah akan 

menerapkan berbagai kebijakan baik untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara, 

maupun untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam rangka 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, 

meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pemeriksaan dan penyidikan. Di 

bidang penerimaan negara bukan pajak, pemerintah akan terus berupaya untuk 

melakukan optimalisasi penerimaan sumber daya migas dan nonmigas melalui 

pencapaian target produksi dan efisiensi kegiatan usaha, dan mengoptimalkan 

penerimaan PNBP lainnya. Sementara itu, upaya peningkatan kualitas belanja akan 

ditempuh melalui: (i) efisiensi belanja subsidi 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, akan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan belanja 

pemerintah, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, meningkatkan fleksibilitas 
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K/L dalam pengelolaan keuangan negara, dan peningkatan pengendalian belanja serta 

penerapan reward dan punishment secara konsisten.  

Dengan berbagai tekanan terhadap pelaksanaan APBN 2014 dan kebijakan yang 

telah dan akan ditempuh Pemerintah, realisasi pendapatan negara selama triwulan 

pertama tahun 2014 mencapai Rp288,7 triliun, sedangkan realisasi belanja negara 

mencapai Rp286,5 triliun. Hal itu berarti terdapat surplus anggaran sebesar Rp2,2 triliun 

dalam triwulan pertama 2014. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

2013, realisasi pendapatan negara di triwulan pertama 2014 tersebut lebih tinggi 13,7 

persen, sedangkan realisasi belanja negara lebih tinggi 5,4 persen. Dengan demikian, 

realisasi defisit dalam triwulan pertama 2014 lebih rendah dibandingkan realisasi defisit 

pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan 

pertumbuhan realisasi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan belanja 

negara. 

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran dalam triwulan pertama 2014 

mencapai Rp113,8 triliun, yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri Rp120,8 triliun 

dan pembiayaan luar negeri negatif Rp7,0 triliun. Posisi Sisa lebih pembiayaan anggaran 

(SILPA) pada triwulan pertama 2014 adalah sebesar Rp116,0 triliun.  Hal tersebut 

terbentuk dari kombinasi antara surplus anggaran sebesar Rp2,2 triliun dan realisasi 

pembiayaan sebesar Rp113,8 triliun.  Gambaran umum perkembangan APBN dalam tiga 

tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1  
Ringkasan APBN 2012-2014 (triliun Rupiah) 

 

*) Unaudited  
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

 

2014

APBN

A. Pendapatan Negara 1.338,1 1.437,0 1.667,1

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.332,3 1.431,5 1.665,8

1. Penerimaan Perpajakan 980,5 1.077,3 1.280,4

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 351,8 354,2 385,4

II. Penerimaan Hibah 5,8 5,5 1,4

B. Belanja Negara 1.491,2 1.640,1 1.842,5

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.010,6 1.126,9 1.249,9

II. Transfer ke Daerah 480,6 513,3 592,6

C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (153,3) (202,8) (175,4)

D. Pembiayaan (I + II) 175,2 228,1 175,4

I. Pembiayaan Dalam Negeri 198,6 243,2 196,3

II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (23,5) (15,1) (20,9)

E. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 21,9 25,3 0,0

2012 2013*)Keterangan
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5.1.1  Pendapatan Negara  

Pendapatan negara dalam APBN mempunyai peran yang sangat penting sebagai 

sumber utama pendanaan belanja negara untuk pembangunan nasional. Peranan 

tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam enam tahun terakhir, 

pendapatan negara meningkat rata-rata 14,5 persen per tahun, yaitu dari Rp848,8 triliun 

pada tahun 2009 menjadi Rp1.667,1 triliun pada tahun 2014. Peningkatan tersebut 

terutama berasal dari penerimaan dalam negeri, yang meningkat dari Rp847,1 triliun 

menjadi Rp1.665,8 triliun, sedangkan penerimaan hibah justru mengalami penurunan 

dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,4 triliun.  

Dilihat dari komposisinya, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap 

penerimaan dalam negeri meningkat dari 73,2 persen pada 2009 menjadi 76,9 persen 

pada 2014. Sebaliknya, kontribusi PNBP dalam periode yang sama mengalami 

penurunan dari 26,8 persen menjadi 23,1 persen, namun secara nominal terus 

mengalami peningkatan. Perkembangan penerimaan dalam negeri sejak tahun 2009 

dapat dilihat pada Grafik 5.2. 

Grafik 5.2  
Perkembangan Penerimaan Dalam  Negeri Tahun 2009-2014 

 

           Sumber: Kementerian Keuangan 

Realisasi pendapatan negara tahun 2013 mencapai 95,7 persen dari APBN-P 

2013. Tidak tercapainya target pendapatan negara pada tahun 2013 tersebut disebabkan 

oleh kurang optimalnya penerimaan dalam negeri yang mencapai 95,6 persen, 

sedangkan realisasi hibah mencapai 122,9 persen. Sementara itu, kurang optimalnya 

penerimaan dalam negeri pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh tidak tercapainya 

target penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 93,8 persen dari targetnya. 

Sedangkan realisasi PNBP dapat melebihi target yang ditetapkan, yaitu mencapai 101,4 

persen.  
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Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi pendapatan 

negara tahun 2013 masih mengalami peningkatan sebesar  7,4 persen, didukung oleh 

peningkatan  penerimaan dalam negeri sebesar 7,4 persen. Dilihat dari komposisinya, 

realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 meningkat 9,9 persen dibandingkan tahun 

2012, sedangkan realisasi PNBP hanya meningkat 0,7 persen.  

Secara lebih rinci, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 mencapai 

Rp1.077,3 triliun atau 93,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 

sebesar Rp1.148,4 triliun. Tidak tercapainya target penerimaan perpajakan pada tahun 

2013 tersebut diakibatkan oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak nonmigas 

terutama PPh nonmigas dan PPN. Kedua penerimaan perpajakan tersebut merupakan 

kontributor utama penerimaan perpajakan dan menyumbang sekitar 75 persen terhadap 

total penerimaan perpajakan. Pada tahun 2013, realisasi PPh nonmigas dan PPN masing-

masing hanya mencapai 89,9 persen dan 90,8 persen dari targetnya dalam APBN-P 2013. 

Realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai  93,8 persen dari APBN-P 2013 

tersebut akan mengakibatkan baseline perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan 

tahun 2014 menjadi lebih rendah.  

Kurang optimalnya realisasi PPh nonmigas pada tahun 2013 terutama 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan, baik 

perekonomian global maupun domestik. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi PPh 

nonmigas, terutama PPh Pasal 25/29 Badan, mengalami tekanan yang cukup besar. 

Dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi PPh Pasal 25/29 badan tahun 2013 hanya 

mengalami pertumbuhan sebesar 1,4 persen. Melambatnya permintaan global yang 

memicu turunnya aktivitas ekonomi domestik menjadi faktor utama yang menyebabkan 

melemahnya pertumbuhan tersebut. Selain itu, berlanjutnya tren penurunan harga 

komoditas pertambangan mineral, seperti tembaga, nikel, dan batubara di pasar 

internasional ikut menurunkan aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang tambang 

dan berorientasi ekspor. Di sisi lain, realisasi penerimaan PPN tahun 2013 hanya 

mengalami kenaikan sebesar 14,0 persen dari realisasi tahun 2012, atau lebih rendah 

dari pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 21,5 persen. Perlambatan realisasi 

pertumbuhan PPN tersebut terjadi pada PPN Dalam Negeri (PPN DN) maupun PPN 

Impor. Realisasi PPN DN tahun 2013 tumbuh 17,7 persen, lebih rendah dari 

pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 22,4 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh 

melambatnya pertumbuhan investasi dalam negeri. Sementara itu, realisasi PPN impor 

pada tahun 2013 hanya tumbuh 8,3 persen, jauh lebih rendah daripada pertumbuhan 

pada tahun 2012 yang mencapai 20,2. Faktor utama yang menyebabkan melambatnya 

pertumbuhan PPN impor adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan impor yang pada 

tahun 2013 hanya tumbuh 1,2 persen, sedangkan pada tahun 2012 mampu tumbuh 6,7 

persen. Di sisi penerimaan kepabeanan, realisasi penerimaan bea keluar pada tahun 

2013 juga mengalami penurunan sebesar 25,5 persen dibandingkan dengan realisasi 

pada tahun 2012. Faktor utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah turunnya 

harga CPO di pasar internasional yang mengakibatkan rendahnya tarif bea keluar yang 

berlaku.  
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Selain dari sisi ekonomi, penurunan penerimaan perpajakan di tahun 2013 juga 

diakibatkan oleh adanya dampak jangka pendek dari penerapan beberapa kebijakan di 

bidang perpajakan yang memicu turunnya tax base penerimaan perpajakan. Kebijakan 

tersebut antara lain, kebijakan peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari 

Rp15,8 juta menjadi Rp24,2 juta yang mengurangi tax base PPh Orang Pribadi, dan 

kebijakan hilirisasi CPO yangmempengaruhi penerimaan bea keluar.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan 

penerimaan perpajakan pada tahun 2013. Kebijakan pajak nonmigas yang telah 

dilakukan antara lain melaksanakan program optimalisasi penerimaan pajak melalui:  

(a) penggalian potensi penerimaan pajak berbasis sektoral, antara lain pada sektor real 

estat, sektor otomotif, sektor jasa keuangan, sektor pertambangan, dan sektor 

perkebunan; (b) intensifikasi pemeriksaan PPh pasal 21; (c) penataan ulang WP, dalam 

hal ini akan dicocokkan data WP orang pribadi dengan data NIK (e-KTP) dan data WP 

badan dengan data sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), serta penataan 

ulang bendahara; (d) relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap 

WP, khususnya WP pertambangan dan perkebunan; (e) peningkatan pengawasan kinerja 

Kanwil dan KPP Direktorat Jenderal Pajak; dan (f) penerapan e-tax invoice. Selain 

menerapkan kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, dalam 

tahun 2013 Pemerintah juga menerapkan kebijakan berupa (a) pemberian fasilitas 

perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu dalam bentuk pajak 

ditanggung Pemerintah (DTP); dan (b) pemberlakuan kewajiban bagi pelaku UMKM 

yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk membayar PPh Final sebesar satu persen. 

Melalui PP 46 Tahun 2013 tentang PPh UMKM, Pemerintah memberikan kemudahan 

kepada WP orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 

miliar per tahun untuk mendapat perlakuan tersendiri mengenai ketentuan 

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang. 

Di sisi kepabeanan, Pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan 

2013 melalui : (a) akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang; (b) efektivitas 

pemeriksaan fisik barang; (c) konfirmasi certificate of origin dalam rangka FTA;  

(d) pengawasan modus antarpulau dan pemberantasan ekspor ilegal; (e) pengawasan 

modus switching jenis barang crude palm oil (CPO) menjadi turunan CPO dengan tarif 

bea keluar yang lebih rendah; (f) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; dan  

(g) audit bidang kepabeanan. Selanjutnya, optimalisasi di bidang cukai dilakukan melalui 

(a) pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal dan 

pelanggaran hukum lainnya; (b) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara 

sentralisasi; dan (c) audit terhadap para pengusaha BKC. 

Selanjutnya,  realisasi PNBP di tahun 2013 mencapai Rp354,2 triliun atau lebih 

tinggi 1,4 persen dari target APBN-P 2013. Pencapaian tersebut terutama didorong oleh 

lebih tingginya penerimaan SDA migas, yang mencapai Rp203,6 triliun atau 112,7 persen 

dari target APBN-P 2013. Tingginya realisasi penerimaan SDA migas tahun 2013 

tersebut lebih disebabkan oleh terdepresiasinya nilai kurs rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat dari Rp9.600/USD menjadi Rp10.451/USD. Namun, realisasi 
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penerimaan SDA migas tahun 2013 ini lebih  rendah 1,1 persen dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2012 sejalan dengan lebih rendahnya realisasi ICP, lifting minyak, dan 

lifting gas di tahun 2013. Selanjutnya, penerimaan SDA non migas tahun 2013 mencapai 

100,2 persen dari target dalam APBN-P 2013. Pencapaian tersebut didukung oleh 

pencapaian penerimaan dari pertambangan minerba dan panas bumi masing-masing 

mencapai 105,0 persen dan 167,7 persen dari APBN-P 2013.  Di sisi lain, penerimaan  

SDA Kehutanan tidak mencapai target karena turunnya volume produksi kayu sejalan 

dengan upaya pelestarian hutan. Sementara itu, realisasi penerimaan bagian Pemerintah 

atas laba BUMN tahun 2013 mencapai Rp33,98  triliun atau 93,2 persen dari target 

APBN-P 2013. Faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan 

laba BUMN tersebut adalah tidak dibayarnya dividen dari PT. Freeport Indonesia sebesar 

Rp1,5 triliun karena penurunan harga produk dan laba perusahaan. Namun demikian, 

apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pemerintah atas laba BUMN tahun 

2012, penerimaan pemerintah atas laba BUMN tahun 2013 lebih tinggi 10,3 persen.  

Sumber PNBP berikutnya berasal dari PNBP Lainnya. Dalam tahun 2013, realisasi 

PNBP Lainnya mencapai Rp69,3 triliun, atau 81,0 persen dari target APBN-P 2013. 

Rendahnya pencapaian PNBP Lainnya antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya 

pendapatan dari penjualan hasil tambang, khususnya batubara, karena turunnya harga 

batubara dunia seiring dengan turunnya permintaan batubara dari Tiongkok dan India. 

Disamping itu, rendahnya pendapatan dari premium obligasi akibat tekanan yang 

dihadapi perekonomian nasional juga turut menyebabkan rendahnya realisasi PNBP 

Lainnya. Apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP Lainnya tahun 2012, realisasi 

PNBP Lainnya tahun 2013 lebih rendah 5,7 persen. Sementara itu, realisasi penerimaan 

BLU tahun 2013 mencapai Rp24,2 triliun atau 2,9 persen diatas target APBN-P 2013. 

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan BLU tahun 2012, realisasi 

penerimaan BLU tahun 2013 lebih tinggi 11,4 persen. 

Memasuki tahun 2014, tekanan terhadap kondisi perekonomian Indonesia, baik 

dari sisi eksternal maupun internal, diperkirakan masih akan terus berlanjut, namun 

masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013. Sejalan dengan kondisi 

perekonomian makro tersebut, realisasi pendapatan negara dalam APBN 2014 pada 

triwulan pertama mencapai 17,3 persen dari target APBN 2014, sedikit lebih tinggi dari 

pencapaian pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 16,9 persen dari 

targetnya. Pencapaian pendapatan negara pada triwulan pertama 2014 tersebut 

bersumber dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp246,4 triliun dan realisasi 

PNBP sebesar Rp42,2 triliun. 

Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan pada triwulan pertama 2014 sebesar 

Rp246,4 triliun tersebut, lebih tinggi Rp25,9 triliun atau 11,7 persen dibandingkan 

dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 

target APBN 2014, realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan pertama 2014 

tersebut mencapai 19,2 persen, atau sama dengan tingkat pencapaian pada triwulan 

pertama 2013. 
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Realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan pertama 2014 tersebut 

bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp235,4 triliun, atau 19,2 

persen dari target APBN 2014, dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 

Rp11,0 triliun, atau 20,4 persen dari target APBN 2014. Penerimaan pajak dalam negeri 

tersebut terutama berasal dari penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp102,7 triliun, 

penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp83,8 triliun, serta penerimaan cukai Rp27,9 

triliun. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional bersumber dari 

penerimaan bea masuk sebesar Rp7,5 triliun dan bea keluar sebesar Rp3,5 triliun. Dilihat 

dari sisi pertumbuhannya, realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada triwulan 

pertama 2014 meningkat 11,9 persen dibandingkan dengan realisasi triwulan pertama 

tahun 2013, sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional meningkat 7,9 

persen. Meningkatnya penerimaan pajak dalam negeri terutama didukung oleh 

penerimaan PPh nonmigas yang tumbuh sebesar 12,9 persen dan penerimaan cukai yang 

tumbuh sebesar 16,2 persen. Di sisi lain, penerimaan pajak perdagangan internasional 

utamanya didukung oleh penerimaan bea masuk yang tumbuh 13,0 persen. 

Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan triwulan I 2013 dan 2014 dapat dilihat 

pada Grafik 5.3. 

Grafik 5.3  
Realisasi Penerimaan Perpajakan Triwulan I 2013 dan 2014 

 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 
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perpajakan hingga akhir tahun 2014 diperkirakan akan lebih rendah dari target yang 
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Dalam upaya mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2014, 

Pemerintah telah merencanakan kebijakan umum perpajakan, yaitu: (i) penyempurnaan 

peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil 

dan wajar; (ii) peningkatan kontribusi UMKM tehadap pendapatan negara; (iii) kebijakan 

perpajakan untuk meningkatkan capital inflow dan mengurangi capital outflow;  

(iv) evaluasi kebijakan tarif bea masuk umum, antara lain untuk sektor industri alat 

transportasi darat (angkutan umum) untuk mendukung moda transportasi dalam negeri; 

(v) penerapan kebijakan bea keluar untuk mendukung hilirisasi, antara lain bea keluar 

atas ekspor produk mineral; dan (vi) penyesuaian Tarif Cukai MMEA dengan kenaikan 

rata-rata sebesar 11,62 persen untuk produksi dalam negeri dan 11,7 persen untuk 

produksi impor. 

Selain bertujuan meningkatkan pendapatan negara, kebijakan di bidang 

perpajakan juga ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pemberian insentif 

fiskal untuk tujuan meningkatkan investasi dan daya saing. Insentif fiskal ini diberikan 

dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri atas (a) PPh DTP untuk 

komoditas panas bumi; (b) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak 

ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar 

internasional; dan (c) bea masuk DTP. 

Selanjutnya, Pemerintah juga akan melakukan kebijakan teknis di bidang pajak, 

yaitu (i) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan 

kepatuhan WP melalui implementasi penggunaan faktur pajak elektronik (e-invoice) 

dalam administrasi PPN dan penyampaian SPT PPh melalui e-filing untuk memberikan 

kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT; (ii) ekstensifikasi 

WP OP berpendapatan tinggi dan menengah berbasis data kependudukan (NIK) dengan 

memperhatikan sektor ekonomi dan perkembangan wilayah yang potensial;  

(iii) optimalisasi pengawasan pembayaran masa; (iv) penggalian potensi pajak dengan 

mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi, penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pada: 

(a) sektor nasional yang dilakukan pada sektor Real Estat (termasuk jasa konstruksi dan 

perhotelan) dan jasa keuangan (Perbankan); (b) sektor regional yang dilakukan sesuai 

potensi ekonomi dan potensi penerimaan pajak di setiap Kantor Wilayah DJP;  

(c) penggalian potensi pajak WP Bendahara melalui: pengembangan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah, rekonsiliasi nasional antara realisasi belanja Pemerintah dengan 

realisasi setoran pajak, dan registrasi ulang WP Bendahara; dan (d) penggalian potensi 

pajak WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;  

(v) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta 

perlakuan yang adil dan wajar; (vi) optimalisasi pemanfaatan data dan/atau informasi 

berkaitan dengan perpajakan dengan institusi lain dan otoritas pajak luar negeri melalui 

optimalisasi implementasi Pasal 35 A UU KUP dan meningkatkan kerjasama perpajakan 

internasional dalam pertukaran informasi; serta (vii) penguatan penegakan hukum bagi 

penggelap pajak, melaluiperbaikan kualitas dan kuantitas pemeriksaan, pemeriksaan 

bukti permulaan, penyidikan, dan penagihan pajak. 
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Dari tujuh pokok kebijakan tersebut, Pemerintah akan lebih memprioritaskan 

kebijakan untuk perluasan basis pajak, mengingat potensi pajak yang ada dalam 

perekonomian masih besar, seperti sektor usaha informal. Usaha untuk memperluas 

basis pajak tersebut juga memerlukan dukungan dari sisi legal atau peraturan 

perundangan-undangan, teknologi informasi, dan dukungan dari seluruh komponen 

masyarakat. 

Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan 

strategis di bidang di bidang Kepabeanan dan Cukai. Kebijakan di bidang kepabeanan 

antara lain: (i) mendorong early submission pemberitahuan impor dan sosialisasi 

penyebaran informasi melalui Portal Pengguna Jasa (PPJ); (ii) mempercepat eksekusi 

pemeriksaan fisik; (iii) memastikan kapasitas dan penyelarasan post-clearance control 

terutama melalui kegiatan audit; (iv) otomasi Sistem Komputer Pelayanan Ekspor;  

(v) melakukan audit terhadap eksportir komoditas terkena bea keluar; (vi) meluncurkan 

program Authorized Economic Operator; (vii) meningkatkan ketersediaan informasi 

dengan memperbaiki interaksi verbal kepada customers DJBC melalui pembentukan 

Customs Call Center; dan (viii) memulai kerjasama yang efektif antar pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang relevan melalui stakeholders lab guna menurunkan 

waktu impor. 

Sementara itu, kebijakan di bidang cukai yang akan dilakukan diantaranya yaitu: 

(i) optimalisasi dan pengamanan target penerimaan cukai melalui: (a) operasi 

pengawasan dan penindakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran 

hukum lainnya dengan melakukan  penyisiran wilayah produksi, distribusi, dan 

pemasaran; (b) monitoring terhadap Pengusaha/Pabrik BKC secara berkala;  

(c) monitoring terhadap peredaran/distribusi hasil tembakau dan harga transaksi pasar; 

dan (d) intensifikasi pengawasan lapangan berbasis data profiling dan manajemen 

risiko;  (ii) evaluasi kebijakan pembebasan cukai untuk BKC di Kawasan Perdagangan 

Bebas; (iii) penerapan Sistem Aplikasi Cukai secara sentralisasi (SAC-S); (iv) sosialisasi 

dan penyuluhan kepada stakeholders; dan (v) audit terhadap para Pengusaha BKC. 

Selanjutnya, realisasi PNBP dalam triwulan pertama tahun 2014 mencapai Rp42,2 

triliun atau 10,9 persen dari target dalam APBN 2014. Pencapaian tersebut terutama 

didukung oleh relatif tingginya penerimaan SDA yang mencapai Rp22,8 triliun atau 10,1 

persen dari target APBN 2014 sejalan dengan masih tingginya ICP dan terdepresiasinya 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam periode yang sama, realisasi 

bagian Pemerintah atas laba BUMN mencapai Rp2,7 triliun atau 6,7 persen dari target 

APBN 2014. Sementara itu, realisasi PNBP Lainnya dan penerimaan BLU dalam triwulan 

pertama 2014 masing-masing mencapai Rp14,3 triliun atau 15,2 persen dari target 

APBN 2014, dan Rp2,4 triliun atau 9,5 persen dari target APBN 2014. Apabila 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013, realisasi PNBP triwulan pertama 

2014 lebih tinggi 26,5 persen. Hal tersebut terutama didukung oleh tingginya 

penerimaan Pemerintah atas laba BUMN yang meningkat sangat tinggi sejalan dengan 

telah disetornya dividen dari beberapa BUMN. Selain itu, tingginya realisasi PNBP pada 

triwulan I 2014 juga didukung oleh lebih tingginya penerimaan SDA migas dan SDA non 
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migas, yang masing-masing meningkat 46,6 persen dan 28,0 persen. Perbandingan 

realisasi PNBP selama triwulan pertama 2013-2014 dapat dilihat pada Grafik 5.4. 

Grafik 5.4  
Realisasi PNBP Triwulan I 2013 dan 2014 

 

Sumber: Kementerian Keuangan   
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kebijakan antara lain: (i) menyusun/merevisi dasar hukum jenis dan tarif atas jenis 

PNBP sebagai dasar pemungut PNBP; (ii) optimalisasi pemungutan PNBP (peningkatan 

peran serta pihak-pihak terkait, seperti Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota);  

(iii) intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan negara 

melaui monitoring dan evaluasi serta penyusunan dan penyempurnaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; serta (iv) meningkatkan mutu dan produktivitas 

pelayanan K/L melalui pengembangan jenis dan kualitas pelayanan penunjang. 

 

5.1.2 Belanja Negara 

Seiring dengan semakin kompleknya tantangan yang dihadapi dalam pencapaian 

sasaran pembangunan nasional, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 

kualitas belanja negara. Upaya penguatan kualitas belanja tersebut antara lain dilakukan 

dengan (i) meningkatkan efisiensi alokasi (allocative efficiency)  agar besaran 

pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan (tepat jumlah) dan target yang 

hendak dicapai (tepat sasaran), (ii) meningkatkan efisiensi teknik/operasional (technical 

efficiency) agar proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana, dan proses 

penyalurannya (service delivery) tepat waktu serta menghasilkan output/outcome yang 

optimal, (iii) mendorong peningkatan efisiensi ekonomi (economic efficiency)  agar 

alokasi anggaran dapat memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian.  

Sejalan dengan hal tersebut, belanja negara mengalami peningkatan yang 

signifikan dalam enam tahun terakhir, yaitu dari Rp937,4 triliun pada tahun 2009 

menjadi Rp1.842,5 triliun pada tahun 2014. Dilihat dari komposisinya, belanja 

pemerintah pusat rata-rata mencapai 67,8 persen, sedangkan transfer ke daerah rata-

rata sebesar 32,2 persen. 

Pada tahun 2013, realisasi belanja negara mencapai Rp1.640,1 triliun atau 95,0 

persen dari pagu APBN-P 2013. Dari realisasi anggaran belanja negara tersebut, realisasi 

belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.126,9 triliun atau 94,2 persen dari pagu APBN-P 

2013, sedangkan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp513,3 triliun atau 97,0 persen 

dari pagu APBN-P 2013. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi belanja negara 

tahun 2013 meningkat sebesar Rp148,7 triliun atau 10,0 persen. Peningkatan tersebut 

berasal dari peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar Rp116,3 triliun atau 11,5 

persen dan transfer ke daerah sebesar Rp32,6 triliun atau 6,8 persen. Perkembangan 

belanja negara dalam periode 2009-2014 dapat dilihat pada Grafik 5.5. 
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Grafik 5.5  
Perkembangan Belanja Negara, 2009 – 2014 

 
Sumber: Kementerian Keuangan   

 

Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi 

belanja K/L dan belanja non K/L. Realisasi belanja non K/L mencapai Rp553,2 triliun 

atau 96,2 persen dari pagu APBN-P 2013. Sementara itu, realisasi belanja K/L pada tahun 

2013 mencapai Rp573,7 triliun atau 92,2 persen dari pagu APBN-P 2013. Realisasi 

belanja K/L tahun 2013 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi 

tahun sebelumnya yang mencapai 89,1 persen. Perkembangan belanja pemerintah pusat 

dalam periode 2009 - 2014 dapat dilihat pada Grafik 5.6. 

Grafik 5.6  
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2009 – 2014 

 

   Sumber: Kementerian Keuangan   
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Tingkat penyerapan belanja K/L tersebut antara lain dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: (i) adanya kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, yang ditujukan 

oleh lambatnya proses administrasi di K/L, antara lain proses pelelangan, penetapan 

pejabat perbendaharaan dan belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan; 

(ii) kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa; (iii) kendala teknis di lapangan, 

antara lain adanya permasalahan perijinan/pengadaan/pembebasan lahan, terjadinya 

bencana alam dan adanya masalah sosial; (iv) adanya berbagai upaya peningkatan 

efisiesi yang dilakukan K/L. 

Untuk meningkatkan penyerapan anggaran belanja K/L, Pemerintah telah 

mengambil langkah-langkah antara lain: (i) memperbaiki sistem penganggaran berbasis 

kinerja agar pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan dan pencapaian target guna 

meminimalisir revisi; (ii) memperbaiki regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang 

dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran; 

(iii) meningkatkan kewenangan K/L dalam melakukan revisi, dengan tetap menjaga 

pencapaian output; dan (iv) meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran dengan 

penerapan reward and punishment secara konsisten dan objektif. 

Selanjutnya, pembayaran bunga utang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2014 menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, sejalan dengan kenaikan pembiayaan 

utang. Namun kenaikan secara konsisten terjadi pada pembayaran bunga utang dalam 

negeri yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,3 persen dari tahun 2009 

hingga tahun 2014. 

Pembayaran bunga utang adalah kewajiban pemerintah sekaligus merupakan 

konsekuensi dari penggunaan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri dalam 

rangka menutup kebutuhan pembiayaan anggaran defisit. Pembayaran bunga utang 

dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: (i) asumsi nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing terutama USD, YEN, dan EURO, maupun dengan mata 

uang asing lainnya; (ii) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan sebagai referensi 

bunga instrumen variabel rate dan yield SBN; (iii) asumsi penerbitan SBN neto untuk 

memenuhi pembiayaan anggaran; (iv) perkiraan biaya yang timbul dari pengadaan utang 

baru (diskon penerbitan dan biaya penerbitan); (v) total outstanding utang pemerintah, 

dan (vi) perkiraan utang baru pemerintah tahun berjalan. 

Perkembangan pembayaran bunga utang tahun 2009 hingga tahun 2014 dapat 

dilihat pada Grafik 5.7. 
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Grafik 5.7  
Perkembangan Pembayaran Bunga Utang, 2009 – 2014 

 

            Sumber: Kementerian Keuangan   
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Untuk mengupayakan penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan 

lebih efisien, Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara 

bertahap setiap awal triwulan sepanjang  tahun 2013 dengan rata-rata kenaikan sekitar 

15 persen, kecuali pelanggan 450VA dan 900VA sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2012.  Kebijakan yang ditetapkan dalam Permen ESDM 

tersebut mampu menjaga realisasi subsidi listrik tahun 2013 sesuai target APBN-P 2013 

yaitu sebesar Rp100,0 triliun. 

Selanjutnya, realisasi belanja subsidi non-energi dalam tahun 2013 mencapai 

Rp45,1 triliun yang antara lain terdiri dari subsidi pangan Rp20,3 triliun, subsidi pupuk 

Rp17,6 triliun, subsidi pajak Rp4,1 triliun, subsidi PSO Rp1,5 triliun, dan subsidi benih 

Rp0,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan APBN-P tahun 2013, realisasi subsidi non-

energi tersebut mengalami penurunan terutama disebabkan oleh rendahnya penyaluran 

subsidi benih sebesar 28,5 persen dari total pagu anggarannya sebesar Rp 1,5 triliun. 

Rendahnya penyaluran subsidi benih tersebut karena adanya perubahan yang cukup 

signifikan dari sisi kebijakan dan sisi anggaran subsidi harga benih. Sebelum tahun 2013, 

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi harga benih melalui Belanja Subsidi 

Benih, Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Belanja Lain-lain,  serta BLBU pada Belanja 

Kementerian Pertanian. Namun, mulai tahun 2013, Dana BLBU dan CBN masuk menjadi 

bagian dari Belanja Subsidi Benih sehingga ada peningkatan anggaran yang cukup 

signifikan pada subsidi harga benih menjadi Rp1,5 triliun.  Perkembangan belanja 

subsidi tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Grafik 5.8. 

Grafik 5.8  
Perkembangan Belanja Subsidi Tahun 2009-2014 

 

            Sumber: Kementerian Keuangan   
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Dalam tahun 2013, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp513,3 triliun atau 

97,0 persen dari pagu APBN-P 2013. Realisasi tersebut terdiri atas dana perimbangan 

sebesar Rp430,4 triliun atau 96,6 persen dari pagu APBN-P 2013, serta dana otonomi 

khusus dan penyesuaian sebesar Rp82,9 triliun atau 98,9 persen dari APBN-P 2013. 

Realisasi Dana Perimbangan tahun 2013 terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 

Rp88,5 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp311,1 triliun, dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) sebesar Rp30,8 triliun. Sementara itu, realisasi Dana Otonomi Khusus 

sebesar Rp13,4 triliun dan Dana Penyesuaian sebesar Rp69,5 triliun.  

Dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi transfer ke daerah tahun 2013 

meningkat sebesar 6,8 persen. Peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan dana 

perimbangan sebesar 4,6 persen serta peningkatan dana otonomi khusus dan 

penyesuaian sebesar 19,5 persen. Secara lebih rinci, meningkatnya dana perimbangan 

tersebut bersumber dari meningkatnya DAU dan DAK, yaitu masing-masing 13,6 persen 

dan 18,5 persen. Sedangkan realisasi DBH lebih rendah 20,7 persen seiring dengan lebih 

rendahnya realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam tahun 2013. 

Sementara itu, meningkatnya dana otonomi khusus dan penyesuaian didorong oleh 

meningkatnya dana otonomi khusus sebesar 12,5 persen dan dana penyesuaian sebesar 

21,0 persen. Perkembangan transfer ke daerah periode 2009-2014 dapat dilihat dalam 

Grafik 5.9. 

 

Grafik 5.9  
Perkembangan Transfer ke Daerah, 2009 - 2014 

 

            Sumber: Kementerian Keuangan   
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terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah masing-masing 

sebesar 13,2 persen dan 20,6 persen dari APBN 2014.  

Secara lebih rinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp164,7 triliun 

terutama berasal dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp55,0 triliun (20,9 persen dari 

APBN 2014),  pembayaran bunga utang sebesar Rp33,6 triliun (27,7 persen dari APBN 

2014), dan subsidi sebesar Rp39,6 triliun (11,9 persen dari APBN 2014). Sementara itu, 

realisasi belanja barang dan modal sampai dengan triwulan pertama 2014, masing-

masing baru mencapai Rp14,9 triliun (6,9 persen dari APBN 2014) dan Rp7,8 triliun (4,3 

persen dari APBN 2014). Realisasi belanja pembayaran bunga utang, subsidi, dan 

bantuan sosial pada triwulan I 2014 sedikit lebih tinggi dibandingkan belanja 

pemerintah pusat pada periode yang sama tahun 2013. Perbandingan realisasi belanja 

pemerintah pusat dalam triwulan pertama 2013 dan 2014 dapat dilihat pada Grafik 5.10. 

Grafik 5.10 
 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I 2013 dan 2014 

 

            Sumber: Kementerian Keuangan   
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kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melalui dukungan 

anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan;  

(vi) melanjutkan dan memperluas program perlindungan masyarakat antara lain melalui 
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program nasional pemberdayaan nasional (PNPM), biaya operasional sekolah (BOS), 

program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM) dan kredit usaha rakyat 

(KUR); (vii) meningkatkan kualitas serta kemudahan akses dan keterjangkauan 

masyarakat; (viii) mengembangkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan 

program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan; (ix) kebijakan subsidi 

yang tepat sasaran, dalam rangka stabilitas harga, pengurangan tingkat kemiskinan, 

peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan energi baru dan terbarukan; (x) 

menjaga pelaksanaan Pemilu 2014 yang demokratis, lancar, jujur, adil dan aman dalam 

rangka mempertahankan stabilitas nasional; (xi) mengantisipasi ketidakpastian 

perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal; (xii) menyempurnakan 

pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium term expenditure 

framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending). 

Selanjutnya pemerintah juga akan terus melakukan kebijakan pengendalian 

subsidi BBM, antara lain melalui: (i) menerapkan pola subsidi tertutup dalam penyaluran 

BBM bersubsidi secara bertahap;  (ii) melanjutkan program konversi BBM ke BBG 

terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar; (iii) melanjutkan program konversi 

minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg; (iv) meningkatkan pemakaian BBN untuk biodiesel 

sekitar 10 persen mulai Januari 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 

Nomor 25 Tahun 2013; serta (vi) melanjutkan pengendalian BBM bersubsidi melalui 

Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian 

Penggunaan BBM. 

Di samping itu, Pemerintah juga akan melakukan berbagai langkah kebijakan 

pengendalian anggaran subsidi listrik di tahun 2014 melalui: (i) menerapkan 

penghapusan subsidi listrik secara bertahap untuk pelanggan golongan tarif industri  

[I-3] dengan daya di atas 200 kVA, khususnya dimulai dari perusahaan go public;   

(ii) melakukan penghapusan subsidi listrik secara bertahap untuk pelanggan golongan 

tarif industri [I-4] dengan daya di atas 30.000 kVA; ; (iii) melakukan penyesuaian tarif 

untuk empat golongan tarif pelanggan, yaitu golongan rumah tangga besar [R-3], bisnis 

menengah [B-2], bisnis besar [B-3], dan kantor pemerintah sedang [P-1];  

(iv) menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik;  

(v) mengoptimalkan pemakaian gas dan energi baru terbarukan untuk mengurangi BBM; 

(vi) mengembangkan energi tenaga surya khususnya di pulau-pulau terdepan yang 

berbatasan dengan negara lain dan untuk mensubstitusi PLTD (Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel) di daerah-daerah terisolasi; (vii) meningkatkan pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan; dan (viii) melakukan perbaikan formulasi perhitungan 

subsidi listrik dari cost plus margin menjadi performance based regulatory untuk 

meningkatkan akuntabilitas pemberian subsidi dan efisiensi PLN.  

Selanjutnya, kebijakan subsidi non energi di tahun 2014 secara garis besar masih 

sejalan dengan rencana pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2014. Namun 

demikian, khusus untuk subsidi pangan dan subsidi pupuk, Pemerintah akan melakukan 

beberapa langkah penyesuaian. Untuk subsidi pangan (raskin), Pemerintah akan 

menyalurkan pagu raskin sebanyak 2,8 juta ton beras, dengan anggaran sebesar Rp18,8 
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triliun untuk 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS), dengan alokasi sebanyak 

15kg/RTS/bulan. Di samping itu, Pemerintah juga merencanakan untuk mulai 

memberikan margin fee kepada Perum Bulog sebagai kompensasi atas penugasan 

Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan subsidi pupuk 2014 tetap diberikan untuk jenis 

pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik dengan sasaran penerima adalah petani 

pangan, hortikultura, hijauan ternak, pekebun ternak yang memiliki lahan kurang dari 2 

Ha dengan mekanisme subsidi tertutup melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

(RDKK). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat 

petani/kelompok tani telah dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk 

berimbang spesifik lokasi oleh tenaga penyuluh.  

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sampai dengan triwulan pertama 2014 

mencapai Rp121,9 triliun atau 20,6 persen dari alokasi dalam APBN 2014. Dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2013, realisasi transfer ke daerah triwulan pertama 

tahun 2014 menurun sebesar Rp23,8 triliun atau 16,3 persen. Realisasi transfer ke 

daerah tersebut terdiri atas realisasi dana perimbangan sebesar Rp115,3 triliun atau 

23,6 persen dari pagunya dalam APBN 2014, serta dana otonomi khusus dan 

penyesuaian sebesar Rp6,6 triliun atau 6,3 persen dari pagunya dalam APBN 2014. 

Secara rinci, realisasi dana perimbangan meliputi DAU sebesar Rp113,4 triliun atau 33,2 

persen dan DAK sebesar Rp1,9 triliun atau 5,6 persen, sementara untuk DBH belum ada 

realisasinya sampai dengan akhir triwulan pertama 2014. Selanjutnya, realisasi dana 

otonomi khusus dan penyesuaian triwulan pertama 2014 baru meliputi realisasi dana 

penyesuaian sebesar Rp6,6 triliun atau 7,5 persen dari pagu dalam APBN 2014, 

sementara untuk dana otonomi khusus belum ada realisasinya sampai dengan akhir 

triwulan pertama 2014. Perbandingan realisasi transfer ke daerah pada triwulan 

pertama 2013 dan 2014 disajikan dalam Grafik 5.11. 

Grafik 5.11  
Realisasi Transfer Ke Daerah Triwulan I 2013 dan 2014 

   

                Sumber: Kementerian Keuangan   
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Dalam tahun 2014, kebijakan transfer ke daerah ditujukan untuk:  

(i) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara 

pusat dan daerah serta antardaerah; (ii) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah;  

(iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan 

pelayanan publik antardaerah; (iv) mendukung kesinambungan fiskal nasional;  

(v) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan 

pembangunan daerah; (vi) meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah 

tertinggal, terluar, dan terdepan; serta (vii) meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja 

daerah. 

 

5.1.3  Pencapaian Program-Program Prioritas Nasional 

Sebagai instrumen fiskal, APBN mempunyai peran strategis dalam pencapaian 

tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

tengah keterbatasan sumber daya. Target pemerintah untuk memperluas dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut dapat diukur melalui pendekatan alokasi 

APBN pada berbagai prioritas nasional seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, 

penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, serta ketahanan 

pangan. 

Pembangunan bidang kesehatan akan dilaksanakan melalui pendekatan yang 

bersifat  preventif dan kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan 

lingkungan. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran 

kesehatan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan guna 

mendukung program-program kesehatan. Dari tahun 2009 hingga tahun 2014, anggaran 

kesehatan terus meningkat secara nominal, walaupun terjadi penurunan secara rasio 

terhadap belanja negara pada tahun 2012. Perkembangan anggaran kesehatan dan 

rasionya terhadap belanja negara dalam tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Grafik 5.12. 
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Grafik 5.12  
Perkembangan Anggaran Kesehatan dan Rasio terhadap Belanja Negara  

Tahun 2009 – 2014 

 

                Sumber: Kementerian Keuangan   

 

Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan melalui perluasan jangkauan 

pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan fasilitas 

pendidikan. Program-program yang dilakukan Pemerintah, antara lain berupa Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), pemberian beasiswa bagi 

siswa dan mahasiswa kurang mampu yang berprestasi, rehabilitasi fasilitas sekolah yang 

rusak, dan pembentukan endowment fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan 

Nasional (DPPN) untuk jaminan keberlangsungan program pendidikan bagi generasi 

berikutnya. Selain itu, program prioritas ini juga didukung melalui penyediaan dana 

tunjangan profesi guru, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan optimalisasi 

upaya pengembangan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran.  

Untuk mendukung program-program tersebut, anggaran pendidikan sejak tahun 

2009 secara konsisten terus dijaga serendah-rendahnya 20 persen dari total belanja 

negara. Pada APBN 2014, anggaran pendidikan telah mencapai Rp368,9 triliun. Dari 

jumlah tersebut, Rp130,3 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan 

Rp238,6 triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah. Perkembangan anggaran 

pendidikan terhadap belanja negara dalam periode 2007-2013 dapat dilihat pada Grafik 

5.13. 
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Grafik 5.13 
Perkembangan Anggaran Pendidikan Terhadap Belanja Negara Tahun 2009 – 2014 

 

                Sumber: Kementerian Keuangan   

Pembangunan bidang pertahanan dilakukan antara lain melalui percepatan 

pencapaian minimum essential force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan. 

Alokasi anggaran di bidang pertahanan dimanfaatkan untuk mendukung terlaksananya 

program-program pertahanan, antara lain: (1) program modernisasi alat utama sistem 

pertahanan (alutsista) dan non-alutsista/sarana dan prasarana matra darat; (2) program 

modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas sarana dan 

prasarana matra udara; (3) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta 

pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra laut; (4) program pengembangan 

teknologi dan industri pertahanan; dan (5) program modernisasi alutsista/non-

alutsista/sarana prasarana integratif. Untuk mendukung program-program tersebut, 

pemerintah terus meningkatkan anggaran bidang pertahanan terutama mendukung 

pencapaian MEF. Pada APBN 2014, anggaran bidang pertahanan telah mencapai Rp86,3 

triliun. Perkembangan anggaran di bidang pertahanan dalam periode 2009-2014 dapat 

dilihat pada Grafik 5.14. 

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menaikkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan. Seiring dengan pelaksanaan 

program-program pengentasan kemiskinan yang telah ditempuh oleh Pemerintah, 

tingkat kemiskinan turun secara signifikan dalam periode 2009-2014, yaitu dari 14,2 

persen pada tahun 2009 menjadi 11,4 persen pada tahun 2013 dan direncanakan 

menjadi 9,0 – 10,5 persen pada akhir tahun 2014. Dalam periode yang sama, anggaran 

untuk program-program pengentasan kemiskinan terus mengalami peningkatan dari 

Rp79,9 triliun menjadi Rp134,5 triliun. Peningkatan anggaran ini dimaksudkan untuk 

menjangkau seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin dan peningkatan kualitas 

program terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah.  
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Grafik 5.14  
Perkembangan Anggaran Bidang Pertahanan Tahun 2009 - 2014 

 

            Sumber: Kementerian Keuangan   

 

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif penyesuaian harga 

BBM pada tahun 2013, Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Program 
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besaran 15 kg/bulan/rumah tangga; (3) Pemberian Bantuan Sementara Langsung 
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(4) Perluasan cakupan dan besaran bantuan untuk program Bantuan Siswa Miskin 

(BSM). Melalui P4S telah dicakup sebanyak 2,4 juta rumah tangga miskin melalui PKH; 

15,5 juta Rumah Tangga Sasaran dan tidak mampu melalui Raskin dan BLSM; serta 16,6 

juta siswa melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM). Selain itu sebanyak 86,4 juta penduduk 

termiskin di Indonesia juga telah dicakup dalam skema Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas).  

Sejalan dengan dimulainya pelaksanaan BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014, 

program Jamkesmas diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui 

skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencakup 86,4 juta penduduk. Layanan 

sosial untuk masyarakat rentan juga terus dilaksanakan dengan target untuk anak, lanjut 

usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya. Perkembangan anggaran 

program pengentasan kemiskinan dan persentase penduduk miskin tahun 2009-2014 

pada Grafik 5.15. 
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Grafik 5.15  
Perkembangan Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan  

dan Persentase Penduduk Miskin Tahun  2009 – 2014 

 

                Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 
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dari total angkatan kerja pada akhir tahun 2014. Sejalan dengan itu, pemerintah secara 

konsisten terus melakukan peningkatan anggaran infrastruktur. Peningkatan tersebut 

cukup signifikan, sejak tahun 2009 hingga 2014 telah meningkat lebih dari 170 persen. 

Perkembangan anggaran infrastruktur dan tingkat pengangguran tahun 2009-2014 

dapat dilihat pada Grafik 5.16. 
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Grafik 5.16  
Perkembangan Anggaran Infrastruktur dan  Tingkat Pengangguran  

Tahun 2009 – 2014 

 
                       Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 

Ketahanan pangan merupakan isu yang paling krusial di Indonesia karena dapat 

mempengaruhi banyak aspek baik ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah 

terus berupaya mengatasi permasalahan pangan di dalam negeri dengan berupaya 

menciptakan stabilitas pangan melalui swasembada pangan. Program pencapaian 

ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui 

peningkatan produksi pangan dalam negeri; meningkatkan akses masyarakat terhadap 

pangan; meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; serta perlindungan dan 

pemberdayaan petani dan nelayan. Untuk itu, anggaran ketahanan pangan terus 

ditingkatkan. Pada kurun waktu 2009 hingga 2014, anggaran ketahanan pangan telah 

meningkat lebih dari 45 persen. Perkembangan anggaran ketahanan pangan tahun 2009-

2014 dapat dilihat pada Grafik 5.17. 

Grafik 5.17  
Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan  

Tahun 2009 - 2014 
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5.1.4  Pembiayaan Anggaran 

Pembiayaan anggaran diperlukan untuk menutup defisit anggaran sebagai 

dampak dari kebijakan fiskal yang ekspansif. Pada tahun 2013, realisasi defisit anggaran 

mencapai Rp202,8 triliun atau 2,2 persen terhadap PDB. Realisasi tersebut lebih rendah 

dari yang ditargetkan pada APBN-P 2013 sebesar Rp224,2 triliun atau 2,4 persen 

terhadap PDB. Pembiayaan defisit pada tahun 2013 sebesar Rp228,1 triliun terdiri dari 

pembiayaan utang sebesar Rp210,0 triliun, dan pembiayaan non-utang sebesar Rp18,1 

triliun. Apabila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2013, realisasi pembiayaan 

anggaran tahun 2013 lebih tinggi Rp3,9 triliun. Dengan defisit yang mencapai Rp202,8 

triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2013 sebesar 

Rp25,3 triliun.  

Dalam tahun 2013, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp210,0 triliun atau 

lebih rendah dari target APBN-P sebesar Rp215,4 triliun. Lebih rendahnya realisasi 

pembiayaan utang tersebut berasal dari lebih rendahnya realisasi penarikan Surat 

Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman luar negeri. Berdasarkan realisasi 

tersebut, stok utang pemerintah menjadi semakin kecil. Pada tahun 2009 stok utang 

pemerintah mencapai 28,3 persen terhadap PDB, turun menjadi 26,1 persen terhadap 

PDB pada akhir 2013. Hal ini sejalan dengan kebijakan net negative flow pinjaman luar 

negeri yang ditandai dengan lebih rendahnya penarikan pinjaman luar negeri 

dibandingkan pembayaran cicilan pokok utang. Selain itu, selama periode 2009-2013, 

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 melalui perluasan basis investor, 

pengembangan instrumen SBN, dan peningkatan likuiditas SBN seri-seri benchmark. 

Grafik 5.18  
Defisit dan Pembiayaan APBN, 2009-2014 

 

              Sumber: Kementerian Keuangan 
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Sementara itu, realisasi pembiayaan non-utang tahun 2013 mencapai Rp18,1 

triliun lebih besar dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp8,8 triliun. Pencapaian ini 

disebabkan oleh karena realisasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk PMN. Dengan 

realisasi defisit anggaran sebesar Rp202,8 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan 

anggaran mencapai Rp228,1 triliun, maka  SiLPA tahun 2013 sebesar Rp25,3 triliun. 

Perkembangan defisit dan pembiayaan APBN dalam periode 2009-2014 dapat dilihat 

pada Grafik 5.18. 

Dalam tahun 2014, Pemerintah akan tetap melaksanakan kebijakan fiskal yang 

ekspansif yang ditandai dengan defisit anggaran sebesar 1,69 persen terhadap PDB. 

Untuk menutupi defisit yang direncanakan pada tahun 2014 tersebut, pembiayaan 

anggaran direncanakan sebesar Rp175,4 triliun, yang terbagi atas pembiayaan utang 

sebesar Rp185,1 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp9,8 triliun. Untuk 

itu, kebijakan umum pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2014 

adalah sebagai berikut. Pertama, mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB 

berkisar 22 persen-23 persen pada akhir tahun 2014. Kedua, 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. Ketiga, 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. Keempat, 

meningkatkan kualitas perencanaan investasi Pemerintah dalam rangka meningkatkan 

nilai tambah bagi BUMN. Kelima, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan 

produktif antara lain melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek. Keenam, 

mendukung pembangunan infrastruktur, antara lain melalui PMN, dana bergulir, dan 

kewajiban penjaminan. Ketujuh, mendukung restrukturisasi atau phase out BUMN yang 

kurang sehat sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan mendorong 

BUMN sehat untuk go public. Kedelapan, mendukung pemberdayaan koperasi, usaha 

mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), antara lain melalui PMN untuk penjaminan 

program KUR dan dana bergulir; dan kesembilan, memprioritaskan penggunaan skema 

public private partnership (PPP) untuk pendanaan program dengan nilai USD500 juta 

atau lebih. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2014, realisasi pembiayaan anggaran 

telah mencapai Rp113,8 triliun atau 64,9 persen dari yang direncanakan pada APBN 

2014. Realisasi tersebut terutama pada realisasi pembiayaan utang sebesar Rp111,6 

triliun yang didominasi oleh penarikan SBN yang mencapai Rp118,7 triliun. Realisasi 

pembiayaan utang pada triwulan pertama tahun 2014 sebesar Rp111,6 triliun tersebut, 

jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi triwulan pertama tahun 2013 yang 

mencapai Rp34,5 triliun. Sementara itu, untuk realisasi pembiayaan non-utang hingga 

triwulan pertama tahun 2014 adalah sebesar Rp2,2 triliun, lebih tinggi dari realisasi 

triwulan pertama tahun 2013  sebesar Rp1,8 triliun. Dengan demikian, realisasi total 

pembiayaan pada triwulan pertama 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi 

total pembiayaan pada triwulan pertama 2013. Perbandingan realisasi pembiayaan pada 

triwulan pertama tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada Grafik 5.19. 
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Grafik 5.19  
Realisasi Pembiayaan Anggaran Triwulan I Tahun 2013 dan 2014 

 
                  Sumber: Kementerian Keuangan 
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modal dari emerging market ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, faktor potensi 
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arus modal ke emerging market khususnya Indonesia. 

Selama beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin 
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untuk diversifikasi instrumen, serta memberikan benchmark bagi pihak swasta dalam 

menerbitkan obligasi berdenominasi valas. 

Grafik 5.20  
Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 

 

          Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Perkembangan rasio outstanding utang terhadap PDB menunjukkan penurunan 

dari titik tertinggi pada tahun 2000 sekitar 88 persen menjadi 28,34 persen pada tahun 

2009, dan 24 persen pada tahun 2012. Namun karena depresiasi rupiah terhadap 

beberapa mata uang valuta asing utama, rasio tersebut naik kembali menjadi 26,11 

persen pada tahun 2013. Selanjutnya, rasio outstanding utang terhadap PDB tersebut 

diproyeksikan akan kembali turun pada tahun 2014 menjadi 24,7 persen.Perkembangan 

posisi utang Pemerintah dalam periode 2009-2014 dapat dilihat pada Grafik 5.20. 

Sementara itu,  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) pengalokasian program dana pengembangan pendidikan nasional, (vii) optimalisasi 

28.4%

26.1%

24.4%

24.0%

26.1%

24.7%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2009 2010 2011 2012 2013*) 2014
APBN

Rp Triliun Outstanding PDB Rasio Utang

*) Unaudited



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015 

92 
 

penerimaan cicilan pengembalian pinjaman; dan (viii) pengalokasian dan pengelolaan 

dana kewajiban penjaminan Pemerintah. 

 

5.2  Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015 

Proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2015 akan sangat dipengaruhi oleh 

dinamika ekonomi global. Indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2015 

diperkirakan sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi akan sedikit mengalami 

perlambatan mencapai 5,5 - 6,0 persen; (ii) tingkat inflasi dapat dikendalikan pada 

tingkat yang cukup moderat sebesar 3,0 - 5,0 persen; (iii) tingkat bunga SPN 3 bulan 

akan berada pada kisaran 6,0 – 6,5 persen; (iv) nilai tukar rupiah berada pada kisaran 

Rp11.500-Rp12.000 per dolar AS; (v) harga minyak ICP diperkirakan berada pada 

USD95 – USD110/barel; (vi) lifting minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 900 – 

920 ribu barel per hari; serta (vii) lifting gas diperkirakan berada pada kisaran 1.200-

1.250 ribu barel per hari setara minyak. Rincian asumsi ekonomi makro tahun 2015 

sebagai dasar penyusunan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel  5.2  
Asumsi Ekonomi Makro 2014-2015 

 

                    Sumber: Kementerian Keuangan 

   

 

5.3  ARAH DAN TANTANGAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2015 

Secara garis besar, tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun, terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

tersebut hanya akan tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan yang 

berkelanjutan  (sustainable development) dan berkeadilan, yang ditopang oleh kebijakan 

fiskal yang sehat dan berkelanjutan.  

Selama ini pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk selalu mewujudkan 

kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan 

melalui: (i) mendorong peningkatan produktivitas APBN (productivity), (ii) menjaga 

keseimbangan (balance) dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan 

APBN

2014
2015

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0               5,5 - 6,0

2 Inflasi (%) 5,5 3,0 - 5,0

3 Nilai Tukar (Rp/US$) 10.500        11.500 - 12.000

4 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,5 6,0 - 6,5

5 Harga Minyak ICP (US$/barel) 105              95 - 110

6 Lifting  Minyak (ribu barel/hari) 870              900 - 920

7 Lifting  Gas (ribu barel/hari setara minyak) 1.240           1.200 - 1.250

INDIKATOR EKONOMI
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konservasi terhadap lingkungan, (iii) memperkuat daya tahan (resilience) fiskal melalui 

penguatan fiscal buffer dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara, serta  

(iv) mendorong pengelolaan fiskal secara prudent dengan risiko yang terkendali.   

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. Dengan demikian, kebijakan fiskal 

diharapkan tidak hanya mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara 

optimal, tetapi juga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, 

dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. 

Mencermati perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik, 

pembangunan pada tahun 2015 diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin 

berat dan kompleks. Beberapa tantangan global tersebut antara lain:  (i) risiko gejolak 

perekonomian global dan dampak perlambatan perekonomian Tiongkok; (ii) potensi 

gejolak likuiditas global; dan (iii) gejolak harga komoditas pasar global. Sementara itu, 

tantangan domestik perekonomian nasional antara lain: (i) percepatan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih inklusif; (ii) dinamika pasar ketenagakerjaan; (iii) peningkatan 

kapasitas produksi melalui perbaikan iklim investasi dan infrastruktur; (iv) tekanan 

defisit neraca transaksi berjalan; (v) ketergantungan terhadap impor barang modal;  

(vi) ketahanan energi dan pangan; (vii) tekanan defisit APBN terutama disebabkan oleh 

terkendalanya pencapaian target penerimaan negara dan peningkatan beban subsidi 

energi; (viii) peningkatan kualitas dan percepatan penyerapan belanja APBN;  

(ix) fleksibilitas APBN dan fiscal space untuk mengantisipasi ketidakpastian; (x) stabilitas 

sistem keuangan; dan (xi) peningkatan kesejahteraan (pengurangan pengangguran, 

kemiskinan, dan kesenjangan). 

Berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi tersebut dan sesuai dengan jiwa 

RKP 2015, yaitu mendorong keberlanjutan reformasi pembangunan dan peningkatan 

daya saing nasional dalam mendukung terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi 

yang berkeadilan, Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2015 adalah 

“Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk 

memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar 

memenuhi aspek keadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga 

kesinambungan fiskal.  

Upaya untuk memperkuat stimulus fiskal 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 untuk menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Dari sisi belanja 

negara, stimulasi perekonomian ditempuh dengan meningkatkan belanja modal secara 

signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan 

daya saing, memperlebar fiscal space guna meningkatkan fleksibilitas fiskal dalam 
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merespon dinamika perekonomian, dan mengakselerasi pencapaian target-target 

pembangunan. Stimulasi dari sisi pembiayaan ditempuh dengan mengarahkan 

pemanfaatan utang hanya untuk kegiatan yang produktif, dan memberdayakan peran 

swasta, BUMN dan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pembangunan 

infrastruktur.  

Selanjutnya, upaya mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal 

dilakukan melalui 3 (tiga) langkah utama. Pertama, mengendalikan defisit dalam batas 

aman. Hal ini ditempuh melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim 

investasi dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja dan 

memperbaiki struktur belanja. Kedua, penurunan rasio utang terhadap PDB melalui 

pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang manageable, net 

negative flow, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Ketiga, 

mengendalikan risiko fiskal dalam batas aman, yang ditempuh melalui pengendalian 

rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio terhadap pendapatan 

dalam negeri, rasio utang terhadap PDB, dan menjaga komposisi utang dalam batas 

aman.  

 

5.3.1  Kebijakan Defisit 

Menyongsong tahun 2015, prospek perekonomian nasional diperkirakan akan 

menunjukan optimisme walaupun tantangan yang akan dihadapi juga diperkirakan akan 

semakin kompleks. Namun demikian, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus 

berupaya mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dengan segala 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki.  

Dengan memperhatikan tantangan yang akan dihadapi, isu-isu strategis dan 

potensi serta keterbatasan sumber daya perekonomian yang dimiliki, kebijakan fiskal 

yang akan ditempuh pemerintah pada tahun 2015 masih tetap ekspansif. Konsekuensi 

dari kebijakan yang ekspansif tersebut adalah terjadinya defisit anggaran. 

Secara umum, perumusan kebijakan fiskal yang ekspansif senantiasa 

mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi makro dan keseimbangan ekonomi 

mikro. Keseimbangan ekonomi makro menekankan perlunya menjaga harmonisasi dan 

sinergi antara target fiskal, moneter, dan sektor riil untuk memperkuat stabilitas 

perekonomian nasional. Sementara itu, keseimbangan mikro lebih menekankan pada 

keselarasan antara kemampuan menghimpun pendapatan negara (kapasitas fiskal) 

dengan prioritas kebutuhan belanja dalam mendukung pencapaian target pembangunan. 

Pada tahun 2015, kebijakan defisit diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal 

dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan 

dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan fiskal 

ekspansif yang terukur tersebut diwujudkan Pemerintah dengan menempuh kebijakan 

defisit anggaran yang terkendali berkisar 1,7-2,5 persen terhadap PDB. Rasio defisit 
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tersebut telah mempertimbangkan tersedianya ruang fiskal yang memadai untuk 

memberi fleksibilitas bagi pemerintahan baru. 

 

5.3.2  Kebijakan Pendapatan Negara 

Pada tahun 2015 penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh sekitar 11-13 

persen dari outlook 2014. Dalam upaya mencapai target penerimaan perpajakan 

tersebut, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan fiskal di bidang perpajakan.  

Secara umum, pokok-pokok kebijakan perpajakan pada tahun 2015 akan 

diarahkan pada: (i) kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan 

perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, penggalian potensi penerimaan perpajakan 

secara sektoral; (ii) kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi 

nasional  melalui penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh 

nonmigas; (iii) kebijakan perpajakan dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai 

tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada 

sektor atau komoditas tertentu; dan (iv) kebijakan perpajakan dalam rangka 

pengendalian konsumsi barang kena cukai antara lain dalam bentuk penyesuaian tarif 

cukai hasil tembakau. 

Dalam rangka mendukung pokok-pokok kebijakan perpajakan pada tahun 2015, 

Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis 

terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan baik dari sisi penerimaan pajak maupun 

penerimaan kepabeanan cukai. Beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis di 

bidang pajak antara lain: (i) meningkatkan penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan dan sektor ekonomi informal; (ii) mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan 

(e-KTP); (iii) menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak; (iv) mengembangkan model Compliance Risk Management 

(CRM); (v) meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan; (vi) meningkatkan 

penegakan hukum; (vii) mengembangkan strategi komunikasi yang terintegrasi;  

(viii) meningkatkan efektifitas penghimpunan, pengolahan, dan pemanfaatan data; dan 

(ix) mengimplementasikan transformasi kelembagaan. 

Di sisi lain, Pemerintah akan tetap melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan 

teknis di bidang kepabenan pada tahun 2015, yaitu: (i) penggalakan pemberitahuan dini 

lewat skema pra-notifikasi; (ii) peralihan pengiriman pemberitahuan impor barang (PIB) 

dan dokumen pelengkap pabean impor secara tunggal (single submission);  

(iii) pengembangan sistem layanan dan pengawasan yang berjenjang dan terotomasi 

berdasarkan manajemen risiko terpusat di Kawasan Berikat; (iv) implementasi penuh 

aplikasi izinperizinan tempat penimbunan berikat (TPB) online; (v) peluncuran 

integrated monitoring room untuk pengawasan Kawasan Berikat di dua belas kantor 

pelayanan; (vi) peningkatan ketersediaan informasi untuk pengiriman dan penerima 

barang kiriman dengan melibatkan penyelenggara pos; (vii) peningkatan akurasi 

penetapan nilai pabean, klasifikasi barang, dan pemeriksaan fisik; (viii) peningkatan 
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konfirmasi surat keterangan asal dalam rangka skema Free Trade Area; (ix) peningkatan 

akurasi penelitian jumlah dan jenis barang ekspor; (x) peningkatan pengawasan modus 

antar pulau dan modus switching jenis barang ekspor; (xi) optimalisasi operasi 

pengawasan terpadu, patroli laut, dan patroli darat; dan (xii) joint audit dengan 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Sementara itu, kebijakan teknis di bidang cukai pada tahun 2015 lebih diarahkan 

kepada manajemen risiko dan perbaikan sistem antara lain yaitu: (i) mendesain risk 

engine cukai terintegrasi yang handal, meliputi: menentukan fokus strategis dan area 

risiko, identifikasi risiko pada tiap area risiko, menganalisis dan memprediksi risiko, 

formulasi risk engine (ii) mendesain database cukai terpusat, melalui: identifikasi data 

untuk manajemen risiko, memilih data untuk disimpan di database, mengembangkan 

pemetaan data, formulasi mekanisme update, dan otomasi database; (iii) peluncuran 

sistem  otomasi cukai melalui deklarasi secara elektronik untuk Permohonan Penyediaan 

Pita Cukai (P3C), Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1), 

Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (CK-4), Pemberitahuan Mutasi 

Barang Kena Cukai (CK-5), dan Pemberitahuan Pelindung Pengangkutan Etil 

Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol yang Sudah Dilunasi Cukainya di Peredaran 

Bebas (CK-6);  dan (iv) peluncuran sistem laporan aplikasi cukai (LACK). 

Selain itu, kebijakan lainnya yang dapat mendukung pengamanan penerimaan 

kepabeanan dan cukai diantaranya yaitu: (i) persiapan ASEAN Economic Community 

(AEC) 2015 melalui integrasi ASEAN Single Window (ASW); (ii) evaluasi Sistem Aplikasi 

Piutang dan Pengembalian (SAPP); (iii) integrasi sistem kepabeanan dan cukai  dengan 

government agencies dan entitas pelabuhan atau bandara; (iv) pengembangan portal 

pertukaran data dengan BI, BPS, DJP, K/L terkait; (v) memperbaiki layanan informasi 

dan mengoptimalkan publikasi media guna membantu meningkatkan citra DJBC melalui 

peluncuran website bea dan cukai yang baru; dan (vi) penyelarasan organisasi, sumber 

daya manusia, dan infrastruktur dengan mandat DJBC.  

Terlepas dari kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tersebut, 

berbagai hal masih menjadi tantangan dalam upaya mencapai target penerimaan 

perpajakan pada tahun 2015. Tantangan tersebut antara lain: (i) masih tingginya sektor 

informal yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan; (ii) potensi penurunan PPnBM 

akibat peralihan konsumsi kendaraan roda empat ke LCGC yang bebas PPnBM;  

(iii) turunnya tarif efektif rata-rata bea masuk sebagai dampak  komitmen Indonesia 

dalam FTA; (iv) fluktuasi harga komoditas CPO Internasional  seiring dengan 

ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap penerimaan bea keluar CPO 

dan turunannya; (v) potensi menurunnya penerimaan bea keluar mineral  sebagai 

dampak adanya  kebijakan pelarangan ekspor biji mineral sesuai UU No.4 Tahun 2009 

tentang Minerba; (vi) potensi menurunnya volume produksi hasil tembakau  seiring 

dengan adanya ketentuan di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes 

No.28 Tahun 2013; dan (vii) keterbatasan data pendukung untuk pemeriksaan pajak. 

Sejalan dengan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah juga akan 

terus  berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP di tahun 2015. Secara umum, 
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arah kebijakan PNBP tahun 2015 adalah:(i) optimalisasi PNBP sumber daya alam antara 

lain melalui upaya pencapaian target produksi, transparansi pengelolaan, dan efisiensi 

produksi; (ii) optimalisasi dividen BUMN dengan tetap memperhatikan kebutuhan 

pengembangan bisnis dan kinerja keuangan; (iii) penyempurnaan peraturan PNBP yang 

dikelola oleh Kementerian/Lembaga (K/L); (iv) penguatan kelembagaan pengelola PNBP 

baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi penerapan sistem teknologi 

informasi; dan (v) peningkatan pengawasan dalam penyetoran PNBP.  

Dalam tahun 2015, sumber penerimaan PNBP 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 pada tahun 2015, pemerintah akan melakukan beberapa pokok kebijakan, baik itu 

kebijakan SDA Migas maupun Non Migas. Kebijakan utama untuk mengoptimalkan 

penerimaan SDA migas dalam tahun 2015 adalah : (i) Peningkatan produksi migas yang 

bersumber dari peningkatan produksi lapangan Banyu Urip, Senoro, Husky–Madura, 

Matindok, dan Kepodang; (ii) Pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas 

bumi melalui langkah-langkah  yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi, melalui: (a) optimalisasi perolehan minyak 

dari cadangan minyak yang ada pada lapangan-lapangan yang telah beroperasi melalui 

peningkatan manajemen cadangan minyak; (b) melakukan percepatan pengembangan 

lapangan baru; (c) melakukan percepatan produksi pada lapangan migas;  

(d) meningkatkan kehandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang untuk 

meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplanned shutdown;  

(e) mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan 

enhanced oil recovery (EOR); serta (f) meningkatkan koordinasi antar instansi untuk 

mendukung operasi hulu migas dalam rangka memfasilitasi percepatan proses 

pembebasan lahan; (iii) mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery sehingga 

menurunkan angka ratio cost recovery terhadap gross revenue; dan (iv) memperbaharui 

harga jual gas. 

Sementara itu, penerimaan dari pertambangan mineral dan batubara 

diperkirakan masih menjadi sumber utama penerimaan SDA Non migas. Namun 

demikian, pencapaiannya diperkirakan masih dihadapkan pada beberapa tantangan 

seperti gejolak harga komoditas pertambangan di pasar internasional, pengawasan 

produksi mineral dan batubara, dan penyelesaian renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan 

Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk itu, kebijakan yang 

akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari pertambangan 

mineral dan batubara di tahun 2015  adalah: (i) mengusulkan kenaikan tarif iuran 

produksi/royalti mineral logam dan batubara; (ii) mengusulkan pengenaan tarif iuran 

produksi/royalti mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan amanat UU 

Pertambangan Minerba; (iii) melakukan renegosiasi KK dan PKP2B; (iv) melakukan 

verifikasi pembayaran kewajiban iuran tetap, iuran produksi/royalti dan dana hasil 

produksi batubara (DHPB) dari pemegang KK dan PKP2B; dan (v) mempercepat proses 
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penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum 

terselesaikan sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya, tantangan terbesar dari sektor 

panas bumi adalah belum dimanfaatkannya energi panas bumi secara optimal. Untuk 

menyiasati hal tersebut sekaligus untuk mengoptimalkan penerimaan dari panas bumi, 

kebijakan yang akan di tempuh dalam tahun 2015 adalah: (i) memberlakuan Pajak 

Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha panas bumi yang izin 

atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya UU Nomor 27 Tahun 2003 

tentang Panas Bumi, sehingga dapat dihitung PNBP yang akan disetorkan ke rekening 

KUN; (ii) melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan 

penerimaan negara melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan dan 

penyempurnaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang panas bumi; 

(iii) meningkatkan monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan unit/instansi terkait 

termasuk dengan pengusaha panas bumi untuk mengotimalkan PNBP iuran tetap panas 

bumi; (iv) melakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan panas bumi; 

serta (v) mengembangkan sistem informasi panas bumi melalui 

penambahan/peningkatan data melalui kegiatan eksplorasi geofisika/pengukuran 

magnettotellurik yang akan melibatkan kemampuan intelektual tertentu. 

 

Tantangan utama penerimaan kehutanan adalah optimalisasi penerimaan 

kehutanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kebijakan yang akan 

ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan kehutanan pada tahun 2015 adalah:  

(i) melakukan pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi 

informasi; (ii) meningkatkan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam;  

(iii) penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam/restorasi ekosistem 

(IUPHHK-HA/RE); (iv) penambahan luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan 

hutan tanaman; (v) penambahan areal tanaman pada hutan tanaman; (vi) merevisi 

peraturan terkait tarif dan jenis PNBP Kehutanan; (vii) menaikkan tarif izin pinjam pakai 

penggunaan kawasan hutan; dan (viii) intensifikasi pengenaan PNBP non kayu, dan 

penagihan PNBP terutang.  

Sementara itu, optimalisasi penerimaan sektor perikanan akan dilakukan melalui 

antara lain: (i) pemulihan dan pengelolaan sumber daya ikan; (ii) penyesuaian harga 

patokan ikan; (iii) peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayaran; dan  

(iv) peningkatan pelayanan dan penerbitan izinperizinan usaha. 

Selanjutnya, gejolak perekonomian, persaingan, dan rencana pengembangan 

usaha merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan kinerja BUMN, yang pada 

gilirannya akan berdampak pada penerimaan pemerintah atas laba BUMN. Oleh karena 

itu, dalam tahun 2015 optimalisasi penerimaan pemerintah atas laba BUMN akan 

dilaksanakan melalui: (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; (iii) right sizing 

terhadap jumlah BUMN untuk efisiensi dan peningkatan kinerja BUMN; dan  

(iv) peningkatan market capitalization untuk BUMN yang sudah go public.  
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Sementara itu, optimalisasi PNBP Lainnya diperkirakan masih akan menghadapi 

tantangan berupa belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan 

pengelolaan PNBP K/L, khususnya yang bersumber dari 6 (enam) K/L penyumbang 

PNBP terbesar. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Perhubungan, dan Badan Pertanahan Nasional.  

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 akan melakukan 

beberapa pokok kebijakan, diantaranya: (1) mengintensifkan penagihan PNBP kepada 

penyelenggara telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio serta bekerja 

sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar; 

(2) melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan 

mempermudah proses pelayanan publik; (3) meningkatkan pelayanan dan kualitas  SDM 

di bidang pelayanan perizinan; (4) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada 

penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap 

kewajiban kepada Negara melalui forum bimbingan teknis; (5) melakukan penegakan 

hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi baik yang telah maupun 

yang tidak memiliki izin penyelenggaraan; (6) menyempurnakan database wajib bayar 

Biaya Hak Pengguna (BHP) Telekomunikasi; (7) intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP 

melalui penyempurnaan/revisi PP Nomor 7 tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis PNBP 

yang berlaku pada Depkominfo; serta (8) melakukan sosialisasi secara intensif ke setiap 

K/L dan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Diklat Pranata Humas dimana 

Kemkominfo merupakan instansi Pembina jabatan Fungsional Pranata Humas. 

Pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan tahun 2015, adalah: (i) tidak menaikkan tarif uang kuliah dan menghapus 

uang pangkal bagi mahasiswa baru program Diploma dan S1 reguler mulai tahun 

akademik 2013/2014; (ii) menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) bagi mahasiswa baru program Diploma dan S1 reguler mulai tahun akademik 

2013/2014; (iii) menyediakan Bantuan Operasional PTN (BOPTN); dan (iv) PTN dapat 

menerima sumbangan murni dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan 

penerimaan mahasiswa baru. 

Untuk mengoptimalkan PNBP Kepolisian RI (POLRI), dalam tahun 2015 POLRI 

akan menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya: (i) mensosialisasikan kembali 

mekanisme Uji Keterampilan Mengemudi melalui Alat Simulator sebagai persyaratan 

yang harus dilalui dalam setiap penerbitan semua jenis SIM sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Kapolri Nomor: 9 Tahun 2012; (ii) menambah unit pelayanan langsung 

ke masyarakat (SIM keliling, SIM Corner, Gerai SIM, dan lain-lain); (iii) meningkatkan 

sarana prasarana (melanjutkan pembangunan jaringan Regident on Line, 

mengembangkan National Traffic Management Center (NTMC), dan lain-lain) serta 

kualitas SDM; (iv) melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNBP; (v) memperluas dan 

mempermudah pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan 

tingkat Polsek; (vi) memberikan pelayanan dalam rangka pengamanan, pengawasan, dan 
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pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak (sendak);  

(vii) membangun online system dalam rangka pemusatan data PNBP di tingkat Polres, 

Polda sampai dengan tingkat pusat (Puskeu Polri) serta monitoring PNBP di seluruh 

Polda; dan (viii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal melalui kegiatan 

supervisi, asistensi dan monitoring serta evaluasi. 

Dalam tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM akan menerapkan berbagai 

kebijakan optimalisasi PNBP, antara lain yaitu: (i) merevisi PP Nomor 38 Tahun 2009 

tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;  

(ii) melayani paspor secara kesisteman (online); (iii) mempercepat penyelesaian 

penerbitan paspor dari 4 hari menjadi 3 hari; (iv) menerbitkan Elektronik Kartu Izin 

Tinggal Terbatas (E-KITAS) dan Elektronik Kartu Izin Tinggal Tetap (E-KITAP);  

(v) memperluas pelayanan e-paspor; (vi) membentuk desk pelayanan jasa hukum 

(fidusia) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan 

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); serta (vii) meningkatkan pelayanan berbasis 

teknologi informasi. 

Untuk mengoptimalkan PNBP Kementerian Perhubungan dalam tahun 2015, 

Pemerintah akan  menerapkan beberapa kebijakan antara lain: (i) memperbaiki 

keselamatan dan kualitas pelayanan tranportasi 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) menyiapkan pelaksanaan harmonisasi dan 

standarisasi nasional, regional dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 

(v) menegakkan peraturan & perundang-undangan di bidang kenavigasian;  

(vi) 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; (vii) intensifikasi PNBP 

dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar; (viii) meningkatkan tarif 

PNBP melalui revisi tarif pada PP Nomor 6 Tahun 2009; (ix) mengembangkan 

operasional kalibrasi penerbangan di luar wilayah Indonesia; (x) optimalisasi pengujian 

kesehatan bagi awak pesawat udara, teknisi dan taruna penerbangan; (xi) meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan untuk memantapkan sistem pendidikan yang  efektif dalam 

menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); serta  

(xii) mengusulkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan 

Pengembangan SDM Perhubungan untuk menjadi Satker Pengelolaan Keuangan (PK) 

BLU. 

Upaya optimalisasi PNBP Lainnya yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional 

dalam tahun 2015 akan ditempuh melalui: (i) optimalisasi penerimaan umum dengan 

peningkatan ketertiban data aset, khususnya untuk kepentingan penghapusan aset;  

(ii) optimalisasi pendapatan-pendapatan umum lainya meliputi Pendapatan jasa 

lembaga keuangan/jasa giro, Pendapatan Penjualan aset lainnya yang 

berlebihan/rusak/dihapuskan, Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak, Penerimaan 
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kembali pegawai pusat TAYL, Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri, Pendapatan 

TP/TGR, Pendapatan Anggaran lain-lain dan Pendapatan Jasa Lainnya; dan  

(iii) 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. 

Terkait dengan BLU,  secara garis besar Pemerintah akan berupaya melakukan 

perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya perbaikan tersebut akan dilaksanakan, 

baik melalui penyusunan dan/penyempurnaan peraturan maupun melalui peningkatan 

pembinaan kepada BLU yang ada di kementerian/lembaga. 

 

5.3.3  Kebijakan Belanja Negara 

Berdasarkan  pencapaian target pembangunan tahun 2013, kondisi 

perekonomian 2014 serta prospek perekonomian di masa mendatang, maka salah satu 

target pembangunan yang akan dicapai dalam tahun 2015 adalah terjaganya 

pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,5-6,0 persen. Dengan target pertumbuhan 

ekonomi tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran berkisar antara 

5,5 – 5,7 persen, dan menurunkan tingkat kemiskinan berkisar antara 9,0 - 10,0 persen. 

Untuk mencapai target-target tersebut, alokasi belanja negara dalam tahun 2015 

diperkirakan berkisar 16,0 – 19,0 persen dari PDB. 

Strategi kebijakan belanja negara tahun 2015 tersebut, ditempuh melalui 6 

(enam) kebijakan utama. Pertama, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif dan efisien antara lain meningkatkan kualitas reformasi birokrasi; Kedua 

memberikan stimulasi terhadap perekonomian melalui peningkatan alokasi untuk 

pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan penyediaan infrastruktur 

pelayanan dasar (rasio elektrifikasi nasional, akses air minum dan sanitasi serta 

penataan perumahan/permukiman), dan kapasitas produksi antara lain jalan, pelabuhan 

dan listrik. Ketiga, meningkatkan kualitas belanja negara antara lain melalui melanjutkan 

efisiensi subsidi dengan meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus penguatan alokasi 

belanja produktif termasuk  mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan antara 

lain menuju minimum essential force (MEF) sesuai kemampuan keuangan negara dengan 

memberdayakan industri perhatanan dalam negeri, ketahanan pangan, ketahanan 

energi, pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mudah dan murah,  peningkatan daya 

saing tenaga kerja, UMKM dan koperasi. Keempat,  Meningkatkan daya saing dengan 

mendukung penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

dan peningkatan kualitas SDM, konektivitas nasional, daya saing, serta efisiensi sistem 

logistik dan distribusi. Kelima mendukung pelaksanaan program-program pembangunan 

untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi (MP3EI), pengurangan tingkat 

kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan melalui sinergi percepatan penanggulangan 

kemiskinan (MP3KI) serta mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan pembangunan 
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yang berwawasan lingkungan dan pengelolan risiko bencana. Keenam, melakukan 

penguatan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal yang 

ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi kesenjangan 

kapasitas fiskal antardaerah. 

Sejalan dengan arah dan strategi kebijakan belanja negara tersebut, pokok-pokok 

kebijakan belanja Pemerintah Pusat tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif 

dan efisien dalam rangka efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan 

masyarakat antara lain melalui: (a) meningkatkan kualitas pelaksanaan program 

reformasi birokrasi pada K/L, dan (b) pengendalian biaya perjalanan dinas, 

konsinyering, seminar dan kegiatan sejenis, (c) menyempurnakan penerapan 

Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) 

dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending); 

Kedua, mendukung pelaksanaan program-program pembangunan sesuai RKP 

2015 untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka 

peningkatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi serta program pengentasan 

kemiskinan, antara lain melalui: (a) Mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan tetap mengembangkan mekanisme 

pendanaan alternatif (creative financing scheme) dan kerjasama pemerintah swasta 

untuk bidang infrastruktur; (b) memperkuat program perlindungan sosial dalam upaya 

menurunkan tingkat kemiskinan  termasuk penguatan program pro rakyat dan 

mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan 

Kemiskinan (MP3KI) serta meningkatkan pembangunan daerah tertinggal dan 

perbatasan; (c) mengutamakan peningkatan belanja yang produktif untuk mendukung 

konektivitas nasional, efisiensi sistem logistik dan distribusi, peningkatan kapasitas 

IPTEK, serta ketahanan energi, ketahanan pangan, peningkatan daya saing 

ketenagakerjaaan, UMKM  dan koperasi. 

Ketiga, mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, antara lain 

percepatan  pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan 

keuangan negara dengan lebih memberdayakan industri pertahanan dalam negeri; 

Keempat, melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran subsidi melalui subsidi yang 

tepat sasaran melalui pengendalian besaran subsidi baik subsidi energi maupun subsidi 

non-energi  antara lain dalam bentuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, 

peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, 

dan pemakaian BBN dan mendukung pengembangan energi alternatif baru dan 

terbarukan; 

Kelima, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (pro environment), 

dan memitigasi potensi bencana; 

Keenam, melaksanakan pendidikan yang berkualitas,  mudah dan murah;  
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Ketujuh,melaksanakan sistem jaminan sosial nasional dibidang kesehatan dan 

ketenagakerjaan; 

Kedelapan, mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui 

dukungan cadangan risiko fiskal; 

Seiring dengan arah kebijakan belanja Pemerintah Pusat tersebut, arah kebijakan 

belanja pegawai tahun 2015 difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 

untuk memacu produktivitas dan peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi. 

Kebijakan belanja pegawai  tahun 2015 antara lain: (i) menjaga tingkat kesejahteraan 

aparatur negara dan pensiunan dengan memperhatikan perkiraan tingkat inflasi;  

(ii) meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13; (ii) memberikan kenaikan uang 

makan PNS dan uang lauk pauk TNI/POLRI; (iii)  menampung  kebutuhan anggaran 

remunerasi K/L terkait penguatan reformasi birokrasi; (iv) mengantisipasi pelaksanaan 

BPJS ketenagakerjaan; (v)  mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth dan 

berbasis kompetensi. 

Sementara itu, kebijakan belanja barang dalam APBN tahun 2015, difokuskan 

untuk mendorong efisiensi kegiatan operasional dan non prioritas serta peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan belanja barang tahun 2015 meliputi 

antara lain: (i) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (ii) meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas belanja barang melalui kebijakan flat policy belanja barang operasional, 

efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering, dan menjaga besaran 

alokasi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kesesuaian output serta tugas 

fungsi masing-masing K/L; dan (iii) mendukung pemeliharaan rutin untuk 

mempertahankan nilai aset dan capacity building (dalam bentuk diklat);  

(iv) memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa, serta perkembangan 

organisasi. 

Dalam tahun 2015, kebijakan belanja modal diarahkan untuk penguatan kapasitas 

produksi dan daya saing perekonomian domestik menuju percepatan dan perluasan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Secara lebih rinci, kebijakan 

belanja modal tersebut ditempuh melalui: (i) mengarahkan peningkatan belanja modal 

khususnya belanja infrastruktur untuk mendukung pemenuhan infrastruktur dasar 

(perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik), konektivitas nasional, ketahanan pangan, 

dan ketahanan energi; (ii) mengarahkan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk 

meningkatkan daya saing domestik, efisiensi sistem logistik dan distribusi melalui 

penyediaan akses di antaranya melalui pembangunan jalan, pelabuhan dan listrik;  

(iii) mengarahkan anggaran infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan MP3EI; dan 

(iv) mengarahkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kemampuan pertahanan 

menuju pencapaian Minimum Essential Force (MEF) sesuai kemampuan keuangan negara 

dengan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri; (v) meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi pendanaan infratruktur serta mengembangkan mekanisme pendanaan 

alternatif (creative financing scheme) dan kerjasama pemerintah swasta.  
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Kebijakan pembayaran bunga utang dalam tahun 2015 lebih diarahkan untuk:  

(i) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka 

menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (ii) meminimasi dan menjaga 

efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen 

utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai. 

Kebijakan belanja hibah tahun 2015 diarahkan untuk melanjutkan kebijakan 

pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah, untuk 

mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang 

berbasis kinerja. 

Kebijakan belanja bantuan sosial dalam tahun 2015 lebih difokuskan untuk:  

(i) memperluas cakupan program-program perlindungan sosial yaitu BOS, BSM serta 

melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat; (ii) melakukan 

evaluasi dan meningkatkan kualitas program SJSN dibidang kesehatan melalui evaluasi 

kepesertaan PBI; (iii) menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam melalui 

pengalokasian Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam yang diperuntukan bagi 

tanggap darurat penanggulangan bencana yang kegiatannya belum dapat direncanakan; 

(iv) meningkatkan efisiensi dan konsistensi pelaksanaan PKH dan program-program 

bantuan sosial  lainnya terutama melalui penetapan target dan jenis programnya. 

Kebijakan belanja lain-lain dalam tahun 2015 diarahkan antara lain untuk:  

(i) mengantisipasi adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan 

dana cadangan risiko fiskal; (ii) antisipasi terhadap gejolak harga pangan dan 

mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan stabilisasi 

harga pangan dan ketahanan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan cadangan 

benih nasional (CBN), dan (iv) mendukung penyediaan anggaran operasional lembaga 

negara yang belum mempunyai kode bagian anggaran sendiri. 

Secara garis besar, kebijakan belanja K/L dalam tahun 2015 diarahkan antara lain 

untuk: (i) belanja K/L tahun 2015 bersifat baseline budget, (a) hanya memperhitungkan 

kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; 

(b) tingkat output (service delivery) yang sama dengan tahun anggaran 2014; serta  

(c) tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sehingga 

diharapkan memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru  hasil Pemilu 2014, untuk 

melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform yang direncanakan;  

(ii) menampung anggaran program/kegiatan/output prioritas nasional yang bersifat 

baseline; (iii) meningkatkan penajaman kualitas belanja K/L dari sisi efektifitas dan 

efisiensi alokasi, termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (outcome, output, indikator 

kinerja). 

Selanjutnya, kebijakan subsidi dalam tahun 2015 secara umum akan diarahkan 

untuk: (i) menjaga stabilisasi harga; (ii) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya 

beli masyarakat; (iii) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan 

dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi dan akses 

permodalan UMKM. Arah kebijakan subsidi tersebut dirumuskan guna mengantisipasi 
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berbagai tantangan dalam meningkatkan efisiensi subsidi, baik subsidi energi maupun 

subsidi non-energi. 

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi subsidi energi antara lain: (i) konsumsi 

BBM yang terus meningkat sedangkan produksi minyak dalam negeri mengalami 

penurunan dan kapasitas infrastruktur kilang minyak yang masih terbatas;  

(ii) ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik dimana kondisi geografis lokasi 

sumber daya energi yang jauh dari pusat permintaan energi; (iii) jaminan pasokan energi 

primer untuk pembangkit listrik terutama batubara dan gas bumi masih belum optimal; 

(iv) ketersediaan gas bumi untuk ketenagalistrikan dalam negeri lebih dipengaruhi oleh 

masalah kontrak ekspor jangka panjang dan kesiapan infrastruktur gas bumi dalam 

negeri belum optimal; dan (v) masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan. 

Oleh karena itu, sejalan dengan arah kebijakan subsidi tahun 2015, pokok-pokok 

kebijakan subsidi BBM tahun 2015 akan difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut. 

Pertama, meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM dengan alokasi yang lebih tepat 

sasaran. Kedua, mengurangi penggunaan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap. 

Ketiga, melanjutkan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk 

angkutan umum di kota-kota besar. Keempat, meningkatkan dan mengembangkan 

pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga. Kelima, meningkatkan pemakaian 

bahan bakar nabati (BBN). Keenam, melanjutkan pengendalian BBM bersubsidi sesuai 

Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013. Ketujuh, meningkatkan pengawasan penyaluran 

BBM bersubsidi antara lain melalui penggunaan teknologi. Kedelapan, mendukung 

pengembangan energi baru dan terbarukan antara lain melalui konversi biofuel dan gas. 

Kesembilan, meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan 

pengawasan BBM bersubsidi.  

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi subsidi BBM, Pemerintah juga akan 

terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi subsidi listrik. Untuk itu, pokok-pokok 

kebijakan subsidi listrik yang akan ditempuh pemerintah dalam tahun 2015 adalah 

sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan 

target sasaran. Kedua, meningkatkan rasio elektrifikasi. Ketiga, menurunkan  susut 

jaringan. Keempat, menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga 

listrik. Kelima, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). 

Keenam, meningkatkan pemakaian gas dan energi baru terbarukan untuk mengurangi 

BBM. Ketujuh, mengembangkan energi tenaga surya khususnya di pulau-pulau terdepan 

yang berbatasan dengan negara lain dan mensubstitusi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

(PLTD) di daerah-daerah terisolasi. Kedelapan, melakukan pengawasan terhadap 

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bentuk investasi. Kesembilan, 

melakukan transisi formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost plus margin menjadi 

performance based regulatory untuk meningkatkan akuntabilitas pemberian subsidi dan 

efisiensi PLN. 

Selanjutnya, Pemerintah juga masih menghadapi kendala dan tantangan yang 

cukup besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas subsidi non-energi. Tantangan-

tantangan tersebut antara lain: (i) kesesuaian pendataan jumlah RTS dengan jumlah 
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aktualnya; (ii) peningkatan pengawasan distribusi pupuk dan benih bersubsidi agar 

tidak terjadi kelangkaan; (iii) ketergantungan petani kepada pupuk anorganik;  

(iv) penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (v) jaminan 

ketersediaan pasokan gas bagi industri pupuk; (vi) peningkatan efektifitas penyaluran 

pupuk/benih bersubsidi sesuai RDKK (vii) ketersediaan lahan dan air irigasi yang 

semakin terbatas untuk pengembangan komoditas pangan dan perikanan,  

(viii) penyempurnaan sistem penyediaan input produksi seperti pupuk, benih, bibit dan 

pakan ternak/ikan, (ix) masih terbatasnya dukungan infrastruktur pertanian, perikanan, 

dan kelautan, (x) terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan dengan 

kendala persyaratan administrasi dari lembaga keuangan, serta (xi) dampak perubahan 

iklim yang mempengaruhi budidaya dan hasil produksi. 

Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, arah kebijakan subsidi non-

energi tahun 2015 akan difokuskan pada lima kebijakan pokok sebagai berikut. Pertama, 

pemberian subsidi pangan (raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) didukung 

dengan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi 

pangan. Kedua, penyempurnaan penyaluran pupuk dan benih bersubsidi melalui pola 

RDKK), penyediaan stok pupuk dan benih bersubsidi yang mencukupi, peningkatan 

kesadaran petani dalam pemanfaatan pupuk organik, serta pemberian jaminan 

ketersediaan gas bagi industri pupuk. Ketiga, perbaikan pelayanan umum bidang 

transportasi dengan memberikan bantuan subsidi/PSO untuk angkutan penumpang 

kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi. Keempat, peningkatan daya saing 

usaha dan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan petani 

melalui pemberian bantuan subsidi bunga kredit program dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat terhadap akses air minum melalui subsidi bunga air bersih kepada PDAM. 

Kelima, pemberian 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, serta pemberian BM DTP yang ditujukan antara 

lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing 

industri tertentu di dalam negeri. 

Dalam tahun 2015, Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan subsidi non-energi 

seperti subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, Public Service Obligation (PSO), 

subsidi kredit program, dan subsidi pajak. Secara khusus, subsidi pangan akan diberikan 

kepada RTS dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog. Disamping itu, 

Pemerintah juga akan berupaya menyesuaikan harga tebus/harga jual raskin di tahun 

2015, mengingat sejak tahun 2008 harga tebus/harga jual raskin tidak pernah 

mengalami kenaikan yaitu Rp1.600/kg. 

Di sisi lain, subsidi pupuk tahun 2015 tetap akan dialokasikan untuk jenis pupuk 

urea, SP-36, NPK, ZA dan pupuk organik yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk 

(PT Pupuk Indonesia Holding Company) yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan 

untuk subsidi pupuk.  Oleh karena itu, kebijakan subsidi pupuk tahun 2015 diarahkan 

untuk meningkatkan volume pupuk NPK dan pupuk organik guna menuju pemupukan 

berimbang sesuai spesifik lokasi berdasarkan RDKK yang telah disusun. 
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Di samping subsidi pupuk, Pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran 

subsidi benih yang ditujukan untuk penyediaan benih padi, jagung, dan kedelai dengan 

harga terjangkau oleh petani. Pemberian subsidi benih ini diarahkan untuk 

meningkatkan produksi pangan sehingga ketersediaan benih varietas unggul 

bersertifikat menjadi lebih terjamin, mudah diakses oleh petani/kelompok tani tanpa 

mematikan usaha penangkar benih. Pemberian benih bersubsidi diutamakan untuk 

kegiatan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi, jagung, dan kedelai 

TA 2015 dan daerah-daerah prioritas pengembangan  di luar SLPTT. Pola penyaluran 

subsidi pupuk dan juga benih pupuk tetap akan mengikuti mekanisme RDKK dengan 

sistem tertutup.  

Kebijakan subsidi non-energi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan 

nasional, juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi 

dan penyediaan informasi publik. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran 

subsidi/PSO dengan memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberi tugas 

untuk menjalankan kewajiban pelayanan umum (PSO), seperti penyediaan jasa 

transportasi kereta api dan pelayaran di daerah tertentu dan atau dengan tingkat tarif 

yang relatif lebih murah dari harga pasar, serta penugasan penyebaran layanan 

informasi bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.   

Kebijakan pemberian PSO PT KAI tahun 2015 akan diberikan bagi penumpang 

kelas ekonomi pada KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak 

dekat, KRD ekonomi, KRL ekonomi, KA ekonomi angkutan lebaran, serta KRL AC 

Commuter Line. Pemberian subsidi PSO bagi pengguna kereta api di daerah 

perkotaan/commuter line bertujuan untuk menekan tarif angkutan kereta api sehingga 

dapat menarik penumpang yang lebih banyak dan mensukseskan program pengurangan 

penggunaan BBM bersubsidi serta menciptakan lingkungan yang bersih dari polusi. 

Sementara itu, kebijakan pemberian PSO PT Pelni tahun 2015 ditujukan untuk 

mengoperasikan 21 kapal Pelni. Ke depan, Pemerintah berencana untuk modifikasi 

beberapa kapal menjadi 2 in 1 atau penggunaan kapal tidak hanya untuk penumpang 

namun dapat digunakan untuk barang. Dengan modifikasi tersebut diharapkan akan 

dapat menambah penerimaan PT Pelni sehingga pada akhirnya dapat mengurangi 

besaran anggaran PSO yang harus dibayarkan Pemerintah.  

Kebijakan pemberian kemudahan layanan informasi bagi masyarakat akan tetap 

ditugaskan kepada Perum LKBN Antara yang diharapkan dapat membantu Kemkominfo 

dalam menjalankan perannya sebagai Government Public Relation (GPR).  Perum LKBN 

Antara ditugaskan untuk  membuat dan mendistribusikan produk dan layanan PSO yang 

akan memberikan nilai tambah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat daerah 

dalam membagi ide, gagasan dan informasinya ke Pusat (knowledge sharing by citizen 

journalism method). Perum LKBN Antara diharapkan mampu mendistribusikan produk 

dan layanan PSO ke daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah rawan konflik serta 

daerah perbatasan untuk melakukan pengembangan distribusi produk PSO Bidang Pers. 

Di tahun 2015 terdapat pengembangan produk yang akan dibiayai dengan PSO LKBN 

Antara yaitu info graphis dan photo story. LKBN Antara akan mengembangkan distribusi 
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produk PSO secara terukur dan terencana atas produksi dan layanan PSO terkait dengan 

konten yang bersifat mendidik/edukatif, memberdayakan (empowerment), mencerahkan 

(enlightement) dalam kerangka kebangsaan Indonesia (nationalism) ke sebagian besar 

wilayah Indonesia dan luar negeri melalui: (i) peningkatan diseminasi informasi produk 

tv ke stasiun-stasiun tv lokal dan komunitas; (ii) diseminasi informasi teks ke radio-radio 

lokal dan komunitas; dan (iii) agregasi pemberitaan dari kementerian berdasarkan 

program kerja mereka masing-masing ke segenap kementerian serta pemerintahan 

daerah. 

Tahun 2015 Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga 

kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, 

mendukung program diversifikasi energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap akses air minum. 

Di sisi lain, kebijakan pemberian subsidi pajak akan terus dilaksanakan di tahun 

2015 sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat 

investor asing atas obligasi Pemerintah. Insentif tersebut 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. 

Selanjutnya, kebijakan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Desa tahun 2015 

akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi 

masyarakat, seiring dengan penerapan kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) di 

daerah. Tujuannya adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah, 

meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah, dan 

mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi 

(local taxing power). Di samping itu, alokasi transfer ke daerah dan desa tahun 2015 

akan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah yang proporsional, adil, dan akuntabel 

dalam perhitungan dan distribusinya.   

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kebijakan Transfer ke Daerah dan Desa 

tahun 2015 diarahkan, untuk: (i) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;  

(ii) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah 

dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;  

(iii) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian 

urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan; (iv) meningkatkan aksesibilitas dan 

kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik 

antardaerah; (v) memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar di daerah tertinggal, 

terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; (vi) mendorong pertumbuhan ekonomi, 
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optimalisasi potensi sumber daya, dan daya saing daerah khususnya melalui 

pembangunan infrastruktur dasar; (vii) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

daerah yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, memiliki kinerja terukur, berdampak 

luas, dan sesuai dengan perencanaan; (viii) mengedepankan aspek akuntabilitas, 

profesionalitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi; dan (ix) meningkatkan 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah yang berbasis input, 

output, serta outcome. 

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 terjadinya lebih/kurang bayar DBH, sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah untuk memperkirakan pendapatannya. 

Terkait dengan DAU, tantangan yang dihadapi adalah masih relatif besarnya proporsi 

pemanfaatan DAU untuk belanja pegawai di daerah. Hal tersebut mengakibatkan 

proporsi DAU untuk pembangunan di daerah menjadi sangat terbatas, khususnya bagi 

daerah-daerah yang tingkat ketergantungan APBD terhadap 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 

fokus pada kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas nasional. Selain itu, penerbitan 

beberapa petunjuk teknis DAK yang terlambat juga 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 Kemendikbud secara berkala (tiap triwulan).  

Pada tahun 2015 alokasi Transfer ke Daerah dan Desa dikelompokkan menjadi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Transfer ke Daerah terdiri atas: (i) Dana 

Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK); (ii) Dana Otonomi Khusus; dan (iii) Dana Transfer 

Lainnya. Dana Transfer Lainnya meliputi: Dana Keistimewaan DIY, Tunjangan Profesi 

Guru, BOS, Dana Tambahan Penghasilan Guru, Dana Insentif Daerah, Dana P2D2, dan 

Dana Darurat. 

Kebijakan alokasi DBH tahun 2015 diarahkan pada perbaikan mekanisme 

penganggaran dan penyaluran sehingga lebih memberikan kepastian bagi daerah baik 

dalam hal jumlah maupun waktu penyaluran. Kebijakan alokasi DAU tahun 2015 

diarahkan untuk: (i) menyesuaikan bobot variabel, dengan arah mengurangi 

ketimpangan fiskal antardaerah; dan (ii) mengurangi porsi alokasi dasar (AD) dan 

penghitungan belanja PNSD menggunakan rasio guru yang rasional. Sementara itu, 

kebijakan alokasi DAK tahun 2015 diarahkan untuk: (i) menyederhanakan formula/ 

kriteria yang lebih diarahkan untuk memprioritaskan daerah dengan kemampuan 

keuangan yang rendah melalui penyesuaian bobot kriteria DAK; serta (ii) mempertajam 

prioritas nasional dan meningkatkan porsi DAK untuk infrastruktur dasar (jalan, irigasi, 

air minum dan sanitasi), pendidikan, dan kesehatan. 
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Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus (otsus) pada tahun 2015 diarahkan 

untuk: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dana otsus Provinsi Papua, Provinsi 

Papua Barat, dan Provinsi Aceh; (ii) meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana 

otsus melalui monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; (iii) mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh 

pemerintah daerah; (iv) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi 

Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan; dan  

(v) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Aceh untuk pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan 

kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai dengan UU Nomor 

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.  

Sementara itu, alokasi Dana Transfer Lainnya pada tahun 2015 diarahkan untuk 

mengalokasikan dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam 

melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu 

mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian target 

pembangunan nasional. 

Mulai tahun 2015 Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan Dana Desa 

sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Transfer Dana Desa 

merupakan wujud perhatian Pemerintah terhadap upaya meningkatkan kemandirian 

desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa. Dengan dialokasikannya 

Transfer Dana Desa, diharapkan perangkat desa dapat memiliki peranan yang lebih 

besar dalam melayani masyarakat secara langsung, sekaligus menjalankan program-

program prioritas nasional yang berbasis desa. Dengan demikian, pemanfaatan Transfer 

Dana Desa harus sesuai dengan program-program prioritas nasional yang disusun oleh 

Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2015, alokasi dana desa bersumber dari realokasi 

belanja pusat dengan mengefektifkan program-program yang berbasis desa secara 

merata dan berkeadilan. 

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) meningkatkan kualitas 

belanja APBD yang antara lain dilakukan melalui moratorium penerimaan PNS baru bagi 

daerah dengan alokasi belanja pegawai 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) mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD; dan 

(v) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan jumlah daerah 

yang mendapatkan opini WDP/WTP pada laporan keuangannya. 

 

 



Bab 5 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2015 

111 
 

5.3.4  Kebijakan Pembiayaan Anggaran 

Untuk dapat melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif di tahun 2015, 

kebijakan umum pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah diarahkan pada 10 

(sepuluh) kebijakan utama. Pertama, menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat 

yang aman dan terkendali; Kedua, mengutamakan pembiayaan utang dari sumber dalam 

negeri; Ketiga, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain 

melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek; Keempat, memanfaatkan pinjaman luar 

negeri secara selektif utamanya untuk bidang infrastruktur dan energi dan 

mempertahankan kebijakan net negative flow; Kelima, mengoptimalkan peran serta 

masyarakat (financial inclusion) dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; 

Keenam, meningkatkan kualitas perencanaan investasi Pemerintah dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah bagi BUMN; Ketujuh, mendukung percepatan pembangunan 

infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan; 

Kedelapan, mendukung restrukturisasi (phase out) BUMN yang kurang sehat dan 

mendorong BUMN sehat untuk go public; Kesembilan, mendukung pemberdayaan 

koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) antara lain melalui dana bergulir; 

Kesepuluh, memprioritaskan penggunaan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (Public 

Private Partnership). 

Kebijakan 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 2015 antara lain: (i) menggunakan SAL sebagai 

sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global yang masih diliputi 

ketidakpastian; (ii) mengalokasikan PMN kepada BUMN untuk percepatan pembangunan 

infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN; (iii) mengalokasikan dana PMN 

kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain yang ditujukan 

untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase 

kepemilikan modal; (iv) mengalokasikan dana bergulir untuk penyediaan fasilitas 

pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa 

penguatan modal; (v) melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional, 

(vi) melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman; dan  

(vii) mengalokasikan dan mengelola dana kewajiban penjaminan Pemerintah untuk 

program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang mengunakan energi 

batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek infrastruktur dengan skema 

public private partnership (PPP). 

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 
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bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;  

(ii) peningkatan kapasitas usaha BUMN; (iii) mempertahankan porsi kepemilikan, 

sehingga Pemerintah masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutan; dan (iv) 

mempertahankan BUMN yang mengalami kesulitan keuangan, khususnya struktur modal 

tidak sehat, yang sesuai ketentuan perundangan. 

Pada tahun 2015, alokasi PMN untuk organisasi/lembaga keuangan internasional 

dan badan usaha lain ditujukan 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. 

Alokasi dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Pada tahun 

2015, 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 

2015, Pemerintah berencana menambah alokasi dana pengembangan pendidikan 

nasional dengan harapan memperbesar endowment fund dan sekaligus memperbesar 

manfaatnya di masa yang akan datang. 

Pada tahun 2015, 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 pada tahun 2015 

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 
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untuk pembiayaan melalui pinjaman luar negeri terutama adalah risiko perubahan nilai 

tukar, 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. 

Kebijakan 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 2015 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 

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 2015 akan 

mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: (i) kemampuan membayar kembali 

(solvabilitas); (ii) kemampuan menyerap pinjaman sesuai komitmen; (iii) pemanfaatan 

untuk kegiatan produktif dan optimal bagi perekonomian domestik; (iv) mengendalikan 

rasio utang terhadap PDB pada level yang aman; (v) minimasi cost of borrowing pada 

tingkat risiko yang terkendali (tolerable); (vi) pemanfaatan pembiayaan utang sebagai 

instrumen untuk percepatan pembangunan infrastruktur; (vii) potensi return yang 

optimal; dan (viii) menjaga keseimbangan makro. Untuk mencapai hal tersebut, 

Pemerintah mengarahkan kebijakan pembiayaan utang tahun 2015 sebagai berikut:  

(i) mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB; (ii) mengutamakan pembiayaan 

utang yang bersumber dari dalam negeri; (iii) mengarahkan pemanfaatan utang untuk 

kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek;  

(iv) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang 

infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan negative net flow;  

(v) mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) dan melakukan 

pendalaman pasar SBN domestik. 
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BAB 6   
PAGU INDIKATIF MENURUT UNIT ORGANISASI TAHUN 2015 

 

6.1  PENGANTAR 

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) mengatur mengenai penyampaian kerangka ekonomi 

makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN) tahun anggaran berikutnya untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN. Pembahasan tersebut juga 

termasuk kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap 

kementerian negara/lembaga (K/L) dalam penyusunan usulan anggaran, serta rapat 

kerja antara Pemerintah dengan Komisi untuk membahas alokasi anggaran menurut 

fungsi, program, dan kegiatan kementerian negara/lembaga.  

Kebijakan umum dan prioritas anggaran dimaksud, disusun dengan berpedoman 

kepada Rencana Kerja Pemerintah, yang merupakan rencana pembangunan tahunan 

Pemerintah dalam mewujudkan tercapainya tujuan bernegara yang diamanatkan dalam 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RKP tahun 2015 merupakan RKP pertama 

dari periode pembangunan lima tahunan ketiga 2015-2019 yang rencana pembangunan 

jangka menengahnya akan disusun oleh Presiden hasil Pemilu 2014. Berdasarkan arah 

kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2015; 

mempertimbangkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam tahun 2015 

mendatang; serta memperhatikan capaian-capaian pembangunan pada periode 2010-

2014 dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan, maka RKP tahun 2015 

mengusung tema: “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan 

Ekonomi yang Berkeadilan“.  

Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 23 (dua puluh tiga) isu 

strategis yang dikelompokkan menurut tiga bidang pembangunan. Bidang pembangunan 

beserta isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut.  

Pertama, Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dengan isu strategis, 

meliputi: (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Publik, (3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, (4) Percepatan 

Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan, dan (5) Peningkatan 

Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri. 

Kedua, Bidang Ekonomi, dengan isu strategis meliputi: (1) Perkuatan Ketahanan 

Pangan, (2) Peningkatan Ketahanan Energi, (3) Peningkatan Ketahanan Air, (4) 

Percepatan Pembangunan Kelautan, (5) Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman 
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Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup, (6) Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas, 

(7) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, (8) Peningkatan Daya Saing UMKM dan 

Koperasi, (9) Peningkatan Kapasitas IPTEK, (10) Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik 

dan Distribusi, (11) Penguatan Konektivitas Nasional, dan (12) Peningkatan 

Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar. 

Ketiga, Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan isu strategis meliputi: (1) Reformasi 

Pembangunan Kesehatan, (2) Pengendalian Jumlah Penduduk, (3) Reformasi 

Pembangunan Pendidikan, (4) Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,  

(5) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan, dan (6) Pengelolaan Risiko 

Bencana.  

Sejalan dengan identifikasi isu-isu strategis tahun 2015, Pemerintah juga telah 

menyusun kapasitas fiskal dari RAPBN 2015 (Resources Envelope) dengan 

memperhatikan proyeksi asumsi makro 2015, potensi sumber-sumber pendapatan 

negara dan hibah, kebutuhan belanja negara, serta kemampuan pembiayaan anggaran. 

Berdasarkan kapasitas fiskal tersebut, Pemerintah menyampaikan pagu indikatif belanja 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yang merupakan merupakan ancar-ancar pagu 

anggaran sebagai pedoman penyusunan rencana kerja K/L. Pagu indikatif 2015 yang 

disusun bersifat baseline budget dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta penyelesaian/ 

lanjutan kegiatan dalam rangka pencapaian UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJPN 

2005-2025 yang telah berjalan, mengingat RKP dan RAPBN 2015 bersifat transisi dari 

Pemerintah lama ke Pemerintahan baru hasil Pemilu 2014. Lebih lanjut, penyusunan 

pagu indikatif tahun 2015 juga tetap memberikan ruang gerak bagi Pemerintahan yang 

baru untuk melaksanakan program/ kegiatan sesuai dengan platform yang 

direncanakan. 

 

6.2 KEBIJAKAN UMUM DAN ANGGARAN BELANJA K/L 2015 

Tahun 2015 merupakan awal dari periode transisi pemerintahan baru, sehingga 

dalam penyusunan anggaran belanja K/L 2015 perlu dilakukan penyelarasan antara 

kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas nasional dengan ketersediaan 

Resource Envelope dan kemampuan keuangan negara, terutama dikaitkan dengan 

pencapaian target-target RPJMN 2010-2014 dan periode awal transisi pemerintahan 

baru. Untuk itu, dalam penyusunan pagu indikatif belanja K/L tahun 2015 pemerintah 

telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:  

1. Belanja K/L tahun 2015 bersifat baseline budget, dalam arti:  

a. hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat;  

b. tingkat output (service delivery) yang sama dengan TA 2014; serta 

c. tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 
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sehingga diharapkan tetap memberikan ruang gerak bagi pemerintahan yang baru 

hasil Pemilu 2014, untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform 

yang direncanakan; 

2. Menampung anggaran untuk program/kegiatan/output prioritas nasional yang 

bersifat baseline; 

3. Meningkatkan penajaman kualitas belanja K/L dari sisi efektivitas dan efisiensi 

alokasi, termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (outcome, output, indikator 

kinerja), termasuk target kinerja. 

Pagu indikatif juga telah menampung anggaran yang sifatnya mandatory antara 

lain SJSN dan anggaran pendidikan serta rencana kegiatan yang berlanjut sampai dengan 

tahun 2025 seperti MP3EI dan MEF. Selain itu, bantuan sosial juga dialokasikan sesuai 

hasil review yaitu bantuan sosial terutama diarahkan pada penanggulangan bencana, 

Kementerian Sosial dan Kementerian yang mendukung fungsi pendidikan dan kesehatan. 

Penyusunan pagu indikatif tersebut telah melalui tahap review baseline belanja 

K/L tahun 2015 untuk memastikan bahwa indikasi pagu K/L TA 2015 benar-benar 

merupakan angka dasar yang sudah bersih dari hal-hal yang bersifat einmaleigh, 

inefisiensi, dan alokasi anggaran (input) yang harus berhenti di tahun 2015. Sejalan 

dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi alokasi maka dipandang perlu untuk 

dilakukan pembatasan perjalanan dinas, rapat konsinyering di luar kantor, honorarium, 

pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, iklan, dan sejenisnya; 

Selain itu, dalam penyusunan pagu indikatif K/L 2015, Pemerintah juga 

memperhatikan sinergitas pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah melalui: (1) memilih kegiatan yang akan didanai oleh Kementerian 

Negara/Lembaga dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan 

sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; (2) mengalihkan 

anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mendanai urusan pemerintahan daerah 

ke Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) menentukan distribusi alokasi anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah dengan 

mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam kerangka pencapaian prioritas nasional; 

(4) mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan-kegiatan 

daerah yang dibiayai dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus.  

Dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai 

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta 

kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat guna memastikan tercapainya 

sasaran-sasaran pokok RPJMN 2015–2019 maka alokasi anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga diproyeksikan mencapai Rp610,0 triliun, atau meningkat Rp50,6 

triliun (9,0 persen) dibandingkan pagu indikatif tahun sebelumnya sebesar Rp559,4 

triliun. Pagu indikatif sebesar Rp610,0 triliun tersebut telah menampung kebutuhan 

untuk biaya operasional: (i) belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan 

yang melekat pada gaji (termasuk gaji ke-13), tunjangan lain terkait dengan belanja 
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pegawai (termasuk tunjangan kinerja bagi K/L yang sampai dengan tahun 2013 telah 

melaksanakan reformasi birokrasi), uang makan dan lembur; (ii) Belanja barang 

operasional, yaitu antara lain untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan 

bahan makanan, honor operasional satuan kerja, langganan daya dan jasa, serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, termasuk tambahan pemenuhan 

harwat/amunisi, BMP (Kemenhan), tambahan perawatan, pemeliharaan dan 

perlengkapan operasional (Polri), dan tambahan kebutuhan operasional atas 

penambahan asset/inventaris kantor di K/L dan biaya non-operasional:  

(i) kegiatan/output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit; (ii) kegiatan/output terkait 

pelayanan kepada publik; (iii) kegiatan/output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas 

pembangunan nasional yang bersifat baseline; (iv) kegiatan/output terkait penugasan 

sesuai kebijakan pemerintah; (v) kegiatan/output yang dilaksanakan secara kontrak 

tahun jamak; dan (vi) kegiatan/output  berlanjut (on going policy) antara lain 

infrastructure, maintenance, and operation (IMO), loop-line (Kemenhub), Iuran Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional/PBI-JKN (Kemenkes), MEF: lanjutan Apache, 

upgrade F-16, KFX  (Kemenhan), operasional otorita Asahan (Kemenperin), lanjutan 

penanganan jalan P4B (KemPU), BSM, BOS (Kemdikbud),  dan lain-lain. Namun alokasi 

tersebut belum menampung: (i) kebutuhan anggaran remunerasi 15 k/l yang belum 

mendapatkan tunjangan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di TA 2013;  

(ii) cadangan kenaikan anggaran pendidikan (untuk pemenuhan ketentuan 20 persen 

anggaran pendidikan); dan (iii) potensi perluasan coverage dan tarif PBI JKN dalam 

rangka SJSN. 

Selanjutnya, untuk mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

agar menjadi lebih simpel, akuntabel, dan transparan sejalan dengan prinsip efisiensi 

dan efektivitas, telah dilakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan perencanaan 

dan penganggaran dalam tahun 2015 antara lain: 

a. Melakukan penataan arsitektur informasi kinerja dengan menggunakan logic model 

framework dalam rangka pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja, 

khususnya penganggaran berbasis hasil (outcome-based oriented), termasuk upaya 

peningkatan kualitas dan pemberdayaan monitoring dan evaluasi kinerja. 

b. Melakukan peningkatan kapasitas APIP K/L sebagai quality assurance dengan  

(1) pembekalan dan pelatihan kepada para petugas APIP K/L secara intens terkait 

peraturan dan kaidah-kaidah dalam perencanaan dan penganggaran;  

(2) Penyempurnaan pedoman review RKA-K/L yang sudah diterbitkan sebagai acuan 

dalam melakukan review dan penyusunan SOP bagi masing-masing APIP K/L;  

(3) Menegaskan tugas, peran dan tanggung jawab APIP K/L dalam melakukan reviu 

RKA-K/L apabila terjadi kasus hukum dalam pelaksanaannya. 

a. Dukungan sistem IT dengan menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (SPAN) dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data anggaran.   
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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 2015 sebesar Rp605,7 triliun, komposisi anggaran belanja K/L 

menurut bidang pemerintahan relatif seimbang, yaitu: (1) Bidang Perekonomian sebesar 

35,3 persen dari total belanja K/L; (2) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar 

32,8 persen dari total belanja K/L; dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 31,9 

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 

Komunikasi dan Informatika; (11) Badan Pusat Statistik; (12) Badan Pemeriksa 

Keuangan; (13) Kementerian Perindustrian; (14) Kementerian Perdagangan; (15) Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; (16) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah; (17) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; (18) Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; (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 Pekerjaan Umum; Kementerian Perhubungan; 

Kementerian Pertanian; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

 

Kementerian Pekerjaan Umum 

Pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2015 sebesar 

Rp74.253,4 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp5.538,9 miliar atau 8,1 persen bila 

dibandingkan dengan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2014 

sebesar Rp68.714,5 miliar. Pagu indikatif dalam tahun 2015 tersebut bersumber dari 

rupiah murni sebesar Rp62.618,4 miliar, PNBP sebesar Rp21,6 miliar, BLU sebesar 

Rp25,0 miliar, PLN sebesar Rp7.947,5 miliar, dan HLN sebesar Rp105,6 miliar yang akan 
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dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program 

penyelenggaraan jalan sebesar Rp38.832,2 miliar; (2) program pengelolaan sumber daya 

air sebesar Rp18.354,3 miliar; (3) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur 

permukiman sebesar Rp14.855,7 miliar; (4) program penyelenggaraan penataan ruang 

sebesar Rp639,6 miliar; serta (5) program pembinaan konstruksi sebesar Rp348,9 

miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) pembangunan jalan 518,4 km, jembatan 15.352 m, flyover/underpass 

4.345,0 m, dan pembangunan/peningkatan jalan/jembatan strategis di kawasan 

strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan 432,6 km; (2) preservasi 40.071 km 

jalan dan 264.929 m jembatan; (3) pembangunan 24 waduk; dan 263 

embung/situ/bangunan penampung air lainnya, rehabilitasi 62 embung/situ, sehingga 

jumlah buah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 1.436 

waduk/embung/situ; (4) pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi pada 

46.270 Ha, rehabilitasi layanan jaringan irigasi pada 141.183 Ha, sehingga luas layanan 

jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara menjadi sebesar 2.584.937 Ha;  

(5) pembangunan 55 rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya; (6) pengembangan 

infrastruktur kawasan pemukiman di 491 kawasan perkotaan, dan 152 kawasan 

perdesaan; serta (7) tercapainya rencana tata ruang yang telah disinkronkan dengan 

pembangunannya di 18 provinsi.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2015 tersebut, maka outcome yang 

diharapkan antara lain: (1) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk 

menuju 60 persen 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 kapasitas dan 

kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah. 

 

Kementerian Perhubungan 

lebih tinggi Rp10.308,4 miliar atau 30,2 persen bila dibandingkan dengan pagu 

indikatif Kementerian Perhubungan dalam tahun 2014 sebesar Rp34.081,3 miliar. Pagu 

Indikatif dalam tahun 2015 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp36.473,6 

miliar, PNBP sebesar Rp805,7 miliar, BLU sebesar Rp364,1 miliar, PLN sebesar 
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Rp3.789,9  miliar, HLN sebesar Rp31,9 miliar, dan SBSN project based sukuk (PBS) 

sebesar Rp2.924,5 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi 

perkeretaapian sebesar Rp14.493,4 miliar; (2) program pengelolaan dan 

penyelenggaraan transportasi laut sebesar Rp10.572,1 miliar; (3) program pengelolaan 

dan penyelenggaraan transportasi udara Rp9.512,8 miliar; (4) program pengelolaan dan 

penyelenggaraan transportasi darat Rp4.008,0 miliar; serta (5) program pengembangan 

sumber daya manusia perhubungan sebesar Rp3.846,6 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) tercapainya pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 

116,45 km, perehabilitasian jalur KA sepanjang 75,17 km, dan peningkatan 

kondisi/keandalan jalur KA sepanjang 256,956 km; (2) tercapainya penambahan jumlah 

lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 26  

lokasi, penambahan jumlah lokasi pelabuhan strategis yang 

dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 8  lokasi, penambahan pelabuhan non 

perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 25  lokasi, dan penyusunan 

masterplan pelabuhan sebanyak 25 lokasi; (3) tercapainya jumlah bandar udara baru 

yang dibangun sebanyak 10 bandar udara, jumlah bandar udara yang dikembangkan dan 

direhabilitasi sebanyak 122 bandar udara, dan pelayanan rute perintis sejumlah 160 

rute; (4) tercapainya pembangunan jembatan timbang sebanyak 13 lokasi, 

pembangunan 30 alat pengujian kendaraan bermotor, dan jumlah bus perintis sebanyak 

290 unit; (5) tercapainya jumlah peserta dan lulusan pelatihan sumber daya manusia 

perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara masing-masing sebanyak 

3.209 orang, 21.060 orang, dan 2.110 orang.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Perhubungan pada tahun 2015 tersebut, maka outcome yang diharapkan 

antara lain:  

(1) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian;  

(2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut; (3) 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;  

(4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat; 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. 

 

Kementerian Pertanian 

Pagu indikatif Kementerian Pertanian dalam tahun 2015 sebesar Rp15.825,0 

miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp416,3 miliar atau 2,7 persen bila dibandingkan dengan 

pagu indikatif Kementerian Pertanian dalam tahun 2014 sebesar Rp15.408,7  miliar. 
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Pagu indikatif tahun 2015 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp15.306,5 

miliar, PNBP sebesar Rp79,3 miliar, BLU sebesar Rp19,3 miliar, PLN sebesar Rp398,5 

miliar, dan HLN sebesar Rp21,4 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 

sebesar Rp3.964,3 miliar; (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan 

sarana pertanian sebesar Rp2.418,0 miliar; (3) program penciptaan teknologi dan 

varietas unggul berdaya saing sebesar Rp1.676,5 miliar; (4) program pencapaian 

swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, 

utuh, dan halal sebesar Rp1.652,7 miliar; (5) program peningkatan produksi, 

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan sebesar Rp1.397,2 miliar; 

dan (6) program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sebesar 

Rp441,8 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain adalah 

terlaksananya: (1) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi 

4,625 juta Ha, SL-PTT jagung 347.300 Ha, SL-PTT kedelai 500.000 Ha, perluasan areal 

kedelai 340.000 Ha; (2) pengembangan jaringan irigasi seluas 500.000 Ha, 

pengembangan optimasi lahan seluas 300.000 Ha, perluasan sawah seluas 65.000 Ha, 

pengembangan SRI (system of rice intensification) seluas 300.000 Ha, dan perluasan 

areal hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 15.000 Ha; (3) tercapainya jumlah 

varietas atau galur harapan komoditas pertanian sebanyak 360 galur, tercapainya 

produksi benih sebanyak 1.400 ton, dan tercapainya jumlah varietas/klon unggul 

tanaman perkebunan dan varietas unggul baru padi sebanyak masing-masing 47 varietas 

dan 8 varietas; (4) pengendalian dan penanggulangan rabies, avian infuenza (AI), 

brucellosis, antrax hog cholera, jembrana, gangguan reproduksi, parasiter dan kesiagaan 

wabah penyakit hewan menular sebanyak 6.000.000 dosis; (5) pengembangan tanaman 

tebu (bongkar ratoon dan perluasan areal) 90.000 Ha, pengembangan tanaman kopi 

seluas 5.834 Ha, tanaman teh seluas 575 Ha, tanaman kakao seluas 20.000 Ha, tanaman 

lada seluas 282 Ha, tanaman cengkeh seluas 850 Ha, tanaman kapas seluas 3.300 Ha, 

tanaman nilam seluas 156 Ha, tanaman karet seluas 10.635 Ha, tanaman kelapa seluas 

15.000 Ha, dan tanaman jambu mete seluas 3.052 Ha; (6) tercapainya jumlah desa 

mandiri pangan yang diberdayakan sebanyak 1.637 desa dan penanganan daerah/lokasi 

rawan pangan pada 435 lokasi. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Pertanian dalam tahun 2015 tersebut, maka outcome yang diharapkan 

antara lain: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan didukung 

oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi 

yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan 

berkelanjutan; (2) 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; (3) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian;  
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(4) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), dan meningkatnya 

kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur); (5) 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan; 

dan (6) meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, 

distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar, ditingkat masyarakat, serta 

terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. 

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam tahun 2015 

sebesar Rp12.348,6 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp1.152,1 miliar atau 8,5 persen bila 

dibandingkan dengan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

dalam tahun 2014 sebesar Rp13.500,7 miliar. Pagu indikatif tahun 2015 tersebut 

bersumber dari rupiah murni sebesar Rp10.578,2 miliar, PNBP sebesar Rp1.685,1 miliar, 

dan BLU sebesar Rp85,3 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan sebesar Rp4.964,6 

miliar; (2) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi sebesar 

Rp2.202,2 miliar; (3) program pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara 

sebesar Rp1.379,1 miliar; (4) program penelitian mitigasi dan pelayanan geologi sebesar 

Rp822,0 miliar; serta (5) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi 

energi sebesar Rp797,3 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) tercapainya 390 kapasitas gardu induk, kapasitas gardu distribusi 

sebesar 273,44 MVA, jaringan distribusi sepanjang 11.956,43 KMS, pembangunan 40 

kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi sepanjang 601 KMR; (2) penambahan 

jaringan gas pada 4 kota dengan 16.000 sambungan rumah; (3) terpenuhinya 64 

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi baku mutu 

nasional; (4) tercapainya 100 daerah sulit air yang memperoleh sarana air bersih 

bersumber dari air tanah; dan (5) tercapainya 90 infrastruktur energi pemanfaatan 

aneka energi baru dan energi terbarukan. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian ESDM dalam tahun 2015 tersebut, maka  outcome yang diharapkan antara 

lain: (1) meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab 

lingkungan; (2) 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; 

(3) terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk bahan baku domestik, 

terlaksananya peningkatan investasi sub sektor minerba, dan terlaksananya peran 

penting sub sektor minerba dalam penerimaan negara; (4) peningkatan status data dasar 

geologi, sumber daya geologi, penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana 

geologi; dan (5) terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan 

konservasi energi. 
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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) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;  

(6) Mahkamah Agung; (7) Kementerian Luar Negeri; (8) Badan Pertanahan Nasional;  

(9) Kejaksaan Republik Indonesia; (10) Dewan Perwakilan Rakyat; (11) Kementerian 

Sekretariat Negara;  (12) Badan Intelijen Negara; (13) Lembaga Sandi Negara;  

(14) Komisi Pemilihan Umum; (15) Komisi Pemberantasan Korupsi; (16) Dewan 

Perwakilan Daerah; (17) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (18) Badan Pengawas 

Pemilihan Umum; (19) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan (20) Lembaga 

Administrasi Negara. Beberapa K/L di bidang politik, hukum dan keamanan yang 

dijelaskan secara garis besar yaitu: Kementerian Pertahanan; Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; Kementerian Dalam Negeri; Mahkamah Agung; dan Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

 

Kementerian Pertahanan 

Pagu indikatif Kementerian Pertahanan dalam tahun 2015 sebesar Rp93.358,7 

miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp12.860,7 miliar atau 16,0 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Pertahanan dalam tahun 2014 sebesar Rp80.498,0 

miliar. Pagu indikatif tahun 2015 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar 

Rp79.791,3 miliar, PLN sebesar Rp12.067,4 miliar, dan PDN sebesar Rp1.500,0 miliar 

yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:  

(1) program modernisasi alutsista dan nonalutsista/sarana dan prasarana matra darat 

sebesar Rp4.000,0 miliar; (2) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta 

pengembangan fasilitas dan sarana dan prasarana matra udara sebesar Rp3.800,0 miliar; 

(3) program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas dan 

sarana dan prasarana matra laut sebesar Rp3.900,0 miliar; (4) program pengembangan 

teknologi dan industri pertahanan sebesar Rp2.159,1 miliar; dan (5) program 

modernisasi alutsista/nonalustista/sarpras integratif sebesar Rp540,5 miliar. 

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. 
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Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 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 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 tersedianya 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) 

Pagu indikatif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam tahun 2015 

sebesar Rp47.566,7 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp7.924,9 miliar atau 20,0 persen bila 

dibandingkan dengan pagu indikatif Polri dalam tahun 2014 sebesar Rp39.614,0 miliar. 

Pagu indikatif tahun 2015 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp39.924,8 

miliar, PNBP sebesar Rp4.440,3 miliar, BLU sebesar Rp327,0 miliar, PLN sebesar 

Rp2.374,6  miliar, dan PDN sebesar Rp500,0 miliar yang akan dimanfaatkan untuk 

melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat sebesar Rp5.723,2 miliar; (2) program penanggulangan gangguan 

keamanan dalam negeri berkadar tinggi sebesar Rp2.197,2 miliar; (3) program 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp1.642,2 miliar; (4) program 

pengembangan strategi keamanan dan ketertiban sebesar Rp482,2 miliar; serta (5) 

program pemberdayaan potensi keamanan sebesar Rp281,4 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) tercapainya penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas 

masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir, dan 

pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen; (2) tercapainya jumlah kegiatan 

pelatihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri sebesar satu 

kegiatan per hari; (3) tercapainya clerance rate ratarata seluruh tindak pidana 59 

persen; (4) tercapainya pelaksanaan 33 quick wins; serta (5) tercapainya 54.560 

komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat pada 50 polres yang berpartisipasi 

aktif. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Polri 

pada tahun 2015 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) memelihara 

dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu 

melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk 
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meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang 

dapat menimbulkan cidera; (2) tercapainya masyarakat yang tidak merasa 

terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama 

gangguan yang berkadar tinggi; (3) tercapainya penanggulangan dan menurunnya 

penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, 

kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa 

melanggar HAM; (4) tercapainya deteksi awal potensi gangguan keamanan yang dapat 

meresahkan masyarakat sehingga ditemukan upaya penanganannya; serta  

(5) tercapainya keamanan dan ketertiban bersama. 

 

Kementerian Dalam Negeri 

Pagu indikatif Kementerian Kementerian Dalam Negeri dalam pagu indikatif 

tahun 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.797,9 miliar. Jumlah ini lebih 

tinggi Rp16,8 miliar atau 0,1 persen bila dibandingkan dengan pagu indikatif 

Kementerian Dalam Negeri dalam tahun 2014 sebesar Rp14.781,1 miliar. Pagu indikatif 

tahun 2015 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp13.721,7 miliar, PNBP 

sebesar Rp36,5 miliar, dan PLN sebesar Rp1.039,6 miliar yang akan dimanfaatkan untuk 

melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa sebesar Rp11.130,2 miliar; (2) program penataan administrasi 

kependudukan sebesar Rp846,9 miliar; (3) program pendidikan kepamongprajaan 

sebesar Rp658,8 miliar; (4) program bina pembangunan daerah sebesar Rp539,1 miliar; 

serta (5) program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar Rp361,9 

miliar.  

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain:  (1) terlaksananya penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat 

mandiri perdesaan (PNPM) inti pada 5.260 kecamatan di 393 kab/kota pada 32 provinsi 

yaitu (i) PNPM-MP perbatasan pada 110 kecamatan di 15 kabupaten pada 4 provinsi,  

(ii) PNPM-MP integrasi SP-SPPN pada 100 kabupaten di 30 provinsi, serta (iii) PNPM-MP 

respek pertanian pada 43 kecamatan; (2) tercapainya cakupan operasional SIAK dan 

database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional di 

kabupaten/kota, provinsi dan nasional secara online pada 497 kab/kota;  

(3)  terselenggaranya pemberian sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan bencana pada 20 daerah; (4) tercapainya implementasi 

pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air 

pada 101 kabupaten dan 14 provinsi; serta (5) tercapainya fasilitasi pusat dan daerah di 

bidang hubungan pusat dan daerah dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan 

peningkatan pelayanan umum sebesar 95%.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015 tersebut, maka outcome 

yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas 

pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan 
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yang partisipatif dan demokratis; (2) terwujudnya 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) tersedianya kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang professional dan 

berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi; (4) meningkatnya 

kualitas perencanaan pembangunan daerah, tersedianya peta pertumbuhan dan masing 

masing daerah, kawasan dan wilayah yang mempertimbangkan kesenjangan masing 

masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana 

perimbangan; serta (5) meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standardisasi teknis 

dibidang pemerintahan umum. 

 

Kejaksaan Republik Indonesia 

Pagu indikatif Kejaksaan Republik Indonesia dalam tahun 2015 sebesar 

Rp4.154,9 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp344,5 miliar atau 9,0 persen bila 

dibandingkan dengan pagu indikatif Kejaksaan Republik Indonesia dalam tahun 2014 

sebesar Rp3.810,4 miliar. Pagu indikatif tahun 2015 tersebut seluruhnya bersumber dari 

rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara 

lain: (1) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum sebesar Rp436,1 

miliar; (2) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran 

HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp326,2 miliar; (3) program 

penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen sebesar Rp144,6 miliar; (4) 

program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan sebesar Rp110,0 miliar; serta (5) 

program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara sebesar 

Rp24,9 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) terselesaikannya perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh 

jajaran kejaksaan di daerah kejati, kejari dan cabjari satu kota dengan pengadilan 

sebanyak 10.290 perkara; (2) terselesaikannya perkara tindak pidana umum khusus 

yang diselesaikan sebanyak 186 perkara; (3) terselesaikannya perkara tindak pidana 

korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan sebanyak 80 perkara;  

(4) terselesaikannya penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di kejati, 

kejari dan cabjari sebanyak 1.000 LHK; (5) terselesaikannya perkara tindak pidana 

khusus (zee perikanan, kepabeanan dan cukai) oleh kejati, kejari dan cabjari sebanyak 

250 perkara. 

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2015 tersebut, maka outcome yang 

diharapkan antara lain: (1) 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; (2) peningkatan kualitas 
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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;  

(3) meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, 

politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum;  

(4) meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di 

lingkungan kejaksaan; serta (5) meningkatkan penegakan, bantuan, pertimbangan dan 

pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata 

usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

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 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) Badan 

Narkotika Nasional; (14) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; (15) Kementerian 

Lingkungan Hidup; (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 Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 2015 

sebesar Rp67.189,3 miliar. Jumlah ini lebih rendah Rp19.049,8 miliar atau 22,1 persen 

bila dibandingkan dengan pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam tahun 2014 sebesar Rp86.239,1 miliar. Pagu Indikatif tahun 2015 tersebut 

bersumber dari rupiah murni sebesar Rp54.731,3 miliar,  PNBP sebesar Rp2.396,0 

miliar, BLU sebesar Rp6.522,1 miliar, PLN sebesar Rp2.219,2 miliar, dan HLN sebesar 

Rp1.320,7 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara 

lain: (1) program pendidikan tinggi sebesar Rp31.460,3 miliar; (2) program pendidikan 
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menengah sebesar Rp13.199,1 miliar; (3) program pendidikan dasar sebesar Rp10.683,2 

miliar; (4) program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal sebesar 

Rp2.304,6 miliar; dan (5) program pelestarian budaya sebesar Rp945,1 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) tercapainya APK PT sebesar 26,86 persen; (2) tercapainya peserta didik 

SMK penerima rintisan BOS SMK sebanyak 4.026.865 siswa dan peserta didik SMA/SMK 

mendapat BKM sebanyak 643.167 siswa; (3) tercapainya siswa SD/SDLB dan 

SMP/SMPLB penerima subsidi siswa miskin sebanyak 6.505.293 siswa dan 1.818.376 

siswa; (4) tercapainya anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak 

melanjutkan, mendapatkan layanan pendidikan ketrampilan berbasis kecakapan hidup, 

bersertifikat, dan bekerja sebesar 21 persen; dan (5) 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 2015 tersebut, maka outcome 

yang diharapkan antara lain: (1) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan 

tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan 

kebutuhan bangsa dan negara; (2) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, 

SMK, SMLB, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender 

di semua provinsi, kabupaten dan kota; (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses 

TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, berkesetaraan gender, di semua provinsi, kabupaten dan kota; (4) 

terciptanya keluasan dan kemerataan akses paud non formal, pendidikan kesetaraan, 

dan orang dewasa bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan 

kota; dan (5) 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 Agama 

Pagu indikatif Kementerian Agama dalam tahun 2015 sebesar Rp50.052,9 miliar. 

Jumlah ini lebih tinggi Rp776,6 miliar atau 1,6 persen bila dibandingkan dengan pagu 

indikatif Kementerian Agama dalam tahun 2014 sebesar Rp49.276,2 miliar. Pagu 

Indikatif dalam tahun 2015 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp48.142,9 

miliar, PNBP sebesar Rp390,6 miliar, BLU sebesar Rp578,5 miliar, PLN sebesar Rp463,9 

miliar, dan SBSN PBS sebesar Rp477,0 miliar yang akan dimanfaatkan untuk 

melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program bimbingan masyarakat Islam 

sebesar Rp3.487,8 miliar; (2) program bimbingan masyarakat Kristen sebesar Rp1.220,4  

miliar; (3) program bimbingan masyarakat Katolik sebesar Rp694,1 miliar; (4) program 

bimbingan masyarakat Hindu sebesar Rp628,8 miliar; dan (5) program bimbingan 

masyarakat Buddha sebesar Rp277,9 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) rehabilitasi ringan KUA sebanyak 542 unit; (2) tercapainya 1.000 
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mahasiswa miskin penerima beasiswa dan peningkatan kualitas sarana 7 pendidikan 

tinggi Kristen; (3) tercapainya 1.000 mahasiswa miskin penerima beasiswa dan 

terciptanya 80 lembaga sosial keagamaan umat Katolik; (4) terciptanya pengembangan 

dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu di 33 lokasi; dan  

(5) rehabilitasi pada 28 sekolah Dhamma Sekha.  

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Agama pada tahun 2015 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 Kesehatan 

Pagu indikatif Kementerian Kesehatan dalam tahun 2015 sebesar Rp47.164,3 

miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp22.398,6 miliar atau 90,4 persen bila dibandingkan 

dengan pagu indikatif Kementerian Kesehatan dalam tahun 2014 sebesar Rp24.765,8 

miliar. Pagu indikatif Kementerian Kesehatan dalam tahun 2015 tersebut bersumber 

dari rupiah murni sebesar Rp39.596,0 miliar, PNBP sebesar Rp446,7 miliar, dan BLU 

sebesar Rp7.121,6 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai 

program, antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan sebesar Rp13.200,8 

miliar; dan (2) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

kesehatan (PPSDMK) sebesar Rp2.843,6 miliar; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu 

dan anak sebesar  Rp2.671,2 miliar; (4) program pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan sebesar Rp2.241,5 miliar; (5) program kefarmasian dan alat kesehatan 

sebesar Rp744,7 miliar. 

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada berbagai program tersebut, 

antara lain: (1) tercapainya 933 puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan 

dan kebidanan sesuai standar dan pedoman, tercapainya jumlah puskesmas perawatan 

di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 101 puskesmas;  

(2) tercapainya 300.000 tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki 

surat tanda registrasi (STR); (3) tercapainya persentase balita gizi buruk yang mendapat 

perawatan sebesar 100 persen dan tercapainya persentase ibu bersalin yang ditolong 

oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) sebesar 

90 persen; (4) tercapainya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi 

dasar lengkap sebesar 92 persen, angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk 

sebanyak 50 orang, dan penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk sebanyak 0,9 

kasus dan tercapainya 20.000 desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis 

masyarakat (STBM); (5) tercapainya persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 

100 persen. 
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Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 tersebut, maka outcome yang diharapkan 

antara lain: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan 

komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu 

sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;  

(3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 

bagi seluruh masyarakat; (4) menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan 

akibat penyakit; (5) meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan 

hasil di bidang kesehatan. 

 

Kementerian Sosial 

tinggi Rp387,6 miliar atau 5,1 persen bila dibandingkan dengan pagu indikatif 

Kementerian Sosial dalam tahun 2014 sebesar Rp7.627,8 miliar. Pagu indikatif tahun 

2015 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp8.010,6 miliar, dan PNBP sebesar 

Rp4,8 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan antara lain: (1) program 

perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp5.687,5 miliar; (2) program rehabilitasi 

sosial  dengan anggaran sebesar Rp970,0 miliar; dan (3) program pemberdayaan sosial 

dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp840,5 miliar. 

Output yang diharapkan dari kegiatan pada program tersebut antara lain:  

(1) tercapainya 3.000.000 RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH;  

(2) tercapainya jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak 

berhadapan dengan hukum, dan anak yg membutuhkan perlindungan khusus yg berhasil 

dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti sebanyak 

169.461 jiwa; dan (3) tersedianya 2.671 permukiman dan infrastruktur komunitas adat 

terpencil.  

Berdasarkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Sosial pada tahun 2015 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:  

(1) meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, 

perlindungan dan jaminan sosial; (2) meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, 

perlindungan dan rehabilitasi sosial; dan (3) meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima 

manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. 

 

6.4 SASARAN DAN KEBIJAKAN UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN ISU 

STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2015 

Sementara itu, terkait dengan upaya untuk mendukung keberlanjutan reformasi 

pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sebagaimana 

tema yang diusung dalam RKP 2015, anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 

2015 dialokasikan untuk mendukung pemenuhan atas isu-isu strategis yang telah 
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diidentifikasi, terutama terkait dengan pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat, 

yang antara lain meliputi: 

6.4.1 Perkuatan Ketahanan Pangan 

Sasaran yang ingin dicapai terkait isu strategis penguatan ketahanan pangan 

antara lain meliputi: (a) peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 75,4 juta 

ton; kedelai 1,0 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9 juta ton; daging sapi dan kerbau 

407,3 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta ton, (b) peningkatan cadangan beras 

pemerintah (CBP) menuju 700 ribu ton, (c) produksi hasil perikanan sebesar 14,1 juta 

ton, yang terdiri dari hasil perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton dan perikanan 

budidaya sebesar 7,9 juta ton, dan (d) peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, 

irigasi air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu hektar.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan perkuatan ketahanan 

pangan dalam tahun 2015 akan diarahkan pada upaya: (1) Peningkatan produksi padi 

dalam memantapkan pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi 

pangan lainnya, melalui perluasan areal pertanian pangan baru, pengembangan dan 

pengelolaan jaringan irigasi, rawa, air tanah dan tambak, serta penelitian dan 

pengembangan benih-benih tanaman pangan unggul dan bibit unggul ternak dan 

perikanan; (2)  Peningkatan produksi bahan pangan protein melalui peningkatan 

ketersediaan dan kualitas input produksi, pengembangan teknologi budidaya intensif 

dan ekstensifikasi marikultur di lokasi-lokasi yang potensial, serta peningkatkan 

efektivitas dan peran karantina hewan; (3) Stabilisasi harga dan aksesibilitas terhadap 

kebutuhan pangan pokok, melalui menjaga kelancaran distribusi dan penyediaan 

fasilitas transportasi kapal laut untuk angkutan ternak, pemantauan dan pengendalian 

harga pangan pokok, serta pengelolaan aturan perdagangan untuk stabilisasi pasokan 

dan harga pangan. 

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui 

Kementerian Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait isu strategis ketahanan 

pangan, antara lain: Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

6.4.2 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar 

Secara umum, isu strategis peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar terdiri 

atas tiga bidang, yaitu: peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air 

minum dan sanitasi, serta penataan perumahan/permukiman. Penjelasan untuk masing-

masing bidang adalah sebagai berikut.  

Sasaran terkait dengan peningkatan rasio elektrifikasi nasional meliputi: 

penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik melalui PT PLN dan IPP sebesar 2.761 

MW; penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN 2.627 kms; penambahan 

kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN 3.027 MVA; penambahan jaringan 

distribusi melalui pendanaan APBN 15.091 kms; penambahan kapasitas gardu distribusi 
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melalui pendanaan APBN 286 MVA; dalam rangka pencapaian peningkatan rasio 

elektrifikasi menjadi 85 persen.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah 

meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui 

pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu 

induk dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik termasuk untuk daerah 

perdesaan, terpencil dan perbatasan. Hal tersebut dilakukan melalui strategi antara lain: 

(1) fasilitasi pembangunan pembangkit listrik di berbagai wilayah tanah air terutama 

yang pemanfaatan gas bumi dan batubara kalori rendah serta energi baru 

terbarukan/EBT yang dilakukan oleh BUMN dan swasta dalam kerangka IPP 

(independent Power Producer) maupun PPP (public private partnership) guna 

meningkatkan kapasitas ketersedian daya listrik; (2) rasionalisasi tarif dalam kerangka 

penyesuaian tarif listrik secara bertahap dan terencana jangka menengah guna 

mengurangi beban subsidi listrik secara bertahap; dan (3) fasilitasi sikronisasi regulasi 

antar sektor antar wilayah guna mengurangi hambatan investasi dan pembangunan 

ketenagalistrikan serta penyempurnaan berbagai regulasi usaha penyediaan tenaga 

listrik.   

Sasaran terkait dengan peningkatan akses air minum dan sanitasi meliputi: 

terbangunnya infrastruktur air limbah di 450 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan 

di 100 kabupaten/kota, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 100 

kabupaten/kota, dan infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R di 100 

kawasan; serta terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) regional di 25 

kawasan regional, SPAM kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 500 

kawasan, SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) di 400 IKK, SPAM Perdesaan di 2000 desa, 

dan SPAM Kawasan Khusus di 300 kawasan. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah 

optimalisasi bauran sumber daya air domestik yang meliputi: (1) jaga air melalui 

peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi, pengelolaan sanitasi 

melalui peningkatan akses layanan pengelolaan air limbah di perdesaan, peningkatan 

kualitas layanan pengelolaan air limbah sistem setempat (on-site), perluasan akses 

layanan pengelolaan air limbah sistem terpusat (off-site), dan peningkatan kualitas 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi sanitary landfill; (2) simpan air melalui 

konservasi sumber air baku dan pengumpulan air hujan; (3) hemat air dengan 

mengoptimalkan SPAM yang telah ada dan meningkatkan efisiensi konsumsi air minum; 

(4) daur ulang air dengan pemanfaatan air yang telah terpakai.  

Sasaran terkait dengan penataan perumahan/permukiman meliputi: 

meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah sebanyak 430.000 rumah tangga, dan meningkatnya fasilitasi 

peningkatan kualitas hunian untuk 80.000 rumah tangga.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, kebijakan yang ditempuh diarahkan 

pada peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah (MBR) terhadap hunian 
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yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana 

dasar permukiman yang memadai. Beberapa strategi yang akan diterapkan meliputi:  

(2) peningkatan peran fasilitasi Pemda dalam menyediakan rumah baru layak huni dan 

meningkatkan kualitas hunian MBR yang berbasis komunitas; (2) penguatan kapasitas 

Pemerintah dalam memberdayakan pasar perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan 

efisiensi manajemen lahan dan hunian untuk MBR; dan (4) peningkatan pemanfaatan 

teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan 

implementasi konsep rumah tumbuh.  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut 

dialokasikan melalui Kementerian Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait isu 

strategis peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, antara lain: (1) Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral; (2) Kementerian Pekerjaan Umum; dan (3) 

Kementerian Perumahan Rakyat. 

6.4.3 Reformasi Pembangunan Kesehatan 

Secara umum, isu strategis reformasi pembangunan kesehatan terdiri atas dua 

bidang, yaitu: Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) serta Penurunan 

Angka Kematian Ibu dan Bayi.  

Sasaran terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) 

meliputi: (1) peningkatan jumlah peserta program jaminan sosial kesehatan, baik dari 

sektor formal, sektor informal non miskin, maupun Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda); (2) peningkatan komprehensivitas manfaat jaminan sosial yang dapat 

dinikmati oleh peserta program jaminan sosial. agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidup yang layak, serta (3) pelaksanaan SJSN yang berkesinambungan, terutama dari 

aspek finansial dan dalam pelaksanaan program jaminan sosial secara umum.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, kebijakan yang ditempuh diarahkan 

pada: (1) peningkatan pelaksanaan program-program bantuan sosial reguler yang salah 

satunya peningkatan cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada masyarakat yang 

belum terdaftar; dan (2) peningkatan efektifitas kelembagaan dan regulasi perlindungan 

sosial melalui pengembangan sistem rujukan terpadu; penguatan pekerja sosial; 

standarisasi dan penguatan kapasitas panti; serta penguatan advokasi regulasi 

perlindungan anak dan inklusivitas lanjut usia serta penyandang disabilitas.  

Sasaran terkait dengan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi adalah 

menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan menurunnya angka kematian bayi (AKB), 

yang ditandai dengan: (1) meningkatnya persentase kunjungan antenatal K4;  

(2) meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan; (3) meningkatnya 

cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1); (4) meningkatnya ASI esklusif 6 bulan pada 

bayi; (5) meningkatnya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar 

lengkap. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, kebijakan yang ditempuh diarahkan 

pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui: 
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peningkatan pelayanan kesehatan remaja, peningkatan pelayanan kesehatan maternal 

dan kesehatan reproduksi, peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, 

peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan peran lintas sektor 

dalam pembangunan kesehatan ibu, bayi, dan anak, serta peningkatan sistem pelayanan 

JKN yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak.  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui 

Kementerian Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait bidang kesehatan, antara 

lain: (1) Kementerian Kesehatan; dan (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional.  

6.4.4 Reformasi Pembangunan Pendidikan 

Sasaran yang ingin dicapai terkait isu strategis reformasi pembangunan 

pendidikan antara lain meliputi: (a) angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket 

A sebesar 103,0 persen; (b) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 82,4 persen;  

(3) angka partisipasi kasar (APK) SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 112,4 persen; (4) APK 

SMP/SMPLB/MTs/Paket B  sebesar 105,62 persen, (5) APK SMA/SMK/MA/Paket C 

sebesar 84,5 persen, dan (6) APK perguruan tinggi (PT) usia 19-23 tahun sebesar 29,6 

persen.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan reformasi 

pembangunan pendidikan dalam tahun 2015 akan diarahkan antara lain pada:  

(1) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata, 

dengan penekanan pada upaya pemenuhan SPM Pendidikan Dasar oleh Pemerintah 

Daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, (2) peningkatan 

akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU), untuk memberikan 

landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya atau memasuki dunia kerja, (3) peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan 

daya saing pendidikan tinggi, melalui peningkatan pemerataan layanan dengan 

memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan 

keilmuan dan kebutuhan masyarakat, dan (4) peningkatan profesionalisme dan 

pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan 

(continuous professional development), sertifikasi profesi, dan penyediaan tunjangan, 

yang didukung dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkesinambungan.  

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, dan (2) Kementerian Agama.  

 

6.4.5 Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  

Sasaran yang ingin dicapai terkait isu strategis sinergi percepatan 

penanggulangan kemiskinan antara lain meliputi: (1) menurunnya angka kemiskinan 
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pada tahun 2015 sebesar 9 – 10 persen, (2) peningkatan kesejahteraan sosial pada 

individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk 

miskin dan rentan, (3) pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah 

dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan peningkatan proporsi UMK yang dapat 

mengakses layanan keuangan formal, dan (4) terciptanya konsolidasi program 

penanggulangan kemiskinan dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan 

koordinasi antar K/L, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya.  

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan percepatan 

penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2015 akan diarahkan antara lain pada:  

(1) penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif 

melalui peningkatan pelaksanaan program-program bantuan sosial reguler, perbaikan 

pelaksanaan bantuan sosial temporer (transformasi bantuan beras untuk rumah tangga 

miskin), dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial korban bencana alam, bencana 

sosial, dan guncangan ekonomi, (2) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat 

miskin dan rentan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar termasuk 

pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan 

infrastruktur dasar terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan, (3) peningkatan 

sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan 

koperasi melalui strategi pengembangan penghidupan dengan meningkatkan akses ke 

pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dukungan akses dan integrasi ke pasar, 

serta penguatan kelembagaan, dan (4) pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan 

kemiskinan melalui harmonisasi regulasi dan program penanggulangan kemiskinan, baik 

secara horizontal (antar K/L) maupun vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah).  

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dialokasikan melalui 

Kementerian Negara/Lembaga dengan tugas dan fungsi terkait kemiskinan dan 

kesejahteraan sosial, antara lain: Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan 

UMKM.  

Alokasi anggaran untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dalam 

Pagu Indikatif Tahun 2015 adalah sebagaimana terjadi dalam Tabel 6.1 berikut. 
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Tabel 6.1  
Pagu Indikatif Kementerian Negara/Lembaga 2015  

(miliar rupiah) 

 

 

 

2015

PAGU 

INDIKATIF
APBN

PAGU 

INDIKATIF

1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 605,8                 809,6                 611,3                 

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.780,8             3.260,1             2.768,4             

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.681,7             2.895,7             2.895,9             

4 005 MAHKAMAH AGUNG 7.141,7             7.225,1             6.743,3             

5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 3.810,4             3.862,9             4.154,9             

6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2.168,9             2.119,7             2.028,0             

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 14.781,1           14.903,1           14.797,9           

8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.058,1             5.237,2             5.454,1             

9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 80.498,0           86.376,7           93.358,7           

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 6.195,4             7.534,5             9.179,4             

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 17.065,4           18.711,7           18.406,0           

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 15.408,7           15.470,6           15.825,0           

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.415,8             2.922,3             2.705,5             

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 13.500,7           16.263,2           12.348,6           

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 34.081,3           40.370,5           44.389,7           

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 86.239,1           80.661,0           67.189,3           

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 24.765,8           46.459,0           47.164,3           

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 49.276,2           49.402,2           50.052,9           

19 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.229,3             4.520,8             4.773,6             

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 7.627,8             7.683,6             8.015,4             

21 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 4.977,8             5.314,0             5.575,0             

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.580,3             6.521,5             6.174,2             

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 68.714,5           84.148,1           74.253,4           

24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 513,4                 514,3                 367,9                 

25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 226,7                 317,5                 292,9                 

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 217,6                 218,4                 231,1                 

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.599,0             1.704,9             1.709,2             

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 130,8                 131,6                 132,9                 

29 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 540,0                 617,7                 744,7                 

30 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 873,0                 1.084,2             791,5                 

31 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.320,0             1.585,4             1.451,2             

32 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 214,3                 214,7                 216,8                 

33 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 158,9                 159,8                 159,8                 

34 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.300,1             2.103,8             1.450,1             

35 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.344,5             1.746,5             1.154,0             

36 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 30,8                    31,0                    43,8                    

37 054 BADAN PUSAT STATISTIK 3.538,1             3.578,7             3.868,8             

38 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 1.170,1             1.174,3             1.168,1             

39 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.142,9             4.321,9             4.253,6             

40 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 433,2                 435,1                 470,4                 

41 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.579,6             3.619,9             4.756,2             

42 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 39.641,8           44.975,6           47.566,7           

43 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.047,4             1.133,1             1.207,6             

44 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 331,9                 332,8                 177,9                 

45 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 607,7                 659,1                 632,1                 

NO
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Catatan: Alokasi sebesar Rp4.2963,4 miliar dicadangkan dalam rangka sinergi pembangunan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta finalisasi rancangan awal RKP Tahun 2015 

 

 

 

2015

PAGU 

INDIKATIF
APBN

PAGU 

INDIKATIF

46 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 791,1                 792,8                 899,2                 

47 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.130,5             2.801,3             1.385,8             

48 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.679,2             2.888,4             2.881,1             

49 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 68,3                    68,7                    71,3                    

50 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 1.557,8             1.617,9             1.747,7             

51 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 917,1                 15.410,4           1.109,4             

52 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 188,5                 215,9                 213,8                 

53 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 64,8                    65,0                    71,3                    

54 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 1.055,0             1.072,7             1.132,8             

55 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 709,5                 718,5                 758,3                 

56 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 803,7                 822,0                 846,3                 

57 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 785,4                 789,2                 668,4                 

58 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 800,5                 802,6                 718,6                 

59 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 94,7                    95,4                    113,7                 

60 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 101,2                 100,7                 135,4                 

61 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 254,6                 235,8                 265,4                 

62 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 122,9                 125,6                 170,1                 

63 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 534,9                 543,0                 603,3                 

64 089 BADAN PENGAWASAN  KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.216,2             1.233,4             1.426,1             

65 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.135,5             2.701,4             2.382,0             

66 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4.242,4             4.565,2             4.604,8             

67 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.879,7             1.881,2             1.779,0             

68 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 616,9                 616,9                 769,0                 

69 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 720,3                 739,0                 762,3                 

70 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  83,3                    83,5                    119,2                 

71 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 930,6                 1.831,3             780,7                 

72 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 327,4                 429,1                 390,2                 

73 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 845,1                 845,1                 843,2                 

74 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 166,7                 167,0                 152,9                 

75 107 BADAN SAR NASIONAL 1.483,8             2.188,8             1.626,7             

76 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 95,0                    95,0                    100,6                 

77 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 381,6                 381,6                 195,5                 

78 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 66,9                    67,0                    66,1                    

79 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 193,8                 194,1                 210,2                 

80 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 1.035,3             1.105,9             1.097,2             

81 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 302,7                 302,8                 311,2                 

82 114 SEKRETARIAT KABINET 184,5                 185,6                 181,8                 

83 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 761,9                 3.261,9             456,9                 

84 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 783,0                 998,5                 875,2                 

85 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 765,0                 1.075,6             847,0                 

86 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 392,2                 392,2                 246,5                 

CADANGAN -                      -                      4.293,4             

554.835,3     637.841,6     610.022,4     JUMLAH
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