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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 itu 

sendiri merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu 

mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam kerangka itu pula, serta 

sebagai kelanjutan dari RPJMN pertama dan kedua, strategi RPJMN tahun 2015-2019 ditetapkan 

dengan tema “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK 

yang terus meningkat”. Arah sasaran tersebut dirumuskan dengan memperhatikan beberapa 

tantangan dan isu yang dihadapi Indonesia kedepan, seperti risiko masuknya Indonesia ke 

dalam jebakan kelas menengah (Middle Income Trap), kesiapan Indonesia memasuki 

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), masih belum meratanya hasil pembangunan, 

penurunan kemiskinan yang tidak disertai dengan penurunan tingkat kesenjangan antara yang 

kaya dan miskin, dan isu-isu terkait pelestarian lingkungan.  

Pencapaian sasaran RPJMN tersebut akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) di tiap tahun. Untuk tahun 2016, Pemerintah telah menyiapkan berbagai 

program pembangunan yang telah disusun sebagai rangkaian kelanjutan pelaksanaan program 

pembangunan 2015 dan sebagai fondasi dan tahapan pelaksanaan program-program tahun 

berikutnya. Dengan program-program tersebut pula, pemerintah berupaya untuk mencapai 

beberapa sasaran indikatif bagi kegiatan pembangunan di tahun 2016 sebagai panduan dan arah 

kegiatan pembangunan.  

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional dihadapkan pada sejumlah 

tantangan yang cukup berat baik yang berasal dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi 

eksternal, lingkungan ekonomi global masih diwarnai kondisi gejolak dan ketidakpastian 

(uncertainty). Sejak Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana penghentian 

kebijakan stimulus moneter pada pertengahan tahun 2013, perekonomian global senantiasa 

berada dalam pusaran gejolak dan ketidakpastian. Pasar keuangan di sejumlah negara 

berkembang mengalami tekanan yang cukup berat sejalan dengan arus pembalikan modal asing 

(capital reversal) terutama ke AS. Sejak saat itu, nilai tukar mata uang di sejumlah negara 

berkembang bergerak fluktuatif dengan kecenderungan yang melemah.  
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Kondisi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global juga diperparah dengan adanya 

kenyataan bahwa Tiongkok sedang memasuki fase perlambatan setelah dalam beberapa tahun 

sebelumnya selalu membukukan pertumbuhan double digit. Sementara itu, Jepang yang 

diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan di kawasan, melalui kebijakan stimulus ekonomi 

yang cukup agresif juga masih belum menunjukkan prospek yang cukup kuat. Demikian pula yang 

terjadi di Eropa, prospek pemulihan dari krisis ekonomi masih belum berjalan sesuai harapan. 

Perkembangan kinerja ekonomi global yang kurang menguntungkan tersebut telah 

berdampak cukup nyata pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, 

pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan dalam tahun 2014 

kemarin, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5,0 persen, jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih di atas 6,0 persen. 

Menurunnya kinerja ekspor akibat perlambatan kinerja global dan merosotnya harga komoditas 

internasional merupakan faktor kunci melambatnya aktifitas ekonomi nasional.  

Selain berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi, melemahnya kinerja ekspor juga 

telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan 

(current account). Sejak tahun 2012, neraca transaksi berjalan Indonesia terus mengalami defisit 

yang cukup besar. Kombinasi tekanan pada pasar keuangan terkait dengan rencana penghentian 

kebijakan stimulus moneter (taper tantrum) serta tekanan pada neraca transaksi berjalan inilah 

yang telah mengakibatkan nilai tukar Rupiah kita senantiasa dalam tekanan. 

Dari sisi domestik, upaya mendorong akselerasi pertumbuhan tinggi dan berkeadilan 

juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya pada sisi penawaran, terutama 

terbatasnya kapasitas produksi nasional terkait relatif rendahnya produktifitas. Selain itu, relatif 

rendahnya daya saing juga merupakan tantangan lain yang harus dicarikan jawabannya 

terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang telah mulai diberlakukan di 

akhir tahun 2015. Tantangan lain yang masih harus dihadapi adalah terkait upaya mewujudkan 

ketahanan pangan dalam negeri serta upaya mengurangi kesenjangan baik antar golongan 

pendapatan masyarakat maupun antar wilayah. 

Dengan mencermati tantangan-tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah-

langkah strategis melalui pemberian tambahan stimulus kegiatan investasi dan produksi, 

khususnya melalui percepatan dan peningkatan belanja infrastruktur serta penyertaan modal 

pada BUMN. Dengan strategi tersebut diharapkan akan memberikan dorongan bagi 

pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya program-program 

perbaikan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan memberikan dampak lebih nyata 
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bagi penurunan angka kemiskinan dan perbaikan tingkat pemerataan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pada saat yang sama, Pemerintah telah mengindikasikan beberapa permasalahan jangka 

menengah dan panjang yang dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan dan upaya 

perbaikan kesejahteraan masyarakat ke depan. Tantangan-tantangan jangka menengah dan 

panjang tersebut juga menjadi fokus perhatian untuk diselesaikan melalui program-program 

dan sasaran pembangunan dalam RPJMN ketiga tahun 2015-2019. Pelaksanaan program-

program tersebut telah dimulai di tahun 2015 yang akan terus dilanjutkan hingga akhir periode 

RPJMN ketiga.   

Di tahun 2016, program-program pembangunan diarahkan sebagai tahapan pencapaian 

sasaran RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta langkah-langkah untuk 

mengatasi potensi risiko yang ada. Untuk lebih memberikan panduan bagi pelaksanaan program 

pembangunan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan untuk di 

capai di tahun 2016. Di tahun 2016, sasaran pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,0 - 

6,6 persen. Namun, pencapaian sasaran tersebut masih dibayangi oleh beberapa risiko 

ketidakpastian dan ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu, 

pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut juga disertai dengan sasaran-sasaran yang 

mampu menjamin terciptanya pertumbuhan inklusif, yaitu lebih membawa dampak 

kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam kaitan ini, pemerintah menetapkan sasaran 

penurunan tingkat pengangguran pada kisaran 5,2 - 5,5 persen, serta penurunan angka 

kemiskinan ke tingkat 9,0 - 10,0 persen. 

Upaya-upaya pencapaian sasaran pembangunan tersebut di atas diterjemahkan ke 

dalam program-program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, melalui kelanjutan 

program-program penguatan infrastruktur, kemandirian pangan, perbaikan daya saing dan 

pengembangan sektor unggulan, khususnya sektor maritim, industri pariwisata serta 

infrastruktur konektifitas. Fokus kegiatan dan sasaran pembangunan tersebut disertai dengan 

upaya untuk lebih meningkatkan inklusivitas dari kegiatan pembangunan sehingga lebih mampu 

memberikan dampak nyata bagi perbaikan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, serta 

pemerataan hasil dan kesempatan dalam pembangunan.    

Untuk itu, dalam merumuskan kebijakan fiskal 2016, pemerintah senantiasa 

mempertimbangkan dinamika perekonomian, kompleksitas tantangan yang dihadapi serta arah 

dan target-target pembangunan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar arah dan 

strategi kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah mampu merespon dinamika perekonomian 
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secara efektif, menjawab tantangan yang dihadapi secara terukur dan mampu memberi 

dukungan yang optimal bagi upaya pencapaian target-target pembangunan. 

Untuk menjamin terlaksananya program pembangunan dan peningkatan derajat 

kesejahteraan, pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal 

yang sehat dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan antara lain dengan (i) mendorong 

produktifitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian, (ii) menjaga 

keseimbangan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, konservasi terhadap 

lingkungan dan stabilisasi makro ekonomi, (iii) memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai 

kemampuan yang handal dalam menjaga terlaksanannya program prioritas dan mempunyai 

daya redam yang efektif untuk merespon dinamika perekonomian, dan (iv) mendorong 

pengelolaan fiskal yang senantiasa mempertimbangkan aspek kehati-hatian, pengendalian risiko  

dan berkelanjutan. 

Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang akan dihadapi serta selaras 

dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016  yaitu “Mempercepat Pembangunan 

Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas“, maka 

pemerintah menetapkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2016 adalah “Penguatan Pengelolaan 

Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan 

Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah 

(i) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan 

penguatan daya saing, (ii) memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga 

terlaksananya program-program prioritas ditengah tekanan yang kuat serta mempunyai daya 

redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian, (iii) mengendalikan risiko dan menjaga 

kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut 

diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan 

berkelanjutan. Hal ini menjadi basis untuk memperkokoh fondasi pengelolaan fiskal yang sehat 

dan berkelanjutan. 
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BAB 2  
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN  

DAN OUTLOOK 2015 
 

2.1 Kondisi Perekonomian Global dan Outlook 2015 

Perkembangan perekonomian dunia menunjukkan perlambatan sejak tahun 2011, 

dimana perekonomian dunia pada tahun tersebut hanya tumbuh 4,2 persen, lebih rendah dari 

tahun 2010 yang mencapai 5,4 persen. Perlambatan ini berlanjut di tahun 2012 dan 2013, 

dimana pertumbuhan ekonomi dunia masing-masing hanya sebesar 3,4 persen. Berbagai 

kebijakan yang ditempuh negara-negara di dunia belum mampu mendorong perbaikan 

perekonomian secara signifikan. Memasuki tahun 2014, pertumbuhan perekonomian dunia 

masih tetap dilevel yang sama yakni 3,4 persen.  Hal ini terjadi karena meski pertumbuhan 

ekonomi di negara-negara maju menunjukkan peningkatan namun ekonomi negara-negara 

berkembang justru mengalami perlambatan. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi negara-negara 

maju tercatat 1,2 persen dan terus mengalami kemajuan, hingga mencapai 1,4 persen di tahun 

2013 dan 1,8 persen di tahun 2014. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi negara-negara 

berkembang yang tercatat 5,2 persen di tahun 2012, terus mengalami perlambatan hingga 

mencapai 5,0 persen di tahun 2013 dan 4,6 persen di tahun 2014. 

 

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (persen) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  

 
 

 

IMF, April 2015 
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Di periode selanjutnya, walaupun diperkirakan adanya perbaikan kinerja ekonomi 

negara maju, namun masih terdapat risiko. Perbaikan ekonomi terlihat di Amerika Serikat (AS), 

sedangkan di Eropa dan Jepang masih mengalami tekanan ekonomi, khususnya risiko deflasi. 

Perkembangan ekonomi di negara maju tersebut berdampak pada perbedaan strategi kebijakan 

yang ditempuh masing-masing negara. AS mulai memperketat kebijakan moneternya, sementara 

Eropa dan Jepang justru menambah stimulus moneter dengan tujuan mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan mencegah terjadinya deflasi yang berkepanjangan. Perbedaan arah kebijakan dan 

pencapaian laju pertumbuhan ekonomi di negara maju secara langsung juga berdampak pada 

prospek perekonomian negara berkembang.  

Di tahun 2015, perekonomian global diperkirakan tumbuh 3,5 persen, sedikit meningkat 

dari tahun 2014. Pertumbuhan tersebut lebih ditopang oleh perbaikan kinerja perekonomian 

negara maju, sedangkan perekonomian negara berkembang masih mengalami perlambatan. 

 

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Negara Maju 

 

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi AS 
Grafik 2.3 Grafik Indeks Manufaktur dan 

Produksi Industri AS 
 

 
 

 
 

 
Tahun 2015, ekonomi AS diproyeksikan tumbuh 3,1 persen, meningkat dari tahun 

sebelumnya yang sebesar 2,4 persen. Momentum positif ekonomi AS diperkirakan masih terus 

berlanjut. Semakin membaiknya kondisi ekonomi AS, telah mendorong penurunan tingkat 

pengangguran dimana per Maret 2015 berada di level 5,5 persen, level terendah sejak Januari 

2011 yang mencapai 9,2 persen. Indeks keyakinan konsumen AS juga terus meningkat mencapai 

level 101,3 di Maret 2015 lebih tinggi dari akhir 2014 yang sebesar 93,1. 

Sumber: Bloomberg Sumber: WEO-IMF, April 2015 
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 Meski aktivitas ekonomi AS diperkirakan masih ekspansif, namun kecepatannya sedikit 

melambat. Hal ini terlihat dari indikator Supply Management’s Index  (ISM PMI) yang menurun 

dari 55,1 pada akhir 2014 menjadi 51,5 di bulan Maret 2015. Jumlah penyerapan tenaga kerja 

baru oleh industri per Maret 2015 juga menunjukkan  penurunan dari 214.000 di bulan Februari 

2015 menjadi 189.000 di bulan Maret 2015.  

 
Grafik 2.4 Grafik Inflasi dan Tingkat 

Pengangguran AS 

Grafik 2.5 Indeks Kepercayaan 
Konsumen AS 

 

Sumber: Bloomberg 

 

     Sumber: Bloomberg 

 

Sejalan dengan perkembangan di atas, Fed Fund rate diperkirakan belum akan dinaikkan 

hingga September 2015. Tingkat suku bunga bank sentral AS saat ini adalah 0,25 persen, tidak 

mengalami perubahan sejak Desember 2008. Dalam kaitan ini, The Fed melihat risiko terjadinya 

apresiasi yang berlebih pada mata uang dolar AS sehingga berpotensi melemahkan ekspor dan 

meningkatkan impor, dan pada akhirnya akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi AS 

yang sedang berada dalam fase pemulihan. Pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 

bulan April 2015, terdapat indikasi bahwa The Fed belum akan menaikkan suku bunga acuan dalam 

waktu dekat sehingga sedikit meredam tekanan nilai tukar negara negara emerging market.  
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Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Eropa (persen, yoy) 

 

Sumber: WEO-IMF, April 2015 

 

Pertumbuhan ekonomi di Eropa di tahun 2015 diperkirakan membaik, setelah 

mengalami kontraksi di tahun 2012 dan 2013 yang masing-masing sebesar -0,8 persen dan -0,5 

persen. Tahun 2014, ekonomi Eropa tumbuh 0,9 persen dan tahun 2015 diperkirakan mencapai 

1,5 persen. Perkembangan positif tersebut tidak lepas dari makin membaiknya kinerja ekonomi 

di Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol.  

 

Grafik 2.6 Produksi Industri dan PMI Eropa 

 

Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi dan 
Pengangguran Eropa 

 
Sumber: Bloomberg 

 
Sumber: Bloomberg 
 

Proses pemulihan ekonomi Eropa antara lain sebagai dampak kebijakan Bank Sentral 

Eropa (European Central Bank/ECB) yang mengumumkan kebijakan quantitative easing pada 22 

Januari 2015 dengan pembelian aset finansial berskala besar hingga mencapai 60 miliar euro 

per bulan. Kebijakan tersebut direncanakan berjalan sampai akhir September 2016, dan dapat 

diperpanjang hingga mencapai target inflasi Zona Eropa, yakni sekitar 2 persen. Saat ini, Eropa 

masih menghadapi risiko deflasi. Tingkat inflasi di kawasan Eropa sendiri pada bulan Maret 

2015 mengalami kenaikan dari -0,3 persen (yoy) menjadi –0,1 persen (yoy). Selain program dari 

Bank Sentral Eropa, faktor pendukung perkembangan ekonomi Eropa adalah penurunan harga 

minyak, posisi kebijakan fiskal yang lebih netral, serta depresiasi nilai tukar euro. Namun 

2011 2012 2013 2014 2015f

Kawasan Eropa 1,6 -0,8 -0,5 0,9 1,5

Jerman 3,7 0,6 0,2 1,6 1,6

Perancis 2,1 0,3 0,3 0,4 1,2

Italia 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,5

Spanyol -0,6 -2,1 -1,2 1,4 2,5

Yunani -8,9 -6,6 -3,9 0,8 2,5

Portugal -1,8 -4 -1,6 0,9 1,6
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demikian, kawasan Eropa masih dihadapkan oleh beberapa risiko seperti deflasi, perlambatan 

pertumbuhan produktivitas, dan peningkatan defisit fiskal.  

Grafik 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Jepang 
 

Grafik 2.9 Perkembangan Sektor Riil Jepang 
(%, yoy) 

 
 
Sumber: WEO-IMF, April 2015 

 

       Sumber: Bloomberg 
 

Hampir serupa dengan kondisi perekonomian Eropa, perekonomian Jepang di tahun 

2015 diperkirakan mencapai 1,0 persen, setelah mengalami kontraksi hingga -0,1 persen di 

tahun 2014. Tahun ini, Jepang masih dihadapkan pada sejumlah risiko ekonomi. Hal tersebut 

diindikasikan oleh pertumbuhan produksi industri dan pertumbuhan penjualan eceran yang 

lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, tingkat inflasi Jepang tahun 

2014 juga melambat. Tingkat inflasi yang rendah dan deflasi, telah menjadi salah satu isu 

penting dalam pengelolaan kebijakan ekonomi Jepang selama bertahun-tahun. 

Menyikapi sejumlah risiko ekonomi yang terjadi, Bank Sentral Jepang (BOJ) 

mengeluarkan kebijakan melalui peningkatan program quantitative easing di tahun 2015. BOJ 

akan mengucurkan 80 triliun yen per tahun, meningkat dari stimulus sebelumnya yang hanya 

60-70 triliun yen per tahun. Hal tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko deflasi 

yang terjadi di negara tersebut. 

 

2.1.2 Perkembangan Ekonomi Negara Berkembang 

Perkembangan ekonomi negara berkembang, khususnya negara berkembang Asia, tidak 

dapat lepas dari dua negara besar yaitu Tiongkok dan India. Kedua negara tersebut memiliki 

economic size yang cukup besar sehingga perkembangan keduanya akan memiliki dampak yang 

cukup signifikan bagi negara negara emerging market lain disekitarnya, termasuk Indonesia. 
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Grafik 2.10 Pertumbuhan Ekonomi 
Tiongkok 

 

Grafik 2.11 Indeks Produksi dan PMI 
Tiongkok 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2015 

 
Sumber: Bloomberg 

 

Sejak tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan. Di 

tahun 2013, ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 7,8 persen dan kembali turun ke level 7,4 persen 

di 2014. Tahun 2015, aktivitas perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh 6,8 persen,  lebih 

rendah dari realisasi tahun 2014. Perlambatan pertumbuhan tersebut dapat diindikasikan oleh 

pergerakan Purchasing Manager’s Index dan pertumbuhan produksi industri yang tidak sekuat 

tahun-tahun sebelumnya. Tantangan ekonomi Tiongkok saat ini adalah melemahnya kinerja 

pasar properti, melambatnya aktivitas industri serta melemahnya investasi. Untuk menghadapi 

hal tersebut, Pemerintah Tiongkok melalui bank sentralnya telah mengambil kebijakan untuk 

memangkas batas minimum uang muka pada pembelian rumah kedua. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menarik kembali para investor ke sektor perumahan. Selain itu, Bank Sentral Tiongkok 

juga melakukan operasi pasar sehingga suku bunga antarbank mengalami penurunan serta 

menambah jumlah uang beredar melalui penurunan required reserve ratio. 

Grafik 2.12 Pertumbuhan Ekonomi India 
(persen, yoy) 

 

Grafik 2.13 Laju Inflasi India (persen, 
yoy) 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2015 

 
Sumber: Bloomberg 
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Berbeda dengan Tiongkok, prospek ekonomi India sejak tahun 2012 terus menunjukkan 

kemajuan yang pesat. Setelah tumbuh 5,1 persen di tahun 2012, ekonomi India tumbuh 6,9 

persen di tahun 2013 dan 7,2 persen di tahun 2014. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi India 

diperkirakan mencapai 7,5 persen dan memimpin laju pertumbuhan Asia. Pemerintah India 

terus melakukan reformasi ekonomi untuk menunjukkan bahwa India merupakan negara yang 

business friendly. Salah satu diantaranya adalah dengan dibentuknya group monitoring guna 

mempercepat jalannya proyek-proyek pembangunan. India juga merencanakan melakukan 

penyesuaian tarif perdagangan ke arah yang mendekati norma internasional sebagai persiapan 

untuk pakta perdagangan regional yang baru.  

Dengan kebijakan tarif yang baru, India berharap dapat bergabung dengan pakta 

perdagangan dengan negara maju seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) sehingga dapat 

meningkatkan daya saing produk ekspor India. Selain itu, Bank Sentral India juga memberikan 

insentif bagi kegiatan investasi dan produksi dengan memangkas tingkat suku bunga acuan 

untuk kedua kalinya di tahun 2015 sebesar 25 bps menjadi 7,5 persen. Langkah ini diambil 

setelah terlihat penurunan inflasi di negara tersebut. 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 di tahun 2015 diperkirakan mencapai 

5,2 persen atau menguat dari realisasi tahun 2014 yang sebesar 4,6 persen. Pelaksanaan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan 

lebih baik di kawasan tersebut pada 2016.  

 

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5 

 

     Sumber: WEO-IMF, April 2015 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015f

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

Indonesia 6,2 6,0 5,6 5,0 5,2

Malaysia 5,2 5,6 4,7 6,0 4,8

Filipina 3,7 6,8 7,2 6,1 6,7

Thailand 0,1 6,5 2,9 0,7 3,7

Vietnam 6,2 5,2 5,4 6,0 6,0
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2.1.3 Perdagangan Dunia 

Grafik 2.14 Pertumbuhan Volume 
Perdagangan Dunia 

Grafik 2.15 Pertumbuhan Ekspor Impor 
Dunia (persen) 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2015 

 
Sumber: WEO-IMF, Oktober 2014 

Pada tahun 2011, pertumbuhan volume perdagangan dunia mencapai 6,8 persen, namun 

angka tersebut turun menjadi 2,8 persen di tahun 2012 akibat krisis di negara-negara maju 

sehingga menekan permintaan negara-negara tersebut. Dalam tahun 2013 dan 2014, kinerja 

perdagangan dunia menunjukkan arah perbaikan, dimana masing-masing tumbuh sebesar 3,5 

dan 3,4 persen.  Perbaikan tersebut terutama berasal dari menguatnya aktifitas ekspor dan 

impor di negara maju dari masing-masing 3,1 persen dan 2,1 persen di tahun 2013 menjadi 3,3 

persen dan 3,3 persen di tahun 2014. 

 

Grafik 2.16 Baltic Dry Index 2011-April 
2015 

 

Grafik 2.17 Perkembangan PMI 
Manufaktur Global 

 
Sumber: Bloomberg 

 
Sumber: Bloomberg 
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Indikator perkembangan perdagangan dunia melalui jalur laut yang ditunjukkan oleh 

baltic dry index mengalami fluktuasi. Baltic dry index mengalami peningkatan sejak awal 2011 

hingga mencapai puncaknya pada Oktober 2011, namun kembali menurun di bulan Januari 2013 

dan penurunan ini terus berlanjut hingga akhir 2014. Pada saat yang sama, purchasing 

manager’s index (PMI) sektor manufaktur global berfluktuasi sepanjang tahun 2012-2014. Di 

periode 2012 s.d Oktober 2013 indikator PMI mengindikasikan perbaikan permintaan global. 

Namun sejak Oktober 2013 hingga akhir 2014 terjadi perlambatan permintaan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa sektor perdagangan internasional masih membutuhkan dorongan stimulus 

untuk kembali tumbuh signifikan dan menopang pertumbuhan ekonomi dunia.Pertumbuhan 

volume perdagangan dunia tahun 2015 diperkirakan mencapai 3,7 persen, masih pada tingkat 

yang relatif lemah. Salah satu faktor penyebabnya adalah risiko ketidakpastian finansial global 

akibat pola kebijakan moneter di negara-negara maju yang tidak seragam. Selain itu, tingkat 

harga komoditas global yang masih relatif rendah, penguatan nilai tukar dolar AS terhadap 

hampir seluruh mata uang dunia, dan turunnya permintaan global akibat pelemahan ekonomi 

dunia menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi perdagangan dunia di tahun 2015 ini.  

 

2.1.4 Harga Komoditas Dunia dan Inflasi 

Grafik 2.18 Harga Minyak Mentah Dunia (USD/Barrel) 

 

 
 Sumber: Bloomberg 

 

Perkembangan sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 2014 

menunjukkan tren menurun. Sejak Juli 2014, harga minyak dunia dalam dolar telah turun hingga 
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lebih dari 30 persen. Hal tersebut terutama disebabkan karena rendahnya permintaan dari 

negara-negara maju dan negara emerging market. Selain itu, faktor persediaan juga turut 

mempengaruhi anjloknya harga minyak menyusul keputusan Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) untuk mempertahankan level produksinya, sementara produksi 

minyak dari negara non-OPEC, terutama Amerika Serikat, juga secara konsisten mengalami 

kenaikan.  

Rendahnya harga minyak dunia juga berdampak pada turunnya harga komoditas logam. 

Walaupun begitu, harga minyak ke depan diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring 

dengan keterbatasan pasokan akibat menurunnya pertumbuhan dan investasi di sektor 

perminyakan. Peningkatan harga tersebut berpotensi terhambat oleh melemahnya permintaan 

dari Tiongkok dan Jepang. Selain itu, stagnasi dan deflasi masih menjadi permasalahan yang 

melanda wilayah Eropa dan Jepang. 

 

Grafik 2.19 Indeks Harga Pangan Dunia    
(2010 = 100) 

Grafik 2.20 Harga Beras Internasional 
(USD/metric ton) 

 
Sumber: FAO (diolah) 

 
    Sumber: Bloomberg 

 

Seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan sisi permintaan global yang masih 

relatif lemah, harga komoditas pangan cenderung menurun. Hingga akhir tahun 2014, harga 

komoditas pangan rata-rata telah mengalami penurunan sekitar 9 persen dibandingkan akhir 

tahun 2013. Penurunan ini menyebabkan harga pangan mencapai titik terendahnya selama 4 

tahun terakhir.  

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

melambat dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 3,9 persen menjadi 3,8 persen. Melambatnya 
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inflasi ini bahkan mulai terjadi sejak di tingkat produsen, sehingga efek lanjutannya akan 

menurunkan tingkat harga di tingkat konsumen. Harga komoditas minyak dan logam yang 

semakin rendah turut berdampak pada turunnya ongkos produksi dan harga produsen. Negara-

negara maju (selain AS) seperti Eropa dan Jepang yang juga menargetkan pertumbuhan laju 

inflasi, masih harus berhadapan dengan melemahnya ekonomi negara-negara tersebut, sehingga 

masih akan menerapkan kebijakan moneter longgar. 

 

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi dan Perubahan Harga Komoditas Global (persen) 

 

Sumber: WEO-IMF, April 2015 

 

2.2 Perekonomian Domestik dan Outlook 2015 

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Selama periode 2011-2014, pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren 

penurunan. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen dan terus mengalami 

perlambatan hingga tahun 2014 yang hanya mencapai 5,0 persen. Namun demikian, 

pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun terakhir ini masih menunjukkan kondisi yang cukup baik 

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,7 persen dengan dorongan komponen pembentuk PDB 

yang masih memiliki kinerja yang baik. Moderasi perekonomian ini tidak terlepas dari kondisi 

ekonomi global, terutama negara-negara maju dan mitra dagang utama, seperti negara kawasan 

Eropa, AS dan China yang mengalami pelemahan sehingga berpengaruh pada penurunan 

investasi dan permintaan barang dari Indonesia.  

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015f 2016f

Inflasi Dunia 5,2 4,2 3,9 3,5 3,2 3,3

Negara Maju 2,7 2 1,4 1,4 0,4 1,4

Negara Berkembang 7,3 6,1 5,9 5,1 5,4 4,8

Harga Minyak 31,6 1 -0,9 -7,5 -39,5 12,9

Harga Pangan 19,9 -2,4 1,1 -4,2 -9,4 -2,8

Harga Logam 13,5 -16,8 -4,3 -10,3 -16,6 -0,4
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Grafik 2.21 Pertumbuhan PDB Agregat  2011 – 2014 (persen) 

 

  

  Sumber: BPS . diolah 

 

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga (RT) menunjukkan perkembangan yang 

relatif stabil walaupun menunjukkan tren yang terus menurun akibat tingginya inflasi yang 

merupakan dampak dari kenaikan harga bahan pangan global dan domestik dalam beberapa 

tahun terakhir. Meskipun demikian, laju pertumbuhan konsumsi RT masih mampu tumbuh di 

atas 5 persen dan memiliki kontribusi terhadap PDB rata-rata sebesar 2,9 persen. Kinerja 

tersebut selain dipengaruhi faktor fundamental rasio usia produktif yang tinggi serta tingginya 

kelompok middle income, juga disebabkan dorongan dari sebaran kebijakan sosial pemerintah, 

seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan program sosial lainnya. Pada tahun 

2014, kinerja pertumbuhan konsumsi RT masih cukup tinggi, yaitu tumbuh sebesar 5,1 persen 

karena ditopang oleh dampak kegiatan kampanye dan Pemilu yang memberikan kontribusi 

cukup besar pada kinerja konsumsi RT.  

Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh cukup tinggi dan 

menunjukkan tren peningkatan. Konsumsi LNPRT merupakan jenis konsumsi yang dikeluarkan 

oleh lembaga-lembaga non profit seperti partai politik dan LSM. Selama periode tahun 2011-

2014 rata-rata pertumbuhan konsumsi LNPRT mencapai 8,2 persen. Pertumbuhan komponen 

ini cenderung mengalami peningkatan pada saat diadakan Pemilu, dimana pada tahun 2014 

mencapai 12,4 persen karena didorong oleh konsumsi partai politik sebagai pengeluaran 

kampanye menjelang Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.  
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Pada tahun 2014 pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan 

perlambatan dengan realisasi pertumbuhan sebesar 4,1 persen, lebih rendah dibandingkan 

tahun 2013 yang mencapai 5,3 persen. Demikian juga dengan kontribusi PMTB terhadap 

pertumbuhan PDB tahun 2014 sebesar 1,3 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 

sebesar 1,7 persen. Perlambatan tersebut lebih disebabkan oleh kinerja investasi bangunan yang 

melemah dan pertumbuhan negatif dari komponen barang modal yaitu kendaraan serta mesin 

dan perlengkapannya. Beberapa indikator investasi seperti belanja modal pemerintah dan 

perdagangan primer surat berharga di pasar modal menunjukkan pertumbuhan negatif, hanya 

PMA/PMDN dan kredit investasi perbankan yang tumbuh positif, meskipun mengalami 

perlambatan. Kredit investasi tumbuh melambat sebesar 12,7 persen, terutama disebabkan oleh 

pengetatan likuiditas domestik. Melambatnya kredit investasi juga tercermin pada melambatnya 

kredit sektor properti.  

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 39 

tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka 

Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI). Dengan 

penerbitan Perpres tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan keyakinan untuk 

berinvestasi bagi para investor sehingga dapat mendorong kinerja investasi lebih baik. 

Pertumbuhan ekspor selama empat tahun terakhir terus mengalami perlambatan. 

Selama periode 2011-2014, ekspor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 5,4 persen. 

Perlambatan ini sebagai dampak dari melemahnya permintaan global, terutama yang berasal 

dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok dan Jepang. Faktor-faktor lain yang berkontribusi 

dalam perlambatan ekspor adalah menurunnya harga komoditas global serta depresiasi nilai 

tukar rupiah yang menyebabkan kenaikan biaya impor bahan baku dan barang modal. Di tahun 

2014, kinerja ekspor tumbuh sebesar 1,0 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 

yang sebesar 5,3 persen. Searah dengan penurunan kinerja ekspor, kinerja impor selama 

periode tahun 2011-2014 cenderung mengalami perlambatan. Hal ini sebagai dampak dari 

depresiasi nilai tukar rupiah dan melemahnya kinerja sektor industri pengolahan, yang 

tercermin dari menurunnya impor bahan baku, barang modal dan barang konsumsi.    

Sementara itu dari sisi sektoral, selama periode tahun 2011-2014 sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan tumbuh relatif stabil, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,2 

persen. Di tahun 2013 dan 2014 sektor pertanian tumbuh 4,2 persen, melambat bila 

dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 4,6 persen. Penurunan kinerja sektor ini 
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disebabkan oleh faktor iklim yang tidak kondusif sehingga mengurangi produktivitas terutama 

dari tanaman bahan makanan yang mengalami perlambatan.  

Secara umum kinerja di sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang 

terus menurun, sejalan dengan melemahnya permintaan global atas komoditas pertambangan 

serta penurunan harga komoditas internasional. Kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah 

mineral dalam jangka pendek juga berdampak pada penurunan kinerja sektor pertambangan, 

meskipun dalam jangka panjang akan berdampak positif pada penciptaan nilai tambah yang 

lebih besar bagi perekonomian nasional. Menurunnya kinerja sektor pertambangan juga terkait 

dengan menurunnya kinerja subsektor pertambangan migas yang tercermin pada penurunan 

lifting minyak dalam beberapa tahun terakhir. 

Sementara itu kinerja sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang terus melambat 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Jika pada tahun 2011 sektor industri pengolahan masih 

dapat tumbuh sebesar 6,3 persen, dalam tahun 2014 sektor ini hanya tumbuh 4,6 persen. 

Perlambatan kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan terutama terkait dengan kondisi 

global yang kurang kondusif dengan melemahnya permintaan global, depresiasi rupiah yang 

mendorong naiknya ongkos impor bahan baku dan penolong, maupun terkait dengan persoalan di 

sisi supply yang menjadi kendala peningkatan daya saing dan kapasitas produksi.  

Kinerja sektor tersier atau jasa mengalami tren pertumbuhan yang semakin melambat 

dalam empat tahun terakhir. Penurunan terbesar di tahun 2014 terjadi pada sektor jasa 

keuangan dan asuransi terutama pada perbankan dan penunjang keuangan yang dipengaruhi 

kondisi likuiditas global dan domestik yang kurang kondusif. Selain itu sektor jasa penyediaan 

akomodasi dan makan minum juga mengalami perlambatan yang diantaranya terkait dengan 

kebijakan penghematan anggaran belanja yang kurang produktif. Sementara itu untuk sektor 

informasi dan komunikasi meskipun melambat namun masih dapat tumbuh double digit, yaitu 

sebesar 10,0 persen di tahun 2014.  
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TABEL 2.4 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2011-2014 (persen) 

 

Sumber: BPS . diolah 

Pada kuartal I 2015, realisasi pertumbuhan PDB sebesar 4,7 persen, lebih rendah dari  

pertumbuhan PDB kuartal yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,1 persen. Penurunan 

kinerja pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh kinerja ekonomi global yang masih diliputi 

oleh ketidakpastian dan pelemahan harga minyak serta komoditas dunia. Dari dalam negeri, 

pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mempengaruhi kinerja ekonomi nasional.  

Dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi RT pada kuartal I 2015 mencatat pertumbuhan 

sebesar 5,0 persen, menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar 5,4 

persen. Sinyal perlambatan ini tercermin dari pelemahan beberapa indikator konsumsi RT 

seperti penjualan mobil-motor, konsumsi listrik dan kredit konsumsi. Selain itu, lebih rendahnya 

2011 2012 2013 2014

PDB 6,2 6,0 5,6 5,0

Konsumsi RT 5,1 5,5 5,4 5,1

Konsumsi LNPRT 5,5 6,7 8,2 12,4

Konsumsi Pemerintah 5,5 4,5 6,9 2,0

PMTB 8,9 9,1 5,3 4,1

Ekspor Barang dan Jasa 14,8 1,6 4,2 1,0

Impor Barang dan Jasa 15,0 8,0 1,9 2,2

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,9 4,6 4,2 4,2

Pertambangan dan Penggalian 4,3 3,0 1,7 0,5

Industri Pengolahan 6,3 5,6 4,5 4,6

Pengadaan Listrik dan Gas 5,7 10,1 5,2 5,6

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,7 3,3 4,1 3,0

Konstruksi 9,0 6,6 6,1 7,0

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,7 5,4 4,7 4,8

Transportasi dan Pergudangan 8,3 7,1 8,4 8,0

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,9 6,6 6,8 5,9

Informasi dan Komunikasi 10,0 12,3 10,4 10,0

Jasa Keuangan dan Asuransi 7,0 9,5 9,1 4,9

Real Estate 7,7 7,4 6,5 5,0

Jasa Perusahaan 9,2 7,4 7,9 9,8

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,4 2,1 2,4 2,5

Jasa Pendidikan 6,7 8,2 8,2 6,3

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,3 8,0 7,8 8,0

Jasa lainnya 8,2 5,8 6,4 8,9

Sisi Sektoral

Sisi Pengeluaran
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pertumbuhan konsumsi RT juga disebabkan oleh tidak adanya belanja yang terkait dengan 

pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden seperti halnya pada tahun 2014.  

Sementara itu, kinerja PMTB (investasi) menunjukkan pertumbuhan yang melambat 

yaitu sebesar 4,4 persen lebih rendah dibandingkan dengan kuartal I tahun 2014 yang mencapai 

4,7 persen. Hal ini antara lain terlihat pada pelemahan beberapa indikator investasi seperti 

konsumsi semen, Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja, serta impor barang modal. Selain itu, 

perlambatan juga terkait dengan belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah (belanja 

modal) karena adanya revisi APBN-P 2015 dan perubahan nomenklatur pada beberapa 

Kementerian atau Lembaga (K/L). 

Ekspor pada kuartal I 2015 tumbuh negatif sebesar 0,5 persen, lebih rendah dari periode 

yang sama tahun 2014 yang sebesar 3,2 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh masih belum 

pulihnya ekonomi dunia yang mengakibatkan pelemahan harga komoditas ekspor utama serta 

penurunan permintaan barang dari negara-negara mitra dagang utama. Sementara itu, impor 

juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,2 persen, lebih rendah dari periode yang sama 

tahun lalu yang sebesar 5,0 persen. Kinerja impor melambat sejalan dengan pelemahan ekspor 

di mana terdapat penurunan impor barang input untuk kegiatan ekspor. Di samping itu, 

penurunan kinerja impor juga disebabkan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang 

meningkatkan ongkos impor baik untuk kebutuhan barang input maupun barang konsumsi. 

Dari sisi sektoral, seluruh sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian, 

mengalami pertumbuhan positif meskipun dengan tren yang melambat. Sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan tumbuh 3,8 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya yang tumbuh 5,3 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh pergeseran masa tanam 

dan masa panen sehingga sebagian produksi baru terealisasi pada kuartal II. Faktor cuaca yang 

kurang kondusif juga ikut mempengaruhi kinerja sektor ini. 

Sektor pertambangan dan penggalian masih belum menunjukkan pertumbuhan yang 

membaik ditandai dengan kontraksi pertumbuhan sektor tersebut sebesar minus 2,3 persen, 

lebih rendah dibandingkan kuartal I-2014 yang juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 

2,0 persen. Kontraksi pada sektor ini disebabkan oleh melemahnya harga komoditas global serta 

menurunnya  permintaan atas komoditas tambang utama seperti batu bara dan gas sebagai 

dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok. Di samping itu, kinerja sektor ini juga menurun 

akibat penurunan produktivitas sumur-sumur minyak dalam negeri. 
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Sektor industri pengolahan tumbuh 3,9 persen, lebih rendah dibandingkan capaian pada 

kuartal I 2014 yang sebesar 4,5 persen. Perlambatan terjadi akibat belum pulihnya permintaan 

global yang ditunjukkan dengan penurunan kinerja ekspor. Di samping itu, perlambatan 

konsumsi RT juga berdampak pada penurunan permintaan domestik. 

Sektor konstruksi yang menopang pertumbuhan investasi juga tumbuh melemah pada 

kuartal I 2015 dengan capaian 6,0 persen, lebih rendah dibanding capaian pada periode yang 

sama tahun lalu yang sebesar 7,2 persen. Hal ini terutama sejalan dengan kegiatan belanja 

pemerintah (belanja infrastruktur) yang masih dalam proses persiapan terutama untuk proyek-

proyek infrastruktur yang baru akan dimulai pada kuartal II 2015. Namun, sektor informasi dan 

komunikasi yang merupakan penyumbang terbesar ketiga di sektor jasa tumbuh 10,5 persen, 

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar 9,8 persen yang didukung 

dengan adanya perluasan layanan dan perbaikan jaringan telekomunikasi. 

Secara keseluruhan, di tahun 2015 kinerja pertumbuhan PDB masih dibayang-bayangi 

oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global, khususnya di negara-negara maju seperti 

Jepang dan kawasan Eropa. Perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi 

menurunkan kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut. Ekspektasi kebijakan kenaikan suku 

bunga the Fed di AS juga diperkirakan akan berpengaruh pada pasar keuangan di sejumlah 

negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, tren kembali naiknya harga komoditas 

akibat konflik di Timur Tengah juga patut diwaspadai oleh Pemerintah. Dari dalam negeri, 

kinerja pertumbuhan PDB diharapkan didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi RT dengan 

adanya penyelenggaraan Pilkada dan kinerja PMTB khususnya investasi pemerintah melalui 

tambahan belanja infrastruktur yang cukup besar, peningkatan Penyertaan Modal Negara (PMN) 

pada BUMN, serta penguatan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

alokasi Dana Desa. Berdasarkan realisasi kuartal I 2015 dan potensi risiko serta dorongan positif 

baik dari domestik maupun eksternal, outlook pertumbuhan PDB tahun 2015 diwaspadai akan 

mengalami koreksi ke bawah atau lebih rendah dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN-

P 2015 yang sebesar 5,7 persen. 

 

2.2.2 Laju Inflasi 

Secara tahunan, laju inflasi tahun 2014 hampir sama dengan laju inflasi tahun 2013, 

mencapai 8,4 persen (yoy), mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan laju inflasi tahun 

2012 yang mencapai 4,3 persen (yoy). Perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2014 masih 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti dinamika perekonomian global yang 

mempengaruhi perkembangan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional, 

yang berdampak terhadap perkembangan harga komoditas sejenis di pasar domestik. Selain itu, 

pilihan kebijakan di bidang harga terkait energi dan pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung 

terdepresiasi turut mempengaruhi perkembangan inflasi sepanjang 2014.  

Hingga pertengahan tahun 2014, kekhawatiran terhadap perkembangan ekonomi 

nasional menjadi isu hangat, di tengah dinamika politik nasional menjelang pelaksanaan 

pemilihan presiden-wakil presiden. Pesta demokrasi nasional tersebut dilaksanakan di tengah 

kondisi harga komoditas energi di pasar internasional yang masih menunjukkan tren menurun. 

Kondisi tersebut bersumber pada gejolak harga komoditas energi sebagai 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. Tingginya harga komoditas energi di semester pertama 2014 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 dua bulan mulai 1 Mei 2014 

bagi industri terbuka, serta mulai 1 Juli 2014 untuk semua golongan pelanggan 1.300 VA ke atas 

dan sektor industri non-terbuka dengan besaran kenaikan rata-rata sekitar 10 persen. 

Sementara kenaikan harga jual BBM bersubsidi dilaksanakan mulai tanggal 18 November 2014 

dengan rata-rata kenaikan sebesar 33,6 persen. 

Pelaksanaan kebijakan energi pada kuartal keempat tersebut meningkatkan tekanan dan 

mendorong peningkatan laju inflasi pada akhir tahun 2014. Namun, berkat bauran kebijakan 

fiskal, moneter dan sektor riil yang diterapkan, laju inflasi tetap dapat dijaga pada level single digit. 

Kondisi tersebut juga didorong oleh perkembangan harga komoditas bahan pangan utama di 

pasar internasional yang relatif stabil dan cenderung menurun pada semester kedua tahun 2014, 

sehingga memberikan kontribusi positif untuk meredam tekanan inflasi sepanjang tahun 2014.   
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Tabel 2.5 Inflasi menurut kelompok pengeluaran (persen) 

 

Sumber: BPS 

 

Keberhasilan mengendalikan laju inflasi pada level single digit tersebut tidak terlepas 

dari berbagai bauran kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya menjaga 

kesinambungan fiskal dan stabilitas makroekonomi ke depan. Sebagai langkah antisipasi 

pelaksanaan kebijakan harga di bidang energi, pemerintah terpilih segera menyiapkan 

serangkaian kebijakan dalam upaya untuk memitigasi dampak serta sebagai upaya 

perlindungan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah pasca kenaikan harga BBM. 

Kebijakan tersebut antara lain melalui rangkaian program perlindungan sosial, diantaranya 

melalui penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). 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 BBM.  

Kebijakan reformasi di bidang energi serta realokasi subsidi energi ke sektor yang lebih 

produktif telah mendorong pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan kebijakan di bidang 

energi tersebut di 2015. Pada awal tahun 2015, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian 

harga jual BBM bersubsidi berdasarkan harga keekonomian untuk jenis premium dan pemberian 

subsidi tetap maksimum sebesar Rp1.000 per liter untuk solar, sementara untuk minyak tanah 

bersubsidi harganya tetap seperti tahun 2014, sebesar Rp2.500 per liter. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 191 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian 

dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, kebijakan penetapan harga jual eceran BBM 

bersubsidi ditetapkan oleh Menteri. Sebagai peraturan pelaksanaannya, Menteri  Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 

tanggal 31 Desember 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, 

ditetapkan bahwa yang termasuk kategori BBM bersubsidi adalah solar dan minyak tanah yang 

Bahan 

Makanan

Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Transportasi

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 10.57 8.11 7.36 3.08 5.71 4.44 12.14

2015-Apr 6.29 8.30 7.52 3.67 5.76 4.15 7.85
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didistribusikan di wilayah tertentu, dan besarannya ditetapkan secara reguler. Pelaksanaan 

kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut dilaksanakan seiring dengan momentum 

harga komoditas energi yang masih menunjukkan tren penurunan pada awal tahun 2015. 

Kebijakan tersebut mendorong pemerintah menurunkan harga jual BBM bersubsidi pada dua 

bulan di awal tahun 2015, sehingga menyumbang deflasi pada Januari dan Februari. 

Laju inflasi di awal tahun ditandai dengan deflasi Januari sebesar 0,24 persen (mtm) dan 

Februari sebesar 0,36 persen (mtm), yang menjadi faktor penting untuk menghambat tekanan 

laju inflasi di sepanjang tahun 2015. Inflasi kembali terjadi pada Maret dan April 2015, masing-

masing sebesar 0,17persen (mtm) dan 0,36 persen (mtm), sehingga secara agregat, laju inflasi 

hingga akhir April 2015 masih mengalami deflasi sebesar 0,08 persen (ytd). Kinerja positif di 

awal tahun ini diharapkan menjadi faktor pendukung dalam upaya pemerintah untuk 

melakukan pengendalian inflasi, sehingga diharapkan laju inflasi tahun 2015 bergerak pada 

rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0 ± 1,0 persen. Ke depan, tantangan dan 

potensi tekanan inflasi sepanjang tahun 2015 masih akan tetap bersumber dari perkembangan 

komoditas energi dan bahan pangan, sehingga pilihan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah 

diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika 

perekonomian yang terjadi.  

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

hingga akhir April tahun 2015 tercatat sebesar 13,3 persen (yoy), sedikit lebih rendah bila 

dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya sebesar 17,6 persen (yoy). Seiring dengan 

kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga jual beberapa produk komoditas energi seperti 

BBM bersubsidi,  tarif tenaga listrik (TTL) dan gas elpiji 12kg, berdasarkan harga 

keekonomiannya, maka dinamika perkembangan laju inflasi komponen ini sepanjang tahun 

2015 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan harga komoditas energi di 

pasar internasional. Selain itu, perkembangan nilai tukar rupiah juga mendapat perhatian 

khusus dari pemerintah dan otoritas moneter. Nilai tukar rupiah yang stabil diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan inflasi di 2015.  

Dalam periode yang sama, komponen harga bergejolak (volatile foods) tercatat sebesar 

6,3 persen (yoy), terkoreksi dibanding posisi akhir tahun 2014 sebesar 10,9 persen (yoy) seiring 

dengan pelaksanaan beberapa koreksi kebijakan pangan dan penurunan harga komoditas bahan 

pangan di pasar internasional. Namun, perkembangan positif tersebut perlu dikawal lebih lanjut, 

mengingat beberapa kekhawatiran masih membayangi seiring dengan potensi gangguan cuaca, 

rangkaian bencana alam serta potensi ketegangan geopolitik yang diperkirakan akan terjadi di 
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sepanjang tahun 2015. Sementara itu, laju inflasi komponen inflasi inti (core inflation) 

mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 5,0 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding 

posisi akhir tahun sebelumnya sebesar 4,9 persen (yoy). Peningkatan laju komponen inflasi 

merupakan dampak lanjutan (pass through) dari dinamika yang terjadi di kedua komponen 

inflasi lainnya. Ke depan, komponen inflasi inti diharapkan kembali ke level historisnya seiring 

dengan kecenderungan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional yang 

cenderung stabil. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya untuk menurunkan 

ekspektasi inflasi serta menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah berada pada level 

fundamentalnya.   

 
Tabel 2.6 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen 2009-2015 (persen) 

 

         Sumber: BPS 

 

Grafik 2.22 Perkembangan Inflasi 2009 – 2015 (persen) 

 
   Sumber: BPS 

Tahun IHK Core Administered Volatile

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 8.36 4.93 17.57 10.88

2015-Apr 6.79 5.04 13.26 6.25
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Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2015 diperkirakan masih bersumber pada 

perkembangan harga komoditas energi dan bahan pangan. Untuk itu, Pemerintah dan Bank 

Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil 

guna mengendalikan inflasi.  Pemerintah terus melakukan evaluasi dan analisa untuk memilih 

kebijakan 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 terus 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.  

 

2.2.3 Nilai Tukar 

Sepanjang tahun 2014, secara umum, nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan 

seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2014 mengalami tekanan, melemah sebesar 13,7 

persen (year average) atau sebesar 2,1 persen (eop).  Sebagaimana periode sebelumnya, 

pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2014 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 kebijakan kenaikan 

suku bunga secara bertahap.  

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

internal karena neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit lebih dari 11 kuartal. 

Posisi defisit tersebut terjadi karena adanya peningkatan importasi komoditas, terutama 

komoditas migas, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi nasional dan permintaan 

konsumsi dalam negeri. Dalam upaya untuk mengurangi tekanan defisit tersebut, berbagai 

langkah terus diupayakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri, sehingga mengurangi tekanan terhadap nilai 

tukar rupiah yang bersumber dari faktor domestik.   
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Guna mendukung upaya tersebut, Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan yang 

ditujukan untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan serta menjaga stabilitas nilai 

tukar rupiah, yang mencakup: 

• Pemberian kemudahan prosedur dan kriteria dari fasilitas tax allowance dalam rangka 

mendorong reinvestasi atas keuntungan yang diperoleh perusahaan serta mendorong 

peningkatan ekspor, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 

tanggal 6 April 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 

Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagai revisi atas PP 

Nomor 52 tahun 2011 dan berlaku mulai 6 Mei 2015, yang mencakup antara lain: 

 Fasilitas tax allowance akan diberikan untuk perusahaan yang menciptakan lapangan 

kerja, menggunakan kandungan lokal, berorientasi ekspor,  dan investasi yang tinggi; 

 Tambahan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan reinvestasi laba yang 

didapat dari dividen; 

 Tambahan insentif untuk perusahaan yang melakukan research and development. 

• Pembebasan PPN untuk mendorong sektor logistik salah satunya untuk galangan kapal, 

peralatan berkaitan dengan industri kereta api, angkutan udara dan sejenisnya; 

• Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK)Nomor 55 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Tata Cara 

Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan 

Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan berlaku mulai 17 April 2015. 

Peraturan ini mengatur fleksibilitas Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea 

Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dalam rangka meningkatkan daya saing 

produk dalam negeri serta sebagai respon jika terdapat lonjakan impor barang tertentu, 

dan penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengembalian; 

• Di sektor pariwisata, Pemerintah memberikan fasilitas bebas visa bagi 45 negara, untuk 

menarik wisatawan mancanegara dan dalam rangka mendukung perbaikan defisit transaksi 

berjalan; 

• Di sektor energi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 12 tahun 2015tanggal 18 Maret 2015 tentang Penyediaan, 

Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 

Peraturan ini mendorong kebijakan peningkatan penggunaan biofuel dari 10 persen 
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menjadi 15 persen, mulai berlaku sejak 1 April 2015, dengan tetap memperhatikan 

ketersediaan pasokan serta kebijakan harga yang kompetitif.  

Pemerintah, beserta anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) 

lainnya yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjaminan 

Simpanan (LPS), terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem 

keuangan, termasuk nilai tukar rupiah. Pemerintah juga melaksanakan penguatan sinergi 

kebijakan fiskal dan moneter, diantaranya melalui pengembangan inisiatif penggunaan transaksi 

lindung nilai (hedging) bagi aktivitas transaksi antar badan usaha milik negara (BUMN) serta 

pengelolaan utang. Selain itu, Pemerintah juga mendorong penggunaan mata uang rupiah 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang 

mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban 

dan transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga 

stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan 

cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. 

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 bantalan 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, atau dikenal juga sebagai Deferred Drawdown 

Option(DDO), sebesar USD5 miliar. 

Sampai dengan akhir April 2015, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dengan rata-rata 

sebesar Rp12.841 per dolar AS, melemah sebesar 8,5 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok dan India, belum jelasnya 

pemulihan ekonomi di Eropa, serta keputusan Bank Sentral AS (the Fed) melakukan kebijakan 

kenaikan suku bunga secara bertahap masih akan mewarnai perkembangan ekonomi dunia pada 

tahun 2015. Pelemahan ekonomi global tersebut masih akan memperlambat proses pemulihan 

kinerja ekspor Indonesia, sektor yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan dan 

cadangan valas di Indonesia. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian nasional 

meningkatkan kebutuhan akan fasilitas pembiayaan importasi dan pembayaran utang. Dalam 

APBN-P 2015, rata-rata nilai tukar diasumsikan sebesar Rp12.500 per dolar AS, namun sejalan 

dengan dinamika perekonomian nilai tukar Rupiah sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan 
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masih berpotensi mengalami tekanan sehingga realisasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS per 

akhir tahun berpotensi akan mengalami deviasi dari asumsi APBN-P 2015. 

 

Grafik 2.23 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2009–2015 (Rp/USD) 

 

Sumber: Bank Indonesia 

 

2.2.4 Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan 

Sejak diterbitkan pada Maret 2011, suku bunga SPN 3 bulan mengalami perkembangan 

yang cenderung fluktuatif. Naik turunnya perubahan suku bunga SPN 3 bulan tidak terlepas dari 

pengaruh perkembangan perekonomian baik dari domestik maupun global. Pada tahun pertama 

penerbitannya, suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,8 persen. Suku bunga SPN 3 bulan 

kemudian mengalami penguatan hingga mencapai rata-rata sebesar 3,2 persen pada tahun 2012 

terkait dampak positif masuknya peringkat utang pemerintah ke dalam investment grade dan 

dampak aliran modal masuk ke EM akibat ketidak pastian ekonomi di kawasan Eropa. Pada 

tahun 2013, tingkat suku bunga obligasi pemerintah mengalami peningkatan. Tekanan global 

terkait kebijakan tapering off di Amerika dan tekanan domestik seperti kenaikan laju inflasi 

serta isu-isu terkait harga BBM bersubsidi memberikan efek negatif yang cukup besar hingga 

rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan meningkat menjadi 4,5 persen, lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 3,2 persen. 
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Tekanan-tekanan yang terjadi di tahun 2013 masih berlanjut hingga membuat kinerja 

suku bunga obligasi pemerintah terus melemah di tahun 2014. Normalisasi kebijakan moneter 

AS dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed telah meningkatkan tekanan likuiditas di pasar 

keuangan negara-negara berkembang dan financing cost, termasuk bagi Indonesia. Pada saat 

yang sama, posisi kebijakan moneter Eropa dan Jepang yang cenderung ekspansif juga 

menimbulkan ketidakpastian pada pasar keuangan global. Dari sisi domestik, tekanan pada laju 

inflasi akibat komponen-komponen administered price (akibat kebijakan kenaikan harga BBM 

bersubsidi dan dampak lanjutan ke tarif angkutan, tarif tenaga listrik, tabung elpiji 12 kg, tarif 

angkutan udara) maupun volatile food  juga mendorong otoritas moneter untuk menaikan suku 

bunga acuan dalam negeri. Faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan suku bunga SPN 3 

bulan pada tahun 2014,  dengan rata-rata mencapai 5,8 persen. 

Hingga akhir kuartal pertama tahun 2015, pemerintah telah melakukan 4 kali lelang SPN 

3 bulan. Dari sejumlah lelang tersebut, telah berhasil terserap dana sebesar 4 triliun dengan 

rata-rata tingkat suku bunga mencapai 5,6 persen. Ke depan, kinerja SPN 3 bulan masih relatif 

rentan terhadap tekanan akibat masih terdapatnya ketidak pastian ekonomi global dan 

domestik yang cukup tinggi. Dampak lanjutan normalisasi kebijakan moneter AS yang 

diperkirakan masih akan berlanjut, masih adanya risiko defisit neraca perdagangan menjadi 

faktor negatif yang dapat meningkatkan suku bunga SPN 3 bulan. Pada saat yang sama, posisi 

kebijakan moneter di kawasan Eropa yang diperkirakan masih ekspansif dan tingkat suku bunga 

yang sangat rendah  diperkirakan dapat menjadi faktor positif bagi daya saing instrumen 

obligasi pemerintah RI termasuk SPN 3 bulan. Namun demikian, kedua arah kebijakan di AS dan 

Eropa juga akan meningkatkan gejolak dan ketidak pastian di pasar keuangan. Dengan 

memperhatikan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, rata-rata tingkat suku bunga 

SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 6,0 atau sedikit lebih tinggi dibanding realisasinya di tahun 

2014 yang sebesar 5,8 persen. 
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Grafik 2.24 Suku Bunga SPN 3 Bulan (persen) 

 
Sumber: Kemenkeu 

 

2.2.5 Harga Minyak Indonesia 

Selama kurun waktu 2011 hingga 2014, 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 Suriah dan masalah pengiriman di Laut Utara juga mendorong harga minyak 

untuk tetap tinggi. Pada 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. Memasuki tahun 2014, harga minyak dunia sempat bergerak naik di atas USD100 

per barel yang kemudian pada Juli 2014 harga mulai bergerak turun dengan penurunan yang 
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cukup tajam dimana harga minyak dunia pada Desember 2014 telah mengalami penurunan 

sebesar 41 persen dibandingkan Desember tahun sebelumnya.  

Penurunan harga minyak di paruh kedua tahun 2014 ini dipicu oleh kelebihan pasokan 

minyak baik yang bersumber dari negara-negara OPEC, terutama kawasan Timur Tengah yang 

sumber utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan minyak. Hal ini dipertegas 

kembali oleh OPEC melalui sidang tahunan pada November 2014 yang tetap mempertahankan 

pasokan minyaknya sebesar 30 juta barel per hari. Selain itu, pasokan minyak mentah dari 

negara non-OPEC dan shale oil Amerika Serikat, juga menambah jumlah pasokan minyak dunia. 

Dari sisi permintaan, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa, 

Rusia, Brazil, Jepang dan Tiongkok berdampak pada melemahnya permintaan minyak mentah, 

disamping adanya penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia dan berkurangnya 

risiko geopolitik. 

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 2011-2014, 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 dan 2014 mengalami penurunan masing-masing menjadi USD105,9 

per barel dan USD96,5 per barel. 

Pada tahun 2015, menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), pertumbuhan 

permintaan minyak dunia diperkirakan rata-rata 1,18 juta barel per hari atau mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar  rata-rata 0,96 juta barel per hari. 

Badan Energi AS (EIA) juga memperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi minyak dunia 

sebesar 1,23 juta barel per hari pada tahun 2015. Peningkatan permintaan tersebut seiring 

dengan perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara OECD 

terutama AS dan Eropa walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di 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 2015 sebesar 0,83 juta 

barel per hari. Kemudian pasokan dari negara-negara OPEC diperkirakan meningkat sebesar 

0,66 juta barel per hari. Berdasarkan perkembangan di atas, Badan Energi AS memperkirakan 
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harga minyak mentah dunia pada tahun 2015 mulai bergerak naik dengan harga rata-rata WTI 

dan Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai USD54 per barel dan USD61 per barel. 

Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2015 masih rendah. Pada bulan April 

2015 harga minyak mentah Indonesia mencapai level USD57,6 per barel, atau 46 persen lebih 

rendah dibanding harga April tahun 2014. Tren tersebut bergerak seiring dengan turunnya 

harga minyak Brent dari USD108,1 per barel pada April 2014 menjadi USD61,1 per barel di 

bulan April 2015.  

Grafik 2.25 Perkembangan Harga Minyak Mentah 2011—Maret 2015 (US$/barel) 

 

 
 Sumber: Kementerian ESDM 

 
 

Perkiraan perkembangan pasar minyak dunia di atas akan mendorong kenaikan harga 

minyak mentah Indonesia (ICP) walaupun masih lebih rendah dibandingkan harga tahun lalu. 

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 2015 pemerintah 

memperkirakan ICP akan berada di level USD60 per barel. 

 

2.2.6 Lifting Minyak Mentah dan Gas Bumi 

Selama periode tahun 2011-2014 realisasi lifting minyak berada dalam tren 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 
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yang secara alamiah terjadi di seluruh lapangan karena 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.    

Pada  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 existing dan melebihi 5 persen 

pada lapangan mature. 

Untuk tahun 2014, realisasi lifting minyak hanya mencapai 794 ribu barel per hari, lebih 

rendah dibandingkan APBN-P 2014 sebesar 818 ribu barel per hari. Beberapa kendala 

pencapaian lifting minyak tahun 2014 antara lain adalah gangguan operasional di sejumlah 

terminal, terjadinya penangguhan izin ekspor, adanya keterlambatan kapal untuk domestik 

maupun kegiatan ekspor, serta kendala terkait keselamatan kapal lifting gas. Selain itu, faktor 

cuaca ekstrem turut menghambat kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) dan 

mempengaruhi upaya penahanan laju penurunan produksi.  

Berdasarkan APBN-P tahun 2015, asumsi lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 825 

ribu bph yang akan bertumpu pada produksi dari Blok Cepu. Asumsi lifting minyak bumi 

tersebut diperkirakan dapat tercapai yang didukung oleh produksi dari Lapangan Banyu Urip, 

Blok Cepu, di tengah masih adanya penurunan produksi sumur-sumur minyak yang tua, maupun 

gangguan operasi.  
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Grafik 2.26 Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) dan Lifting Gas Bumi                              
(ribu barel setara minyak per hari) 

 

 
Sumber: Kementerian ESDM  

 

Terkait dengan lifting gas bumi, realisasi lifting gas bumi secara umum masih lebih baik 

dibandingkan lifting minyak. Pada tahun 2013 asumsi lifting gas pada APBN-P ditetapkan 

sebesar 1.240 MBOEPD dengan realisasi sebesar 1.243 MBOEPD dan pada tahun 2014 asumsi 

lifting gas pada APBNP ditetapkan sebesar 1.224 MBOEPD dengan realisasi sebesar 1.221 

MBOEPD. Beberapa kendala pencapaian lifting gas antara lain disebabkan oleh penyerapan gas 

oleh pembeli yang lebih rendah dari komitmen terutama pada periode tertentu, yaitu awal 

tahun dan libur hari raya serta tingginya jumlah persediaan gas turut mempengaruhi tidak 

optimalnya lifting gas. Untuk keseluruhan tahun 2015, asumsi lifting gas bumi yang ditetapkan 

pada APBN-P tahun 2015 mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari.  
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BAB 3 
SASARAN, TANTANGAN 

DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN FISKAL 
 
 

3.1 Sasaran Pembangunan Nasional 

 Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional 

adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diselenggarakan pembangunan nasional secara 

berencana, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan nasional juga 

dilaksanakan secara bertahap melalui pencapaian sasaran-sasaran antara jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang. 

 Sasaran-sasaran pembangunan nasional jangka pendek umumnya mengacu pada sasaran 

jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) yang ditetapkan dalam periode lima tahun sekali. Sasaran jangka pendek 

tersebut merupakan sasaran antara untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang baru saja 

ditetapkan oleh Pemerintah merupakan RPJMN ke-3 setelah periode reformasi. RPJMN 2015-

2019 pada dasarnya merupakan penjabaran program Nawacita. 

 Tak terlepas dari kerangka RPJMN 2015-2019, kebijakan penganggaran APBN tahun 2016 

juga diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran-sasaran dimaksud. Siklus 

penyusunan APBN tahun 2016 yang dimulai dengan proses penyusunan Pagu Indikatif yang 

mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada 

dasarnya juga merupakan bentuk penjabaran tahunan program kerja Pemerintah jangka 

menengah. Penyusunan KEM-PPKF itu sendiri juga selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) 2016 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN 2015-2019. Dengan demikian, 

prinsip keselarasan, keterpaduan serta keberlanjutan diharapkan dapat tetap terjaga dalam 

rangka mewujudkan sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan nasional. 

 Dalam RPJMN 2015 – 2019 yang merupakan RPJMN ke-3 dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP II) sasaran umum pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada upaya 

penguatan landasan ekonomi sebagai langkah persiapan keluar dari jebakan kelas menengah 

(Middle Income Trap, MIT). Fenomena MIT ini merujuk pada kondisi di mana suatu negara yeang 
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telah berhasil masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah (USD1.045 – USD12.745) 

kemudian gagal naik ke kelompok negara berpendapatan tinggi (di atas USD12.475) dalam 

waktu yang sangat lama, berdasarkan atlas method dari Bank Dunia (2012). Salah satu gejala 

utama dari fenomena MIT adalah adanya pertumbuhan yang melambat dalam jangka waktu 

lama yang disebabkan oleh menurunnya produktifitas. Hasil riset Asian Development Bank 

(ADB) pada tahun 2012 melaporkan bahwa suatu negara yang masih belum mampu beranjak ke 

kelompok negara berpendapatan tinggi setelah berhasil masuk ke kelompok negara 

berpendapatan menengah dalam waktu sekitar 42 tahun maka dapat dikategorikan sebagai 

negara yang masuk dalam jebakan kelas menengah. Indonesia berhasil masuk ke dalam 

kelompok negara berpendapatan menengah pada tahun 1990, maka seharusnya Indonesia 

dapat masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2032, agar terhindar 

dari jebakan kelas menengah. 

 Awal tahun 2030-an juga diperkirakan menjadi periode mulai berakhirnya era bonus 

demografi yang sedang dialami Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, RPJMN 2015 – 2019 

menjadi sangat strategis mengingat momentumnya sangat tepat guna meletakkan landasan yang 

kuat bagi perekonomian nasional dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi 

secara berkelanjutan agar dapat keluar dari jebakan kelas menengah. Dalam rangka mengejar 

sasaran untuk keluar dari jebakan kelas menengah tersebut maka diperlukan tingkat 

pertumbuhan yang cukup tinggi antara 7 – 8 persen. 

 Dengan mencermati kondisi terkini kinerja perekonomian nasional, maka diperlukan 

langkah-langkah dan strategi pembangunan ekonomi yang bukan business as usual atau langkah-

langkah terobosan guna mendorong pertumbuhan tinggi tersebut. Dengan kata lain diperlukan 

reformasi komprehensif untuk dapat mencapai sasaran dimaksud. Sebagai sasaran antara, dalam 

RPJMN 2015 – 2019, sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar rata-rata 7 persen. 

 Seiring dengan harapan terwujudnya sasaran jangka menengah pertumbuhan ekonomi 

tersebut, maka upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang lebih signifikan juga mutlak 

perlu dilakukan. Kecenderungan melebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat yang 

terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi perhatian besar Pemerintah. Hal ini 

menunjukkan bahwa membesarnya kue pembangunan selama ini sepertinya belum dirasakan 

manfaatnya secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan permasalahan 

ini, isu kualitas pertumbuhan juga akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah 

khususnya dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dan keberpihakannya pada 
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masyarakat lapisan bawah dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan 

(sustainable) dan berkeadilan (equitable). 

 Dalam RPJMN 2015 – 2019, target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat 

mencapai rata-rata 7 persen selama periode lima tahun tersebut dapat diikuti dengan 

penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam jangka menengah tingkat 

pengangguran dan tingkat kemiskinan diupayakan untuk terus menurun masing-masing 

menjadi 4,0 – 5,5 persen dan 5,0 – 6,0 persen.  

 Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah pembangunan ekonomi 

dalam RPJMN 2015 – 2019, Pemerintah menetapkan beberapa sasaran antara yang menjadi 

panduan bagi perumusan arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016 diupayakan mencapai kisaran 6,0 persen hingga 6,6 

persen. Pencapaian sasaran ini juga akan didukung oleh perbaikan kualitas 

pertumbuhan yang akan tercermin pada penurunan angka gini ratio dan perbaikan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

b. Tingkat Pengangguran Terbuka akan diupayakan turun ke tingkat 5,2 persen hingga 5,5 

persen, dan 

c. Angka Kemiskinan akan diturunkan ke kisaran 9,0 persen hingga 10,0 persen. 

TABEL 3.1 Sasaran Pembangunan RPJMN 

 
 

  Sumber : Bappenas 

3.2 Tantangan dan Risiko Pembangunan Ekonomi Jangka Menengah 

 Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, perkembangan ekonomi global sedikit 

banyak akan berpengaruh pada ekonomi domestik. Dengan mempertimbangkan kondisi 

perkembangan serta prospek perekonomian global dewasa ini, upaya pencapaian sasaran-

sasaran pembangunan di atas akan dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko yang 

bersumber dari sisi eksternal. Kondisi perekonomian global yang masih diwarnai kondisi 

moderasi kinerja pertumbuhan di sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia, 

2014 2015 2016 2019

Realisasi APBNP RPJMN

Pertumbuhan Ekonomi 5,0% 5,7% 6,0-6,6%
rata-rata 

7,0%

Tingkat Pengangguran 5,9% 5,6% 5,2-5,5% 4,0-5,5%

Angka Kemiskinan 10,96% 10,3% 9,0-10,0% 5,0-6,0%

2014 2015 2016 2019

realisasi APBNP RPJMN

Pertumbuhan Ekonomi 5.1% 5.7% 6.0% - 6.6%
rata rata = 

7,0%

Tingkat Pengangguran 5,92% 5.6% 5,2% - 5,5% 4.0% - 5.0%

Angka Kemiskinan 10,96% 10,3% 9,0% - 10,0% 7.0% - 8,0%
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ketidakpastian prospek kebijakan moneter di AS, serta ketidakpastian pergerakan harga 

komoditas dunia akan menjadi tantangan bagi prospek penguatan stabilitas ekonomi Indonesia 

ke depan, paling tidak dalam jangka pendek. 

 Dari sisi domestik, upaya mendorong akselerasi pertumbuhan tinggi dan berkeadilan juga 

masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya pada sisi penawaran, terutama 

terbatasnya kapasitas produksi nasional terkait relatif rendahnya produktifitas. Selain itu, relatif 

rendahnya daya saing juga merupakan tantangan lain yang harus dicarikan jawabannya 

terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang telah mulai diberlakukan di 

akhir tahun 2015. Tantangan lain yang masih harus dihadapi adalah terkait upaya mewujudkan 

ketahanan pangan dalam negeri.  

 

3.2.1 Ketidakpastian dan Gejolak Perekonomian Global 

 Prospek ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan masih diwarnai ketidakpastian. 

Arah perkembangan pemulihan kinerja ekonomi AS khususnya juga belum sepenuhnya menuju 

sasaran yang diharapkan. Perkembangan data tenaga kerja pekerja sektor non-pertanian (non-

farm payroll employment) masih bergerak fluktuatif, sementara laju inflasinya juga masih di 

bawah target. Hal ini telah mendorong ketidakpastian rencana kenaikan suku bunga acuan the 

Fed yang berdampak pada ketidakpastian pasar keuangan di sejumlah negara berkembang. 

Perbaikan kinerja ekonomi di AS pada satu sisi dapat menjadi sinyal perbaikan bagi 

perekonomian Indonesia mengingat AS merupakan salah satu negara partner dagang utama, 

khususnya untuk produk manufaktur. Namun demikian, sejak pertengahan tahun 2013 lalu, 

penguatan ekonomi di AS juga telah menjadi salah satu faktor pendorong fluktuasi nilai tukar 

Rupiah dengan arah yang cenderung melemah.   

 Langkah-langkah pemulihan ekonomi di Jepang melalui paket program stimulus ekonomi 

“Abenomics” juga belum sepenuhnya berhasil membawa perekonomian Jepang ke arah yang 

diharapkan. Meskipun, laju inflasi mengalami kenaikan namun hal itu lebih disebabkan oleh 

kenaikan tarif pajak konsumsi daripada kenaikan permintaan agregat. Meskipun telah mulai 

tumbuh positif, namun kemajuan pemulihan dari krisis ekonomi di Eropa juga belum sesuai 

dengan dengan yang diharapkan. 

 Sementara itu, sebagai salah satu negara emerging utama, Tiongkok bahkan masih dalam 

kondisi perlambatan. Restrukturisasi ekonomi yang sedang berlangsung dari investment-based 

economy ke consumption-based economy telah mendorong pergerakan ekonomi Tiongkok dalam 
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level yang moderat. Berdasarkan perkiraan IMF (WEO, Update Januari 2015), meskipun 

perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah emerging economies, seperti Brasil, 

Afrika Selatan dan Turki, secara umum perkembangannya masih pada tingkat yang relatif 

moderat. Bahkan, Rusia diperkirakan masih mengalami kontraksi di tahun 2015 dan 2016. 

Dengan demikian, prospek membaiknya permintaan global yang diharapkan dapat menjadi 

faktor eksternal yang dapat memperkuat kinerja ekonomi nasional masih diwarnai 

ketidakpastian dan risiko. 

 Sejalan dengan ketidakpastian prospek ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan, 

tantangan dan risiko lain yang dihadapi perekonomian nasional adalah ketidakpastian terkait 

pergerakan harga komoditas global. Sebagai negara dengan yang banyak mengandalkan ekpor 

berbasis komoditas primer (pertambangan dan perkebunan), pergerakan harga komoditas akan 

berpengaruh cukup kuat terhadap kinerja perekonomian nasional. Cenderung menurunnya 

harga batubara, minyak dan gas, barang tambang lainnya  serta produk hasil perkebunan 

(kelapa sawit) telah berdampak pada melambatnya kinerja ekspor, dan pada gilirannya pada 

posisi neraca berjalan Indonesia. Meskipun posisi neraca berjalan Indonesia dalam tahun 2014, 

sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, risiko memburuknya posisi neraca berjalan 

kita masih ada terkait erat dengan ketidakpastian prospek permintaan global dan dan 

pergerakan nilai tukar Rupiah. 

 Selain itu, tantangan dan risiko pada pasar keuangan juga tetap perlu diwaspadai. 

Ketidakpastian akan rencana kenaikan suku bunga acuan the Fed masih terus membayangi 

pasar keuangan di sejumlah emerging economies, termasuk Indonesia. Secara historis, release 

data ekonomi di Amerika Serikat seringkali menimbulkan dampak terhadap pasar keuangan 

internasional. Dolar AS cenderung berkorelasi positif dengan data kinerja ekonomi AS seperti 

pertumbuhan ekonomi, inflasi dan penciptaan lapangan kerja sektor non pertanian. Gejolak nilai 

tukar Rupiah dalam beberapa bulan terakhir juga terkait erat dengan penguatan nilai tukar 

Dolar AS terkait “taper tantrum”. 

 Dengan demikian, prospek kinerja perekonomian global diperkirakan masih akan 

mewarnai prospek ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan baik dari jalur 

perdagangan internasional melalui ketidakpastian pergerakan harga komoditas dan permintaan 

global maupun jalur pasar keuangan terkait kondisi likuiditas dunia yang dipengaruhi oleh 

perubahan arah kebijakan moneter di sejumlah negara industri utama. Oleh karena itu, 

penguatan fundamental perekonomian domestik perlu terus dilakukan melalui berbagai 

program reformasi kebijakan ekonomi.   
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3.2.2 Keterbatasan Kapasitas Produksi 

 Selain tantangan yang datang dari sisi eksternal, dari sisi domestik, perekonomian 

nasional juga masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan kapasitas produksi. Persoalan 

keterbatasan kapasitas produksi ini tercermin pada terbatasnya sisi penawaran mengimbangi 

sisi permintaan yang tumbuh cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk dan pergerakan akitifitas ekonomi nasional. Relatif mudahnya 

perekonomian nasional dihadapkan pada risiko overheating menjadi salah satu gejala yang 

sering kali timbul dari adanya persoalan keterbatasan sisi penawaran tersebut. Selain itu, 

terbatasnya sisi penawaran juga tercermin pada defisit neraca berjalan yang terjadi dalam 

beberapa tahun terakhir.  

 Terdapat beberapa faktor yang selama ini diyakini menjadi kendala peningkatan kapasitas 

produksi nasional. Pertama, keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang memadai. 

Meningkatnya aktifitas ekonomi, laju pertumbuhan penduduk serta urbanisasi telah mendorong 

peningkatan kebutuhan permintaan infrastruktur yang terus meningkat seperti sarana dan 

prasarana transportasi (darat, laut, dan udara), pelabuhan, energi, serta fasilitas sanitasi dan air 

bersih.  

 Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua dan empat yang terus 

tumbuh tinggi pada satu sisi, sementara di sisi lain peningkatan pembangunan infrastruktur 

jalan raya relatif terbatas telah mendorong kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi di jalan 

raya. Akibatnya, selain kelancaran distribusi barang dan jasa baik untuk pasar domestik maupun 

pasar internasional juga menjadi terkendala, dari sisi biaya juga menjadi semakin mahal. 

Keterbatasan sarana pelabuhan juga telah menyebabkan dwelling time menjadi relatif lama. Hal 

ini pada akhirnya berdampak pada biaya logistik yang relatif lebih tinggi sehingga dapat 

mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Dampak lain yang mungkin timbul 

adalah disparitas harga barang dan jasa yang cukup besar antar wilayah di Indonesia. 

 Keterbatasan pasokan energi yang memadai juga telah disadari sebagai salah satu kendala 

cukup serius dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional. Dalam 

beberapa tahun ke depan, tekanan permintaan pasokan energi khususnya listrik akan terus 

meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktifitas ekonomi. 

Kebijakan hilirisasi sektor pertambangan dalam rangka mendorong penciptaan nilai tambah 

tinggi melalui pembangunan smelter di dalam negeri juga akan menuntut kecukupan pasokan 
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energi listrik. Selain itu, upaya mengundang penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia juga 

membutuhkan ketersediaan pasokan energi secara memadai. 

 Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Kawasan ASEAN, ketersediaan 

infrastruktur yang cukup memadai masih relatif tertinggal. Dalam laporan tahunan Global 

Competiteveness Index 2014/2015 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, kualitas 

ketersediaan infrastruktur Indonesia berada pada peringkat ke-56, di bawah Malaysia dan Thailand 

yang masing-masing menempati peringkat 25, dan 48, serta sangat jauh di bawah Singapura yang 

berada di peringkat 2. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi elemen yang cukup vital dalam 

mendorong peningkatan daya saing sekaligus peningkatan kapasitas produksi nasional. 

 Kendala lain dari upaya peningkatan kapasitas produksi nasional adalah terkait 

produktifitas ekonomi Indonesia yang terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Tingkat 

produktifitas yang sering kali diukur dengan menggunakan nilai PDB per tenaga kerja relatif 

masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Kawasan ASEAN. Berdasarkan 

data World Economic Indicator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2012, nilai PDB 

per tenaga kerja Indonesia hanya sebesar USD11.461, jauh di bawah Singapura (USD49.719), 

Malaysia (USD24.857) dan Thailand (USD16.764). Relatif rendahnya produktifitas tersebut salah 

satunya terkait erat dengan kualitas tenaga kerja kita. Hampir 70 persen tenaga kerja Indonesia 

di sektor manufaktur berpendidikan maksimal SMA. Secara keseluruhan, kualitas SDM kita juga 

tercermin dari rata-rata lamanya sekolah penduduk berusia di atas 15 tahun yang baru 

mencapai 8,01 pada tahun 2012. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu SDM perlu terus 

dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produktifitas nasional. 

 Tantangan selanjutnya dari upaya peningkatan kapasitas produksi nasional adalah terkait 

kondisi sektor keuangan yang relatif masih dangkal serta cost of fund yang relatif masih mahal. 

Sebagaimana diketahui, sektor keuangan yang mengemban fungsi sebagai lembaga perantara 

dana (intermediaries) berperan sangat vital sebagai urat nadi perekonomian nasional. 

Pergerakan aktifitas ekonomi diantaranya dipengaruhi oleh peran sektor keuangan dari sisi 

pendanaannya (financing). Oleh karena itu, sektor keuangan yang telah berkembang sangat baik 

akan menentukan perkembangan aktifitas ekonomi. Di bandingkan dengan negara-negara 

berkembang lainnya di Kawasan ASEAN, sektor keuangan Indonesia tergolong relatif dangkal 

(shallow) bila diukur menggunakan rasio M2 terhadap PDB dan rasio nilai kapitalisasi pasar di 

pasar saham terhadap PDB. Rasio M2 terhadap PDB Indonesia pada tahun 2013 masing-masing 

adalah 59,6 persen, jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand yang masing-masing 

adalah 133 persen, 146,2 persen, 125,6 persen dan hanya sedikit lebih tinggi dibanding rasio 
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yang dimiliki Filipina sebesar 58 persen. Dari sisi biaya dana (cost of fund), tingkat bunga kredit 

di Indonesia juga sekitar dua kali lipat rata-rata tingkat bunga kredit di ASEAN-5. 

 

3.2.3 Ketahanan Pangan 

 Isu ketahanan pangan merupakan isu yang cukup penting mengingat pangan merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat disubstitusikan. Dengan karakteristik jumlah 

penduduk yang besar maka pemenuhan kebutuhan pangan merupakan menjadi salah satu tugas 

pokok bagi pemerintah. Lebih jauh lagi, perlu diupayakan agar pemenuhan kebutuhan tersebut 

bertumpu pada kemampuan pasokan dalam negeri. Ketergantungan pada sumber-sumber 

bahan pangan dari luar akan meningkatkan kerentanan masyarakat, perekonomian, dan negara 

terhadap risiko dan gejolak yang mungkin terjadi. 

 Di pertengahan tahun 1980an, Indonesia pernah mencapai masa swasembada beras 

dimana terjadi surplus produksi beras yang mampu melebihi kebutuhan dalam negeri. Namun 

pada saat ini kebutuhan beras dalam negeri masih perlu dipenuhi dengan impor, antara lain 

akibat kapasitas produksi beras domestik sudah kurang mampu mengejar peningkatan jumlah 

penduduk, dan juga faktor-faktor alam yang berada di luar kontrol pemerintah (misalnya cuaca, 

bencana alam). Dalam kaitan ini, perlu dipercepat langkah-langkah untuk mendorong 

peningkatan kapasitas produksi beras nasionalagar dapat mengimbangi kebutuhan dalam 

negeri. Peningkatan kapasitas produksi tersebut juga perlu dilakukan untuk meningkatkan 

cadangan beras dalam menghadapi berbagai risiko alam yang dapat mengganggu produksi dan 

hasil panen.  

 Lebih jauh lagi, ketahanan pangan tersebut juga tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan 

beras, tetapi juga upaya untuk mengembangkan pengolahan bahan makanan lainnya yang dapat 

menggantikan peran beras sebagai makanan pokok. Dalam kerangka ini perlu dilakukan 

revitalisasi sektor-sektor pengolahan bahan pangan dan pengembangan agroindustri untuk lebih 

mendukung pengembangan pengolahan komoditas pertanian dan perkebunan menjadi produk-

produk pangan. Pada akhirnya, pengayaan jenis bahan makanan pokok dan bahan pangan lain 

akan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap ketersediaan satu jenis bahan 

pangan sehingga ketahanan pangan dalam negeri lebih dapat terjaga.   

 Masalah ketahanan pangan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga 

dan daya beli masayarakat di dalam negeri. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa 

dalam dekade terakhir, komponen volatile food telah memiliki pengaruh signifikan pada 



 

49 

 

pergerakan tingkat harga dan laju inflasi di dalam negeri. Besarnya ketergantungan pasokan 

pangan pada faktor-faktor yang sulit dikontrol, seperti cuaca dan perubahan iklim, bencana alam 

menyebabkan terjadinya gangguan produksi dan distribusi yang pada gilirannya menyebabkan 

terjadinya gejolak pada tingkat harga volatile food. Gangguan-gangguan tersebut pada saat ini 

mengharuskan dilakukannya impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun impor tersebut 

tidak hanya menimbulkan kerentanan terhadap pasokan dari luar negeri, tetapi juga menggerus 

pendapatan nasional. Dalam kaitan ini, pemerintah sangat menyadari pentingnya peningkatan 

produksi pangan dari sumber dalam negeri serta ketersediaan cadangan pangan yang cukup 

untuk menghadapi berbagai gejolak akibat faktor-faktor di luar kontrol tersebut di atas. Dengan 

demikian, dengan terwujudnya ketahanan pangan di dalam negeri akan mampu memberikan 

dampak positif bagi terjaganya laju inflasi dan daya beli masyarakat di dalam negeri. 

3.2.4 Kesenjangan Kesejahteraan 

Tantangan lain yang juga masih dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini adalah persoalan 

kesenjangan kesejahteraan baik dalam konteks kesenjangan pendapatan dalam masyarakat, 

kesenjangan fiskal maupun kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Dalam 

beberapa tahun terakhir, tingkat kesenjangan di Indonesia relatif cukup tinggi. Hal ini secara 

umum bisa dilihat dari Gini Rasio yang pada September 2014 sebesar 0,41 atau tidak mengalami 

perubahan sejak tahun 2011. Apabila Gini Rasio dibedakan menurut daerah, akan terlihat bahwa 

konsentrasi kesenjangan atau ketimpangan relatif lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di 

perdesaan. Pada September 2014, Gini Rasio di perkotaan tercatat sebesar 0,43, sedangkan Gini 

Rasio di perdesaan sebesar 0,34. 

 Sementara itu, apabila Gini Rasio dibedakan menurut provinsi, maka akan terlihat bahwa 

rentang Gini Rasio per propinsi di Indonesia berada dalam kisaran antara 0,30 hingga 0,46. Gini 

Rasio tertinggi pada September 2014 berada di Propinsi Papua sebesar 0,46, sedangkan 

Propinsi Bangka Belitung menjadi Propinsi dengan Gini Rasio terendah yaitu sebesar 0,30. 

Sementara untuk Propinsi DKI Jakarta sebagai barometer Indonesia, Gini Rasionya juga relatif 

tinggi sebesar 0,44 atau lebih tinggi dibandingkan Gini Rasio nasonal yang sebesar 0,41.  

 Tingkat kesenjangan atau ketimpangan pada dasarnya merupakan indikator sosial yang 

penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan efektivitas strategi pembangunan nasional 

baik di tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunannya. 

Semakin tinggi kesenjangan secara tidak langsung mencerminkan bahwa strategi pembangunan 

belum berjalan efektif karena hasil pembangunan belum bisa dinikmati secara merata oleh 
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seluruh komponen Bangsa Indonesia sehingga strategi tersebut perlu dievaluasi dan 

disempurnakan.  

 Lebih dari itu, tingkat kesenjangan juga merupakan aspek yang penting dalam 

pembangunan nasional karena berpotensi menciptakan kecemburuan sosial baik dalam konteks 

horisontal yakni kecemburuan sosial antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya serta 

antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya maupun kecemburuan sosial dalam konteks 

vertikal yaitu antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam batasan tertentu, kondisi demikian 

bisa memicu terjadinya disintegritas bangsa dan berpotensi mengganggu stabilitas baik 

ekonomi maupun politik yang merupakan modal dasar pembangunan nasional itu sendiri.  

 Dewasa ini, Pemerintah sejatinya telah mengupayakan berbagai strategi dan merumuskan 

berbagai program pembangunan nasional dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan 

menurunkan tingkat kesenjangan. Hasilnya, tingkat kemiskinan memang cenderung terus 

menurun, namun sayang tingkat kesenjangan masih relatif stagnan pada angka 0,41 dalam 

periode 2011 hingga 2014. Kondisi demikian secara tidak langsung memberikan pesan bahwa 

perlu evaluasi dan penajaman pada strategi pembangunan baik di tingkat perencanaan program, 

pelaksanaan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Evaluasi juga penting dilakukan 

baik oleh pusat maupun daerah.  

 Pemerintah sejatinya telah mengidentifikasi sejak lama persoalan kesenjangan yang ada 

pada Bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari Semangat Nawacita yang merupakan sembilan 

agenda prioritas pembangunan nasional yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu 

2015-2019 menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan 

berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam Nawacita bagian ketiga, jelas tersurat bahwa 

Pemerintah bertekad akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, aspek 

pemerataan juga akan dilakukan baik dalam bentuk pemerataan pembangunan antarwilayah, 

antara Jawa dan luar Jawa, antara Kota dan desa, antara wilayah Indonesia barat dan wilayah 

Indonesia Timur. Untuk bisa menjalankan pembangunan nasional secara efektif sekaligus 

menurunkan tingkat kesenjangan, Pemerintah bertekad menjadikan aspek Revolusi Mental 

sebagai salah satu strategi utama dalam pembangunan nasional.  
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3.2.5 Tantangan Pengelolaan Fiskal 

 Tantangan yang tidak kalah beratnya juga datang dari aspek pengelolaan fiskal di tahun 

2016. Tantangan tersebut antara lain (i) walapun telah dilakukan reformasi subsidi namun 

masih perlu upaya mengarahkan agara lebih tepat sasaran, (ii) fiscal space yang tersedia masih 

perlu ditingkatkan untuk menopang belanja produktif prioritas, (iii) belanja yang bersifat 

mengikat perlu dikendalikan, (iv) perlu pengendalian keseimbangan primer, (v) pola dan 

penyerapan anggaran yang produktif perlu ditingkatkan.  Efektifitas pencapaian sasaran 

pembangunan tidak dapat lepas dari manajemen pengelolaan fiskal untuk mengatasi tantangan-

tantangan tersebut. 

 

3.3  Arah Kebijakan Ekonomi 

 Dengan memperhatikan sasaran pembangunan, tantangan yang ada, serta perkiraan 

perkembangan ekonomi global dan domestik saat ini dan ke depan, arah kebijakan ekonomi 

tahun 2016 akan difokuskan pada beberapa hal.  

 

3.3.1 Perbaikan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Ekonomi Nasional 

 Pembangunan infrastruktur merupakan strategi penting bagi Indonesia untuk mendorong 

peningkatan output dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi ke depan. Ketersediaan 

infrastruktur dan sumber energi yang memadai akan menjadi insentif bagi peningkatan aktivitas 

ekonomi dan investasi. Pada gilirannya, investasi baru akan mampu mendorong kapasitas 

produksi nasional sehingga mampu mengimbangi perkembangan sisi permintaan yang tumbuh 

pesat.  Dalam kerangka ini, arah kebijakan fiskal akan tetap ditujukan pada pengelolaan APBN 

yang mampu memberikan ruang fiskal (fiscal space) yang cukup besar bagi pendanaan 

pembangunan infrastruktur domestik. 

 Peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi juga akan ditempuh melalui 

pengembangan teknologi tepat guna serta upaya mendorong inovasi-inovasi di dalam negeri. 

Pengembangan teknologi dan inovasi tersebut juga akan didukung dengan mengintensifkan 

kegiatan riset dan pengembangan yang mampu mengembangkan produktivitas perekonomian. 

Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam berproduksi 

hingga tidak hanya akan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperbaiki daya saing 
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dan produk-produk dalam negeri. Pemerintah juga merancang insentif-insentif fiskal khusus 

untuk mendorong kegiatan inovasi dan riset-penelitian di dalam negeri. 

 Selanjutnya, perbaikan kualitas tenaga kerja merupakan faktor penting lainnya dalam 

mendorong produktivitas perekonomian. Perbaikan kualitas tenaga kerja akan terus dilakukan 

untuk mengimbangi kebutuhan sektor-sektor ekonomi yang juga terus berkembang. Dengan 

adanya kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja tersebut, maka peningkatan 

pertumbuhan ekonomi akan disertai peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Pada 

saat yang sama, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja akan memberikan peluang 

bagi peningkatan upah bagi pekerja. Pada gilirannya, kondisi tersebut akan menciptakan 

perbaikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat secara luas. Berbagai program pembangunan 

terkait dengan revitalisasi balai latihan kerja, pelatihan-pelatihan, serta program kerja terkait 

pendidikan akan menjadi arah kebijakan mendasar yang terus diimplementasikan dalam 

kegiatan pembangunan. 

 

3.3.2 Mewujudkan Kedaulatan Pangan 

 Masalah ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan yang cukup penting bagi 

perekonomian Indonesia saat ini. Isu tersebut tidak saja terkait dengan masalah pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia dan masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada impor, serta stabilitas tingkat harga di dalam 

negeri (inflasi). Dengan menyadari hal-hal tersebut, maka kebijakan kedaulatan pangan akan 

selalu menjadi bagian penting strategi kebijakan pembangunan Indonesia yang diarahkan pada 

upaya menjamin ketersediaan pasokan pangan dengan harga yang terjangkau masyarakat dan 

merata di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi kebijakan kedaulatan pangan ini antara lain 

diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, program pengembangan benih dan 

pupuk, perbaikan jaringan distribusi pangan, dukungan kredit bagi sektor pertanian, serta upaya 

mendorong peningkatan cadangan pangan melalui surplus produksi pangan, khususnya beras.  

 Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan produksi bahan pangan 

lainnya seperti pertumbuhan produksi daging sapi dan kerbau, serta daging unggas. Dari sisi 

bahan pangan perikanan, pemerintah juga akan mengupayakan peningkatan hasil penangkapan 

ikan, budidaya ikan, serta produk olahan perikanan. Upaya mencapai kedaulatan pangan ini juga 

akan diupayakan melalui strategi pengembangan industri-industri pengolahan produk-produk 

pertanian, khususnya bagi agribisnis yang menghasilkan produk-produk bahan pangan olahan. 
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 Upaya-upaya perwujudan kedaulatan pangan tersebut lebih lanjut akan diterjemahkan 

pada program-program kerja kementerian dan lembaga yang akan disampaikan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah 2016 serta dukungan pengalokasian dana dalam APBN. Di samping 

itubeberapa insentif juga tengah disusun yang diharapkan juga mampu memberikan dampak 

positif bagi terciptanya kedaulatan pangan.   

 

3.3.3 Peningkatan Konektivitas dan Pengembangan Sektor Maritim dan Kelautan 

 Karakteristik negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dipersatukan oleh 

laut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pembangunan. Hingga saat ini, 

ketersediaan fasilitas penghubung antar pulau dan sarana kelautan dirasakan belum mampu 

memenuhi kebutuhan yang ada. Keterbatasan tersebut juga menjadi salah satu penyebab 

terhambatnya distribusi barang kebutuhan masyarakat dan menyebabkan tingginya inflasi di 

berbagai daerah, khususnya daerah-daerah di wilayah timur. Kondisi tersebut juga 

menyebabkan penyebaran hasil-hasil pembangunan yang kurang merata di antara wilayah-

wilayah di Indonesia, sehingga terjadi berbagai ketimpangan antar daerah baik dalam hal 

kesejahteraan maupun akses layanan kebutuhan dasar. 

 Kebijakan membangun konektivitas nasional merupakan arah kebijakan lainnya yang juga 

menjadi bagian program pembangunan dalam RPJMN. Arah kebijakan pembangunan 

konektivitas nasional ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterikatan dan keterkaitan 

berbagai daerah dan kepulauan di Indonesia. Dengan mewujudkan wilayah-wilayah Indonesia 

menjadi“satu pasar” yang terintegrasi, maka perwujudan sasaran pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih mudah, serta akan tercipta ketahanan 

nasional yang lebih baik. Dalam implementasinya, arah kebijakan pembangunan konektivitas ini 

tidak dapat lepas dari strategi pembangunan infrastruktur dan karakteristik Indonesia sebagai 

negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut. Untuk itu, pengembangan dan pembangunan 

infrastruktur kelautan dan pembangunan sektor maritim dan kelautan juga akan menjadi fokus 

kebijakan pembangunan di tahun 2016. Melalui program-program multi-years, kebijakan-

kebijakan pembangunan tol laut, deep seaport, pengembangan transportasi lautakan menjadi 

bagian dari kebijakan penguatan konektivitas dan sektor maritim.   

 Perbaikan infrastruktur dan konektivitas di antara berbagai wilayah Indonesia pada 

akhirnya akan menjamin penyebaran distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata, 

pelayanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang lebih menjangkau seluruh warga. 
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Konektivitas yang lebih kuat juga akan memungkinkan terciptanya pasar domestik yang besar 

sehingga tidak hanya mendorong tercapainya economi of scale dan efisiensi produksi, tetapi juga 

menciptakan peluang-peluang usaha baru di berbagai daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka 

akan tercipta kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan merata di wilayah nusantara. 

Dengan demikian kesempatan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta 

kesejahteraan masyarakat yang merata akan lebih mudah terwujud. 

 

3.3.4 Pengembangan sektor primer dan industri pengolahan 

 Untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, arah kebijakan ekonomi dan sektor riil akan difokuskan pada upaya-upaya untuk 

meningkatkan nilai tambah sektor-sektor dan produk nasional, yaitu melalui langkah-langkah 

penguatan sektor primer, dan peningkatan sektor industri pengolahan. Upaya penguatan sektor 

primer akan diterjemahkan melalui upaya meningkatkan proses pengolahan komoditas 

pertanian dan pertambahan di dalam negeri sehingga dapat dihasilkan nilai tambah yang lebih 

besar bagi perekonomian dan masyarakat. Strategi ini juga disertai upaya untuk memperkuat 

hubungan dan keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dan industri hulu ke hilir. Arah 

kebijakan ini juga ditopang dengan strategi untuk memperkuat industri manufaktur yang juga 

berfungsi sebagai sektor pengolah produk-produk primer (pertanian dan pertambangan) 

dimaksud. Strategi penguatan dan revitalisasi industri manufaktur dirasakan sangat perlu 

mengingat pada kenyataannya sektor tersebut merupakan sektor yang mampu menghasilkan 

nilai tambah yang tinggi, serta perannya yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi.  

 Walaupun fokus pembangunan sektor riil lebih dititik beratkan pada sektor industri 

pengolahan dan sektor pengolahan produk primer (pertanian dan pertambangan) yang bernilai 

tambah tinggi, arah pembangunan sektor jasa tidak akan ditinggalkan begitu saja. Strategi 

pembangunan sektor jasa akan lebih diarahkan pada menggerakan perkembangannya pada 

sektor-sektor dengan pertumbuhan nilai tambah yang tinggi. Implementasi kebijakan ini antara 

lain melalui pengembangan sektor industri kreatif dan pariwisata.  

 Sejalan dengan arah kebijakan tersebut di atas, perbaikan dukungan pembiayaan bagi 

aktivitas sektor riil juga akan terus diperbaiki. Dalam kerangka ini, peran dan fungsi 

intermediasi perbankan bagi aktivitas ekonomi akan terus ditingkatkan dengan tetap 

memperhatikan kondisi kesehatan perbankan nasional. Di samping itu, upaya pengembangan 
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sumber-sumber pendanaan non perbankan dan di dalam negeri juga akan terus 

ditumbuhkembangkan. Arah kebijakan ini akan dirumuskan dalam strategi pendalaman 

financial (financial deepening).  

 

3.3.5 Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kesenjangan 

 Indonesia merupakan negara yang sangat besar baik dari aspek jumlah penduduk, 

kekayaan alam, kekayaan budaya, luas wilayah, beragamnya profesidi masyarakat maupun 

keberagaman lainnya. Hal ini sejatinya menggambarkan bahwa Indonesia telah dianugerahi oleh 

Tuhan Yang Maha Esa suatu modal dasar dan potensi yang begitu besar dalam melaksanakan 

pembangunan nasional. Bila modal dasar dan berbagai potensi tersebut berhasil dimanfaatkan 

dan dilaksanakan secara optimal dalam garis-garis kebijakan yang tepat, suatu harapan bahwa 

Indonesia akan menjadi negara besar yang adil dan makmur adalah suatu keniscayaan dan 

tinggal menunggu waktu. Namun sebaliknya, bila pembangunan nasional dijalankan dengan 

mengabaikan modal dasar dan kepribadian luhur yang dimiliki Bangsa Indonesia, maka 

pembangunan nasional cenderung berjalan kurang optimal dan hasilnya kurang bisa dinikmati 

secara adil oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia. Dalam kondisi demikian, tingkat 

kesenjangan juga relatif sulit untuk diturunkan.  

 Dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang dianugerahi 

begitu besarnya modal dasar pembangunan nasional, maka strategi pembangunan nasional 

harus dilandaskan pada pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia dalam garis-

garis kebijakan yang tepat dan adil untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. 

Pemerintahan menyadari bahwa salah satu modal dasar pembangunan nasional adalah 

kekayaan alam laut atau kekayaan maritim Indonesia. Atas dasar hal tersebut, strategi 

pembangunan nasional pada dasarnya akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal 

kekayaan alam laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kepentingan 

nasional. Strategi kebijakan pembangunan nasional hingga lima tahun mendatang akan 

dititikberatkan dengan prioritas pada kebijakan maritim, namun tanpa mengabaikan 

kebijakan pembangunan nasional di sektor-sektor yang lainnya.  

 Dalam RPJMN 2015-2019 juga telah disinggung bahwa Bangsa Indonesia harus menyadari 

posisi geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai negara maritim dengan potensi menjadi 

salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional maupun transportasi laut 

antarnegara. Posisi geo-ekonomi dan geo-politik yang sangat strategis ini sangat 
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menguntungkan dan harus menjadi modal dasar bagi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan 

garis-garis kebijakan pembangunan nasional hingga lima tahun mendatang. Bila strategi maritim 

yang menjadi prioritas pembangunan nasional berhasil dijalankan secara baik dengan tetap 

mengedepankan aspek pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, maka kesenjangan 

kesejahteraan dalam masyarakat maupun kesenjangan antarwilayah di Indoensia secara 

bertahap akan bisa diturunkan. Ini mengingat begitu besarnya potensi kekayaan alam laut yang 

dimiliki oleh Bangsa Indonesia sehingga potensi masyarakat yang bisa menikmati hasil 

pembangunan maritim tersebut juga semakin besar.   

 Selain strategi maritim sebagai prioritas utama pembangunan nasional, Pemerintah juga 

menitikberatkan pada strategi pembangunan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan kesenjangan di masyarakat. Penekanan pada 

pembangunan infrastruktur tercermin dari penguatan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 

berbagai BUMN yang menjadi operator dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2015, 

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp70,4 triliun untuk pembangunan berbagai 

proyek infrastruktur dalam bentuk PMN ke berbagai BUMN dan kebijakan tersebut akan 

dilanjutkan kembali di tahun 2016 ini. Strategi pembangunan infrastruktur dipilih Pemerintah 

dengan pertimbangan bahwa melalui pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan 

jalan, jalan tol, bandara dan pelabuhan, maka jalur distribusi barang dan jasa dalam 

perekonomian juga semakin baik dan lancar. Kondisi demikian pada gilirannya akan 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara merata, selain itu juga 

berpotensi menurunkan inflasi dan menciptakan stabilitas ekonomi yang sangat penting bagi 

pembangunan nasional. Secara agregat, peningkatan produktivitas dan penciptaan stabilitas 

ekonomi dipercaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan 

kesenjangan yang terjadi baik dalam kesenjangan pendapatan di masyarakat maupun 

kesenjangan antarwilayah di Indonesia.  

 Strategi lain yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan penurunan ketimpangan adalah melalui pemberdayaan dan penguatan fungsi 

desa sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai 

amanat UU Nomor 6 tahun 2014, sejak tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa kepada 74.093 

desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Kebijakan alokasi Dana Desa tahun 2016 adalah meningkatkan alokasi Dana Desa sesuai 

Road Map Dana Desa 2015-2019, untuk secara bertahap mencapai 10 persen dari dan di luar 

Transfer ke Daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014. Melalui alokasi Dana Desa 
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diharapkan terjadi penguatan dalam produktivitas masyarakat desa dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menurunkan tingkat ketimpangan di desa baik antar 

desa maupun ketimpangan antara kota dan desa. Selain mengalokasikan Dana Desa, Pemerintah 

secara bertahap dan berkesinambungan juga terus melakukan penguatan dalam alokasi dana 

transfer ke daerah. Ini bertujuan untuk menurunkan kesenjangan fiskal vertikal antara pusat 

dan daerah. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa melakukan evaluasi dan penyempurnaan 

dalam formulasi dana transfer ke daerah baik formulasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 

maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan ini dipilih sebagai strategi untuk menurunkan 

kesenjangan horisontal antara wilayah yang satu dan lainnya.  

 Untuk lebih memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

penurunan ketimpangan, pada tahun 2016 Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran 

untuk program bantuan sosial di masyarakat baik di sektor pendidikan maupun non pendidikan. 

Salah satu bentuk program bantuan sosial adalah mekanisme pemberian subsidi yang lebih 

tepat sasaran yaitu subsidi yang langsung ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, 

pemerintah juga akanmemperkuat program-program jaminan kesehatan dan pendidikan 

diantaranya melalui penguatan BPJS serta pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu 

Indonesia Pintar kepada masyarakat. Untuk lebih mengefektifkan sasaran penerima program 

bantuan sosial tersebut, perbaikan data informasi dan berbagai sosialisasi juga terus dilakukan. 

  Strategi yang juga ditempuh Pemerintah dalam rangka penguatan kesejahteraan dan 

penurunan ketimpangan adalah strategi financial inclusion. Pemerintah berkeyakinan bahwa 

salah satu persoalan mendasar dalam penciptaan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat 

adalah keterbatasan dan belum meratanya akses informasi mengenai sumber-sumber 

permodalan baik perbankan maupun perbankan. Kondisi demikian secara tidak langsung ikut 

melemahkan berbagai kreativias dan produktivitas ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, 

potensi pembukaan lapangan kerja baru juga sering terhambat karena faktor kurangnya 

informasi akan sumber permodalan usaha. Karenanya, melalui program financial inclusion, 

Pemerintah berupaya untuk lebih mendekatkan akses-akses finansial dan khususnya terkait 

sumber permodalan usaha baik dari perbankan maupun non-perbankan kepada semua 

komponen masyarakat khususnya kelompok menengah bawah. Pemerintah berharap 

terbukanya akses sumber-sumber permodalan bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif 

dalam berusaha dan berkarya yang pada muaranya bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekaligus menurunkan ketimpangan yang ada di masyarakat.  
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3.3.6 Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro 

 Upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tidak dapat 

terwujud tanpa disertai terjaganya stabilitas ekonomi. Isu stabilitas ekonomi terutama sangat 

terkait dengan masalah inflasi dan stabilitas nilai tukar. Langkah-langkah untuk menjaga tingkat 

inflasi nasional pada dasarnya akan didukung oleh kebijakan bersifat struktural yaitu melalui 

peningkatan kapasitas produksi nasional (baik bahan pangan dan kebutuhan lainnya) serta 

perbaikan infrastruktur untuk menjamin distribusi barang kebutuhan ke seluruh wilayah. Di 

samping itu, pemerintah akan terus melakukan peningkatan koordinasi dan pengawasan dengan 

instansi-instansi terkait di pusat dan daerah terhadap perkembangan ekonomi dan potensi 

tekanan yang mungkin timbul.  

 Dalam hal nilai tukar, kebijakan lebih diarahkan pada strategi mencegah timbulnya 

fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Di satu sisi, depresiasi nilai tukar yang berlebihah dapat 

menyebabkan peningkatan biaya produksi, khususnya pada impor bahan input produksi (baik 

barang modal dan bahan baku), serta tekanan pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, tingkat 

nilai tukar juga perlu tetap dijaga pada kisaran yang mampu mendukung daya saing produk-

produk domestik. Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya menjaga kecukupan kebutuhan 

valuta asing (valas) dalam negeri. Arah kebijakan ini antara lain ditempuh melalui koordinasi 

kebijakan dan monitoring terhadap arus modal dan ketersediaan valas domestik, pengawasan 

kebutuhan valas khususnya oleh BUMN, dan langkah-langkah menjaga keseimbangan neraca 

transaksi berjalan dan neraca pembayaran.   

 Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar, kebijakan financial deepening yang ditempuh 

juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran sumber keuangan dalam negeri di pasar 

keuangan, sehingga mengurangi risiko gejolak nilai tukar bila terjadi sudden capital outflow. 

Selanjutnya, pemerintah akan terus melakukan berbagai kerja sama internasional dan bilateral 

untuk menjaga stabilitas nilai tukar, seperti kerja sama pinjaman siaga, Chiang Mai Initiative.  

3.3.7 Arah Kebijakan Fiskal 

 Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang akan dihadapi serta selaras 

dengan dijiwai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016  yaitu “Mempercepat Pembangunan 

Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas“, maka 

pemerintah menetapkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2016 adalah “Penguatan Pengelolaan 

Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan 
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Ekonomi yang Berkualitas”.  Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah 

(i) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan 

penguatan daya saing, (ii) memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga 

terlaksananya program-program prioritas ditengah  tekanan yang kuat serta mempunyai daya 

redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian, (iii) mengendalikan risiko dan menjaga 

kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut 

diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan 

berkelanjutan. Hal ini menjadi basis untuk memperkokoh fondasi pengelolaan fiskal yang sehat 

dan berkelanjutan. 



 

60 

 

BAB 4 
PROYEKSI PEREKONOMIAN DAN ASUMSI 2016 

 
4.1 Outlook Perekonomian Global 

Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik meskipun masih dibayangi 

berbagai tantangan dan risiko yang umumnya disebabkan oleh tekanan dari pertumbuhan 

ekonomi yang lemah di negara-negara tertentu. Hal lain yang perlu dicatat adalah walaupun 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan tersebut masih pada tingkat yang relatif 

lemah. IMF dalam World Economic Outlook April 2015 memperkirakan pertumbuhan ekonomi 

global di tahun 2016 sebesar 3,8 persen, lebih baik jika dibandingkan proyeksi pertumbuhan 

2015 sebesar 3,5 persen. Sementara World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 

pada tahun 2016 sebesar 3,3 persen. 

 
4.1.1 Perekonomian Negara Maju 

Kinerja perekonomian negara-negara maju di tahun 2016 diprediksi relatif sama dengan 

pertumbuhan di tahun 2015, sebesar 2,4 persen. IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Amerika Serikat di tahun tersebut akan mencapai 3,1 persen, sama dengan proyeksi 

pertumbuhan 2015. Pertumbuhan yang relatif sama tersebut dipengaruhi oleh mulai 

membaiknya kinerja ekonomi AS namun disertai tekanan akibat ekspektasi kenaikan suku 

bunga acuan The Fed.  

Perkembangan positif juga diperkirakan akan terjadi di kawasan Eropa dimana 

perekonomian kawasan tersebut diprediksi tumbuh sekitar 1,6 persen di tahun 2016, naik dari 

prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 1,5 persen yang terutama akan didorong 

oleh pemulihan ekonomi negara-negara anggotanya seperti Jerman, Italia, dan Perancis. Namun 

demikian kondisi geopolitik di Rusia serta polemik ekonomi Yunani yang belum tuntas dapat 

menimbulkan risiko bagi prospek ekonomi Uni Eropa secara keseluruhan. 

Pertumbuhan ekonomi Jepang selama ini masih berada dibawah ekspektasi seiring 

dengan permintaan domestik yang masih lemah. Namun demikian kebijakan qualitative dan 

quantitative easing diprediksi akan mendorong ekonomi Jepang untuk tumbuh 1,2 persen pada 

tahun 2016, sedikit menguat jika dibandingkan pertumbuhannya di tahun 2015 yang 

diproyeksikan akan mencapai 1,0 persen.  
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4.1.2 Negara Berkembang Kawasan Asia 

Sama halnya dengan negara-negara maju, perkembangan ekonomi di Negara Emerging 

Asia juga beragam. Di satu sisi ekonomi Tiongkok diperkirakan masih mengalami pelemahan 

akibat menurunnya pertumbuhan investasi serta kebijakan pemerintah Tiongkok yang 

mentoleransi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Sementara itu di sisi lain pertumbuhan 

ekonomi India akan terus meningkat. 

Berdasarkan proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2016 sebesar 

6,3 persen, turun dari tahun pertumbuhan ekonomi 2015 yang diprediksi sebesar 6,8 persen. 

Sementara itu prediksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2016 cukup tinggi 

yaitu sebesar 7,5 persen, sama dengan pertumbuhannya di tahun 2015. Faktor di balik 

optimisnya prediksi terhadap India terutama karena strategi reformasi oleh Perdana Menteri 

India yang baru, Narendra Modi, yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas investasi dan 

sektor industri.  

 
4.1.3 Volume Perdagangan 

Selama kurun waktu 2013-2015 volume perdagangan dunia masih cenderung lemah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain penurunan harga komoditas global, turunnya 

permintaan global akibat pelemahan ekonomi dunia, serta penguatan nilai tukar dolar AS 

terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Namun demikian di tahun 2016 prospek 

perdagangan dunia diperkirakan akan mengalami perbaikan sejalan dengan menguatnya 

pertumbuhan ekonomi AS yang akan mendorong ekspor khususnya di negara-negara 

berkembang.  

Di tahun 2016 volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh mencapai 4,7 

persen, menguat jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 3,7 persen. 

Peningkatan aktivitas perdagangan dunia tersebut antara lain ditopang oleh mulai membaiknya 

sisi permintaan di berbagai negara serta tingkat harga komoditas global yang masih relatif 

rendah. Namun perbaikan aktivitas perdagangan tersebut juga masih dihadapkan risiko dari 

dampak penguatan nilai tukar Dolar AS yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan 

pertumbuhan  ekonomi di berbagai negara.  

 
4.1.4 Harga Komoditas dan Inflasi Global 

Di tahun 2016 diperkirakan harga minyak dunia akan mengalami kenaikan walaupun 

pada tingkat yang tidak signifikan. Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan situasi 
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ekonomi dan permintaan global secara umum. Membaiknya perekonomian di beberapa negara 

seperti negara-negara kawasan Eropa, Jepang, dan India tidak hanya mempengaruhi tingkat 

konsumsi tetapi juga aktivitas produksi negara-negara tersebut yang pada akhirnya mendorong 

kebutuhan sumber energi untuk kegiatan produksi. Kenaikan harga minyak dan perbaikan 

permintaan global diperkirakan turut mendorong kenaikan harga beberapa komoditas, walau 

pada tingkat yang terbatas. 

Laju inflasi di negara-negara maju di tahun 2016 diperkirakan akan sedikit meningkat 

sejalan dengan prospek penguatan ekonomi dan penguatan harga minyak global. Adapun inflasi 

di negara-negara berkembang relatif stabil dengan kecenderungan sedikit menurun. IMF dalam 

publikasinya WEO April 2015 memperkirakan laju inflasi global sedikit meningkat dari 3,2 

persen di tahun 2015 menjadi 3,3 persen di tahun 2016. 

 

Tabel 4.1 Indikator Ekonomi Global 2015-2016 (persen) 

  2015 2016 

Pertumbuhan Ekonomi     

  Dunia 3,5 3,8 

  Negara Maju 2,4 2,4 

     Amerika Serikat 3,1 3,1 

     Eropa 1,5 1,6 

     Inggris 2,7 2,3 

     Jepang 1,0 1,3 

      

  Negara Berkembang 4,3 4,7 

    Tiongkok 6,8 6,3 

    India 7,5 7,5 

    ASEAN 5 5,2 5,3 
      

Volume Perdagangan 3,7 4,7 

Inflasi (IHK) 3,2 3,3 

Sumber: WEO April 2015 
   

4.2   Outlook Perekonomian Domestik 2016 

4.2.1  Pertumbuhan Ekonomi 

Meskipun dalam dokumen RPJMN 2015-2019 sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 

2016 ditetapkan sebesar 6,0-6,6 persen, namun dengan memperhitungkan perkembangan 

perekonomian terkini, baik global maupun domestik, yang tidak seoptimis perkiraan 

sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5,8-6,2 persen, sedikit 
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lebih tinggi dari outlook pertumbuhan 2015. Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi global 

diperkirakan relatif membaik dibanding tahun sebelumnya, walaupun masih pada tingkat yang 

tidak terlalu kuat. Risiko dampak kebijakan kenaikan suku bunga the Fed diperkirakan akan 

menimbulkan risiko tersendiri bagi proses pemulihan ekonomi global.  

 
Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Agregat 2011 – 2016 (persen) 

 

 

    Sumber: BPS, Kemenkeu 

 

Dari sisi domestik, terjaganya laju inflasi diharapkan mampu menjaga daya beli 

masyarakat. Selain itu, semakin meningkatnya belanja modal pemerintah juga diharapkan akan 

mendorong peningkatan kinerja investasi dan menjadi stimulir bagi investasi swasta. Prospek 

investasi di beberapa sektor ekonomi yang strategis seperti di sektor industri, pertambangan 

dan kemaritiman diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan infrastruktur 

dasar di beberapa daerah. 

Dari sisi pengeluaran, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung perbaikan kinerja 

konsumsi RT, PMTB dan perdagangan internasional. Kebijakan pembenahan sistem distribusi dan 

logistik diharapkan lebih mampu menjaga stabilitas harga dan aksesibilitas terhadap kebutuhan 

barang pokok yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengurangi 

kesenjangan antar wilayah. Untuk menjaga ketahanan daya beli masyarakat miskin, Pemerintah 

akan memperluas cakupan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam 

bidang kesehatan. Hal ini terutama ditujukan kepada masyarakat miskin melalui perlindungan 

finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan program Kartu Indonesia 

Sehat dan peningkatan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan. Tingkat keyakinan konsumen yang 
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semakin membaik seiring dengan optimisme pasar terhadap kondisi ekonomi domestik 

diharapkan mampu mendorong konsumsi RT. Dari sisi perbankan, perkiraan pertumbuhan kredit 

konsumsi diharapkan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan pada kondisi tersebut, 

pertumbuhan konsumsi RT pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,0-5,2 persen.  

Konsumsi LNPRT di tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 4,0-6,0 persen. Perkiraan 

yang cukup tinggi ini didukung oleh perkiraan semakin aktifnya kegiatan lembaga atau 

organisasi non Pemerintah yang melakukan kegiatan yang mampu menjaga dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perkiraan membaiknya kondisi ekonomi domestik turut 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan swasta sehingga diperkirakan 

meningkatkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dengan upaya-upaya peningkatan infrastruktur, kondisi perekonomian domestik dan 

global yang lebih kondusif, utilisasi kapasitas produksi yang lebih optimal, serta dukungan 

penguatan sektor keuangan dan perbaikan akses perijinan, kinerja investasi pada tahun 2016 

diharapkan mampu tumbuh 8,6-9,0 persen. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi akan 

diberikan melalui perbaikan (mengatasi hambatan/bottleneck) dan sinkronisasi peraturan-

peraturan pendukung investasi yang berupa peningkatan infrastruktur, penjaminan pemerintah 

terhadap investasi, fasilitasi pembebasan lahan, efisiensi perijinan investasi, pemberian insentif 

fiskal dan non fiskal yang lebih selektif dan proses yang transparan, penguatan investasi 

domestik, serta peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang.  

Pemerintah juga berkomitmen terhadap pembangunan infrastruktur dengan 

mengalokasikan anggaran yang lebih efektif melalui belanja modal. Hal ini tertuang dalam RKP 

2016 yang mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan 

Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.  Tema pembangunan infrastruktur ini merupakan 

upaya untuk mempercepat realisasi investasi yang selama ini terhambat oleh keterbatasan 

infrastruktur. Ke depan, infrastruktur akan diperlukan untuk mendukung agenda prioritas 

kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri. BUMN selaku agen 

pembangunan juga diharapkan akan mendukung agenda prioritas tersebut dengan 

mengalokasikan belanja modalnya dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, peningkatan investasi 

juga didukung oleh faktor-faktor lain seperti pemulihan ekonomi di beberapa kawasan, persepsi 

pelaku usaha yang positif terhadap prospek investasi Indonesia ke depan, ketersediaan sumber 

daya alam yang cukup besar dan bervariasi, serta angkatan kerja yang besar. 

Pemulihan kondisi ekonomi global di negara maju seperti Amerika Serikat memberikan 

peluang bangkitnya kinerja ekspor dan impor nasional. Kinerja ekspor dan impor diharapkan 



 

65 

 

akan semakin membaik seiring dengan peningkatan arus investasi khususnya terkait dengan 

penyediaan infrastruktur yang mampu memberikan efek pengganda khususnya dalam upaya 

membenahi sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai yang lebih efisien 

dan lebih andal. Efisiensi sistem logistik dan distribusi diharapkan dapat mengurangi waktu 

tunggu (dwelling time) di pelabuhan dan menghapus biaya pelabuhan yang tidak perlu.  

Di sisi ekspor, kontribusi produk manufaktur diharapkan lebih meningkat guna 

mengurangi ketergantungan ekspor terhadap produk primer. Kebijakan ekspor nasional 

diarahkan untuk semakin meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa, 

peningkatan peran ekspor produk bernilai tambah yang lebih tinggi, serta peningkatan kualitas 

produk agar lebih kompetitif di pasar internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif dan berkelanjutan. 

Di sisi impor, efektivitas pengelolaan impor juga akan ditingkatkan guna memperkuat 

daya saing produk ekspor, melalui: (1) upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku 

yang digunakan untuk memproduksi produk yang inputnya belum dapat dipenuhi dari dalam 

negeri, (2) melakukan upaya harmonisasi kebijakan impor, serta (3) mengatasi impor ilegal. 

Pemanfaatan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global mutlak perlu dilakukan 

guna meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang dapat mendorong proses 

alih teknologi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya 

saing produk nasional. Pertumbuhan ekspor dan impor di tahun 2016 diperkirakan masing-

masing sebesar 4,8-5,2 persen dan 4,0-5,0 persen. 

Sektor pertanian yang merupakan sektor kunci masih menjadi perhatian utama 

Pemerintah dan pada tahun 2016 diharapkan mampu memiliki kinerja yang lebih baik dari 

tahun sebelumnya. Kinerja sektor pertanian diharapkan tumbuh 4,2-4,3 persen. Pengembangan 

sektor ini diharapkan mampu mewujudkan sasaran kedaulatan pangan sehingga tercipta 

peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Kebijakan di 

sektor pertanian tidak hanya diarahkan kepada penciptaan sarana dan prasarana irigasi melalui 

pembangunan waduk dan jaringan irigasi, namun juga diarahkan pada perluasan areal dan 

pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin 

pertanian, dan pemberian fasilitas pupuk bersubsidi. Peningkatan distribusi dan aksesibilitas 

pangan serta sistem pengawasan distribusi untuk meminimalisir terjadinya spekulasi juga 

menjadi perhatian utama Pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Selain itu, 

pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan juga ditujukan 
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kepada subsektor peternakan dengan mengembangkan pembibitan ternak melalui desa sumber 

bibit ternak (Village Breeding Center/VBC).  

Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan pada tahun 2016 diperkirakan berada pada 

kisaran 0,3-0,4 persen. Meskipun terdapat risiko penurunan persediaan pada sumur-sumur 

minyak dan gas yang berusia tua, sektor ini diperkirakan masih mampu tumbuh positif dengan 

adanya kebijakan pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi baik dari sektor hulu 

maupun hilir. Kebijakan tersebut meliputi pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga, 

pembenahan infrastruktur migas di kawasan Indonesia Timur, realokasi subsidi solar menjadi 

gas untuk nelayan, penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas konvensional dan non 

konvensional. Pengembangan investasi dan kerjasama serta otonomi dalam pengelolaan mineral 

dan batu bara di daerah juga menjadi kebijakan yang diharapkan dapat mendorong 

pertumbuhan sektor ini.  

Sektor industri di tahun 2016 diharapkan meningkat seiring dengan membaiknya 

kinerja investasi. Pertumbuhan sektor industri pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,9-6,4 

persen. Upaya peningkatan sektor industri dilakukan tidak hanya pada industri besar, tetapi 

juga pada industri kecil melalui penciptaan dan pengembangan wilayah penyebaran industri. 

Program-program tersebut meliputi pembangunan kawasan industri (KI) dan sentra industri 

kecil menengah (SIKIM) yang diarahkan pada daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan, Nusa 

Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta di daerah terluar, tertinggal, pasca konflik. 

Penciptaan dan pengembangan industri logam juga dilaksanakan melalui hilirisasi hasil tambang 

ke produk dan jasa industri dengan pembangunan smelter dan refinery. Selain itu, Pemerintah 

juga memfokuskan pada pengembangan industri berbasis pertanian dan industri berbasis 

teknologi tinggi seperti elektronika, alat transportasi, mesin dan alat pertahanan. 

Tahun 2016 diharapkan menjadi titik balik bagi pertumbuhan sektor-sektor jasa. Sektor 

perdagangan besar dan eceran, misalnya, diperkirakan tumbuh 5,0-6,3 persen dengan 

mempertimbangkan kondisi ekonomi makro domestik, terutama stabilitas tingkat harga, dan 

beberapa kebijakan perdagangan dalam negeri. Kebijakan tersebut antara lain meliputi program 

pengawasan persaingan usaha, pemasaran produk unggulan daerah dan sistem informasi harga 

barang. Sektor transportasi dan pergudangan juga diperkirakan menunjukkan peningkatan dan 

tumbuh sebesar 8,1-8,4 persen seiring dengan membaiknya kondisi infrastruktur terutama jalan 

raya, pelabuhan dan kereta api, meningkatnya investasi langsung dan kegiatan ekonomi 

masyarakat. Pertumbuhan sektor konstruksi diperkirakan mengalami peningkatan dan tumbuh 

pada kisaran 7,0-7,3 persen. Peningkatan pertumbuhan sektor ini didukung oleh program 
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penguatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah baik jalan, pelabuhan, waduk dan 

infrastruktur dasar lainnya.  

TABEL 4.2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektor Ekonomi 2016 (persen) 

 
  Sumber: Kemenkeu dan Bappenas, diolah 

 

4.2.2  Laju Inflasi 

Perkembangan ekonomi di pasar domestik maupun internasional yang terjadi di 2015, 

diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Tekanan inflasi pada tahun 2016 

diperkirakan masih akan bersumber dari gejolak harga komoditas energi di pasar 

internasional, yang pada gilirannya dapat memberikan dorongan peningkatan harga 
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komoditas bahan pangan. Meskipun hingga saat ini harga komoditas bahan pangan 

cenderung rendah dan relatif stabil, namun tensi ketegangan geopolitik yang terjadi di 

beberapa kawasan serta ancaman gangguan cuaca dikhawatirkan dapat menimbulkan 

tekanan terhadap harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar dalam negeri . Namun, 

berbagai upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki aktivitas produksi di berbagai negara 

diperkirakan mendorong peningkatan pasokan bahan pangan di pasar global, sehingga 

mendorong harga-harga komoditas bahan pangan tetap rendah dan stabil.  

Sementara di pasar domestik, semakin meningkatnya kegiatan produksi dan aktivitas 

ekonomi, serta meningkatnya alokasi anggaran infrastruktur serta pelaksanaan aktivitas 

pembangunan sarana-prasarana transportasi diharapkan dapat mendorong kelancaran arus 

distribusi barang di tingkat domestik. Upaya peningkatan ketahanan pangan nasional terus 

dilaksanakan pemerintah antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, peningkatan 

produktivitas lahan dan penggunaan inovasi teknologi dalam proses produksi. Selain itu, 

penegakan peraturan pengendalian alih fungsi lahan, serta beberap program perbaikan yang 

dilaksanakan pemerintah seperti perbaikan sarana dan prasarana irigasi, serta penggunaan metode 

pemuliaan pangan melalui rangkaian kegiatan paska panen, diharapkan dapat meningkatkan 

produksi bahan pangan nasional. Upaya peningkatan produksi bahan pangan tersebut akan 

ditunjang oleh pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur transportasi sehingga tercipta 

interkoneksi antar wilayah, yang dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang nasional. Di 

samping itu, sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, serta peran aktif 

pemerintah daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah akan memberi kontribusi 

positif bagi pengendalian inflasi dan pengendalian stabilitas harga di tingkat nasional.  

 
Grafik 4.2 Inflasi: Realisasi dan Proyeksi (persen) 

Sumber: BPS 
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Beberapa risiko inheren masih menjadi potensi sumber tekanan inflasi di dalam negeri, 

terutama terkait dengan faktor gangguan cuaca dan bencana alam. Selain itu, ketidakstabilan 

kondisi ekonomi dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih menunjukkan tekanan 

berpotensi untuk meningkatkan tekanan dari sisi imported inflation. 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. Beberapa kebijakan 

pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan reformasi di bidang energi, khususnya 

terkait TTL dan LPG juga diperkirakan dapat menjadi faktor potensi tekanan inflasi di sepanjang 

tahun 2016. 

Komitmen pemerintah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional juga 

ditunjukkan dengan melanjutkan alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga 

ketahanan pangan dan stabilisasi harga. 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.  

Upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas juga telah dimulai 

dengan pelaksanaan APBN-P 2015 melalui realokasi belanja subsidi BBM untuk belanja yang 

lebih produktif, yang mencakup antara lain penambahan alokasi belanja infrastruktur, yang 

dalam  APBN-P 2015 sebesar Rp290,3 triliun. Dengan penambahan alokasi belanja infrastruktur 

tersebut, diharapkan mampu meningkatkan inter-konektivitas antar wilayah sehingga 

meningkatkan kelancaran arus distribusi, baik arus barang maupun orang. Selain itu, 

pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja investasi, sehingga 

dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam jangka pendek 

dan menengah, pembangunan infrastruktur akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat 

yaitu melalui penciptaan lapangan kerja baik di sektor bangunan, perdagangan, dan jasa, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan riil dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sisi 

lain, Pemerintah juga telah menyiapkan program jaminan sosial dalam upaya mengurangi 

kemiskinan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain, yang diharapkan mampu 

mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. 



 

70 

 

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 2016 inflasi diperkirakan bergerak di 

sekitar rentang sasaran inflasi tahun 2016 yang telah ditetapkan sebesar 4,0 ± 1,0 persen. 

 
4.2.3  Nilai Tukar 

Prospek dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2016 masih akan 

dipengaruhi oleh bauran beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Seiring 

dengan membaiknya perekonomian beberapa negara seperti AS dan Jepang, diperkirakan 

kebijakan-kebijakan pelonggaran likuiditas di kedua negara akan diakhiri, sehingga mendorong 

berkurangnya likuiditas di pasar global. Namun, masih melemahnya kondisi perekonomian 

Tiongkok, serta belum pulihnya kondisi perekonomian di Eropa, diperkirakan masih akan 

menimbulkan tekanan terhadap pelemahan ekonomi global.  

Dari dalam negeri, upaya pemerintah, BI dan OJK dalam kerangka financial deepening 

dan penguatan sistem keuangan diharapkan juga dapat mempengaruhi arus modal masuk ke 

pasar keuangan Indonesia. Pendalaman pasar finansial diarahkan untuk mendorong adanya 

pengalihan (shifting) ekses likuiditas perbankan serta pengembangan instrumen syariah sebagai 

alternatif sumber pembiayaan investasi pemerintah. Dengan adanya sinergi kebijakan fiskal dan 

moneter tersebut, diharapkan memberikan manfaat ganda bagi pengembangan pasar finansial 

Indonesia, menarik masuknya arus modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar 

rupiah serta menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi nasional.  
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Grafik 4.3 Pergerakan Rata-rata Nilai Tukar (Rp/USD) 

 
Sumber: Bank Indonesia dan Kemenkeu, diolah 

 

Meskipun terdapat berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada 

tahun 2016, namun membaiknya kondisi fundamental ekonomi seiring dengan meningkatnya 

alokasi dana infrastruktur serta komitmen pemerintah dalam pembiayaan dan inisiatif 

pembangunan diharapkan dapat menjadi insentif baru arus investasi asing ke Indonesia. 

Berdasarkan perkembangan beberapa faktor tersebut, pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS tahun 2016 diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp12.800 – 13.200 per 

dolar AS.  

 

4.2.4  Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan 

Perkembangan pasar keuangan Indonesia di tahun 2016 tetap akan dipengaruhi kondisi 

ekonomi dan pasar keuangan domestik maupun global. Kondisi tersebut juga akan 

mempengaruhi kinerja instrumen Surat Berharga Negara (SBN), termasuk SPN 3 bulan. Dari sisi 

eksternal, kinerja perekonomian global diperkirakan akan membaik namun masih terdapat 

risiko dari berlanjutnya kebijakan kenaikan suku bunga. Dari sisi domestik, faktor-faktor 

tekanan bagi suku bunga SPN diperkirakan relatif mereda sejalan dengan rendahnya laju inflasi 

dan membaiknya ruang gerak fiskal (fiscal space). 
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Grafik 4.4 Pergerakan Rata-rata Suku Bunga SPN 3 Bulan (persen) 

 

Sumber: Kemenkeu 

 

Dari sisi kebijakan, strategi financial deepening diharapkan akan mendorong 

peningkatan sumber-sumber pendanaan dalam negeri yang juga akan memberikan dampak 

positif bagi ketahanan sektor keuangan dalam negeri. Di samping itu, upaya-upaya peningkatan 

pemahaman masyarakat terhadap instrumen-instrumen keuangan akan terus dilakukan. 

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan 

tahun 2016 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,0 persen hingga 6,0 persen, dengan 

kecenderungan stabil atau sedikit menurun dibanding outlooknya di tahun 2015. 

 

4.2.5  Harga Minyak Mentah Indonesia 

Di tahun 2016, diperkirakan permintaan minyak akan meningkat mengingat terjadinya 

peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global. Lembaga Moneter 

Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,8 persen di tahun 

2016, lebih tinggi 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, volume 

perdagangan dunia diperkirakan sebesar 4,7 persen. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan di 

tahun 2015 yang diperkirakan hanya sebesar 3,7 persen. Organisasi Negara Pengekspor Minyak 

(OPEC) memperkirakan kenaikan permintaan minyak dunia sebesar 0,9 juta barel per hari pada 

tahun 2016 yang sebagian besar permintaan berasal dari negara-negara yang sedang 

berkembang sedangkan permintaan negara-negara OECD di luar AS mengalami penurunan. 
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Grafik 4.5 Pergerakan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (USD/barel) 

 

 

Sumber: Kemenkeu 
 

Badan Energi AS (Energy Information Administration/EIA) memperkirakan bahwa harga 

minyak di tahun 2016 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Harga rata-rata 

minyak mentah Brent diperkirakan sebesar USD70 per barel, dan WTI USD66 per barel, naik 

dibandingkan dengan perkiraan harga minyak tahun sebelumnya dimana harga rata-rata 

minyak mentah Brent diperkirakan sebesar USD61 per barel dan WTI sebesar USD54 per barel. 

Kenaikan harga ini selain karena kenaikan permintaan juga dikarenakan adanya perkiraan 

tambahan pasokan minyak dunia yang tidak sebesar tahun 2015. Di tahun 2016, jumlah pasokan 

OPEC diperkirakan turun sebesar 0,12 juta barel per hari, sedangkan pasokan dari negara-

negara di luar OPEC naik sebesar 0,35 juta barel per hari. Namun demikian, jika sanksi nuklir 

terhadap Iran dicabut maka akan ada tambahan pasokan minyak yang dapat menekan harga 

minyak dunia ke bawah. Berdasarkan perkembangan di atas dan pola historis minyak mentah 

Indonesia (ICP) yang bergerak searah dengan pergerakan  harga minyak dunia,  di tahun 2016 

harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan bergerak tidak jauh dari harga di 

tahun 2015, yaitu pada kisaran USD60-80 per barel. 

 
4.2.6  Lifting Minyak Mentah dan Gas Bumi 

Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan karena faktor penurunan produksi alamiah dan investasi migas 
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yang rendah. Yang masih menjadi andalan untuk menyokong lifting minyak dan gas tahun 2016 

adalah lapangan Banyu Urip yang dikelola di bawah proyek blok Cepu.  

Berdasarkan uraian di atas, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai sekitar 

1.930—2.050  ribu barel setara minyak per hari di tahun 2016 yang terdiri dari lifting minyak 

bumi sekitar  830—850 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.100—1.200 ribu barel setara 

minyak per hari. 

 
4.2.7  Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016 

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, perkiraan awal asumsi-asumsi 

dasar  ekonomi makro yang akan dipergunakan dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 

2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016 
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BAB 5 
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2016 

 
 

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2016 merupakan acuan sekaligus 

landasan awal bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016. Secara garis besar, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 

2016 ini berisikan mengenai lima hal pokok, yaitu: (a) pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2014 

dan proyeksi tahun 2015; (b) perkiraan asumsi ekonomi makro tahun 2016; (c) arah kebijakan 

fiskal tahun 2016; (d) kerangka fiskal jangka menengah; dan (e) risiko fiskal tahun 2016. 

 

5.1. PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL 2014 DAN PROYEKSI 2015 

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam 

mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut 

sejalan dengan fungsi APBN sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, 

mendistribusikan barang dan jasa, dan menjaga stabilitas serta akselerasi kinerja ekonomi. 

Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan ruang 

bagi terciptanya stimulus fiskal secara terukur dalam tahun 2014. Stimulus fiskal ini tidak hanya 

diarahkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, namun juga perbaikan 

pemerataan hasil-hasil pembangunan. Stimulus fiskal ini diberikan baik dari sisi pendapatan 

negara melalui pemberian insentif fiskal, peningkatan belanja produktif yang signifikan, maupun 

memperkuat peran pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan pelebaran ruang fiskal.  

Dalam beberapa bulan pertama tahun 2014 perkembangan beberapa indikator ekonomi 

makro bergerak dengan sangat dinamis. Hal tersebut terutama dipengaruhi ketidakpastian 

perekonomian global yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. 

Disamping itu, terjadinya defisit neraca transaksi berjalan dan dinamika likuditas global yang 

berdampak pada  pelemahan nilai tukar dan meningkatnya suku bunga juga turut menekan 

perekonomian domestik. Dinamika beberapa indikator makro ekonomi tersebut yang diiringi 

dengan rendahnya pencapaian lifting minyak, telah menciptakan tekanan yang cukup kuat 

terhadap pelaksanaan APBN tahun 2014.  
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Untuk merespon kondisi tersebut, Pemerintah melakukan perubahan APBN 2014 dalam 

rangka mengamankan pelaksanaan APBN, menjaga keberlanjutan fiskal, dan  menjadikan APBN 

2014 lebih sehat, realistis dan kredibel. Pokok-pokok perubahan dalam APBN 2014 antara lain 

(i) penyesuaian asumsi makro agar lebih realistis dan kredibel, (ii) optimalisasi penerimaan 

negara, dan (iii) peningkatan kualitas belanja melalui pengendalian volume subsidi BBM, 

penyesuaian tarif listrik, pemotongan dan penghematan belanja K/L. Dengan berbagai 

penyesuaian kebijakan tersebut, defisit dalam APBN-P 2014 dapat dikendalikan pada level yang 

aman yaitu 2,4 persen terhadap PDB. 

Selanjutnya, untuk mendorong agar APBN lebih efisien, produktif dan berkelanjutan, 

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 18 November 

2014 sekaligus memberikan kompensasi untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat 

kurang mampu. Meskipun kebijakan tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal dalam 

pelaksanaan APBN-P 2014, kebijakan tersebut mempunyai nilai strategis untuk penguatan 

fondasi pengelolaan fiskal pada tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya.  

Di tengah kuatnya tekanan terhadap kinerja perekonomian, pelaksanaan APBN-P 2014 

masih dapat dijaga pada level yang aman. Hal tersebut tercermin dengan masih adanya Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24,6 triliun. Berdasarkan realisasi APBN-P 2014 (LKPP 

unaudited), secara umum, defisit anggaran relatif dapat dikendalikan pada batas yang aman yaitu 

2,18 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari target APBN-P 2014 sebesar 2,40 persen 

terhadap PDB. Salah satu faktor yang turut mendorong terkendalinya defisit tersebut adalah 

ditempuhnya kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada terkendalinya peningkatan 

beban subsidi BBM pada tahun 2014. Kebijakan kenaikan BBM ini juga memberi kontribusi yang 

cukup signifikan bagi  efisiensi belanja sekaligus memperlebar ruang fiskal untuk menopang 

belanja produktif pada tahun 2015. Secara umum realisasi pendapatan negara tahun 2014 

mencapai Rp1.550,1 triliun atau 94,8 persen dan sementara realisasi belanja negara sebesar 

Rp1.770,6 triliun atau 94,3 persen, sehingga terjadi defisit sebesar Rp220,5 triliun atau 2,18 

persen PDB. Perkembangan defisit tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Grafik 5.1. 
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Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2010-2015 

 

Dalam tahun 2014, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.550,1 triliun atau 94,8 

persen dari target APBN-P 2014. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara 

tahun 2013, realisasi pendapatan negara tahun 2014 meningkat 7,7 persen atau Rp111,2 triliun. 

Peningkatan tersebut  berasal dari peningkatan  penerimaan perpajakan sebesar Rp69,5 triliun 

atau tumbuh 6,5 persen dan PNBP sebesar Rp43,8 triliun atau tumbuh 12,3 persen. 

Kurang optimalnya pencapaian pendapatan negara terutama disebabkan kurang 

optimalnya pencapaian penerimaan perpajakan pada tahun 2014 yang hanya mencapai 92,0 

persen, terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga 

komoditas, dan melambatnya kinerja ekspor.  

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2014 dapat 

melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P 2014, yaitu mencapai Rp398,5 triliun atau 103,0 

persen. Pencapaian tersebut terutama ditopang oleh realisasi PNBP Migas yang mencapai 102,5 

persen dari target APBN-P 2014 sejalan dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat dari perkiraan sebesar Rp11.600 per dolar AS menjadi Rp12.878 per 

dolar AS. Selain itu, realisasi penerimaan BLU yang mencapai 141,9 persen dari targetnya turut 

memberi kontribusi  optimalnya realisasi PNBP pada tahun 2014. 

Selanjutnya, realisasi belanja negara tahun 2014 mencapai Rp1.770,6 triliun atau 94,3 

persen dari target APBN-P 2014. Meskipun secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi 7,3  

persen dari realisasi belanja negara tahun 2013, persentase penyerapan tahun 2014 hanya 

sebesar 94,3 persen, lebih rendah dari penyerapan tahun 2013 yang mencapai 95,6 persen. 
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Realisasi belanja negara tahun 2014 terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 

Rp1.197,0  triliun atau 93,5 persen dari target APBN-P 2014, dan realisasi Transfer ke Daerah 

sebesar Rp573,7 triliun atau 96,2 persen dari target APBN-P 2014.  

Berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah turut mempengaruhi 

realisasi belanja negara tahun 2014. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya: (i) efisiensi 

belanja untuk kegiatan yang kurang produktif yang menyebabkan rendahnya penyerapan 

belanja, (ii) efisiensi pengelolaan utang yang berdampak penghematan pembayaran bunga 

utang, dan (iii) kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak pada terkendalinya 

subsidi BBM. Sementara itu, kurang optimalnya penyerapan belanja modal terutama 

dipengaruhi oleh kelambatan dalam proses tender dan pengadaan lahan, kendala geografis 

serta keterbatasan kapasitas pihak ketiga didaerah.  

Selanjutnya, realisasi pembiayaan tahun 2014 mencapai Rp245,0 triliun atau 101,5 

persen dari target APBN-P 2014. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan utang 

sebesar Rp249,4 triliun atau 98,3 persen dari target APBN-P 2014, dan realisasi pembiayaan 

non-utang sebesar negatif Rp4,3 triliun atau 35,4 persen, lebih rendah dari target APBN-P 2014 

sebesar Rp12,2 triliun.  

Secara umum, prospek perekonomian pada tahun 2015 menunjukan perbaikan, 

meskipun masih menghadapi tekanan yang cukup kuat. Hal tersebut tercermin pada beberapa 

indikator makro ekonomi antara lain: (i) perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, 

namun menunjukkan tren pemulihan; (ii) tekanan terhadap nilai tukar mulai mereda; (iii) 

tingkat inflasi relatif terkendali pada level moderat; dan (iv) tingkat suku bunga relatif dinamis 

walaupun ditengah gejolak likuiditas global. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan APBN-P 

2015 masih menghadapi beberapa potensi risiko yang harus dimitigasi. Potensi risiko tersebut 

antara lain: (i) tren penurunan harga minyak dunia; (ii) gejolak likuiditas yang berpotensi 

meningkatkan biaya peminjaman (cost of borrowing); (iii) penurunan lifting minyak yang 

berpotensi mengganggu pencapaian target pendapatan negara; dan (iv) masih terjadinya defisit 

neraca transaksi berjalan yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah. 

Untuk memitigasi risiko dan menyehatkan kondisi fiskal, pada 1 Januari 2015 

Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis solar sebesar 

Rp1.000 per liter dan menghapus subsidi BBM jenis premium. Kebijakan ini  diharapkan 

memperkuat fondasi pengelolaan fiskal sehingga dapat menambah ruang fiskal guna 

memperkuat belanja produktif. Langkah penyehatan fiskal tersebut dilanjutkan dengan 

diajukannya rancangan perubahan APBN 2015 oleh Pemerintah pada bulan Februari 2015. 
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Tiga alasan utama yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan pengajuan RAPBN-P 

2015. Pertama, beberapa asumsi makro ekonomi dalam APBN 2015 perlu disesuaikan dengan 

perkembangan perekonomian makro terkini, agar lebih realistis dan kredibel. Kedua, APBN 

2015 masih bersifat baseline sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi program-program 

Pemerintah baru. Ketiga, Tahun 2015 merupakan momentum yang tepat untuk mendorong agar 

APBN 2015 lebih efisien, produktif, risiko terkendali, dan berkelanjutan.   

Secara garis besar, kebijakan strategis yang ditempuh dalam APBN-P 2015 adalah 

sebagai berikut: (i) penurunan defisit anggaran dari semula 2,21 persen PDB menjadi sebesar 

1,90 persen terhadap PDB; (ii) efisiensi subsidi dengan penerapan fixed subsidy untuk solar dan 

menghapus subsidi untuk premium, yang diikuti pemberian kompensasi bagi masyarakat yang 

kurang mampu dalam rangka menjaga daya beli; (iii)  meningkatkan anggaran produktif secara 

signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (iv) efisiensi belanja yang kurang 

produktif guna memperkuat belanja untuk kegiatan prioritas seperti mendukung program 

unggulan (pangan, energi, kemaritiman, industri, pariwisata), pemenuhan kewajiban dasar 

(kesehatan, pendidikan, dan perumahan), pengurangan kesenjangan dan infrastruktur 

konektivitas; (v) mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan dalam melakukan 

percepatan pertumbuhan ekonomi; (vi) mendukung penguatan desentralisasi fiskal dengan 

pemenuhan amanat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa secara bertahap; dan (vii) menjaga 

anggaran pendidikan pada level 20 persen. Perubahan APBN 2015 juga diarahkan untuk (1) 

memperkuat bantalan fiskal (fiscal buffer) melalui penyediaan cadangan risiko fiskal; (2) 

mengendalikan kerentanan fiskal dalam batas aman; dan (3) meningkatkan fleksibilitas 

pengelolaan keuangan negara dengan memperkuat payung hukum, mengembangkan Bond 

Stabilization Framework dan meningkatkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan melalui 

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). 

Di tengah kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan dalam triwulan I-2015, 

realisasi pendapatan negara mencapai Rp283,8 triliun atau 16,1 persen dari target APBN-P 

2015, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp367,4 triliun atau 18,5 persen dari pagu 

APBN-P 2015, sehingga terdapat defisit sebesar Rp83,7 triliun.  

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran dalam triwulan pertama 2015 mencapai 

Rp139,6 triliun, yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp146,8 triliun dan 

pembiayaan luar negeri negatif Rp7,2 triliun. Dengan realisasi pembiayaan tersebut, maka 

terjadi SiLPA sebesar Rp55,9 triliun. Gambaran umum perkembangan APBN dalam tiga tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1  

Ringkasan APBN 2013-2015 

 

5.1.1  Pendapatan Negara 

Nilai pendapatan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam enam 

tahun terakhir, pendapatan negara meningkat rata-rata 12,1 persen per tahun, yaitu dari 

Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.761,6 triliun pada tahun 2015. Sumber utama 

peningkatan tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri yang meningkat dari Rp992,2 

triliun menjadi Rp1.758,3 triliun, dan penerimaan hibah meningkat dari Rp3,0 triliun menjadi 

Rp3,3 triliun.  

Dilihat dari komposisinya, sebagian besar penerimaan dalam negeri tersebut bersumber 

dari penerimaan perpajakan. Selama periode 2010-2015, kontribusi penerimaan perpajakan 

terhadap penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan dari 72,9 persen pada tahun 2010 

menjadi 84,7 persen dalam tahun 2015. Sebaliknya, kontribusi PNBP terhadap penerimaan 

dalam negeri dalam periode yang sama justru mengalami penurunan dari 27,1 persen menjadi 

15,3 persen. Sementara itu, perkembangan rasio pertumbuhan penerimaan perpajakan 

2013 2014*) 2015

APBN-P

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.438,9 1.550,1 1.761,7

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.432,1 1.545,4 1.758,4

1. Penerimaan Perpajakan 1.077,3 1.146,8 1.489,3

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 354,8 398,5 269,1

II. Penerimaan Hibah 6,8 4,7 3,3

B. Belanja Negara 1.650,6 1.770,6 1.984,2

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.137,2 1.197,0 1.319,5

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa** 513,3 573,7 664,6

C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (211,7) (220,5) (222,5)

% defisit terhadap PDB 2,3 2,2 1,9

D. Pembiayaan (I + II) 237,4 245,0 222,5

I. Pembiayaan Dalam Negeri 243,2 261,2 242,5

II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (5,8) (16,2) (20,0)

E. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 25,7 24,6 0,0
*) LKPP 2014 (unaudited)

** Dana Desa mulai dialokasikan pada tahun 2015
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Keterangan
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terhadap pertumbuhan PDB nominal (tax buoyancy) pada periode 2010-2014 menunjukkan 

adanya penurunan. Pada tahun 2010 tax buoyancy mencapai 1,17 persen, selanjutnya pada 

tahun 2011 menjadi 1,48 persen, tahun 2012 mencapai 1,22 persen, tahun 2013 menjadi 0,94 

persen serta tahun 2014 hanya mencapai 0,60 persen. Menurunnya tax buoyancy tersebut 

menunjukan adanya penurunan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan penerimaan 

perpajakan. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya perubahan struktur ekonomi, 

terutama pada sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar pada penerimaan perpajakan 

seperti sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor pertambangan dan penggalian yang 

mengalami penurunan pertumbuhan pada periode tahun 2010-2014. Perkembangan 

penerimaan dalam negeri sejak tahun 2010 dapat dilihat pada Grafik 5.2. 

Grafik 5.2 Perkembangan Penerimaan Dalam  Negeri Tahun 2010-2015 

 

Dalam tahun 2014, realisasi pendapatan negara mencapai 94,8 persen dari APBN-P 

2014. Tidak tercapainya target pendapatan negara tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya 

penerimaan dalam negeri, yang mencapai 94,6 persen, sedangkan penerimaan hibah melebihi 

target yang ditetapkan dalam APBN-P 2014, yaitu mencapai 202,7 persen. Tidak tercapainya 

target penerimaan dalam negeri tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan 

perpajakan yang hanya mencapai 92,0 persen. Sebaliknya, realisasi PNBP mencapai 103,0 

persen dari target APBN-P 2014. 

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi pendapatan negara tahun 

2014 meningkat 7,7 persen, sejalan dengan realisasi penerimaan dalam negeri yang juga 
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meningkat 7,9 persen, dan penerimaan hibah turun sebesar 31,0 persen. Meningkatnya realisasi 

penerimaan dalam negeri dalam tahun 2014 tersebut ditopang oleh meningkatnya realisasi 

penerimaan perpajakan  dan PNBP yang masing-masing meningkat 6,5 persen dan 12,3 persen. 

Secara lebih rinci, realisasi penerimaan perpajakan 2014 mencapai Rp1.146,8 triliun 

atau 92,0 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2014. Tidak optimalnya realisasi 

penerimaan perpajakan pada tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh (i) perlambatan 

pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh 5,0 persen, lebih rendah daripada target 5,5 

persen; (ii) penurunan kinerja ekspor impor Indonesia; dan (iii) terjadinya tren penurunan 

harga komoditas.  

Realisasi penerimaan perpajakan 2014 terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri 

sebesar Rp1.103,2 triliun atau 92,7 persen dari target APBN-P 2014, dan penerimaan pajak 

perdagangan internasional sebesar Rp43,6 triliun atau 77,6 persen dari target APBN-P 2014. 

Penerimaan pajak dalam negeri tersebut terutama berasal dari penerimaan PPh nonmigas 

sebesar Rp458,7 triliun, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp409,2 triliun, dan penerimaan 

cukai sebesar Rp118,1 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional 

bersumber dari penerimaan bea masuk sebesar Rp32,3 triliun dan penerimaan bea keluar 

sebesar Rp11,3 triliun.  

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2014 

meningkat 7,1 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Meningkatnya penerimaan pajak dalam 

negeri terutama didukung oleh penerimaan PPh nonmigas yang meningkat sebesar 9,8 persen 

dan penerimaan cukai yang meningkat 8,9 persen. Sementara itu, kenaikan penerimaan pajak 

perdagangan internasional terutama didukung oleh penerimaan bea masuk yang tumbuh 

sebesar 2,2 persen. Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 dan tahun 2014 

dapat dilihat pada Grafik 5.3. 
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Grafik 5.3 
Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2013-2014 

 

Kurang optimalnya realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014 terjadi pada komponen 

penerimaan PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, dan bea keluar.  Sampai dengan akhir tahun 2014, 

realisasi PPh nonmigas adalah sebesar Rp458,7 triliun atau 94,4 persen dari target,  PPN dan 

PPnBM  sebesar Rp409,2 triliun atau 86,0 persen dari target  dan bea keluar sebesar Rp11,3 

triliun atau 55,0 persen dari target. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya 

realisasi penerimaan PPh nonmigas yaitu (i) terjadinya perlambatan ekonomi terutama pada 

sektor-sektor yang menjadi sumber utama penerimaan pajak yaitu sektor industri pengolahan, 

sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan 

sektor pertambangan dan penggalian; (ii) penurunan kinerja ekspor-impor dan rendahnya 

harga komoditas yang berpengaruh pada menurunnya laba perusahaan; dan (iii) depresiasi nilai 

tukar rupiah yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi sehingga membebani pelaku 

usaha yang menggunakan bahan baku impor. Sementara itu, beberapa faktor yang 

mempengaruhi  tidak optimalnya realisasi penerimaan PPN dan PPnBM antara lain adalah: (i) 

perlambatan ekonomi yang memicu penurunan kegiatan produksi dalam negeri; (ii) penurunan 

nilai impor, baik dalam bentuk impor barang konsumsi maupun impor bahan baku/penolong; 

(iii) depresiasi nilai tukar rupiah yang mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat. Di sisi bea 

keluar, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan bea keluar antara 

lain adalah: (i) rendahnya harga rata-rata CPO internasional 2014 yang menyebabkan tarif rata-

rata CPO hanya sebesar 8,38 persen, lebih rendah dari tarif rata-rata CPO tahun 2013 yaitu 9,6 

persen; (ii) kebijakan hilirisasi minyak sawit yang menyebabkan adanya shifting ekspor CPO ke 
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produk turunannya dengan tarif bea keluar  yang lebih rendah; dan (iii) kebijakan hilirisasi 

mineral yang mendorong fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dengan pengenaan tarif 

yang lebih rendah. 

Sementara itu,  realisasi PNBP di tahun 2014 mencapai Rp398,5 triliun atau lebih tinggi 

3,0 persen dari target APBN-P 2014. Pencapaian tersebut terutama didorong oleh lebih 

tingginya penerimaan SDA migas, yang mencapai Rp216,9 triliun atau 102,5  persen dari target 

APBN-P 2014. Relatif tingginya realisasi penerimaan SDA migas tersebut lebih disebabkan oleh 

terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp11.600 menjadi 

Rp11.878. Realisasi peneriman SDA migas sebesar Rp216,9 triliun tersebut berasal dari 

penerimaan minyak bumi sebesar Rp141,1 triliun atau 91,2 persen dari APBN-P 2014 dan 

penerimaan gas alam sebesar Rp75,8 triliun atau 133,2 persen dari target APBN-P 2014. Apabila 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi penerimaan SDA migas tahun 2014 lebih 

tinggi 6,5 persen. Hal tersebut sejalan dengan lebih tingginya lifting gas, harga minyak mentah 

Indonesia, dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Selanjutnya, penerimaan SDA non migas tahun 2014 hanya mencapai Rp25,5 triliun atau 

86,7 persen dari target dalam APBN-P 2014 sebesar Rp29,4 triliun. Tidak optimalnya realisasi 

penerimaan SDA non migas tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan 

pertambangan mineral dan batubara, dan penerimaan kehutanan, yang masing-masing hanya 

mencapai 88,4 persen dan 73,7 persen dari target APBN-P 2014. Rendahnya realisasi 

penerimaan pertambangan mineral dan batubara tersebut disebabkan oleh mulai diterapkannya 

kewajiban bagi kontraktor untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam di 

dalam negeri dan turunnya harga batubara. Sementara itu, tidak tercapainya target penerimaan 

kehutanan di tahun 2014 lebih disebabkan oleh turunnya volume produksi kayu sejalan dengan 

upaya pelestarian hutan, kondisi pasar usaha sektor kehutanan yang kurang kondusif, adanya 

faktor anomali cuaca, dan rencana kerja tahunan produksi yang tidak sesuai tahun kalender. 

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA non migas tahun 2013, realisasi 

penerimaan SDA non migas tahun 2014 meningkat sebesar 12,1 persen, yang terutama 

disumbang oleh kenaikan penerimaan mineral dan batubara sejalan dengan terdepresiasinya 

nilai tukar rupiah. 

Dalam tahun 2014, realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN mencapai 

Rp40,3 triliun atau 100,8 persen dari target APBN-P 2014. Lebih tingginya Penerimaan 

Pemerintah atas Laba BUMN ini sejalan dengan upaya extra effort yang dilakukan pemerintah 
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dalam meningkatkan setoran dividen BUMN.  Penerimaan atas laba BUMN tersebut naik sebesar 

Rp6,3 triliun atau 18,5 persen jika dibanding dengan tahun 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sementara itu, realisasi PNBP Lainnya dan penerimaan BLU dalam tahun 2014 masing-

masing mencapai Rp86,2 triliun dan Rp29,6 triliun atau lebih tinggi 1,5 persen dan 41,9 persen 

dari target APBN-P 2014. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi PNBP 

Lainnya dan penerimaan BLU tersebut masing-masing mengalami peningkatan sebesar 23,8 

persen dan 20,1 persen.  

Selanjutnya, sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik yang 

diperkirakan masih akan bergerak secara dinamis, realisasi pendapatan negara dan hibah pada 

Triwulan I 2015 mencapai 16,1 persen dari target APBN-P 2015, lebih rendah dari realisasinya 

pada periode yang sama tahun lalu sebesar 17,7 persen. Dilihat dari komposisinya, realisasi 

pendapatan negara dan hibah pada triwulan I 2015 tersebut bersumber dari penerimaan dalam 

negeri sebesar Rp283,6 triliun (99,96 persen) dan hibah sebesar Rp0,1 triliun (0,04 persen). 

Dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2014 yang mencapai Rp288,6 triliun, penerimaan 

dalam negeri triwulan I 2015 menurun sebesar 1,7 persen. Penurunan tersebut didorong oleh 

penurunan penerimaan perpajakan. Sementara itu, penerimaan hibah pada triwulan I 2015 

menurun sebesar 14,3 persen dibandingkan dengan penerimaan hibah pada triwulan I 2014 

yang mencapai Rp0,142 triliun. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan 

sebesar Rp235,8 triliun dan PNBP sebesar Rp47,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan 

sampai dengan triwulan I 2015 mencapai Rp235,8 triliun atau 15,8 persen dari target APBN-P 

2015. Apabila dibandingkan dengan triwulan I 2014, realisasi penerimaan perpajakan lebih 

rendah 4,3 persen atau turun sebesar Rp10,6 triliun. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan 

hampir semua jenis pajak yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan 

internasional. Realisasi pajak dalam negeri sampai dengan triwulan I 2015 sebesar Rp227,5 

triliun atau 15,8 persen dari APBN-P 2015 dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp8,3 

triliun atau 16,9 persen dari APBN-P 2015.  

Penerimaan pajak dalam negeri terutama ditopang oleh penerimaan PPh nonmigas 

sebesar Rp106,4 triliun, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp82,6 triliun, dan penerimaan 

cukai sebesar Rp24,1 triliun. Sedangkan pajak perdagangan internasional ditopang oleh 

penerimaan bea masuk sebesar Rp7,4 triliun dan penerimaan bea keluar sebesar Rp0,9 triliun. 

Sampai dengan triwulan I 2015, persentase realisasi penerimaan PPh nonmigas, PPN dan 

PPnBM dan cukai masing-masing mencapai sebesar 16,9 persen, 14,3 persen, dan 16,6 persen 
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terhadap target APBN-P 2015. Sementara itu, persentase realisasi bea masuk dan bea keluar 

masing-masing sebesar 20,1 persen dan 7,2 persen terhadap target APBN-P 2015. 

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, sampai dengan triwulan pertama 2015 penerimaan dari 

pajak dalam negeri mengalami pertumbuhan negatif 3,4 persen atau turun sebesar Rp7,9 triliun, 

dan dari pajak perdagangan internasional mengalami pertumbuhan negatif 24,4 persen atau turun 

sebesar Rp2,7 triliun. Menurunnya penerimaan pajak dalam negeri terutama berasal dari 

penurunan PPh migas, PPN dan PPnBM, dan Cukai. Ketiga jenis pajak tersebut masing-masing 

mengalami pertumbuhan negatif 32,6 persen, 1,4 persen, dan 13,6 persen atau masing-masing 

turun sebesar Rp6,2 triliun, Rp1,2 triliun, dan Rp3,8 triliun. Di antara pajak dalam negeri, hanya 

penerimaan PPh nonmigas yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,7 persen atau 

meningkat Rp3,8 triliun. Lebih rendahnya tingkat pencapaian pajak dalam negeri pada ketiga jenis 

pajak tersebut antara lain dipengaruhi oleh : (i) belum terealisasinya penerimaan PPh migas 

secara maksimal; (ii) perlambatan ekonomi global yang menyebabkan menurunnya kinerja ekspor 

impor pada triwulan I 2015; (iii) perlambatan ekonomi domestik yang menyebabkan penurunan 

kegiatan produksi dalam negeri yang salah satunya ditunjukkan oleh  penurunan impor bahan 

baku/penolong; (iv) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing yang 

menyebabkan meningkatnya beban biaya para pelaku usaha; (v) melemahnya harga komoditas; 

dan (iv) penurunan jumlah produksi rokok. Selain itu,  belum optimalnya realisasi penerimaan 

pajak sampai dengan triwulan pertama 2015 secara umum juga dipengaruhi oleh masih 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga 

potensi penerimaan pajak masih belum terjaring secara optimal. 

Sementara itu, kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional 

triwulan pertama 2015 utamanya berasal dari realisasi penerimaan bea keluar yang mengalami 

pertumbuhan negatif 75,5 persen atau turun sebesar Rp2,7 triliun. Lebih rendahnya penerimaan 

bea keluar dipengaruhi oleh rendahnya harga referensi CPO karena penurunan harga CPO di 

pasar internasional. Pada triwulan I 2014 rata-rata harga referensi CPO adalah USD897,7/MT 

dengan rata-rata tarif bea keluar sebesar 11,0 persen, sementara pada triwulan I 2015 rata-rata 

harga referensi CPO adalah USD703,5/MT dengan rata-rata tarif bea keluar 0,0 persen. 

Perbandingan realisasi penerimaan perpajakan triwulan I 2014 dengan triwulan I 2015 

disajikan pada Grafik 5.4. 

 
 
 

 



 

87 

 

Grafik 5.4 
Realisasi Penerimaan Perpajakan Triwulan I 2014 dan Triwulan I 2015 

 

Dengan melihat realisasi penerimaan perpajakan dan kondisi perkembangan indikator 

ekonomi makro sampai dengan triwulan I 2015, maka pencapaian target penerimaan perpajakan 

dalam APBN-P 2015 diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Untuk 

mengamankan target penerimaan perpajakan tahun 2015, kebijakan penerimaan perpajakan pada 

tahun 2015 diarahkan untuk: (i) optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan 

penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral sesuai ketentuan perundang-

undangan; (ii) menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan melakukan penyesuaian kebijakan di 

bidang PPh nonmigas, bea masuk, dan bea keluar; (iii) meningkatkan daya saing dan nilai tambah 

melalui pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas 

tertentu; (iv) penguatan Direktorat Jenderal Pajak melalui anggaran, SDM, dan perubahan struktur 

organisasi; (v) pengendalian konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai; dan (vi) 

peningkatan upaya pemberantasan cukai ilegal dan penyelundupan. 

Selain kebijakan umum perpajakan, untuk mendukung pencapaian target penerimaan 

perpajakan pemerintah juga merencanakan kebijakan extra effort, yaitu: (i) pengawasan wajib 

pajak Orang Pribadi tertentu misalnya notaris, seniman, dokter, pemilik saham, properti mewah, 

dan sebagainya; (ii) kegiatan pemeriksaan Wajib Pajak tertentu seperti wajib pajak BUMN, 

Migas, Minerba, Jasa Pelayaran, dan sebagainya; (iii) penerapan e-tax invoice dan pengawasan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP); (iv) Perbaikan Regulasi; (v) intensifikasi Sektor Unggulan; (vi) 

canvassing/Penyisiran/Operasi Pasar; serta (vii) law enforcement berupa kegiatan penagihan 

aktif dan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan faktur pajak fiktif. 
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Di bidang kepabeanan, Pemerintah akan melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan 

teknis, antara lain: (i) menggalakkan pemberitahuan dini lewat skema pra-notifikasi; (ii) 

mendorong peralihan pengiriman pemberitahuan impor barang (PIB) dan dokumen pelengkap 

pabean impor secara tunggal (single submission); (iii) mengembangkan sistem layanan dan 

pengawasan yang berjenjang dan terotomasi berdasarkan manajemen risiko terpusat di 

kawasan berikat; (iv) implementasi penuh aplikasi perizinan tempat penimbunan berikat (TPB) 

online; (v) meluncurkan integrated monitoring room untuk pengawasan kawasan berikat di dua 

belas kantor pelayanan; (vi) meningkatkan ketersediaan informasi untuk pengiriman dan 

penerimaan barang kiriman dengan melibatkan penyelenggara pos, dengan cara menyediakan 

informasi mengenai prosedur, larangan dan pembatasan, klarifikasi barang, dan ketentuan nilai 

pabean, serta menyediakan informasi untuk tracking pengiriman barang kiriman pada saat 

proses customs clearance; (vii) meningkatkan akurasi penetapan nilai pabean, klasifikasi barang, 

dan pemeriksaan fisik; (viii) meningkatkan konfirmasi surat keterangan asal dalam rangka 

skema free trade area; (ix) meningkatkan akurasi penelitian jumlah dan jenis barang ekspor; (x) 

meningkatkan pengawasan modus antar pulau dan modus switching jenis barang ekspor; (xi) 

optimalisasi operasi pengawasan terpadu, patroli laut, dan patroli darat; serta (xii) melakukan 

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 penentuan fokus strategis dan area risiko, identifikasi risiko 

pada tiap area risiko, menganalisis dan memprediksi risiko, dan 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 (EA)/minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang sudah dilunasi cukainya di 

peredaran bebas (CK-6); (iv) meluncurkan sistem laporan aplikasi cukai (LACK); dan (v) 

melakukan penyesuaian besaran tarif cukai. 

Selain itu, kebijakan lain yang dapat mendukung pengamanan pendapatan kepabeanan 

dan cukai antara lain: (i) persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 

Community/AEC) 2015 melalui integrasi ASEAN Single Window (ASW); (ii) evaluasi sistem aplikasi 
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piutang dan pengembalian (SAPP); (iii) integrasi sistem kepabeanan dan cukai dengan 

government agencies dan entitas pelabuhan atau bandara; (iv) pengembangan portal pertukaran 

data dengan instansi terkait lainnya; (v) perbaikan layanan informasi dan optimalisasi publikasi 

media; dan (vi) penyelarasan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. 

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. 

Pada tahun 2015, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan perpajakan 

yang bertujuan untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan menjaga stabilitas nilai 

tukar rupiah, yaitu: (i) pemberian Insentif pajak, terdiri dari pengurangan PPh atau tax 

allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi, serta 

pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal dan (ii) 

kebijakan bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri, terdiri 

dari Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan 

Sementara (BMTPS). 

Selanjutnya, realisasi PNBP sampai dengan Triwulan I 2015 mencapai Rp47,8 triliun 

atau 17,8 persen dari target dalam APBN-P 2015. Realisasi tersebut terutama berasal dari 

realisasi penerimaan SDA yang mencapai Rp22,0 triliun atau 18,5 persen dari target, terutama 

disebabkan oleh  depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Realisasi PNBP 

Triwulan I 2015 tersebut juga didukung oleh realisasi PNBP Lainnya yang mencapai Rp21,2 

triliun atau 23,5 persen dari target APBN-P 2015. Relatif tingginya realisasi PNBP Lainnya 

tersebut terutama disebabkan oleh tingginya pendapatan premium atas obligasi negara, 

pendapatan DMO, dan pendapatan lain-lain.  

Dalam periode yang sama, realisasi bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp0,004 

triliun atau 0,01 persen dari target APBN-P 2015. Rendahnya realisasi penerimaan tersebut 

disebabkan sebagian besar BUMN belum melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS). 

Sementara itu, realisasi penerimaan BLU sampai dengan Triwulan I 2015 mencapai Rp 4,6 

triliun atau 19,8 persen dari target APBN-P 2015.  
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Apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP pada periode yang sama tahun 2014, 

realisasi PNBP Triwulan I 2015 lebih tinggi 13,4 persen. Hal tersebut terutama disebabkan  oleh 

lebih tingginya PNBP Lainnya dan pendapatan BLU, yang masing-masing lebih tinggi 48,5 persen 

dan 91,0 persen. Perbandingan realisasi PNBP selama triwulan pertama 2014 dan 2015 dapat 

dilihat pada Grafik 5.5. 

Grafik 5.5 
Realisasi PNBP Triwulan I 2014 dan 2015 

 

Dengan memperhatikan realisasi PNBP dan perkembangan indikator ekonomi makro 

sampai dengan Triwulan I 2015, target PNBP tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Namun 

demikian, pencapaian target tersebut masih menghadapi tantangan, yakni pemenuhan target 

lifting migas, fluktuasi harga komoditas dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat yang belum stabil. 

Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mencapai target PNBP yang telah 

ditetapkan secara optimal melalui berbagai langkah dan kebijakan. Secara umum, 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.  
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5.1.2 Belanja Negara 

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pembangunan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya 

tersebut dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencakup 3 (tiga) dimensi 

pembangunan yang meliputi (i) dimensi pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, 

kesehatan, perumahan dan mental/karakter; (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan 

kelautan, pariwisata dan industri; (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan dalam konteks 

mendorong pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah (desa, pinggiran, luar 

Jawa dan Kawasan Timur Indonesia). Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan 

Pemerintah diharapkan dapat memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat. 

Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih menghadapi tekanan ketidakpastian 

perekonomian, meskipun beberapa indikator ekonomi telah menunjukkan perbaikan. Dari sisi 

fiskal, realisasi belanja modal tahun 2014 bahkan lebih rendah dari realisasi tahun 2013. 

Sementara itu, berlangsungnya pesta demokrasi pada tahun 2014 juga belum sepenuhnya 

mampu menjadi stimulus bagi  perekonomian nasional meskipun pesta demokrasi tersebut 

menyerap anggaran yang sangat besar. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada tahun 2014 yang hanya tumbuh 5,0 persen, lebih rendah dari target APBN-P 

2014 sebesar 5,5 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tersebut bahkan jauh 

lebih kecil dibanding realisasi tahun 2013 yang mencapai 5,58 persen. Rendahnya pertumbuhan 

ekonomi tersebut antara lain dipengaruhi oleh pengetatan kebijakan fiskal dan moneter yang 

bertujuan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan.  

Semakin kompleksnya tantangan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional 

menuntut Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara secara optimal yang 

dilakukan antara lain melalui: (i) peningkatan efisiensi alokasi agar sesuai dengan kebutuhan 

(tepat jumlah) dan target yang hendak dicapai (tepat sasaran); (ii) peningkatan efisiensi 

teknik/operasional agar proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana, tepat 

waktu dan menghasilkan output/outcome yang optimal; dan (iii) peningkatan efisiensi ekonomi 

agar alokasi anggaran dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian.  

Sejalan dengan kebijakan tersebut, realisasi belanja negara dalam enam tahun terakhir 

meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.984,1 
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triliun pada tahun 2015. Dilihat dari komposisi terhadap belanja negara, belanja pemerintah 

pusat rata-rata mencapai 67,7 persen dan Transfer ke Daerah rata-rata mencapai 33,3 persen. 

Dalam tahun 2014, realisasi belanja negara mencapai Rp1.770,6 triliun atau 94,3 persen 

dari pagu APBN-P 2014. Dari realisasi anggaran belanja negara tersebut, realisasi belanja 

pemerintah pusat mencapai Rp1.197,0 triliun atau 93,5 persen dari pagu APBN-P 2014, 

sedangkan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp573,7 triliun atau 96,2 persen dari pagu 

APBN-P 2014. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi belanja negara tahun 2014 

meningkat sebesar Rp119,9 triliun atau 7,3 persen. Peningkatan tersebut berasal dari 

peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar Rp59,8 triliun atau 5,3 persen dan Transfer ke 

Daerah sebesar Rp60,4 triliun atau 11,8 persen. Perkembangan belanja negara dalam periode 

2010-2015 dapat dilihat pada Grafik 5.6. 

 
Grafik 5.6 

Perkembangan Belanja Negara, 2010 – 2015 

 

Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja K/L dan 

belanja non K/L. Realisasi belanja K/L pada tahun 2014 mencapai Rp562,5 triliun atau 93,4 persen 

dari pagu APBN-P 2014. Realisasi belanja K/L tahun 2014 tersebut lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 93,7 persen. Sementara itu, 

realisasi belanja non K/L mencapai Rp628,3 triliun atau 92,7 persen dari pagu APBN-P 2014. 

Perkembangan belanja pemerintah pusat dalam periode 2010 - 2015 dapat dilihat pada Grafik 5.7. 
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Grafik 5.7 

Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2010 – 2015 

 

Rendahnya penyerapan belanja K/L pada tahun 2014 tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Pertama, terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan, seperti dana self 

blocking belanja perjalanan dinas, dan pemanfaatan dana optimalisasi, serta output cadangan. 

Kedua, kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran. Ketiga, lambatnya proses administrasi di 

K/L, seperti proses pelelangan , penetapan pejabat perbendaharaan dan belum siapnya 

pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Keempat, pinjaman dan hibah luar negeri yang belum 

efektif. Kelima, adanya kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti kendala teknis 

di lapangan antara lain permasalahan perijinan/pengadaan/pembebasan lahan, serta bencana 

alam dan masalah sosial. 

Untuk memperbaiki penyerapan anggaran belanja K/L, Pemerintah telah mengambil 

kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran 

diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target guna meminimalisir revisi. Dari sisi 

regulasi, Pemerintah juga telah menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan 

barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran. 

Di samping itu, Pemerintah juga meningkatkan kewenangan K/L dalam melakukan revisi, 

dengan tetap menjaga pencapaian output, dan sekaligus meningkatkan disiplin pelaksanaan 

anggaran dengan penerapan reward and punishment secara konsisten dan obyektif. 

Selanjutnya, realisasi belanja non K/L dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus 

meningkat, khususnya realisasi pembayaran bunga utang. Selama 2010-2015, pembayaran 
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bunga utang meningkat rata-rata 12,0 persen setiap tahunnya, sejalan dengan kenaikan 

pembiayaan utang. Dalam tahun 2014, realisasi pembayaran bunga utang mencapai 98,5 persen 

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P 2014 yaitu sebesar Rp133,5 triliun. Realisasi 

pembayaran bunga utang tahun 2014 didominasi oleh pembayaran bunga utang dalam negeri 

jangka panjang. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi pembayaran bunga 

utang tahun 2014 meningkat 18,1 persen. Perkembangan pembayaran bunga utang tahun 2010 

hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 5.8. 

 

Grafik 5.8 
Perkembangan Pembayaran Bunga Utang, 2010 – 2015 

 

Selanjutnya, realisasi belanja subsidi dalam tahun 2014, mencapai Rp391,96 triliun atau 

mencapai 97,3 persen dari target APBN-P 2014. Secara rinci, realisasi belanja subsidi energi 

tahun 2014 sebesar Rp341,8 triliun tersebut terdiri dari realisasi subsidi BBM sebesar Rp239,99 

triliun dan subsidi listrik sebesar Rp101,8 triliun. Realisasi subsidi BBM pada tahun 2014 lebih 

rendah 2,6 persen dari target APBN-P 2014. Penurunan tersebut, disebabkan oleh rendahnya 

realisasi harga minyak Indonesia (ICP) dari asumsi dalam APBN-P 2014 dari USD105 per barel 

menjadi USD97,0per barel. Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi 

disparitas harga antara BBM bersubsidi BBM bersubsidi dengan non subsidi, yaitu dengan 

menaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar pada tanggal 18 November 2014 

sebesar Rp2.000 per liter turut mempengaruhi penurunan realisasi subsidi BBM tahun 2014. Di 

samping itu, realisasi subsidi BBM tersebut juga dipengaruhi oleh upaya Pemerintah untuk 
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mengendalikan volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2014 sebesar 46,0 juta kilo liter dan 

meneruskan penerapan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian Penggunaan BBM. 

Penurunan realisasi subsidi BBM juga diikuti dengan penurunan realisasi subsidi listrik. 

Dalam tahun 2014, realisasi subsidi listrik lebih rendah 1,9 persen dari target APBN-P 2014. 

Kinerja subsidi listrik tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam rangka 

mengupayakan penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan mengantisipasi kenaikan 

nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Pada tahun 2014, Pemerintah telah melakukan 

penghapusan subsidi listrik secara bertahap bagi industri menengah berbentuk perusahaan 

terbuka (I-3/>200kVA) dan industri besar (I-4/30.000kVA ke atas), serta penyesuaian tarif bagi 

empat golongan pelanggan, yaitu: golongan Rumah Tangga Besar (R-3 daya 6600 VA ke atas); 

Bisnis Menengah (B-2 daya 6600 VA sampai dengan  200 kVA); Bisnis Besar (B-3 daya di atas 

200 kVA); dan Kantor Pemerintah Sedang (P-1 daya 6.600 VA  s.d 200 kVA). Penyesuaian TTL ini 

mengikuti perubahan faktor yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, seperti 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, harga minyak Indonesia (ICP), dan inflasi. Di samping 

itu, Pemerintah melanjutkan penghapusan subsidi listrik secara bertahap setiap dua bulan 

kepada beberapa golongan tertentu lainnya mulai 1 Juli 2014, kecuali pelanggan 450VA dan 

900VA. Kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2014 tersebut 

mampu menjaga realisasi subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp101,8 triliun yang tidak melebihi 

target APBN-P 2014.  

Kondisi yang sama juga terjadi pada kinerja subsidi non energi tahun 2014. Realisasi 

belanja subsidi non energi pada tahun 2014 mencapai Rp50,2 triliun, lebih rendah 4,9 persen 

dari target APBN-P 2014. Rendahnya penyerapan tersebut disebabkan oleh kecilnya penyerapan 

subsidi benih karena alasan administrasi dan kesiapan produsen benih dalam menyalurkan 

benih bersubsidi serta rendahnya penyerapan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP-

KUR) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Program KUPS dan juga program Kredit 

Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) telah berakhir tahun 2014 

sehingga mulai Januari 2015 tidak ada lagi penyaluran baru untuk kredit KUPS dan KPENRP. 

Perkembangan belanja subsidi tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik 5.9. 
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Grafik 5.9 
Perkembangan Belanja Subsidi Tahun 2010-2015 

 

Dalam tahun 2014, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp573,7 triliun atau 96,2 
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Keistimewaan DIY Rp0,4 triliun atau 80,0 persen dari pagu APBN-P 2014. Realisasi Dana 

Perimbangan tahun 2014 terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp103,9 triliun, Dana 

Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp341,2 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp31,9 

triliun. Sementara realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri atas Dana Otonomi 

Khusus sebesar Rp16,1 triliun dan Dana Penyesuaian sebesar Rp80,1 triliun.  
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meningkatnya Dana Perimbangan tersebut bersumber dari meningkatnya DBH sebesar 17,5 
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Otonomi Khusus dan Penyesuaian didorong oleh peningkatan Dana Otonomi Khusus sebesar 

Rp2,7 triliun atau 20,1 persen dan peningkatan Dana Penyesuaian sebesar Rp10,6 triliun atau 
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15,3 persen. Perkembangan Dana Transfer ke Daerah periode 2010-2015 dapat dilihat dalam 

Grafik 5.10. 

Grafik 5.10 
Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2010 – 2015 

 

Memasuki tahun 2015, realisasi belanja negara pada triwulan I tahun 2015 mencapai 
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ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp170,4 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat terutama 

berasal dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp62,4 triliun (21,3 persen dari APBN-P 2015),  

subsidi sebesar Rp57,5 triliun (27,1 persen dari APBN-P 2015), dan realisasi pembayaran bunga 

utang sebesar Rp42,4 triliun (27,2 persen dari APBN-P 2015). Sementara itu, realisasi belanja 
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triliun dan Rp3,9 triliun (6,5 persen dan 1,4 persen dari APBN-P 2015). Realisasi belanja 
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periode yang sama tahun 2014. Perbandingan realisasi belanja pemerintah pusat dalam 

triwulan pertama 2014 dan 2015 dapat dilihat pada Grafik 5.11. 
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Grafik 5.11 
 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I 2014 dan 2015 

 

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang sudah ditetapkan, kebijakan 

belanja pemerintah pusat pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, belanja pemerintah 

pusat diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan yang diamanatkan dalam UU 
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antara lain melalui: (a) melanjutkan reformasi birokrasi; (b) pengendalian belanja pendukung 

penyelenggaraan pemerintahan; (c) meningkatkan kualitas belanja negara; dan (d) 
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pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi dengan tetap mengembangkan 

mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme) dan kerjasama pemerintah swasta 

bidang infrastruktur; (b) memperkuat program perlindungan sosial dan percepatan 

penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan pembangunan daerah tertinggal dan 

perbatasan; dan (c) mengutamakan peningkatan belanja produktif untuk mendukung 

konektivitas nasional, efisiensi sistem logistik, peningkatan kapasitas iptek, serta ketahanan 

energi, ketahanan pangan, peningkatan daya saing ketenagakerjaan, UMKM dan koperasi. 

Keempat, mendukung percepatan  pencapaian minimum essential force (MEF). Kelima, 

mendukung pengelolaan sumber daya alam  dan lingkungan hidup dalam rangka ketahanan 

pangan, air, dan energi. Keenam, meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran 

melalui: (a) mengendalikan besaran subsidi dalam bentuk pengendalian konsumsi BBM 

bersubsidi; (b) meningkatkan program konversi BBM ke BBG; (c) melaksanakan program 

pembangunan/pengembangan gas kota; (d) melaksanakan pengembangan alternatif energi baru 

55,0

14,9

7,8

33,6

39,6

13,2

0,6

62,4

15,5

3,9

42,4

57,5

14,9

0,4
-

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

Pegawai Barang Modal Bunga Utang Subsidi Bansos Belanja Lain-lain

Triliun Rp

Sumber : Kementerian Keuangan

Triwulan I 2014

Triwulan I 2015



 

99 

 

dan terbarukan; dan (e) melakukan pengalihan secara bertahap dari subsidi barang ke subsidi 

orang (targeted). Ketujuh, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas. 

Kedelapan, meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; 

dan kesembilan, melakukan dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana.  

Sementara itu, kebijakan belanja non K/L pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. 

Kebijakan belanja terkait dengan pengelolaan utang negara  diarahkan antara lain untuk: (i) 

memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga 

kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (ii) meminimalisir dan menjaga efisiensi 

pembayaran bunga utang, antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang 

optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai (hedging).  

Selanjutnya, kebijakan belanja subsidi antara lain diarahkan untuk: (i) meningkatkan 

efisiensi anggaran dengan target yang lebih tepat sasaran; (ii) menjaga stabilitas harga dan daya 

beli masyarakat; dan (iii) meningkatkan produktivitas, menjaga ketersediaan pasokan, serta 

memperkuat daya saing dan akses permodalan UMKM. 

Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara, antara lain: (i) melanjutkan kebijakan 

pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah; dan (ii) 

ditujukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya 

yang berbasis kinerja.  

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya, antara lain: (i) pengalokasian Dana 

Cadangan Penanggulangan Bencana Alam; (ii) pengalokasian dana cadangan risiko fiskal 

termasuk risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro; (iii) pengalokasian dana cadangan 

stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 

cadangan benih nasional (CBN), untuk mengantisipasi gejolak harga pangan dan mendukung 

program ketahanan pangan; dan (iv) pengalokasian anggaran operasional lembaga negara yang 

belum mempunyai kode bagian anggaran sendiri. 

Kebijakan Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain: (i) mendukung 

implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya 

untuk aparatur negara; (ii) antisipasi selisih harga pembelian beras Bulog oleh pemerintah; (iii) 

pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional yaitu pembayaran kontribusi pemerintah 

Indonesia kepada organisasi internasional; dan (iv) dukungan pemerintah melalui skema Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka meningkatkan kelayakan proyek secara 

finansial serta dalam rangka penyiapan dan pengembangan proyek infrastruktur. 
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Sampai dengan triwulan I 2015, realisasi belanja subsidi mencapai Rp57,5 triliun atau 

27,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2015. Dalam periode tersebut, realisasi 

belanja subsidi BBM sudah mencapai Rp30,0 triliun, atau 46,4 persen dari target APBN-P 2015. 

Dalam tahun 2015, Pemerintah terus melakukan kebijakan pengendalian subsidi BBM agar lebih 

tepat sasaran dan efisien antara lain melalui: (i) memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis 

minyak solar sebesar sebesar Rp1.000/liter; (ii) menghapus subsidi BBM jenis bensin premium; 

(iii) melanjutkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota 

besar; (iv) meningkatkan kebijakan implementasi mandatori  Bahan Bakar Nabati (BBN) dari 

B10 menjadi B15 mulai April 2015 sesuai Permen ESDM No.12 tahun 2015; dan (v) 

meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga. 

 
Grafik 5.12 

Realisasi Belanja Subsidi, Triwulan I Tahun 2014 dan 2015 

 

Di sisi lain, realisasi belanja subsidi listrik triwulan I 2015 mencapai Rp10,8 triliun atau 
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tenaga listrik; (v) meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); (vi) 

meningkatkan pemakaian gas serta energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengurangi 

konsumsi BBM; (vii) mengembangkan energi tenaga surya khususnya di pulau-pulau terdepan 
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yang berbatasan dengan negara lain dan mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi; serta 

(viii) melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan. 

Selanjutnya, realisasi belanja subsidi non energi sampai dengan triwulan I 2015 

mencapai Rp16,7 triliun atau 22,5 persen dari target APBN-P 2015. Dalam tahun 2015, 

kebijakan subsidi non energi diarahkan pada beberapa hal berikut: (i) pemberian subsidi 

pangan (raskin) kepada RTS didukung dengan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan 

alokasi anggaran subsidi pangan; (ii) penyempurnaan penyaluran pupuk melalui RDKK dan 

benih bersubsidi melalui pola Daftar Usulan Pembeli Benih Bersubsidi (DUPBB), penyediaan 

stok pupuk dan benih bersubsidi yang mencukupi, peningkatan kesadaran petani dalam 

pemanfaatan pupuk organik, serta pemberian jaminan ketersediaan gas bagi industri pupuk; 

(iii) peningkatan pelayanan umum bidang transportasi dengan memberikan bantuan 

subsidi/PSO untuk angkutan penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi; (iv) 

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; dan (v) 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 BM DTP yang ditujukan antara lain untuk 

penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu 

di dalam negeri.   

 
Grafik 5.13 

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Triwulan I 2014 dan 2015 
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Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan triwulan pertama 2015 

mencapai Rp170,4 triliun atau 25,6 persen dari alokasi dalam APBN-P 2015. Dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2014, realisasi Transfer ke Daerah triwulan pertama tahun 

2015 meningkat sebesar Rp48,5 triliun atau 39,8 persen. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi 

Dana Perimbangan sebesar Rp141,9 triliun yang meliputi atas DBH sebesar Rp18,1 triliun, DAU 

sebesar Rp117,5 triliun dan DAK sebesar Rp6,2 triliun, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp0,1 

triliun, serta Transfer Lainnya sebesar Rp28,4 triliun. Persentase masing-masing komponen 

terhadap APBN-P adalah Dana Perimbangan 27,2 persen (DBH 16,5 persen, DAU 33,3 persen, 

dan DAK 10,6 persen), Dana Keistimewaan DIY 25,0 persen, dan Transfer Lainnya 27,2 persen. 

Perbandingan realisasi Transfer ke Daerah pada triwulan pertama 2014 dan 2015 disajikan 

dalam Grafik 5.13.  

Arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2015 antara lain: (i) 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah; (ii) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan 

antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah; 

(iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi 

kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iv) memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar 

di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; (v) mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; (vi) mendorong peningkatan 

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; (vii) 

meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tetap 

memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi; dan (viii) meningkatkan kualitas 

pemantauan dan evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.  

5.1.3  Pencapaian Program-Program Prioritas Nasional 

Dalam rangka mewujudkan APBN yang sehat dan berkesinambungan, pemerintah 

dituntut untuk dapat melakukan prioritas terhadap anggaran guna mencapai sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan yang sudah ditentukan tersebut 

menjadi suatu guideline dalam melakukan penganggaran terutama dalam menentukan besaran 

pengeluaran pemerintah. 

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada RKP 2015, Pemerintah 

bersama-sama dengan DPR RI telah menyepakati prioritas pembangunan yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2015 yang sebelumnya sudah diajukan dalam Peraturan Presiden 
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Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya, untuk menampung visi dan misi Presiden dan Wakil 

Presiden masa bakti 2014-2019, maka RKP tahun 2015 disesuaikan melalui Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2015. Prioritas pembangunan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah melalui 

RKP tersebut menjadi suatu guideline dalam melakukan penganggaran terutama dalam 

menentukan besaran pengeluaran pemerintah tahun 2015. Selanjutnya, sebagai instrumen 

fiskal, Pemerintah juga telah melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2015 guna 

menampung program-program yang menjadi prioritas pemerintahan baru.  

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, visi pembangunan nasional 

untuk tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: (1) 

mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, 

berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar 

negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas 

hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang 

berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian 

dalam kebudayaan.  

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintah juga menetapkan agenda 

pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang disusun sebagai penjabaran operasional dari 

Nawa Cita. Agenda pembangunan nasional tersebut yaitu: (1) menghadirkan kembali negara 

untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 

(2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 

(3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi 

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan 

daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter 

bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Setiap 
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agenda tersebut dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, 

arah kebijakan dan strategi.  

Selanjutnya, ditetapkan pula suatu norma bagi Kabinet Kerja yang mendasari 

Pemerintah untuk melakukan pekerjaannya, yaitu (1) membangun untuk manusia dan 

masyarakat; (2) upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh 

menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada 

peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, 

mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen 

pertumbuhan; dan (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung 

lingkungan dan keseimbangan ekosistem.  

Perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR 

RI pada APBN tahun anggaran 2015 tersebut diharapkan mampu untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat yang dapat diwujudkan melalui kerja pemerintah yang antara lain mendukung 

sasaran pembangunan manusia dan masyarakat. Salah satunya adalah upaya Pemerintah untuk 

menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan sehat sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas rakyat lapisan menengah bawah. Sasaran dari pembangunan manusia dan 

masyarakat adalah: (i) meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang 

pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terluar, 

tertinggal, dan terpencil (3T); (ii) meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang 

Matematika, Sains, dan Literasi; (iii) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, 

terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; dan (iv) meningkatnya pelayanan gizi 

masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit 

dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.  

Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan melalui peningkatan akses terhadap 

fasilitas 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 peningkatan endowment 

fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk jaminan keberlangsungan 

program pendidikan bagi generasi berikutnya, serta penyaluran hasil investasi DPPN melalui 

beasiswa, bantuan riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. 

Selain itu, program prioritas ini juga didukung melalui penyediaan dana tunjangan profesi guru, 
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tunjangan sertifikasi guru, peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan optimalisasi upaya 

pengembangan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 
 

Grafik 5.14 
Perkembangan Anggaran Pendidikan Terhadap Belanja Negara Tahun 2010 – 2015 

 

Untuk mendukung program-program tersebut, anggaran pendidikan sejak tahun 2010 

secara konsisten terus minimal sebesar 20 persen dari total belanja negara. Pada APBN-P 2015, 

anggaran pendidikan telah mencapai Rp408,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp154,4 triliun 

dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan Rp254,2 triliun dialokasikan melalui 

Transfer ke Daerah. Perkembangan anggaran pendidikan terhadap belanja negara dalam 

periode 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik 5.14. 

Pembangunan di 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 2010 hingga tahun 2015, anggaran kesehatan terus mengalami 

peningkatan. 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 88,2 juta penduduk. Perkembangan anggaran 

kesehatan dan rasionya terhadap belanja negara dalam tahun 2010-2015 dapat dilihat pada 

Grafik 5.15. 
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Grafik 5.15 
Perkembangan Anggaran Kesehatan dan Rasio terhadap Belanja Negara  

Tahun 2010 – 2015 

 

Di bidang politik, hukum, dan keamanan dan pertahanan, Pemerintah juga terus 

berupaya untuk meningkatkan pemenuhan minimum essential force (MEF),  meningkatkan 

kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF, serta keterlibatan  keamanan 

negara untuk meningkatkan laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Alokasi 

anggaran di bidang pertahanan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran yang ingin diwujudkan 

yaitu peningkatan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional 

dengan memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista), peningkataan 

kesejahteraan prajurit, dan peningkatan anggaran pertahanan sehingga pembangunan kekuatan 

pertahanan tidak hanya memenuhi kekuatan pertahanan (MEF), tetapi juga ditujukan untuk 
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selaras dengan peningkatan jumlah alutsista yang akan tiba; (iii) peningkatan jumlah fasilitas 
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modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana 

matra udara; (iii) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas 

 30,0  
 36,5   41,0  

 46,6  

 60,2  

 74,4  

 2,9   2,8   2,7   2,8  

 3,3  

 3,8  

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

 4,0

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

2010 2011 2012 2013 2014
APBN-P

2015
APBN

Persentase Triliun Rp 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Anggaran Kesehatan



 

107 

 

sarana dan prasarana matra laut; (iv) program pengembangan teknologi dan industri 

pertahanan; dan (v) program modernisasi alutsista/non-alutsista/sarana prasarana integratif. 

Untuk mendukung program-program tersebut, pemerintah terus meningkatkan anggaran 

bidang pertahanan terutama mendukung pencapaian MEF. Pada realisasi tahun 2014, anggaran 

fungsi pertahanan telah mencapai Rp82,1 triliun. Untuk mengetahui perkembangan anggaran 

fungsi pertahanan dalam periode 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik 5.16. 

 

Grafik 5.16 
Perkembangan Anggaran Fungsi Pertahanan Tahun 2010 - 2015 
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2019. Sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 
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hak dasar bagi penduduk kurang mampu. Oleh karena itu, Pemerintah akan melanjutkan 

beberapa program yang dinilai efektif mengurangi pengangguran dan menurunkan angka 

kemiskinan selain daripada mengurangi ketimpangan kesejahteraan. Untuk mengurangi 

ketimpangan dilakukan dengan pembangunan yang inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih 

nyata, yaitu: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) 

meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) mengembangkan 

penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin. 

Upaya tersebut tentunya harus diikuti oleh pendanaan program baik untuk pengurangan 

pengangguran maupun untuk menurunkan angka kemiskinan. Dalam kurun waktu 2010-2014, 

anggaran untuk program pengentasan kemiskinan terus ditingkatkan. Sejalan dengan itu, angka 

penduduk miskin diperkirakan semakin menurun. Pada tahun 2015 ini, Pemerintah mendorong 

program-program pengentasan kemiskinan beralih pada peningkatan peran untuk peningkatan 

kesempatan berusaha. Sehingga terjadi penurunan dalam jumlah yang tipis terhadap total 

anggaran pengentasan kemiskinan walaupun target penurunan angka penduduk miskin tahun 

2015 cukup besar. Perkembangan anggaran program pengentasan kemiskinan dan persentase 

penduduk miskin tahun 2010-2015 pada Grafik 5.17. 

Grafik 5.17 
Perkembangan Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan 

dan Persentase Penduduk Miskin Tahun  2010 – 2015 
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Selanjutnya, upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat pengganguran terbuka 

dilakukan melalui pengalokasian anggaran infrastruktur. Sasaran yang akan dicapai pada 

prioritas infrastruktur dalam tahun 2015, antara lain: (i) meningkatnya kapasitas, kuantitas, dan 

kualitas infrastruktur penunjang pembangunan yang difokuskan di Indonesia bagian timur dan 

pusat-pusat pertumbuhan; (ii) terbangunnya secara bertahap potensi waduk untuk ketahanan 

air, pangan, dan energi; (iii) terbangunnya daerah irigasi baru dan rehabilitasi jaringan irigasi 

dalam menunjang surplus beras 10 juta ton; (iv) meningkatnya keterhubungan antarwilayah 

(domestic connectivity); (v) meningkatnya akses terhadap rumah dan lingkungan permukiman 

yang layak, aman, dan terjangkau;  (vi) meningkatnya ketahanan energi yang ditunjang dengan 

penyediaan listrik; dan (vii) tercapainya percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema 

kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Program-program prioritas tersebut diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu mengurangi tingkat pengganguran mencapai 

5,5 persen-5,8 persen dari total angkatan kerja pada akhir tahun 2015. Sejalan dengan itu, 

pemerintah secara konsisten terus melakukan peningkatan anggaran infrastruktur. Peningkatan 

tersebut cukup signifikan, sejak tahun 2010 hingga 2015 telah menjadi lebih dari tiga kali lipat. 

Perkembangan anggaran infrastruktur dan tingkat pengangguran tahun 2010-2015 dapat dilihat 

pada Grafik 5.18. 

 
Grafik 5.18 

Perkembangan Anggaran Infrastruktur dan  Tingkat Pengangguran  
Tahun 2010 – 2015 
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5.1.4  Pembiayaan Anggaran 

Sejalan dengan kebijakan fiskal ekspansif yang dilaksanakan Pemerintah, pembiayaan 

anggaran juga terus mengalami peningkatan. Selama 2010-2015, realisasi pembiayaan anggaran 

rata-rata meningkat 19,4 persen per tahun. Dilihat dari sumbernya, pembiayaan anggaran 

berasal dari pembiayaan utang dan non utang.  

Pada tahun 2014, realisasi defisit anggaran mencapai Rp220,5 triliun atau 2,2 persen 

terhadap PDB. Realisasi tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan pada APBN-P 2014 sebesar 

Rp241,5 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. Pembiayaan defisit tersebut terdiri dari 

pembiayaan utang sebesar Rp249,4 triliun, dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp4,3 

triliun. Dengan demikian terdapat SiLPA tahun 2014 sebesar Rp24,6 triliun. Perkembangan 

defisit dan pembiayaan APBN dalam periode 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik 5.19. 

 
Grafik 5.19 

Defisit dan Pembiayaan APBN, 2010-2015 
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sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri, 

serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka 

meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating. 

Dalam beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh 

instrumen SBN terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan secara terukur 

sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat dengan 

mempertimbangkan pengelolaan portofolio utang. Selain itu, penerbitan SBN valas dilakukan 

sebagai upaya diversifikasi pasar untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian di pasar tertentu 

dan memperoleh biaya utang yang kompetitif. Perkembangan posisi utang Pemerintah dalam 

periode 2010-2015 selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 5.20. 

Grafik 5.20 
Posisi Utang Pemerintah 2010-2015 
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SBN sebesar Rp145,1 triliun. Angka sebesar Rp138,0 triliun tersebut lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan realisasi triwulan pertama tahun 2014 yang mencapai Rp111,6 triliun.  

Sementara itu, hingga triwulan I tahun 2015, realisasi pembiayaan utang mencapai 

Rp138,0 triliun atau sekitar 49,4 persen dari APBN-P 2015. Rincian pembiayaan utang tersebut 

terdiri dari pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp7,2 triliun atau sekitar 36 persen 

terhadap APBN-P 2015, penerbitan SBN (neto) sebesar Rp145,1 triliun atau sekitar 48,7 persen 

terhadap APBN-P 2015, serta pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp0,09 triliun atau sekitar 

5,1 persen terhadap APBN-P 2015. 

Selanjutnya, realisasi pembiayaan non-utang hingga triwulan pertama tahun 2015 

mencapai Rp1,6 triliun, lebih rendah dari realisasi triwulan pertama tahun 2014  sebesar Rp2,2 

triliun. Dengan demikian, realisasi total pembiayaan pada triwulan pertama 2015 lebih tinggi 

dibandingkan dengan realisasi total pembiayaan pada triwulan yang sama tahun 2014. 

Perbandingan realisasi pembiayaan pada triwulan pertama tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat 

pada Grafik 5.21. 

 
Grafik 5.21 

Realisasi Pembiayaan Anggaran Triwulan I Tahun 2014 dan 2015 
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ketidakpastian; (ii) mengalokasikan PMN kepada BUMN untuk percepatan pembangunan 

infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN; (iii) mengalokasikan dana PMN kepada 
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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 

menggunakan energi batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek infrastruktur 

dengan skema public private partnership (PPP). 

Di sisi lain, strategi kebijakan pembiayaan utang pada APBN-P 2015 antara lain: (i) 

mengendalikan rasio utang terhadap PDB; (ii) mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber 

dari dalam negeri dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) dan 

melakukan pendalaman pasar SBN domestik; (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; (v) 

memanfaatkan pinjaman siaga sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar 

keuangan tidak mendukung penerbitan SBN dan/atau terjadi peningkatan defisit; dan (vi) 

melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM). 

 

5.2  ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2016 

Indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2016 diperkirakan sebagai berikut: (i) 

pertumbuhan ekonomi akan sedikit mengalami perlambatan mencapai 5,8 - 6,2 persen; (ii) 

tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup moderat sebesar 4,0 ± 1 persen; (iii) 

tingkat bunga SPN 3 bulan akan berada pada kisaran 4,0 – 6,0 persen; (iv) nilai tukar rupiah 

berada pada kisaran Rp12.800-Rp13.200 per dolar AS; (v) harga minyak ICP diperkirakan 

berada pada USD60 – USD80 per barel; (vi) lifting minyak mentah Indonesia berada pada 

kisaran 830 – 850 ribu barel per hari; serta (vii) lifting gas diperkirakan berada pada kisaran 

1.100-1.200 ribu barel per hari setara minyak. Rincian asumsi ekonomi makro tahun 2016 

sebagai dasar penyusunan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2. 
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Tabel  5.2 
Asumsi Ekonomi Makro 2015-2016 

 

 

5.3  ARAH DAN TANTANGAN KEBIJAKAN FISKAL 2016 

Secara umum hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dengan tetap mempertahankan ciri kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini 

esensi pembangunan berupa meningkatnya derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pembangunan yang  berkelanjutan 

dan berkeadilan yang ditopang oleh berbagai kebijakan yang sinergis, baik kebijakan moneter, 

fiskal, sektor riil, maupun sektor keuangan.  

Strategi pembangunan yang ditempuh Pemerintah mencakup 3 (tiga) dimensi 

pembangunan yang meliputi (i) dimensi pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, 

kesehatan, perumahan dan mental/karakter; (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan 

kelautan, pariwisata dan industri; (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan dalam konteks 

mendorong pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah (desa, pinggiran, luar 

Jawa dan Kawasan Timur). 

Khusus terkait kebijakan fiskal, Pemerintah secara konsisten terus berupaya 

mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan 

antara lain dengan (i) mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk 

menstimulasi perekonomian; (ii) menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan iklim 

investasi yang kondusif, konservasi terhadap lingkungan dan stabilisasi makro ekonomi; (iii) 

memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai kemampuan yang handal dalam menjaga 

terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon 

APBN-P

2015
2016

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7               5,8-6,2

2 Inflasi (%) 5,0               3,0-5,0

3 Nilai Tukar (Rp/US$) 12.500        12.800-13.200

4 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,2               4,0-6,0

5 Harga Minyak ICP (US$/barel) 60                 60-80

6 Lifting  Minyak (ribu barel/hari) 825              830-850

7 Lifting  Gas (ribu barel/hari setara minyak) 1.221           1.100-1.200

Sumber: Kementerian Keuangan

INDIKATOR EKONOMI
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dinamika perekonomian; dan (iv) mendorong pengelolaan fiskal yang senantiasa 

mempertimbangkan aspek kehati-hatian, pengendalian risiko  dan berkelanjutan. 

Untuk itu, dalam merumuskan kebijakan fiskal, pemerintah senantiasa 

mempertimbangkan dinamika perekonomian, kompleksitas tantangan yang dihadapi serta arah 

dan target-target pembangunan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar arah dan 

strategi kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah mampu merespon dinamika perekonomian 

secara efektif, menjawab tantangan yang dihadapi secara terukur dan mampu memberi 

dukungan yang optimal bagi upaya pencapaian target-target pembangunan. 

Mencermati perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik, 

tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2016 diperkirakan cukup berat. Beberapa 

tantangan global tersebut antara lain: (i) daya jalar ketidakpastian perekonomian global 

termasuk pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama berpotensi berdampak pada 

perlambatan perekonomian domestik; (ii) normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju 

yang berpotensi mendorong dinamika likuiditas domestik; (iii) implementasi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN(MEA) berdampak kompetisi global semakin ketat; (iv) volatilitas harga 

komoditas yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor.  

Di dalam negeri, tantangan yang harus dihadapi antara lain: (i) percepatan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas; (ii) kurang optimalnya kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh 

daya dukung infrastruktur yang kurang memadai; (iii) dinamika ketenagakerjaan, kesenjangan 

kompetensi dan pasar tenaga kerja serta daya saing ketenagakerjaan dalam menghadapi 

kompetisi global; (iv) pangan dan energi; (v) penguasaan teknologi dan inovasi; (vi) pendalaman 

pasar keuangan; (vii) kesenjangan pendapatan dan antar kelompok dan wilayah; (viii) masih 

terjadi defisit neraca transaksi berjalan.  

Di sisi lain, pengelolan fiskal di tahun 2016 juga menghadapi tantangan yang tak kalah 

berat. Tantangan tersebut antara lain (i) reformasi subsidi; (ii) ruang fiskal yang tersedia masih 

perlu ditingkatkan untuk menopang belanja produktif prioritas; (iii) belanja yang bersifat 

mengikat perlu dikendalikan; (iv) perlu pengendalian keseimbangan primer; (v) pola dan 

penyerapan anggaran yang produktif perlu ditingkatkan.   

Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang akan dihadapi serta selaras 

dengan jiwa Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016  yaitu “Mempercepat Pembangunan 

Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas“, maka 

pemerintah menetapkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2016 adalah “Penguatan Pengelolaan 
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Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan 

Ekonomi yang Berkualitas”.  Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah: 

(i) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan 

penguatan daya saing; (ii) memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga 

terlaksananya program-program prioritas di tengah  tekanan yang kuat serta mempunyai daya 

redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian; (iii) mengendalikan risiko dan menjaga 

kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut 

diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan 

berkelanjutan. Hal ini menjadi basis untuk memperkokoh fondasi pengelolaan fiskal yang sehat 

dan berkelanjutan. 

Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing guna 

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, akan dilakukan 

melalui strategi yang memperkuat stimulus fiskal. Upaya stimulus fiskal akan ditempuh baik 

melalui sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.  Dari sisi pendapatan negara dengan 

pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis ditujukan untuk mendukung iklim 

investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, dari sisi belanja dapat ditempuh dengan 

(1) meningkatkan  ruang fiskal melalui langkah-langkah: (i) optimalisasi pendapatan; (ii) 

melanjutkan efisiensi subsidi; (iii) efisiensi belanja; dan (iv) pengendalian earmarking dan 

belanja wajib; dan (2) meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan 

infrastruktur guna meningkatan daya saing dan peningkatan kapasitas perekonomian. Di sisi 

pembiayaan, kebijakan pembiayaan diarahkan antara lain untuk (1) mengarahkan agar 

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2)  memberdayakan peran swasta, BUMN dan 

Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur; dan (3) melakukan inovasi 

pada instrumen pembiayaan (creative financing). 

Sementara itu, strategi memperkuat daya tahan fiskal secara substansi ditujukan untuk 

memperkuat kemampuan bertahan guna mendukung pencapaian target pembangunan dan 

memperkuat daya redam dalam merespon dinamika perekonomian. Langkah-langkah yang 

dapat ditempuh untuk memperkuat daya tahan fiskal, antara lain (1) memperkuat bantalan 

fiskal (fiscal buffer) melalui pemanfaatan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian 

perekonomian; (2) meningkatkan fleksibilitas dengan penguatan payung hukum yang esensinya 

memberikan keleluasaan bagi Pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal yang kuat; dan (3) 

mengendalikan kerentanan dalam konteks untuk pengendalian risiko dalam batas toleransi, 

antara lain dengan menjaga debt service ratio terhadap pendapatan dalam negeri (PDN), rasio 



 

117 

 

utang terhadap PDB, rasio utang terhadap PDN dan pembayaran bunga utang terhadap PDN 

dalam batas aman. 

Selanjutnya, strategi menjaga kesinambungan fiskal ditujukan untuk mendorong agar 

APBN lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan tetap 

mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal. Untuk itu, Pemerintah akan menempuh 

tiga langkah untuk menjaga kesinambungan fiskal, antara lain: (1) menjaga dan mengendalikan 

defisit diantara 1,7–2,1 persen terhadap PDB; (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB; (3) 

menurunkan net penambahan utang; dan (4) mengendalikan keseimbangan primer. Dalam 

rangka mengendalikan defisit, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain: (i) 

Optimalisasi Pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi 

lingkungan; (ii) Meningkatkan kualitas belanja melalui meningkatkan belanja  produktif untuk 

pembangunan infrastruktur. Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen sesuai UU 

Kesehatan yang simultan dengan efisiensi  subsidi dan belanja konsumtif. Sementara itu, untuk 

dapat mengendalikan rasio utang terhadap PDB, Pemerintah dapat menempuh langkah-langkah: 

(a) Pengendalian  pembiayaan yang bersumber dari  utang dalam batas yang terkendali; (b) 

Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif. Terakhir, 

pengendalian keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) 

dan meningkatkan bantalan fiskal dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (bond 

stabilization framework, FKSSK). 

5.3.1  Kebijakan Defisit 

Mencermati perkembangan perekonomian terkini baik global, regional, maupun 

domestik, Pemerintah tetap optimis bahwa prospek perekonomian nasional 2016 akan tumbuh 

kearah yang lebih baik. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa tantangan yang 

dihadapi akan semakin beragam. Sementara itu, ditengah tantangan yang cukup berat dan 

keterbatasan sumber daya, Pemerintah tetap berkomitmen agar agenda prioritas pembangunan 

yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal.  

Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2016 

masih akan bersifat ekspansif, yang diarahkan untuk kegiatan produktif, mendorong 

peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing, serta menjaga keseimbangan 

makroekonomi. Kebijakan ekspansif tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran, yang 

diperkirakan berkisar 1,7-2,1 persen dari PDB. 
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5.3.2  Kebijakan Pendapatan Negara 

Pada tahun 2016 penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh sekitar 11-12 persen 

dari APBN-P 2015. Dalam upaya mencapai target penerimaan perpajakan tersebut, Pemerintah 

akan menerapkan beberapa kebijakan fiskal di bidang perpajakan.  

Secara umum, kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2016 

adalah: pertama, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan 

perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, melalui:  (i) penggalian potensi 

penerimaan terutama dari sektor-sektor unggulan (pertambangan, industri pengolahan, 

perdagangan, konstruksi dan jasa keuangan) dalam rangka peningkatan tax coverage, serta 

penggalian potensi WP OP berpenghasilan tinggi; (ii) peningkatan pelaksanaan kegiatan 

ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan; (iii) penyempurnaan peraturan perundangan di 

bidang perpajakan termasuk revisi UU PPh dan UU PPN; (iv) peningkatan upaya penegakan 

hukum; dan (v) penyempurnaan sistem teknologi dan informasi. 

Kedua, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas 

ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat melalui penyesuaian kebijakan di 

bidang kepabeanan. Ketiga, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk 

meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional melalui pemberian fasilitas 

perpajakan dan penyempurnaan kebijakan hilirisasi sektor industri tertentu. Keempat, 

kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai 

melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai EA-MMEA. 

Selanjutnya, Pemerintah juga melaksanakan berbagai kebijakan teknis di bidang pajak. 

Kebijakan teknis tersebut yaitu: Pertama, ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan 

kepatuhan dan intensifikasi melalui: (i) peningkatan penggalian potensi pajak WP OP dengan 

sasaran Orang Pribadi  Golongan Pendapatan Tinggi dan Menengah Atas; (ii) pengawasan 

pembayaran masa; (iii) optimalisasi fungsi Centre of Tax Analysis (CTA) dalam rangka 

penggalian potensi pajak sektoral; (iv) pemajakan terhadap sektor ekonomi informal termasuk 

UKM melalui pendekatan end-to-end process. Kedua, peningkatan efektivitas pemeriksaan 

melalui: (i) pelaksanaan pemeriksaan berbasis analisis risiko yang terukur; (ii) pelaksanaan 

pemeriksaan secara khusus terhadap wajib pajak tertentu; (iii) pelaksanaan pemeriksaan 

bersama atau melibatkan pihak lain; (iv) pembahasan kapasitas pemeriksa secara bertahap. 

Ketiga, penguatan law enforcement di bidang perpajakan melalui: (i) peningkatan penagihan 

aktif melalui blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, dan penyanderaan 

(gijzeling); (ii) pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; (iii) publikasi WP yang 
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diperiksa/disidik dalam rangka memberikan efek jera dan deterent effect bagi WP lain. Keempat, 

perbaikan regulasi di bidang perpajakan melalui: (i) intensifikasi dan perbaikan administrasi 

pemotongan dan pemungutan pajak; (ii) pembenahan sistem administrasi PPN, PBB sektor 

Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3) serta Bea Materai; (iii) melanjutkan 

perbaikan regulasi. Kelima, penguatan dan perluasan basis data perpajakan melalui: (i) 

perbaikan basis data perpajakan melalui digitalisasi SPT dan implementasi e-SPT dan e-filing; 

(ii) Implementasi faktur elektronik (e-faktur) di seluruh Indonesia; (iii) perluasan fungsi Kantor 

Pengolahan Data Eksternal (KPDE) dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 

(PPDDP) sebagai unit pengolah data dalam mengumpulkan data pelaporan wajib pajak; (iv) 

implementasi penyatuan mesin kasir (cash register) dan mesin gesek kartu kredit/debit 

(terminal transaksi/Electronic Data Capturing/EDC) yang online dengan administrasi 

perpajakan; (v) implementasi penghimpunan data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak. 

Keenam, peningkatan pelayanan dan kehumasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan suka 

rela wajib pajak melalui: (i) peningkatan fungsi dan kapasitas call centre pajak; (ii) peningkatan 

fungsi website pajak; (iii) penyuluhan perpajakan yang berfokus pada segmen calon WP, WP 

baru, dan WP terdaftar bukan termasuk kriteria baru. Ketujuh, melanjutkan perbaikan 

organisasi DJP melalui: (i) transformasi kelembagaan dan reformasi birokrasi secara total, serta 

reformasi mental; (ii) manajemen SDM yang komprehensif melalui Hiring and Firing, Reward 

and Punishment, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai, penambahan jumlah 

Account Representative, pemeriksa, juru sita, dan penyidik; (iii) manajemen anggaran dan Tax 

Collection Cost Ratio; (iv) peningkatan kapasitas IT yang terpadu; (v) perbaikan Business Process, 

antara lain melalui office automation system; dan (vi) organisasi DJP yang berbasis risiko, 

memperkuat koordinasi Kantor Pusat dan Unit Vertikal, dan penguatan Good Governance. 

Di bidang kepabeanan dan cukai, secara umum kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 

2016 adalah (i) Penguatan kerangka hukum (legal framework) melalui 

penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; (ii) Peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (iii) Pengembangan 

dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profilling Perusahaan 

yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai, peningkatan implementasi pintu tunggal 

nasional Indonesia (Indonesia National Single Window/INSW); persiapan operator ekonomi yang 

berwenang (Authorized Economic Operator/AEO), pengembangan otomasi Tempat Penimbunan 

Sementara (TPS), dan Kawasan Berikat (KB); (iv)  Intensifikasi barang kena cukai antara lain 

penyesuaian tarif cukai rokok dengan memperhatikan faktor ketenagakerjaan dan kesejahteraan 
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petani tembakau; serta (v)Penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait dengan rokok dan 

minuman mengandung etil alkohol illegal. 

Berbagai kebijakan tersebut akan dilakukan secara lebih teknis dalam berbagai kegiatan 

sebagai berikut: (i) memberikan layanan yang cepat dan dapat diprediksi bagi penerima fasilitas 

kawasan berikat sekaligus melakukan pengawasan secara efisien atas fasilitas tersebut;  (ii) 

membangun suatu risk engine terpusat, yang salah satunya termasuk kawasan berikat; (iii) 

mengembangkan arsitektur risk engine terpusat (pengumpulan data, penentuan area risiko dan 

tingkat akurasi, identifikasi risiko, analisis risiko, perumusan risiko dan pengembangan 

database); (iv) mengembangkan sistem layanan dan pengawasan yang berjenjang dan 

terotomasi dengan menguraikan jenjang layanan dan intervensi untuk tingkat risiko yang 

berbeda (Hijau, Kuning, Merah) dan untuk seluruh tingkat kantor yang berbeda (layanan, 

operasional, dan strategis); (v) modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai 

melalui otomasi proses bisnis utama barang kiriman; (vi) membangun sistem manajemen risiko 

operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan 

barang kiriman; (vii) meningkatkan kepastian pelayanan dan optimalisasi pengawasan terhadap 

barang kiriman dengan penyederhanaan prosedur pelayanan berbasis teknologi informasi 

dengan mengembangkan proses yang fully digitalized untuk pelayanan kepabeanan atas barang 

kiriman, mekanisme pertukaran data secara elektronik dengan penyelenggara pos, dan 

melakukan pencatatan atas tahapan proses pelayanan dengan barcode tracking; (viii) 

melakukan revisi penyajian informasi mengenai prosedur, larangan dan pembatasan, klasifikasi 

barang, dan ketentuan nilai pabean; (ix) implementasi konvensi Istanbul – Admission 

Temporaire/Temporary Admission (ATA)/Carnet de Passage en Douane (CPD) Carnet mengenai 

impor sementara; (x) implementasi Persetujuan Program Kerja ASEAN mengenai fasilitas 

barang-barang transit;  (xi) implementasi penuh sistem pembayaran penerimaan negara melalui 

billing system Modul Penerimaan Negara Generasi 2; dan (xii) penyempurnaan prosedur 

pengawasan barang kena cukai melalui sistem pengamanan pita cukai. 

Dalam rangka mendorong perekonomian, kebijakan perpajakan juga ditujukan untuk 

meningkatkan investasi dan daya saing melalui pemberian insentif fiskal. Insentif fiskal tersebut 

diberikan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN dan PPnBM strategis dalam 

rangka mendukung investasi, perkembangan industri nasional, dan perkembangan sektor-

sektor/daerah tertentu. Selain itu, insentif fiskal ini juga diberikan dalam bentuk pajak 

ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri atas (a) PPh DTP untuk komoditas panas bumi; (b) 
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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 terus  berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di 

tahun 2016. Dalam tahun 2016, penerimaan SDA masih akan mendominasi PNBP, terutama SDA 

migas. Namun demikian, upaya pencapaian target penerimaan SDA migas tersebut masih 

dihadapkan pada tantangan pencapaian lifting migas dan perkembangan harga ICP yang terus 

berfluktuasi. Guna mengoptimalkan penerimaan SDA pada tahun 2016, pemerintah akan 

melakukan beberapa pokok kebijakan, baik kebijakan SDA Migas maupun Non-Migas.  

Kebijakan utama untuk mengoptimalkan penerimaan SDA migas dalam tahun 2016 

adalah: (i) peningkatan perkiraan lifting minyak mentah dengan adanya pengetatan jadwal 

proyek onstream, terutama mulai berproduksinya Blok Cepu; (ii) exercise berkelanjutan atas 

upaya penurunan Cost Recovery dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; (iii) peningkatan 

harga rata-rata minyak mentah Indonesia; (iv) pencapaian target lifting minyak mentah dan 

lifting gas bumi, dengan terus berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan untuk 

mengoptimalkan lifting migas 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 penemuan baru dan lama; (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; (v) mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery sehingga menurunkan 

angka rasio cost recovery terhadap gross revenue; dan (vi) memperbaharui harga jual gas. 

Sementara itu, penerimaan dari pertambangan mineral dan batubara diperkirakan 

masih tetap menjadi sumber utama penerimaan SDA Non migas. 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) diperkirakan masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam 

tahun 2016. Sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk membangun sistem PNBP yang handal, 

pada tahun 2016 kebijakan optimalisasi penerimaan dari pertambangan mineral dan batubara 

adalah sebagai berikut: (i) penyesuaian tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan 

batubara; (ii) pengenaan tarif iuran produksi/royalti mineral bukan logam dan batuan sesuai 
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dengan amanat Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

(iii) renegosiasi KK dan PKP2B, agar Perusahaan KK dapat memenuhi kewajiban iuran 

produksi/royalti sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2012; (iv) melakukan verifikasi pembayaran 

kewajiban iuran tetap dan iuran produksi/royalti  dari pemegang KK dan PKP2B; (v) 

mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang 

belum terselesaikan; (vi) meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan 

unit/instansi terkait termasuk dengan pengusaha panas bumi untuk mengoptimalkan PNBP 

iuran tetap panas bumi, serta melakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan 

panas bumi untuk optimalisasi PNBP; dan (vii) melakukan monitoring dan evaluasi jenis dan 

tarif atas jenis PNBP yang berlaku di KESDM. 

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penerimaan dari panas bumi, kebijakan yang akan 

di tempuh dalam tahun 2016 adalah: (i) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi; dan (ii) 

penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan di bidang panas bumi yang memberikan 

manfaat dan keadilan kepada daerah serta menjaga iklim investasi; serta (iii) mengembangkan 

sistem informasi panas bumi melalui penambahan/peningkatan data melalui kegiatan 

eksplorasi geofisika/pengukuran magnettotellurik (MT) yang akan melibatkan kemampuan 

intelektual tertentu. 

Di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, tantangan utama dalam mengoptimalkan 

penerimaan kehutanan adalah upaya menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kebijakan yang 

akan ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan kehutanan pada tahun 2016 adalah: (i) 

penyesuaian tarif pengenaan PNBP secara berkala (revisi PP tarif dan jenis PNBP); (ii) 

penyesuaian secara berkala atas penetapan Harga Patokan pengenaan PSDH dan HHBK, serta 

regulasi diberbagai bidang untuk merangsang tumbuhnya usaha sektor kehutanan; (iii) 

reformasi tata kelola melalui perbaikan peraturan terkait; (iv) peningkatan peran serta para 

pihak terkait; (v) peningkatan kualitas pengelola PNBP; (vi) optimalisasi terhadap piutang PNBP 

yang belum tertagih (wajib bayar yang menunggak pembayaran PNBP); (vii) Pengembangan 

sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi (TI) yang dapat 

diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan 

Kabupaten/Kota; peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam (hasil hutan kayu, 

bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem); (viii) penerbitan IUPHHK-HA/RE pada 

areal bekas tebangan; (ix) penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan 

tanaman, penambahan areal tanaman pada hutan tanaman; serta (x) pemberlakuan sistem 

pembayaran PNBP secara elektronik (SIMPONI). 
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Sementara itu, kebijakan umum yang akan ditempuh pada tahun 2016 di sektor 

perikanan antara lain melalui: (i) mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara 

berkelanjutan; (ii) meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 

serta (iii) mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif. 

Dalam tahun 2016, Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan peran BUMN 

sebagai agen pembangunan untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah khususnya 

dibidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk 

itu, kebijakan payout ratio dalam tahun 2016 akan dilaksanakan melalui: (i) penyesuaian target 

dividen dari BUMN sektor perminyakan, pertambangan, dan perkebunan sesuai dengan kondisi 

ekonomi makro terkini; (ii) tetap menjaga rasio kecukupan modal BUMN Perbankan di atas 15 

persen; dan (iii) tidak menarik dividen atas BUMN yang Laba namun kesulitan cash flow. 

Selanjutnya, upaya optimalisasi PNBP Lainnya, khususnya dari 6 K/L sebagai 

penyumbang terbesar PNBP Lainnya, juga masih menghadapi tantangan, yaitu belum 

optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP K/L. Keenam K/L 

tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Perhubungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Dalam tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan beberapa 

pokok kebijakan, diantaranya: (i) melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada 

penyelenggaraan telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio; (ii) melaksanakan 

penegakan hukum terhadap alat perangkat telekomunikasi, pengguna frekuensi radio, dan 

pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi; (iii) melakukan otomatisasi/modernisasi proses 

perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik; (iv) 

meningkatkan Intensifikasi penagihan PNBP dari sumber BHP Telekomunikasi kepada para 

penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran secara periodik dan intensif; (v) meningkatkan 

pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran BHP Telekomunikasi terhadap 

para wajib bayar dengan melibatkan Auditor/Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP 

sebagai pendamping; (vi) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara 

telekomunikasi untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada 

negara melalui forum bimbingan teknis; (vii) melaksanakan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi baik yang memiliki izin penyelenggaraan maupun 

yang tidak memiliki izin penyelenggaraan; serta (viii) penyempurnaan database wajib bayar 

BHP Telekomunikasi. 
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Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016 akan 

melakukan beberapa pokok kebijakan, antara lain: (i) menunjang peneliti, perguruan tinggi, dan 

industri untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas layanan kepada masyarakat; 

(ii) kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan pada seluruh Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) mulai tahun akademik 2013/2014; (iii) penegerian dan Pendirian PT baru untuk 

menambah kapasitas tampung (Tahun 2015 akan terdapat perubahan 9 PTN baru); (iv) 

pembukaan program studi baru, baik program Diploma, Sarjana, maupun pasca sarjana atas 

inisiatif PT. 

Pokok-pokok yang akan ditempuh oleh Kepolisian RI (POLRI) dalam tahun 2016, antara 

lain: (i) menyediakan bahan baku fungsi lalu lintas yaitu SIM, STNK, BPKB, STCK, TNKB, TCKB, 

blanko tilang dan blanko teguran terhadap pelanggaran lalu lintas; (ii) meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di bidang Regident (Registrasi dan Identifikasi) pengemudi dan kendaraan 

bermotor berbasis teknologi, Registrasi dan Identifikasi Elektronik dengan kegiatan penggelaran 

SIM online, STNK online dan BPKB online; (iii) memberikan honor kepada petugas pelaksana 

PNBP dalam upaya peningkatan pelayanan publik; (iv) terkait fungsi intel, Kapolri mempunyai 

kebijakan tentang penggudangan senjata api dan bela diri yang tertuang dalam Surat Telegram 

Kapolri Nomor: TR/1117/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 sehingga senjata api milik 

masyarakat yang telah digudangkan tidak dapat lagi diberikan izin penggunaannya namun izin 

kepemilikan Senpi/buku pas tersebut tetap diberikan; (v) terkait target PNBP dari senjata api 

sebagian besar diperoleh dari penerbitan izin senjata api dengan peruntukan Satpam Polsus 

bagi instansi dan pembaharuan izin olahraga oleh atlet menembak; (vi) terkait dengan SKCK, 

pada Tahun 2015 Kemenpan dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat edaran Nomor: 

B/2156/M.PAN.RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Penerapan Sistem E-formasi, yaitu 

sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, masyarakat yang akan mengikuti test menjadi 

pegawai/CPNS sudah harus memiliki SKCK dan kartu kuning namun setelah diterbitkan surat 

edaran tersebut maka SKCK dan kartu kuning tersebut dibutuhkan setelah dinyatakan lulus 

menjadi PNS; (vii) terkait upaya peningkatkan target PNBP Umum/Lainnya T.A. 2016, Puskeu 

Polri akan mensosialisasikan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan harapan 

agar para Kasatker dapat memetakan aset Polri yang disewakan dan menyetorkan dana yang 

diterima ke kas negara, menginventarisasi Surat Izin Penempatan (SIP) Rumah Dinas (Rumdin) 

di lingkungan Polri, serta menertibkan aset tanah/bangunan Polri dan Rumdin Polri sesuai Surat 

Perintah Kapolri Nomor: Sprin/784/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Tentang Pelaksanaan 

Penertiban Aset Tanah/Bangunan dan Rumdin Polri di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. 
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Upaya optimalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam tahun 2016 dilakukan 

terutama melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang akan 

meningkatkan jumlah PNBP Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan. 

Upaya optimalisasi PNBP Lainnya yang berasal dari Kementerian Perhubungan dalam 

tahun 2016 akan ditempuh melalui: (i) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan 

transportasi; (ii) meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan angkutan antar moda dan 

memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antar moda; (iii) mendorong peran serta pemerintah 

dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan; (iv) penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan 

standardisasi nasional, regional dan internasional di bidang lalulintas; (v) peningkatan sumber 

daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk 

memberikan insentif petugas operasional; (vi) intensifikasi PNBP dengan meningkatkan 

penagihan atas piutang wajib bayar; serta (vii) ekstensifikasi PNBP dengan mengoptimalkan 

penggunaan BMN. 

Untuk mengoptimalkan PNBP dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan antara lain: (i) 

penertiban data aset; (ii) intensifikasi pendapatan umum lainnya; (iii) penyelenggaraan 

pelayanan pertanahan yang lebih proaktif melalui program “LARASITA”, penyebarluasan 

informasi, dan pemberdayaan masyarakat; serta (iv) peningkatan transparansi pelayanan 

kepada masyarakat. 

Disamping itu, Pemerintah juga akan terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan 

BLU kepada masyarakat. Upaya perbaikan tersebut akan dilaksanakan, baik melalui penyusunan 

dan/atau penyempurnaan peraturan maupun melalui peningkatan pembinaan kepada BLU yang 

ada di kementerian/lembaga. 

5.3.3  Kebijakan Belanja Negara 

Berdasarkan  pencapaian target pembangunan tahun 2014, perkembangan kondisi 

perekonomian 2015 serta prospek perekonomian di masa mendatang, maka salah satu target 

pembangunan yang akan dicapai dalam tahun 2016 adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi 

pada kisaran 5,8–6,2 persen. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat 

menurunkan tingkat pengangguran berkisar antara 5,2 – 5,5 persen, dan menurunkan tingkat 
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kemiskinan berkisar antara 9,0 – 10,0 persen. Untuk mencapai target-target tersebut, alokasi 

belanja negara dalam tahun 2016 diperkirakan berkisar 16,0 – 19,0 persen dari PDB. 

Pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2016 tersebut esensinya diarahkan agar 

belanja negara semakin efisien, produktif dan berkualitas. Arah kebijakan belanja negara 2016, 

ditempuh melalui 10 (sepuluh) kebijakan utama. Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur 

untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung sektor kemaritiman dan kelautan, 

mencapai kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan serta peningkatan 

industri dan pariwisata. Kedua, meningkatkan efisiensi belanja negara antara lain: kebijakan 

subsidi yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas. 

Ketiga, mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 

publik dan efisiensi birokrasi melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, antisipasi UU No. 

5/2014 tentang ASN. Keempat, mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional 

melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Kelima, 

mendukung pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, antara 

lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat 

pertumbuhan di luar Jawa dan Kawasan Timur (antara lain infrastruktur, pendidikan, dan 

kesehatan). Keenam, mendukung efektifitas dan keberlanjutan SJSN (Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) serta perbaikan pelayanan kesehatan. Ketujuh, 

memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen 

dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan. Kedelapan, 

mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi Transfer 

ke Daerah (peningkatan DAK secara signifikan) dan Dana Desa yang lebih besar daripada 

peningkatan alokasi Belanja K/L serta pemenuhan secara bertahap alokasi Dana Desa sesuai 

amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesembilan, penyediaan dukungan bagi pelaksanaan 

program 1 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kesepuluh, antisipasi 

ketidakpastian perekonomian antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal. 

Pada tahun 2016, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan belanja Pemerintah 

Pusat antara lain (i) Pelaksanaan undang-undang Aparat Sipil Negara (ASN); (ii)  tekanan inflasi 

dan pelemahan nilai tukar; (iii) menjaga konsistensi untuk melakukan efisiensi belanja, (iv) 

upaya memperkuat belanja produktif untuk mendukung pencapaian target pembangunan; dan 

(v) Upaya untuk meningkatkan efektifitas dan menjaga keberlanjutan program SJSN dibidang 

kesehatan dan ketenagakerjaan. 
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Menjawab tantangan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat serta sejalan dengan arah 

kebijakan belanja negara  tahun 2016, maka arah kebijakan belanja Pemerintah Pusat tahun 

2016 direncanakan sebagai berikut. Pertama, mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, antara lain melalui peningkatan kesejahteraan 

aparatur PNS. 

Kedua, Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP 

tahun 2016, antara lain (a) dimensi Pembangunan Manusia: mendukung wajib belajar 12 tahun, 

mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan penyediaan perumahan, air bersih, dan 

sanitasi; (b)dimensi pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan 

ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; dan (c) dimensi 

pemerataan dan pengurangan kesenjangan, baik antar kelas pendapatan dan antar wilayah. 

Ketiga, memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan 

keamanan, politik dan demokrasi. Keempat, melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat 

sasaran. Kelima, meningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN di bidang 

kesehatan dan ketenagakerjaan. Keenam, mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui 

dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana melalui pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. Ketujuh, menyelaraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi 

Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) ke DAK. 

Seiring dengan arah kebijakan belanja Pemerintah Pusat tersebut, esensi dari kebijakan 

belanja Kementerian/Lembaga tahun 2016 akan difokuskan untuk belanja yang produktif, 

efektif dan efisien, serta lebih berkualitas untuk mendukung pencapaian program-program 

prioritas nasional. Arah kebijakan belanja Kementerian/Lembaga tahun 2016 yaitu: (i) 

meningkatkan kesejahteraan pegawai agar dapat memacu produktivitas dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, serta mengantisipasi pelaksanaan UU Aparatur 

Sipil Negara; (ii) mendorong efisiensi kegiatan operasional Kementerian/Lembaga namun 

dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (iii) penguatan 

pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan melalui belanja produktif, efektif dan efisien, 

serta mendukung pembangunan yang merata di semua wilayah; (iv) memperbaiki kualitas 

pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan Jaminan Ketenagakerjaan pada 

Sistem Jaminan Sosial Nasional; (v) meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengarahkan 

agar pemanfaatan anggaran pendidikan difokuskan untuk perbaikan sarana dan prasana 

pendidikan dan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat; (vi) mendukung konektivitas 

nasional melalui pembangunan jalan, pelabuhan, poros maritim dan jalur transportasi laut 
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untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan efisiensi biaya logistik; (vii) meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran; 

dan (viii) mendukung ketahanan energi melalui penyediaan alokasi anggaran untuk 

pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW; serta (ix) mendukung ketahanan pangan melalui 

alokasi anggaran untuk penyediaan bibit, jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian, dan 

peningkatan kualitas riset. 

Untuk belanja non Kementerian/Lembaga, arah kebijakan yang akan ditempuh 

pemerintah adalah: (i) memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang Pemerintah secara tepat 

waktu dan jumlah untuk kesinambungan pembiayaan, serta menjaga efisiensi antara lain 

melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan melaksanakan lindung nilai (hedging); (ii) 

melanjutkan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan kepada 

pemerintah daerah, untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan 

kegiatan lainnya yang berbasis kinerja; dan (iii) mengantisipasi dinamika perekonomian global 

dan domestik melalui alokasi anggaran untuk antisipasi perubahan asumsi dasar makro, 

cadangan risiko fiskal, dan gejolak harga pangan; serta (iv) subsidi. 

Di samping itu, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, Pemerintah 

melakukan kerjasama dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). 

Skema KPS tersebut merupakan dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk 

tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama 

pemerintah dengan Badan Usaha. Dukungan Kelayakan tersebut bertujuan untuk: (1) 

meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan 

Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas 

dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui 

infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.  

Sementara itu, kebijakan subsidi tahun 2016 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 berbagai tantangan dalam meningkatkan efisiensi 

subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi. 

Beberapa tantangan di bidang subsidi energi antara lain: (i) penerapan sistem 

tertutup untuk konsumen penerima BBM bersubsidi agar menjadi lebih tepat sasaran dengan 

sistem pengawasan dan aspek hukum yang tegas dan jelas; (ii) ketersediaan energi primer 



 

129 

 

untuk pembangkit listrik dimana kondisi geografis lokasi sumber daya energi yang jauh dari 

pusat permintaan energi; (iii) ketersediaan gas bumi untuk ketenagalistrikan dalam negeri 

lebih dipengaruhi oleh masalah kontrak ekspor jangka panjang dan kesiapan infrastruktur 

gas bumi dalam negeri belum optimal; (iv) potensi energi baru dan terbarukan relatif besar, 

tetapi pemanfaatannya masih rendah; dan (v) kapasitas infrastruktur kilang minyak yang 

masih terbatas. 

Sementara itu, tantangan subsidi non-energi di tahun 2016 antara lain: (i) validitas 

database penerima subsidi; (ii) peningkatan pengawasan distribusi pupuk dan benih bersubsidi 

agar tidak terjadi kelangkaan; (iii) penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; 

(iv) jaminan ketersediaan pasokan gas bagi industri pupuk; (vi) peningkatan efektifitas 

penyaluran pupuk/benih bersubsidi masing-masing sesuai RDKK dan Daftar Usulan Pembeli 

Benih Bersubsidi (DUPBB); (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, pokok-pokok kebijakan subsidi BBM 

tahun 2016 antara lain: (i) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar 

dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (ii) melaksanakan efisiensi 

dan efektivitas subsidi LPG tabung 3 kg; (iii) meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan 

untuk transportasi dan tenaga listrik; (iv) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan 

jaringan gas kota untuk rumah tangga; (v) meningkatkan pengawasan penyaluran BBM 

bersubsidi dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi; dan (vi) 

meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM 

bersubsidi dan LPG tabung 3 Kg. 

Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2016 dapat 

diuraikan sebagai berikut: (i) meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya melalui program 

listrik perdesaan dan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan; (ii) 

meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik 

berbahan bakar gas dan batu bara, serta menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam 

pembangkit tenaga listrik; (iii) memberikan subsidi langsung untuk pelanggan rumah tangga 

dengan daya 450 VA; (iv) memberikan subsidi sampai dengan kWh tertentu untuk pelanggan 
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rumah tangga dengan daya 900 VA; (v) mengembangkan energi baru dan terbarukan khususnya 

di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan mensubstitusi PLTD di daerah-

daerah terisolasi; dan (vi) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan. 

 Sementara itu, guna menghadapi tantangan subsidi non energi, maka arah kebijakan 

subsidi non-energi tahun 2016 akan difokuskan pada lima  kebijakan pokok sebagai berikut. 

Pertama, pemberian subsidi pangan (raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang 

didukung dengan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi 

pangan. Kedua, melaksanakan secara bertahap mekanisme subsidi pupuk melalui subsidi 

langsung kepada petani. Ketiga, perbaikan pelayanan umum bidang transportasi dengan 

memberikan bantuan subsidi/PSO untuk angkutan penumpang kereta api dan angkutan kapal 

laut kelas ekonomi dan perbaikan pelayanan umum bidang pers. Keempat, peningkatan daya 

saing usaha dan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan petani 

melalui penyempurnaan bantuan subsidi kredit program serta pemenuhan kebutuhan 

masyarakat terhadap akses air minum. Kelima, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan 

Program Satu Juta Rumah bagi MBR. 

Secara khusus, kebijakan subsidi pangan (raskin) pada tahun 2016 tetap akan 

dialokasikan untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan kuantum raskin 15 

kg/RTS/bulan yang  didukung dengan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi 

anggaran subsidi pangan. 

Selain itu, subsidi pupuk masih tetap dilanjutkan dengan penyempurnaan 

penyalurannya. Volume pupuk bersubsidi tahun 2016 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton. 

Subsidi pupuk tetap diberikan dengan sistem tertutup melalui mekanisme Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok (RDKK). Mekanisme pelaksanaan subsidi langsung kepada petani akan 

dilakukan secara bertahap. Disamping itu, Pemerintah terus berupaya agar HPP ditetapkan 

mendekati harga keekonomian dan mengusulkan rencana kenaikan HET untuk mengurangi 

disparitas harga pupuk. Selain itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan 

pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang, serta penyempurnaan basis data yang berbasis 

orang dan lahan. 

Dalam rangka pencapaian target produksi padi sebanyak 76 juta ton (luas tanam 15 juta 

ha),  jagung sebanyak 21,36 juta ton (luas tanam sekitar 4,37 juta ha), dan kedelai sebesar 1,8 

juta ton (luas tanam 1,2 juta ha) di tahun 2016, maka penyaluran subsidi benih untuk komoditas 
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padi dan kedelai tetap akan dilanjutkan seperti pola pelaksanaan tahun 2015 dengan 

mekanisme Daftar Usulan Pembeli Benih Bersubsidi (DUPBB).  

Dalam rangka pelayanan umum di bidang transportasi, Pemerintah mengalokasikan 

anggaran subsidi/PSO Kereta Api 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 Jabodetabek. Disamping itu, di bidang 

transportasi angkutan kapal laut, Pemerintah juga memberikan subsidi PSO Angkutan Laut bagi 

penumpang kelas ekonomi dan angkutan ke daerah-daerah terpencil. Secara khusus, kebijakan 

subsidi PSO Angkutan Laut tahun 2016 dialokasikan untuk melayani rute-rute perjalanan 

sebanyak 24 kapal armada laut, dengan terus dilakukan penyesuaian jumlah pelabuhan yang 

disinggahi dan tarif.   

Untuk memberikan layanan informasi bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan 

rawan konflik, dalam tahun 2016 tetap dialokasikan subsidi PSO Informasi Publik melalui Kantor 

Berita Antara. Secara rinci, kebijakan subsidi PSO untuk informasi publik bidang pers tahun 2016 

berupa: (i) inovasi produk berita PSO dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi 

(penambahan produk radio features dan radio hardnews); (ii) pengembangan distribusi produk 

PSO melalui kanal-kanal distribusi yang dapat diakses langsung oleh publik; (iii) penguatan 

produksi dan distribusi di daerah, meliputi daerah terpencil, terluar, perbatasan, daerah konflik, 

daerah rawan konflik, dan daerah tertinggal; (iv) penguatan kelembagaan dan kapasitas produk 

berita di daerah; (v) produksi konten video untuk dipasok di berbagai saluran TV Nasional, 

termasuk TVRI, dan TV lokal (dari 50 di tahun 2015 menjadi 75 di tahun 2016); (vi) produksi 

konten teks dan foto untuk dipasok di berbagai media cetak dan elektronik (radio) baik nasional 

maupun lokal; (vii) pengemasan konten teks dan foto untuk dijadikan sisipan koran (dari 25 

Provinsi ditahun 2015 menjadi 30-34 Provinsi tahun 2016), media cetak, maupun media 

elektronik; dan (viii) pendistribusian berita ke mancanegara, utamanya melalui kerjasama dengan 

kantor berita asing serta KBRI serta Jaringan kantor Berita Regional maupun Asia Pasifik. 

Dalam mendukung program pemberdayaan Koperasi dan sektor Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (KUMKM), Pemerintah berusaha meningkatkan akses permodalan KUMKM dari sektor 

perbankan, antara lain melalui penyediaan subsidi bunga kredit program, dan penjaminan Kredit 

Usaha Rakyat. Di tahun 2016, Pemerintah akan melakukan uji coba penerapan skim kredit 

program yang lebih terintegrasi yang bertujuan untuk mensinergikan program-program 

pembiayaan yang selama ini telah berjalan untuk menjangkau masyarakat sasaran. Dalam 

penerapan ini akan dibangun sebuah database kredit program yang terintegrasi, yang digunakan 
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untuk menyimpan dan menyajikan data dan informasi mengenai profil calon debitur dan debitur, 

data kredit, serta transaksi penyaluran dan pengembalian kredit program. Di sisi lain, IJP KUR juga 

tetap akan dialokasikan untuk penyaluran KUR tahun sebelumnya yang belum jatuh tempo dan 

rencana skim KUR Mikro dengan pinjaman sampai dengan maksimal Rp25 juta. Selain itu, 

Pemerintah tetap akan memberikan subsidi bunga air bersih kepada PDAM dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Untuk mendukung program rumah 

murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mulai tahun 2016 Pemerintah akan menyediakan 

dukungan penganggaran bagi pelaksanaan Program Satu Juta Rumah bagi MBR. 

Kebijakan pemberian subsidi pajak akan terus dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai 

insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas 

obligasi Pemerintah, dalam bentuk 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, serta BM DTP. 

Dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pada tahun 2016 

alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan ditingkatkan lebih besar daripada peningkatan 

belanja K/L utamanya melalui peningkatan DAK dan Dana Desa secara signifikan. Kebijakan 

pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 akan difokuskan untuk 

mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, seiring dengan penerapan 

kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah. Tujuan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa tahun 2016 adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah, meningkatkan 

kualitas pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah, mendorong peningkatan 

kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi (local taxing power), serta 

mengurangi kesenjangan antar daerah khususnya melalui upaya pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah. Di samping itu, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 

akan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah serta antar daerah yang diupayakan proporsional, adil, dan akuntabel dalam 

perhitungan dan distribusinya.   

Dalam pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah masih menghadapi 

beberapa tantangan yang memerlukan penanganan secara tepat. Tantangan dalam pelaksanaan 

DBH SDA 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 
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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. Tantangan dalam pelaksanaan DAK adalah banyaknya bidang-bidang 

yang didanai DAK menyebabkan pendanaan DAK menjadi kurang fokus pada kegiatan yang 

seharusnya menjadi prioritas nasional. Untuk Transfer Lainnya tantangan yang dihadapi adalah 

antara lain penyaluran kurang/lebih salur dana BOS dan tunjangan penghasilan guru, khususnya 

dalam hal akurasi dan validasi jumlah data siswa dan guru per daerah. Sementara untuk Dana 

Desa, tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan persiapan administrasi penyaluran Dana 

Desa di tingkat kabupaten/kota. 

Pada tahun 2016 alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dikelompokkan menjadi: (1) 

Transfer ke Daerah; dan (2) Dana Desa. Transfer ke Daerah terdiri atas: (i) Dana Perimbangan 

(DBH, DAU, dan DAK); (ii) Dana Otonomi Khusus; (iii) Dana Keistimewaan DIY; dan (iv) Dana 

Transfer Lainnya. Dana Transfer Lainnya meliputi: Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan 

Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana 

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). 

Kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) diarahkan untuk memperbaiki kualitas 

penganggaran dan penyaluran, guna meningkatkan kepastian bagi daerah, baik dalam hal 

jumlah maupun ketepatan waktu penyaluran DBH. Kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) 

diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (equalization 

grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal melalui pembatasan porsi 

alokasi dasar dan penyesuaian bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan 

tetap memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU dan total penurunannya 

relatif kecil. 

Kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk:(i) menyederhanakan 

bidang DAK dengan berorientasi pada 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu: (a) dimensi 

pembangunan manusia; (b) dimensi pembangunan sektor unggulan; dan (c) dimensi 

pemerataan dan kewilayahan, sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan terhadap 

peningkatan output dan outcome; (ii) mengalokasikan DAK dengan lebih mengakomodasi 

aspirasi daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional, dan juga didasarkan pada 

pendekatan wilayah sebagai kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan di daerah-

daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil dan daerah terluar. (iii) mendorong 
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pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah menjadi kewenangan daerah ke DAK terutama untuk memperkuat 

infrastruktur daerah; dan (iv) menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK 

afirmasi dengan kemampuan fiskal daerah. 

Kebijakan alokasi Dana Otonomi Khusus (otsus) pada tahun 2016 diarahkan untuk: (i) 

meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan dana 

otsus sesuai peraturan perundang-undangan; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus 

untuk mendanai pendidikan dan kesehatan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, serta untuk 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan 

kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan bagi Provinsi Aceh.  

Kebijakan alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2016 diarahkan untuk: (i) 

meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan Dana 

Keistimewaan DIY sesuai peraturan perundang-undangan; dan (ii) meningkatkan ketepatan 

penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan 

kewenangan keistimewaan DIY. 

Sementara itu, alokasi Dana Transfer Lainnya pada tahun 2016 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. Salah satu jenis Dana Transfer Lainnya adalah Dana Insentif Daerah 

(DID) yang diarahkan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang 

menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik, khususnya bagi daerah yang 

telah memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) secara optimal, serta memiliki 

kinerja perekonomian yang baik. 

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dialokasikannya Dana Desa dalam APBN. Sejalan 

dengan konsep Nawa Cita dan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa akan difokuskan untuk 

mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa. Kebijakan alokasi 

Dana Desa tahun 2016 adalah meningkatkan alokasi Dana Desa sesuai Road Map Dana Desa 

2015-2019, untuk secara bertahap mencapai 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah 

sebagaimana diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa diharapkan dapat menjadi bagian 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat, dengan terus mendorong pengelolaan Dana Desa secara tertib taat 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan 
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bertanggung jawab. Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa, 

pembangunan manusia dan masyarakat desa (community development), diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. 

Selain berbagai kebijakan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut, 

dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik 

di daerah, Pemerintah menempuh  beberapa langkah kebijakan yang diharapkan dapat 

mendorong perbaikan kualitas belanja APBD di daerah, antara lain: (i) mendorong pemerintah 

daerah agar menetapkan APBD tepat waktu; (ii) meningkatkan kualitas belanja APBD dengan 

proporsi belanja daerah yang sehat, sesuai dengan kebutuhan daerah (iii) mendorong peningkatan 

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) mendorong perencanaan APBD yang baik sehingga menekan 

jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD pada akhir tahun dan mengoptimalkan 

pemanfaatannya dalam APBD; dan (v) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui 

peningkatan jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP/WDP pada laporan keuangannya. 

5.3.4  Kebijakan Pembiayaan Anggaran 

Arah kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah tahun 2016 adalah: (i) 

menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah 

BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, 

kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (ii) mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas 

yang aman; (iii) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat 

secara lebih luas antara lain melalui obligasi ritel; (iv) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka 

pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM; (v) memprioritaskan 

skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (vi) 

memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (vii) 

mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Strategi kebijakan pembiayaan utang yang akan ditempuh oleh Pemerintah antara lain: 

(i) mengendalikan rasio utang terhadap PDB; (ii) mengoptimalkan peran serta masyarakat 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi 

domestik; (iii) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui 



 

136 

 

penerbitan sukuk yang berbasis proyek; (iv) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, 

terutama untuk bidang infrastruktur dan energi; (v) meningkatkan pemanfaatan fasilitas 

pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan; serta (vi) melakukan pengelolaan utang 

secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM). 

Pada tahun 2016, penerbitan SBN diperkirakan masih merupakan sumber utama 

pembiayaan anggaran. Namun, penerbitan SBN tersebut masih akan menghadapi tantangan 

internal dan eksternal pengelolaan utang. Tantangan internal terutama terkait risiko nilai 

tukar yang merupakan konsekuensi adanya peningkatan utang dalam valuta asing sebagai 

upaya untuk diversifikasi basis investor dan juga tantangan pada stabilitas ekonomi makro 

domestik. Selain itu, tantangan eksternal juga berasal dari pertumbuhan ekonomi global yang 

masih rendah dan dampak krisis utang Eropa yang diperkirakan masih berlanjut. Namun, 

kebijakan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat sebagai akibat membaiknya perekonomiannya 

diperkirakan masih akan cukup berdampak pada kondisi perekonomian domestik yang 

berimbas terutama kepada nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Sementara itu, 

tantangan untuk pembiayaan melalui pinjaman luar negeri terutama adalah risiko perubahan 

nilai tukar, kapasitas pinjaman luar negeri yang semakin terbatas mengingat Indonesia tidak lagi 

memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman lunak, serta hampir tercapainya kuota negara 

(country limit) dari beberapa pemberi pinjaman 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 2016 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. Kegiatan tersebut harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk 

pembangunan infrastruktur melalui BUMN, Pemda, dan BUMD.  

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, pembiayaan utang tahun 2016 akan 

mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: (i) kemampuan membayar kembali (solvabilitas); 

(ii) kemampuan menyerap pinjaman sesuai  rencana/target; (iii) pemanfaatan untuk kegiatan 

produktif dan memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian domestik, misalnya untuk 

percepatan pembangunan infrastruktur; (iv) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada 
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level yang aman; (v) minimasi pinjaman pada tingkat risiko yang terkendali; dan (viii) menjaga 

keseimbangan makro. 

Sementara itu, arah kebijakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari non-utang 

tahun 2016 adalah: (i) mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana 

transportasi, permukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi 

dana investasi pemerintah, kewajiban penjaminan, dan pendanaan yang bersumber dari luar 

negeri; (ii) mendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMN; (iii) mendukung pemenuhan 

kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional serta 

mempertahankan persentasi kepemilikan modal melalui alokasi PMN; (iv) mendukung 

pemenuhan ketersediaan rumah melalui program pembangunan 1 Juta Rumah yang dapat 

dijangkau MBR baik melalui program penyertaan modal negara, maupun dana bergulir dengan 

mempertimbangkan instrumen yang paling efisien serta melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaannya agar tepat sasaran; serta (v) mendukung peningkatan kapasitas dana 

pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, 

peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan 

fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. 

Pada tahun 2016, upaya peningkatan penerimaan cicilan pengembalian penerusan 

pinjaman wajib dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan penerimaan pembiayaan. Pemerintah 

akan tetap melakukan program penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah, BUMN, dan 

BUMD. Kebijakan program penyelesaian piutang negara tersebut tidak hanya untuk optimalisasi 

penerimaan negara, tetapi juga untuk penyehatan debitur (Pemda, BUMN, dan BUMD).  

Sasaran  Penyertaan Modal Negara (PMN) ditujukan untuk: (i) BUMN yang 

melaksanakan penugasan/kebijakan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 

pemenuhan hajat hidup orang banyak; (ii) mempertahankan porsi kepemilikan, sehingga 

Pemerintah masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutan;  (iii) peningkatan upaya 

kapasitas usaha BUMN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara; (iv) 

mempertimbangkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi, dan (v) dialokasikan setelah 

ada review dari BPK atau BPKP terhadap BUMN tersebut. 

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 
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tersebut untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan 

pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. 

Pada tahun 2016, Pemerintah berencana menambah alokasi dana pengembangan 

pendidikan nasional dengan harapan memperbesar dana abadi (endowment fund) dan sekaligus 

memperbesar manfaatnya di masa yang akan datang. Dana yang selama ini diinvestasikan 

diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang akan digunakan antara lain untuk beasiswa, 

membantu pendanaan kegiatan riset, dan dana untuk keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan 

yang rusak disebabkan oleh bencana alam.  Selanjutnya, Pemerintah juga akan mengalokasikan 

dana bergulir untuk mendukung penyediaan perumahaan bagi MBR melalui program 

pembangunan 1 Juta Rumah.   

Sementara itu, dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan, Pemerintah akan 

berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLU dalam membantu sektor-sektor 

tertentu agar dapat berkembang salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan pada 

sektor UMKM. 

Pemerintah juga akan tetap mengalokasikan dana kewajiban penjaminan untuk 

percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, percepatan 

penyediaan air minum, dan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui Badan 

Usaha Penjaminan Infrastruktur. Penetapan besaran dan kebijakan pemberian jaminan 

Pemerintah mengacu pada strategi pengelolaan utang negara jangka menengah 2015-2019. 

 

5.4 KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH (MEDIUM TERM FISCAL 
FRAMEWORK/MTFF) 

Kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan 

perekonomian, yang difokuskan pada 3 (tiga) fungsi utama yaitu (i) fungsi alokasi yang 

esensinya mendorong pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan 

penyediaan barang publik, (ii) fungsi distribusi yang menekankan pendistribusian pendapatan 

negara dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan kesenjangan serta 

perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, (iii) fungsi stabilisasi yang esensinya menjaga 

stabilitas makro (kesimbangan internal dan eksternal) dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan.  

Untuk mendukung terwujudnya 3 (tiga) tujuan pokok secara optimal, kebijakan fiskal 

harus dikelola secara sehat dan berkelanjutan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka 
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panjang. Seiring dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai 

instrumen utama kebijakan fiskal harus didesain agar efisien dalam memanfaatkan sumber daya 

dan produktif dalam mendukung pencapaian target namun tetap mengendalikan risiko dan 

menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilisasi makro dalam jangka menengah. Hal ini memberi 

penekanan bahwa tujuan akhir pemanfaatan APBN benar-benar perlu diarahkan untuk 

mendukung pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan bukan hanya dalam 

perspektif jangka pendek semata tetapi juga dalam perspektif jangka menengah.  

Secara umum konsep Kerangka Kebijakan Jangka Menengah (Medium Term Fiscal 

Framework/MTFF) merupakan bagian dari Kerangka Jangka Menengah (Medium Term 

Framework/MTF). Adapun Kerangka Jangka Menengah merupakan instrumen perencanaan 

yang mempungai nilai strategis dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal. Kerangka Jangka 

Menengah merupakan perangkat perencanaan yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk 

mendasarkan kebijakan fiskal yang berkelanjutan selaras dengan sumber daya yang tersedia. 

Secara umum Kerangka Jangka Menengah (MTF) meliputi tiga tingkatan.  

MTFF merupakan kontrol agregat (aggregate control) yang berfungsi mendisiplinkan 

pengelolaan fiskal (aggregate  fiscal discipline) agar senantiasa konsisten dalam pencapaian 

target dengan tetap menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka menengah. MTFF dapat 

digunakan untuk proyeksi resource envelope secara aggregate dan selanjutnya dapat dijadikan 

dasar dalam pengalokasian anggaran secara top down. Hal yang fundamental dalam MTFF 

adalah merupakan instrumen untuk mendisiplinkan pengelolaan fiskal secara aggregat 

(aggregate fiscal discipline) agar senantiasa konsisten dalam mendukung pencapaian target 

fiskal dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.  

Medium Term Budget/Expenditure Framework (MTBF/MTEF) merupakan kerangka 

jangka menengah yang berfokus pada prioritas nasional dan sektoral, dan alokasi anggaran. Hal 

ini memberi penekanan terhadap pengalokasian anggaran pada kegiatan prioritas dalam rangka 

mencapai output/outcome yang optimal dengan memanfaatkan amplop sumber daya (resource 

envelope) yang tersedia. Adapun proyeksi resource envelope yang dihasilkan MTFF tersebut 

selanjutnya dijadikan basis dalam menentukan pagu anggaran kementerian/lembaga. Prosesnya 

dapat dilakukan melalui top down dan bottom up (usulan dari kementerian), tetapi masih 

terfokus basis masukan.  

Medium Term Performance Framework (MTPF), merupakan kerangka jangka menengah 

yang fokus pada penganggaran berbasis output/outcome dengan penekanan pada pengukuran 

dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, MTPF merupakan tahapan akhir dari Kerangka Jangka 
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Menengah yang esensinya menselaraskan pengalokasian anggaran dengan kinerja/outcomes 

yang hendak dicapai. Pada umumnya  diimplementasikan oleh negara yang telah sukses 

menjalankan MTBF. 

Esensi kebijakan fiskal jangka menengah (MTFF) adalah kebijakan yang ditempuh 

pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mendukung terwujudnya hal 

tersebut secara optimal, perlu ditopang oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan yang 

tidak hanya dalam perspektif jangka pendek tetapi juga dalam perspektif jangka menengah. 

Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen fiskal harus direncanakan agar 

senantiasa efisien dalam pengelolaan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian 

target-target pembangunan (pertumbuhan dan kesejahteraan) dengan tetap mengendalikan 

risiko dan menjaga berkelanjutan fiskal dalam jangka menengah. Hal ini dilakukan dengan 

mengarahkan agar struktur APBN  konsisten mendukung pencapaian target pembangunan 

secara optimal namun tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah.  

Adapun beberapa hal yang mempunyai nilai strategis dalam struktur APBN yang perlu  

dijaga, antara lain: (i) mengkaitkan besaran alokasi belanja produktif dengan target 

pertumbuhan ekonomi, (ii) mendorong optimalisasi pendapatan khususnya penerimaan 

perpajakan (tax ratio)  dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung upaya 

pencapaian target, (iii) mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka 

menengah, melalui: (a) pengendalian defisit dalam batas aman, (b) mengendalikan rasio utang 

pada batas terkendali, dan (c) mendorong keseimbangan primer menuju positif. Hal tersebut 

sebagai upaya untuk mendisiplinkan fiskal  agar senantiasa konsisten mendukung pencapaian 

target-target pembangunan secara optimal dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam 

jangka menengah. Selanjutnya hal tersebut sebagai basis dalam  penyusunan APBN dan 

sekaligus sebagai pengawasan menyeluruh (aggregate control) untuk mendisiplinkan 

pengelolaan fiskal (fiscal dicipline) dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan fiskal 

dalam jangka menengah.  

Berkenaan dengan hal tersebut maka substansi dari MTFF adalah: (i) sebagai dasar 

penyusunan APBN agar optimal dalam pencapaian target namun dengan risiko terkendali dan 

berkelanjutan dalam jangka menengah; (ii) sebagai pengawasan menyeluruh untuk menjaga 

konsistensi kebijakan jangka menengah; dan (iii) sebagai basis untuk melakukan penyesuaian 

kebijakan untuk mendukung pencapaian target jangka menengah. 
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Secara umum beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam mendesain MTFF 

adalah: (i) perlu memproyeksi indikator makro ekonomi dalam jangka menengah; (ii) perlu 

merencanakan kebijakan ekspansif/kontraktif yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan 

makro ekonomi dan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta kebutuhan pencapaian target 

pembangunan;  (iii) perlu mendesain kebijakan pendapatan negara yang esensinya diarahkan 

untuk mendorong produktivitas sekaligus menjaga iklim investasi sehingga mendukung 

keberlanjutan pendapatan negara dimasa mendatang; (iv) Perlu mendesain agar arah kebijakan 

belanja negara benar-benar efisien, produktif, untuk mendukung pencapaian target serta 

responsif dan antisipatif terhadap ketidakpastian; (v) perlu desain kebijakan yang diarahkan 

menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) melalui: (a) pengendalian defisit dalam 

batas aman, (b) pengendalian utang serta mengarahkan agar pemanfaatan utang benar-benar 

untuk kegiatan produktif, serta (c) menjaga agar keseimbangan primer (primary balance) 

menuju positif; (vi) menjaga ketahanan fiskal, hal tersebut dilakukan dengan: (a) penyediaan 

bantalan fiskal (fiscal buffer) yang memadai untuk mengantisipasi ketidakpastian, (b) 

meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberi kontribusi yang 

optimal bagi keberlanjutan fiskal dalam menopang stabilisasi perekonomian disaat menghadapi 

tekanan yang cukup kuat, (c) mengendalikan kerentanan fiskal dalam batas toleransi sebagai 

upaya pencegahan untuk menghindari atau meminimalisir risiko. 

Adapun strategi untuk mendorong agar struktur APBN lebih efisien, produktif dalam 

mendukung pencapaian target dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal 

dalam jangka menengah, maka hal tersebut ditempuh dengan mendisiplinkan pengelolaan fiskal 

dengan membuat target fiskal. Hal tersebut dilakukan dengan membuat target-target baik pada 

sisi pendapatan (tax ratio), belanja (belanja produktif), serta pembiayaan (primary balance, 

defisit dan rasio utang). Upaya tersebut dimaksudkan agar pengelolaan fiskal lebih konsisten 

dalam pencapaian target dalam jangka menengah, dan selanjutnya target-target fiskal tersebut 

akan digunakan sebagai dasar penyusunan postur APBN, kontrol agregat (aggregate control) 

untuk menjaga konsistensi, basis penyesuaian dan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal jangka 

menengah. Adapun beberapa target fiskal tersebut berfungsi sebagai upaya untuk 

mendisiplinkan pengelolaan fiskal sesuai RPJM.  

Secara umum, kebijakan fiskal yang ditempuh diarahkan untuk mendukung pencapaian 

target pembangunan nasional (pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat) dengan 

tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai 

kebijakan yang disertai dengan penetapan target-target fiskal yaitu melalui: (i) peningkatan 
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belanja produktif  yang signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka 

penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi berkisar 2,5-2,7 persen PDB pada 

tahun 2019; (ii) penguatan program kesejahteraan (antara lain: SJSN, KIS, KIP, BOS); (iii) 

penguatan SDM (pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan); dan (iv) penguatan 

Desentralisasi Fiskal. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja tersebut, maka diperlukan peningkatan 

ruang fiskal (fiscal space) yang memadai. Hal tersebut dapat dicapai melalui optimalisasi 

pendapatan di satu sisi dan efisiensi belanja di sisi lainnya. Dalam hal ini, berbagai kebijakan dan 

target-target fiskal yang disusun meliputi: (i) peningkatan tax ratio mencapai kisaran 16 persen 

PDB pada tahun 2019; (ii) efisiensi belanja yang bersifat konsumtif, (iii) reformasi birokrasi 

yang diharapkan memberi kontribusi positif terhadap efisiensi belanja; (iv) melanjutkan 

kebijakan efisiensi subsidi (targeted subsidy).  

Dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan pendanaan pencapaian target 

pembangunan dan menjaga momentum serta mempertimbangkan batasan anggaran, masih 

diperlukan kebijakan fiskal yang ekspansif (defisit) dengan syarat: (i) defisit tetap dijaga pada 

level aman dan diupayakan terus menurun; (ii) rasio utang terhadap PDB diupayakan menurun 

secara bertahap sesuai kebutuhan pendanaan pembangunan; dan (iii) keseimbangan primer 

menuju positif. 

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut, masih diperlukan 

pembiayaan yang bersumber dari utang, yang diarahkan sebagai berikut: (i) pemanfaatannya 

diarahkan untuk kegiatan produktif; (ii) rasio utang dijaga dalam batas yang terkendali,  dan 

diupayakan terus menurun; (iii) mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) dalam 

batas toleransi. 

 

5.5.  RISIKO FISKAL 

Risiko  fiskal  didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  di  masa  mendatang  dapat  

menimbulkan tekanan  fiskal  terhadap  APBN.  Risiko fiskal yang besar dan tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya akan membahayakan sustainabilitas fiskal dan stabilitas makro 

ekonomi. 

Kesadaran  akan  adanya  risiko  fiskal  yang  dapat  membebani  APBN  dan  pencapaian  

tujuan kebijakan  fiskal  mendorong  Pemerintah  untuk  melaksanakan  pengelolaan  risiko  

fiskal  dan mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan 
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bersamaan dengan pengajuan  APBN  ke  DPR  setiap  tahun.  Pengungkapan  risiko  fiskal  sangat  

perlu  untuk  empat tujuan  strategis,  yaitu  (1)  peningkatan  kesadaran  seluruh  pemangku  

kepentingan  (stakeholder) dalam  pengelolaan  kebijakan  fiskal,  (2)  meningkatkan  

keterbukaan  fiskal  (fiscal  transparency), (3)  meningkatkan  tanggung  jawab  fiskal  (fiscal  

accountability),  serta  (4)  menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). 

Pengungkapan  risiko  fiskal  dalam Nota  Keuangan  telah  dimulai sejak  Nota  Keuangan  

dan  APBN Tahun  2008  dan  terus  berlanjut  hingga  tahun-tahun  berikutnya.  Pada  tahun  

2015,  risiko  fiskal dikelompokkan  dalam  empat  kategori  yaitu  (i)  risiko  perubahan asumsi 

dasar ekonomi  makro,  (ii)  risiko  utang Pemerintah  Pusat,  (iii)  kewajiban  kontinjensi  

Pemerintah  Pusat,  dan  (iv)  risiko lainnya berupa risiko bencana, risiko defisit neraca berjalan, 

dan risiko   mandatory spending. 

5.5.1 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 

Dinamika  ekonomi  baik  domestik  maupun  eksternal  berdampak  pada  APBN  melalui  

indikator-indikator  ekonomi  makro  yang  digunakan  sebagai  asumsi  utama  di  dalam  

penyusunan  APBN. Dalam  penyusunan  APBN,  indikator-indikator  ekonomi  makro  yang  

digunakan  sebagai  dasar penyusunan  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi,  suku  

bunga  Surat  Perbendaharaan Negara  (SPN)  3  bulan,  nilai  tukar  rupiah  terhadap dolar  

Amerika  Serikat,  harga  minyak  mentah Indonesia  (Indonesian  Crude  Oil  Price/ICP), lifting 

minyak dan lifting gas.  Indikator-indikator  tersebut merupakan  asumsi  dasar  yang  menjadi  

acuan  penghitungan  besaran-besaran  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  dalam  APBN.  

Apabila  realisasi  variabel-variabel  tersebut  berbeda dengan  asumsinya,  maka  besaran-

besaran  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  dalam  APBN juga akan berubah.   

Analisis  Sensitivitas.  Pengaruh  dinamika  ekonomi  makro  terhadap  APBN  dapat  

digambarkan dalam  suatu  analisis  sensitivitas.  Dalam  analisis  ini,  indikator-indikator  

ekonomi  makro memengaruhi APBN secara langsung  terhadap perubahan besaran-besaran 

pendapatan,  belanja, dan pembiayaan yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN dan 

secara tidak langsung melalui kontribusi BUMN terhadap APBN.  

a. Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro  

Risiko  fiskal  akibat  variasi  asumsi  ekonomi  makro  dapat  digambarkan  dalam  

bentuk  analisis sensitivitas  parsial  dan simultan terhadap  angka  baseline  defisit  dalam  
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APBN.  Analisis  sensitivitas  parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu 

variabel asumsi ekonomi makro terhadap defisit  APBN,  dengan  mengasumsikan  variabel  

asumsi  ekonomi  makro  yang  lain  tidak  berubah (ceteris  paribus).  Sedangkan analisis 

sensitivitas simultan digunakan untuk melihat hubungan antar variabel asumsi makro yang satu 

dengan variabel yang lain. Analisis  sensitivitas  tersebut  menghasilkan  besaran  risiko  fiskal  

berupa tambahan  defisit  yang  berpotensi  muncul  dari  variasi  asumsi-asumsi  variabel  

ekonomi  makro yang digunakan untuk menyusun RAPBN 2016. 

 

b. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro  

Perubahan  pertumbuhan  ekonomi,    nilai  tukar, suku  bunga, dan  harga  minyak  dapat 

menimbulkan  dampak  pada  kinerja  keuangan  BUMN  yang  pada  akhirnya  dapat  

mempengaruhi kontribusi  BUMN  terhadap  APBN.  Penurunan  kontribusi  ini  merupakan  

bagian  dari  risiko  fiskal yang  bersumber  dari  BUMN.  Untuk  mengetahui  dampak  perubahan  

variabel  ekonomi  makro terhadap  risiko  fiskal  BUMN  tersebut,  Pemerintah  melakukan  

pengujian  sensitivitas  atau  macro stress  test  risiko  fiskal  BUMN  dengan  menggunakan  

beberapa  indikator  risiko  fiskal,  yaitu:  (1)  Kontribusi  bersih  BUMN  terhadap  APBN,  (2)  

Utang  bersih  BUMN,  dan  (3)  Kebutuhan pembiayaan  bruto  BUMN.  Pengujian  sensitivitas  

memberikan  gambaran  tentang  (1)  Magnitude risiko  dari  BUMN  yang  memengaruhi  APBN,  

(2)  Informasi  dini  risiko  fiskal,  dan  (3)  Gambaran risiko sektoral sehingga dapat diambil 

tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala tersebut.  

 

5.5.2 Risiko Utang Pemerintah Pusat 

Utang Pemerintah Pusat adalah  salah  satu  sumber  risiko  fiskal  yang  memiliki  

pengaruh  cukup  signifikan,  oleh karena itu pengelolaan risiko utang harus dilakukan dengan 

baik dan terukur. Secara garis besar, risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan utang 

antara lain:  

a. Risiko tingkat bunga  

Risiko  tingkat  bunga  (interest  rate  risk)  adalah  potensi  tambahan  beban  anggaran  

akibat perubahan  tingkat  bunga  di  pasar  yang  berpotensi  meningkatkan  biaya  pemenuhan  

kewajiban utangm Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate 

(VR) dan refixing rate terhadap total utang, serta Average Time to Refix (ATR).  



 

145 

 

b. Risiko nilai tukar  

Risiko  nilai  tukar  (exchange  rate  risk)  adalah  potensi  peningkatan  beban  kewajiban  

Pemerintah dalam  memenuhi  kewajiban  utang  akibat  peningkatan  kurs  nilai  tukar  valuta  

asing  terhadap mata uang Rupiah.  

c. Risiko pembiayaan kembali  

Risiko  refinancing  merupakan  potensi  tingginya  biaya  utang  pada  saat  melakukan  

pembiayaan kembali (refinancing) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini 

dapat berdampak pada  meningkatnya  beban  pemerintah  atau  mengakibatkan  tidak  

terpenuhinya  kebutuhan pembiayaan pemerintah.  

5.5.3 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat 

Kewajiban  kontinjensi  merupakan  kewajiban  potensial  bagi  Pemerintah  yang  timbul  

akibat adanya  peristiwa  masa  lalu  dan  keberadaannya  menjadi  pasti  dengan  terjadinya  

atau  tidak terjadinya  suatu  peristiwa  (event),  yang  tidak  sepenuhnya  berada  dalam  kendali  

Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah 

karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.  

Kewajiban  kontinjensi  bersumber  dari  pemberian  dukungan  dan/atau  jaminan  

pemerintah  atas proyek-proyek  infrastruktur;  program  jaminan  sosial  nasional;  kewajiban  

Pemerintah  untuk menambahkan  modal  jika modal lembaga keuangan, yaitu  Bank  Indonesia 

(BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga  Pembiayaan Ekspor Indonesia  (LPEI), 

di bawah  jumlah yang  diatur  dalam  Undang-Undang; dan tuntutan hukum kepada  

Pemerintah.   

a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur  

Risiko  fiskal  yang  terkait  dengan  proyek  pembangunan  infrastruktur  berasal  dari  

dukungan dan/atau  jaminan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  terhadap  beberapa  proyek,  

yaitu  proyek percepatan  pembangunan  pembangkit  tenaga  listrik  10.000  MW  Tahap  I  dan  

Tahap  II,  proyek pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan 

skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi 

fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Apabila 

risiko-risiko yang dijamin Pemerintah  tersebut  terjadi  dan  Pemerintah  harus  menyelesaikan  

kewajiban  kontinjensi dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat menjadi tambahan beban 

bagi APBN.   
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Untuk  meningkatkan  daya  saing  ekonomi,  Indonesia  perlu  meningkatkan  

pembangunan infrastruktur. Dengan fakta bahwa kemampuan keuangan negara dalam 

penyediaan infrastruktur relatif  terbatas,  maka  peran  swasta  dalam  penyediaan  

infrastruktur  di  masa  depan  menjadi semakin  penting.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  

Pemerintah  dapat  memberikan  penjaminan  atas partisipasi  pendanaan  pihak  swasta  yang  

digunakan  untuk  membangun  infrastruktur.  Yang dijamin  dalam  hal  ini  adalah  

kemungkinan  kerugian/return  yang  menurun  karena  terjadinya risiko-risiko yang bersumber 

dari Pemerintah (sovereign risks).  

Penjaminan  yang  telah  diberikan  selama  ini  dialokasikan  pada  proyek  yang  

merupakan  penugasan dari  Pemerintah  untuk  penyelenggaraan  infrastruktur  dan  proyek  

infrastruktur  yang dilaksanakan  dengan  skema  KPS.  Di  sektor  kelistrikan,  Pemerintah  telah  

memberikan  jaminan kredit  penuh  untuk  Proyek  10.000  MW  Tahap  I  terkait  penugasan  

kepada  PT  PLN  (Persero) dalam  penyediaan  listrik  dan  menerbitkan  Surat  Jaminan  

Kelayakan  usaha  (SJKU)  PT  PLN (Persero)  untuk  Proyek  10.000  MW  Tahap  II. Sementara 

itu, untuk penyediaan air minum Pemerintah menyediakan jaminan kredit sebesar 70 persen  

dari  pokok  pinjaman  bagi  PDAM  yang  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan.  Terkait 

dengan  proyek  KPS,  Pemerintah  memberikan  jaminan  atas  perjanjian  kerjasama  antara 

penanggung  jawab  proyek  kerjasama  dan  badan  usaha  sehubungan  dengan  risiko-risiko  

yang bersumber dari Pemerintah seperti penjaminan untuk  proyek pembangkit listrik tenaga 

uap Batang (Central  Java  Power  Plant/CJPP). 

b. Program Jaminan Sosial Nasional  

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) dan  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS), sejak 1 Januari 2014 Pemerintah telah menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Selain itu pada tanggal 1 Juli 2015 Pemerintah juga 

akan melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. 

Implementasi dari  program Jaminan Sosial Nasional memiliki potensi risiko fiskal yaitu 

berupa kesesuaian antara besaran iuran dan manfaat yang diberikan adverse selection, 

kemampuan masyarakat untuk membayar iuran dan kondisi perekonomian nasional.  
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c. Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil 

Risiko fiskal dari program pensiun PNS terutama bersumber pada peningkatan gaji 

pokok dan peningkatan jumlah PNS pensiun. Sedangkan risiko fiskal dari program tunjangan 

hari tua PNS bersumber pada timbulnya unfunded liability sebagai dampak kenaikan gaji pokok 

yang diperkirakan sebesar Rp3,0–4,0 triliun per tahun. 

d. Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu 

Kewajiban  kontinjensi  Pemerintah  pada  sektor  keuangan  terutama  berasal  dari  

kewajiban Pemerintah  untuk  menambah  modal  lembaga  keuangan,  yaitu  Bank  Indonesia  

(BI),  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS),  dan  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  

(LPEI),  jika  modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang.  

Bank  Indonesia.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  

Nomor  3  Tahun 2004  tentang  Bank Indonesia,  modal  Bank  Indonesia  ditetapkan  berjumlah  

sekurang-kurangnya  Rp2  triliun. Dalam  hal  terjadi  risiko  atas  pelaksanaan  tugas  dan  

wewenang  Bank  Indonesia  yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang 

dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan 

untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud.  Dalam  hal  setelah  dilakukan  upaya  

pengalokasian  surplus  tahun  berjalan  Bank Indonesia  untuk  Cadangan  Umum  jumlah  modal  

Bank  Indonesia  masih  kurang  dari  Rp2  triliun, Pemerintah  wajib  menutup  kekurangan  

tersebut  yang  dilaksanakan  setelah  mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  

2004  tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-

Undang  Nomor  3 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  

2004  tentang  Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah 

menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan 

sesuai kewenangannya.   

Berdasaran  ketentuan  dalam  Pasal  85  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  

2004  tentang LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan 

persetujuan DPR menutup  kekurangan  tersebut.  Modal  awal  LPS  ditetapkan  sekurang-

kurangnya  Rp4  triliun  dan sebesar-besarnya Rp8 triliun.  
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Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia.  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  

(LPEI) sebelumnya  bernama  PT  Bank  Ekspor  Indonesia  (Persero),  adalah  lembaga  

keuangan  nonbank yang  berfungsi sebagai fiscal tool Pemerintah untuk mendukung  program  

ekspor  nasional  melalui  penyediaan  pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi 

bagi para eksportir.   

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  

2009  tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit 

Rp4,0 triliun. Dalam  hal  modal  LPEI  menjadi  berkurang  dari  Rp4,0  triliun,  Pemerintah  

menutup  kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.   

e. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah  

Potensi  risiko  fiskal  timbul  dari  beberapa  gugatan  perdata  yang  ditujukan  kepada  

kementerian/lembaga negara. Pada umumnya gugatan tersebut timbul karena 

kebijakan/keputusan yang diambil oleh kementerian/lembaga negara atau sikap dan tindakan 

pejabat publik yang dianggap merugikan pihak tertentu. Gugatan tersebut jika telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap  dapat menyebabkan  timbulnya  pengeluaran  negara  atau  hilangnya  

kepemilikan  aset  tanah  dan bangunan publik yang kepemilikannya dipersengketakan.  

Tingkat kesadaran hukum yang makin tinggi dari masyarakat akan mendorong 

peningkatan jumlah dan nilai gugatan yang diajukan oleh masyarakat, oleh karena itu 

pengungkapan risiko fiskal tuntutan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. 

 
5.5.4 Sumber Risiko Fiskal Lainnya 

a. Bencana Alam  

Indonesia terletak pada salah satu titik rawan bencana paling aktif di muka bumi. Hal itu 

ditandai dengan  sering  terjadinya  gempa  bumi,  tsunami,  letusan  gunung  berapi,  banjir,  

tanah  longsor, kekeringan,  dan  kebakaran  hutan.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  

tentang Penanggulangan  Bencana  telah  meletakkan  tanggung  jawab  pada  Pemerintah  untuk 

penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  diantaranya  perlindungan  masyarakat  dari  

dampak bencana,  pemulihan kondisi dari dampak bencana, penggantian kerugian atas gagal 

panen, dan perbaikan sarana dan prasarana umum. Untuk itu Pemerintah setiap tahun 

mengalokasian anggaran penanggulangan bencana  dalam  pos APBN yang  dipergunakan  untuk  

kegiatan-kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.  
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b. Transaksi Internasional 

Sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit neraca berjalan (current account). 

Penyebab defisit transaksi berjalan bersumber dari tingginya impor BBM dan barang konsumsi, 

net income negatif, nilai tambah ekspor rendah, turunnya harga komoditi atas produk unggulan, 

serta turunnya permintaan pasar tradisional. Salah satu tantangan di tahun 2016 adalah 

komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN. Komitmen ini bisa menjadi risiko sekaligus peluang 

bagi industri dan komoditi nasional. Idealnya negara-negara anggota ASEAN mulai melakukan 

spesialisasi pada produk kompetitif masing-masing, sehingga terjadi efisiensi pada perdagangan 

antar anggota ASEAN.  

Risiko transaksi internasional paling penting dari MEA adalah ketidakseimbangan antara 

volume ekspor dan impor. Di sisi lain daya saing produk nasional masih mengkhawatirkan 

untuk itu perlu ditingkatkan agar kita tidak menjadi tamu di negeri sendiri. Kesiapan Indonesia 

menjelang MEA menjadi sangat krusial khususnya dalam hal kebijakan investasi untuk 

mendorong ekspor, kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, kebijakan 

pengembangan sektor riil, kebijakan fiskal terkait fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional.    

 
5.5.5 Mandatory Spending 

Mandatory  spending  adalah  pengeluaran  negara  pada  program-program  tertentu  

yang dimandatkan  atau  diwajibkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku. 

Belanja ini mengakibatkan ruang gerak fiskal terbatas, khususnya untuk  alokasi  anggaran  ke  

jenis  belanja  yang  lebih  produktif akibatnya APBN tidak dapat berfungsi secara optimal untuk 

mendorong pembangunan yang lebih berkualitas.  

Beberapa ketentuan peraturan perundangan terkait mandatory spending diantaranya 

adalah: (1) kewajiban penyediaan  anggaran  pendidikan  sebesar  20  persen  dari  APBN/APBD  

sesuai  amanat Amandemen  UUD  1945  Pasal  31  Ayat  4  tentang  Penyediaan  Anggaran  

Pendidikan  dari APBN/APBD;  (2)  kewajiban  penyediaan  dana  perimbangan  sesuai  ketentuan  

UU  No.  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, untuk Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  minimal  26  persen  dari  penerimaan  

dalam  negeri  netto,  Dana  Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) penyediaan 

dana  otonomi  khusus  sesuai  dengan  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Nanggroe  Aceh 

Darussalam  dan  Papua  (Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat)  masing-masing  setara  2  persen  

dari DAU Nasional; (4) alokasi dana kesehatan sebesar 5 persen, (5) kewajiban penyediaan dana 

untuk industri pertahanan hingga maksimal 1,5 persen PDB; serta (6) kewajiban tidak langsung 
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yang tertuang pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengisyaratkan adanya 

kewajiban Pemerintah untuk mengeluarkan dana atas suatu kondisi tertentu. 

 

5.5.6 Program Satu Juta Rumah untuk Rakyat 

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam NAWACITA (9 Agenda 

Prioritas) butir kelima Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dan untuk mengatasi 15 

juta backlog (kekurangan kebutuhan rumah), Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta 

Rumah untuk Rakyat, yaitu kebijakan membangun satu juta rumah setiap tahun. Untuk tahun 

2015 Pemerintah merencanakan pembangunan 603.516 rumah untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 396.484 rumah untuk Non MBR. Guna meningkatkan daya 

beli MBR, Pemerintah menargetkan bunga KPR sebesar 5 persen pertahun.  

Potensi risiko fiskal dari program ini dapat berasal dari tidak tercapainya bunga KPR 

sebesar 5 persen bagi MBR disebabkan oleh (a) kenaikan harga tanah dan material perumahan 

dan (b) keengganan bank penyalur KPR menyalurkan kredit pembangunan rumah untuk MBR. 

 

5.5.7 Langkah-Langkah Mitigasi Risiko Fiskal 

a. Mitigasi Risiko atas Risiko Perubahan Asumsi Ekonomi Makro 

Untuk mengantisipasi terjadinya  tambahan defisit akibat perbedaan asumsi ekonomi 

makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan perubahan risiko 

asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (cushion) untuk 

mengurangi besaran defisit APBN. 

b. Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat 

Pengelolaan risiko utang diperlukan agar target  pembiayaan  utang  dapat  diperoleh  

dengan  biaya  yang  wajar  dan  tidak  menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak 

terkendali pada masa mendatang. Upaya pemerintah untuk mengendalikan risiko dan biaya 

utang adalah melalui: (1) mengutamakan penerbitan/pengadaan utang baru dalam mata uang 

rupiah dan tingkat bunga tetap; (2) melakukan pengembangan pasar SBN domestik; (3) 

melakukan pengelolaan portofolio melalui buyback/switching SBN dan restrukturisasi/pre-

payment pinjaman, melakukan transaksi lindung nilai, dan menerapkan Asset Liability 

Management (ALM) negara; serta (4) dalam kondisi krisis melakukan stabilisasi pasar SBN 

domestik melalui Bond Stabilization Framework (BSF) untuk mengantisipasi dampak sudden 

reversal dan implementasi Crisis Management Protocol (CMP).  
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c. Mitigasi Risiko Kewajiban Kontijensi 

(i) Mitigasi Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan 

Infrastruktur 

Sebagai  salah  satu  bentuk  mitigasi  atas  risiko  fiskal,  dari  sisi  penjaminan  proyek,  

Pemerintah telah  mendirikan  sebuah  badan  usaha  untuk  menjamin  proyek-proyek  

infrastruktur  yang menggunakan skema KPS. Sementara itu, dari sisi pendanaan Pemerintah 

juga telah menyiapkan badan usaha yang fokus pada penggalangan dana domestik untuk 

penyediaan infrastruktur. 

Bahwa penjaminan yang diberikan sebagai salah satu langkah pemerintah untuk 

memitigasi risiko kewajiban kontijensi, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk membuat 

proyek infrastruktur yang akan diberikan penjaminan layak secara finansial sehingga akan 

menarik badan usaha untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur yang akan 

dibangun. 

Beberapa kebijakan Pemerintah yang pernah diberikan untuk membuat proyek 

infrastruktur dimaksud layak secara finansial dan dapat menarik partisipasi badan usaha untuk 

ikut terlibat antara lain yaitu kebijakan pemerintah untuk membantu percepatan dan 

pendanaan pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur khususnya jalan tol dalam bentuk Land 

Revolving Fund (LRF), Land Capping, dan Land Acquisition Fund. LRF merupakan dana bergulir  

untuk  pembebasan  tanah  bagi  pembangunan  jalan  tol, dimana  Pemerintah  akan membiayai  

pembebasan  tanah  terlebih  dahulu  dan  selanjutnya  akan  dikembalikan  oleh  Badan Usaha  

yang  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  konsesi;  Land Capping adalah kebijakan pemerintah 

untuk menanggung selisih kenaikan harga tanah diatas harga yang telah disepakati antara 

pemerintah dan badan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Land  Acquisition Fund 

adalah  dana  yang disediakan  oleh  Pemerintah  untuk  pembebasan  tanah  dalam  rangka  

memberikan  dukungan untuk meningkatkan kelayakan dari proyek penyediaan infrastruktur 

yang dilaksanakan dengan skema KPS. 

Selain itu  Pemerintah  juga dapat  menyediakan  dukungan  dalam  bentuk  tunai  

(viability  gap  fund/VGF)  bagi  proyek-proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak 

badan usaha. Dukungan ini diperuntukkan bagi proyek-proyek  infrastruktur  yang  layak  secara  

ekonomi  namun  tidak layak  secara  finansial untuk mendukung percepatan penyediaan 

infrastruktur yang merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka melayani kepentingan 

umum. Dana ini merupakan kontribusi pemerintah yang bersumber dari APBN kepada proyek 

infrastruktur yang akan dikerjasamakan.  



 

152 

 

Dalam  rangka  pengembangan  green  energy,  Pemerintah  telah  menetapkan  dukungan  

kepada badan  usaha  terkait  untuk  mengembangkan  proyek-proyek  pembangkit  listrik  

panas  bumi (geothermal),  salah  satu  diantaranya  adalah  dengan  membentuk  Fasilitas  Dana  

Geothermal (FDG).  FDG  adalah  dukungan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  

mengurangi  risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi 

bagi pengembangan pembangkit  listrik.  Dengan  FDG  tersebut  diharapkan  pengembangan  

pembangkit  panas  bumi di masa depan dapat lebih menjaga kesinambungan keuangan negara 

dari pengaruh negatif gejolak harga minyak dan batubara. 

(ii) Mitigasi Risiko Program Jaminan Sosial Nasional 

Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah untuk ketahanan 

dana jaminan sosial kesehatan adalah mereview tarif INA CBG’s yang telah diterapkan, revisi 

Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset dan Jaminan Sosial 

Kesehatan dan revisi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

Sedangkan program ketenagakerjaan, khususnya jaminan pensiun, upaya mitigasi 

risikonya yaitu Pemerintah mendesain program tersebut dengan mempertimbangkan dan 

menyeimbangkan 3 (tiga) hal penting yaitu (1) kecukupan manfaat (adequacy), (2) kemampuan 

membayar (affordability), dan (3) kesinambungan program. 

 

d. Mitigasi Risiko Bencana Alam 

Dengan  mempertimbangkan  naiknya  probabilitas  kejadian  bencana,  meningkatnya  

nilai kerusakan  dan  kerugian  akibat  bencana  dan  perubahan  iklim  serta  laju  urbanisasi  

yang  cepat, Pemerintah  saat  ini  sedang  mengkaji  kemungkinan  meningkatkan  keragaman  

dalam  pilihan-pilihan  pembiayaan  risiko  bencana.  Pembiayaan  risiko  bencana  yang  efisien  

merupakan kombinasi yang optimal antara  risiko  yang diretensi (ditanggung langsung) dan 

yang ditransfer. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang 

lebih tinggi bagi kesinambungan APBN. 

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Pemerintah  telah  merumuskan  Rencana  

Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019  yang salah  satu  programnya  adalah 

peningkatan kapasitas dan  partisipasi  masyarakat  dan  para  pemangku  kepentingan  lainnya  

dalam  pengelolaan  risiko bencana.  Kegiatan  yang  menjadi  salah  satu  fokus  dari  program  

tersebut  adalah  pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana. 
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Dalam hal antisipasi gagal panen akibat bencana alam, Pemerintah telah mengalokasikan 

dana cadangan stabilisasi harga pangan yang dapat dipergunakan untuk menangani gagal 

pangan akibat puso dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah akan memberlakukan asuransi pertanian 

untuk memberikan perlindungan bagi petani dari terhadap risiko bencana alam, serangan hama 

dan dampak perubahan iklim. 

e. Mitigasi Risiko Transaksi Internasional 

Langkah mitigasi risiko transaksi internasional yang dilakukan pemerintah antara lain 

dengan kebijakan Pemerintah diarahkan pada peningkatan daya saing 10 produk ekspor 

unggulan dan 10 produk ekspor potensial Indonesia; mendorong masuknya FDI dan PMDN yang 

fokus pada industri produk ekspor; hilirisasi industri berbasis agro, migas dan bahan tambang 

mineral; peningkatan kapasitas SDM dan modal UKM ekspor; serta stimulus fiskal terkait 

pembiayaan ekspor dan kebijakan kondusif bagi penanaman modal a.l. tax holiday, tax 

allowance, dan  pembebasan bea masuk importasi mesin, barang dan bahan bagi penanaman 

modal. 

Disamping itu dalam rangka meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekspor nasional 

Pemerintah telah mencanangkan program peningkatan ekspor 300 persen selama periode 

2014-2019. 

f. Mitigasi Risiko Mandatory Spending 

Langkah mitigasi yang dipersiapkan oleh Pemerintah atas risiko mandatory spending 

adalah dengan melakukan moratorium pembentukan lembaga baru, konsep anggaran berbasis 

kinerja, penghematan anggaran Kementerian/Lembaga, penghematan subsidi energi, serta 

prioritas pada pos pembiayaan dan investasi Pemerintah. 

g. Mitigasi Risiko Kebijakan Perumahan 

Dalam rangka memitigasi risiko fiskal dari Program Sejuta Rumah untuk Rakyat, 

Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan 

Perumahan  untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR, 

dukungan pembiayaan sekunder perumahan oleh  PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan 

perluasan manfaat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk 

menyediakan pilihan manfaat Jaminan Hari Tua sebagai alternatif pembiayaan perumahan. 

 



 

154 

 

BAB 6 
PAGU INDIKATIF MENURUT UNIT ORGANISASI TAHUN 2016 

 

6.1 Pengantar 

Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal kepada DPR 

pada pertengahan bulan Mei, untuk kemudian dibahas bersama DPR merupakan satu rangkaian 

siklus perencanaan dan penganggaran APBN sebagaimana di atur dalam pasal 13 Undang-undang 

nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 178 Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Proses ini dilakukan setelah ditetapkannya 

pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan 

Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pagu indikatif rancangan awal RKP. KEM dan PPKF tahun 

2016 merupakan desain awal dari arah kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 

anggaran 2016 yang juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Dokumen KEM 

dan PPKF bersama dengan RKP 2016 akan menjadi bahan pembahasan dalam forum pembicaraan 

pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR dalam memutuskan kebijakan umum dan prioritas 

anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap K/L dalam penyusunan usulan anggaran.   

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 tersebut merupakan penjabaran tahun 

kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang akan 

digunakan sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahun 2016. 

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016, 

masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam tahun 2016 serta keberlanjutan upaya yang 

telah dimulai tahun 2015, maka RKP tahun 2016 mengusung tema:“Mempercepat Pembangunan 

Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.  

Sebagai penjabaran dari tema RKP di atas, diidentifikasi sektor-sektor prioritas yang 

tertuang dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu sebagai berikut.  
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Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran sektor-sektor prioritas RPJMN 

2015-2019, Pemerintah telah menyusun kapasitas fiskal dengan memperhatikan 

proyeksi asumsi dasar ekonomi makro 2016, potensi sumber-sumber pendapatan 

negara dan hibah, kebutuhan belanja negara, serta kemampuan pembiayaan anggaran 

dalam batasan kesinambungan fiskal. Berdasarkan kapasitas fiskal yang tersedia, 

Pemerintah menyampaikan pagu indikatif belanja K/L sebagai pedoman dalam 

penyusunan rencana kerja K/L. Pagu Indikatif Belanja K/L tersebut masih bersifat 

ancar-ancar untuk kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian pagu indikatif sesuai 

dengan perkembangan terkini, hasil evaluasi, dan pembicaraan tiga pihak (trilateral 

meeting) serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam pembicaraan pendahuluan 

akan ditampung dalam pagu anggaran. 

6.2 Kebijakan Umum dan Anggaran Belanja K/L Tahun 2016 

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang merupakan 

upaya pembangunan yang berkesinambungan dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai 

sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan 

ketersediaan resource envelope dan kemampuan keuangan Negara, terutama dikaitkan dengan 

pencapaian target-target RPJMN 2015-2019, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pagu 

indikatif K/L sebagai berikut: 

1. Bersifat baseline, dalam arti: 

a. Belum menampung kebijakan baru  

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN 
MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN 
SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & 
KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan 
Penegakan Hukum

Keamanan dan 
Ketertiban
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Demokrasi

Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok 
Pendapatan

Antarwilayah: (1) 
Desa, (2) Pinggiran, 

(3) Luar Jawa, (4) 
Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & 
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Kemaritiman dan

Kelautan

Pariwisata dan IndustriMental / Karakter
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b. Telah memperhitungkan asumsi dasar ekonomi makro, accres (kenaikan alamiah) untuk 

belanja pegawai, tunjangan kinerja existing, serta memperhatikan sumber-sumber 

pendanaan baik dari PNBP/BLU, maupun pinjaman dan hibah (dalam dan luar negeri) 

dan SBSN PBS; 

2. Dihitung dengan memperhatikan kinerja penyerapan 2014, proyeksi 2015, dan rencana 

tahun 2016; 

3. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.  

Pagu indikatif juga telah menampung anggaran yang sifatnya mandatory seperti 

pendanaan dan program SJSN dan anggaran pendidikan. Selain itu, pagu indikatif tersebut juga 

telah menampung prioritas pembangunan bidang pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, dan 

industri; bidang perumahan; pengurangan kesenjangan, baik antar tingkat pendapatan maupun 

antar wilayah, dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Selain itu, dalam pagu indikatif 

2016, Pemerintah mengupayakan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja 

Negara. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang 

nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja Negara, maka arah kebijakan belanja 

K/L dalam tahun 2016 akan diarahkan untuk mendukung upaya tersebut melalui: 

1. Pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif; 

2. Memperbaiki kualitas perencanaan untuk mempertajam kualitas belanja. dan 

3. Perbaikan kualitas manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan anggaran, termasuk melalui penyempurnaan Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah (KPJM) dan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK).  

Selain itu, dalam penyusunan pagu indikatif K/L 2016, 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. Mempertimbangkan pengalihan 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;  
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4. Mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan-kegiatan daerah 

yang dibiayai dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus. 

Pagu indikatif juga telah melalui tahapan reviu angka dasar, sehingga konsistensi 

kebijakan yang terdapat pada dokumen perencanaan dan penganggaran lebih terjaga. Selain itu 

dengan dilaksanakannya reviu angka dasar maka allocative efficiency, improve quality of 

spending, best policy option, fiscal discipline and fiscal sustainability diharapkan dapat tercapai.  

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan fondasi 

pembangunan yang berkualitas, sejalan dengan tema RKP tahun 2016 serta guna memastikan 

tercapainya sasaran-sasaran pokok RPJMN 2015–2019 maka alokasi anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga diproyeksikan mencapai Rp807,7 triliun, atau meningkat Rp12,2 triliun (1,5 

persen) dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp795,5 triliun.  

6.3 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut bidang 
Pemerintahan 

Anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut bidang pemerintahan dapat 

dikelompokkan menjadi empat bidang (sebagaimana pembagian koordinasi kementerian 

negara/lembaga).  Keempat bidang pemerintahan adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing bidang Pemerintahan serta K/L yang 

tercakup didalamnya akan diuraikan sebagai berikut. 

6.3.1 Bidang Perekonomian 

Kementerian Negara/Lembaga di bidang perekonomian mempunyai tugas dan fungsi 

untuk mendukung visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui upaya mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing. K/L yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekonomian antara lain sebagai berikut. 
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Tabel 6.1  
K/L Bidang Perekonomian 

 

Beberapa K/L di bidang perekonomian yang dijelaskan secara garis besar yaitu 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Dalam tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan 

melaksanakan berbagai program antara lain (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program 

pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; dan (3) program pengembangan 

perumahan.   

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) terlaksananya pemeliharaan, 

peningkatan dan pembangunan jalan nasional; (2) meningkatnya kualitas permukiman di 

daerah perkotaan; (3) terbangunnya sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU 

pendukungnya. 

Kementerian Pertanian 

Dalam tahun 2016, Kementerian Pertanian akan melaksanakan berbagai program antara 

lain (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (2) program 

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan; dan (3) program 

pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat. 

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) meningkatnya luasan areal 

pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRI, serta mengendalikan laju alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani 

serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani; (2) meningkatkan produksi tanaman 

pangan; dan (3) meningkatnya daya saing peternakan.  

 

No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga

1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8 Badan Pemeriksa Keuangan

2 Kementerian Ketenagakerjaan 9 Badan Koordinasi Penanaman Modal

3 Kementerian Keuangan 10 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

4 Kementerian Perdagangan 11 Badan Meteorologi dan Geofisika

5 Kementerian Pertanian 12 BPKPB dan PB Batam

6 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 13 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Dalam tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan 

berbagai program antara lain (1) program konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (2) 

program pengendalian das dan hutan lindung; dan (3) program pengelolaan hutan produksi 

lestari dan usaha kehutanan. 

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) peningkatan efektivitas 

pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan 

yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi; (2) meningkatkan rehabilitasi 

serta upaya konservasi tanah dan air guna mengurangi lahan kritis untuk kesehatan DAS dan 

perlindungan mata air pada DAS prioritas; dan (3) meningkatnya produksi dan produktivitas 

hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi.  

6.3.2 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

Kementerian Negara/Lembaga di bidang politik, hukum dan keamanan mempunyai 

tugas dan fungsi untuk mendukung visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, 

mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui upaya mewujudkan 

masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; mewujudkan  

politik  luar  negeri  bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. K/L yang 

termasuk dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, antara lain meliputi. 

Tabel 6.2 

K/L Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

 

Beberapa K/L di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dijelaskan secara garis 

besar yaitu Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian 

Dalam Negeri. 

 

No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga

1. Kementerian Pertahanan 8. Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Kementerian Dalam Negeri 9. Komisi Pemilihan Umum

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 10 Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kementerian Luar Negeri 11. Kejaksaan RI

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika 12. Dewan Perwakilan Rakyat

6. Kementerian Sekretariat Negara 13. Majelis Permusyawaratan Rakyat

7. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam 14. Komisi Yudisial RI
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Kementerian Pertahanan 

 Dalam tahun 2016, Kementerian Pertahanan akan melaksanakan berbagai program 

antara lain (1) program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra 

darat; (2) program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan 

sarpras matra udara; dan (3) program modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) 

dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut. 

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) terlaksananya modernisasi dan 

peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta 

kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF; (2) peningkatan kemampuan dan penambahan 

jumlah Pesawat udara; dan (3) peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung, KRI, 

KAL, Ranpur dan Rantis.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

Dalam tahun 2016, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan melaksanakan 

berbagai program antara lain (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 

(2) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; dan (3) 

program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) terbangunnya sistem regident 

Ranmor dan pengemudi yang transparan dan akuntable berbasis IT; (2) menanggulangi 

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi,kerusuhan massa, kejahatan 

terorganisir bersenjata api dan bahan peledak; dan (3) terciptanya rasa aman terhadap 

kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan 

kejahatan berimplikasi kontinjensi.  

Kementerian Dalam Negeri 

Dalam tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan berbagai program 

antara lain (1) program bina pemerintahan desa; (2) program penataan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; dan (3) program pendidikan kepamongprajaan. 

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) tersusunnya NSPK SPM 

Pemerintah Desa; (2) terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk 

pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu; dan (3) 

tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang professional dan berkualitas pada 

derajat program vokasi, akademik dan profesi.  
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6.3.3 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Kementerian Negara/Lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 

mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia 

yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui upaya 

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; mewujudkan 

masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. K/L yang termasuk dalam bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain meliputi. 

Tabel 6.3 

K/L Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  

 

Beberapa K/L di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijelaskan secara 

garis besar meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan 

Kementerian Kesehatan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Dalam tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan 

berbagai program antara lain (1) program pendidikan menengah; (2) program pendidikan 

dasar; dan (3) program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal. 

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) tercapainya perluasan dan 

pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota; (2) tersedianya bantuan pendidikan bagi 

siswa SD dari keluarga miskin; dan (3) Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan 

pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan 

pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.  

Kementerian Agama 

Dalam tahun 2016, Kementerian Agama akan melaksanakan berbagai program antara 

lain (1) program pendidikan Islam; (2) program bimbingan masyarakat Kristen; (3) program 

No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9. Badan SAR Nasional

2. Kementerian Agama 10 Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Kementerian Kesehatan 11. Badan Narkotika Nasional

4. Kementerian Sosial 12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

13. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

6. Kementerian Pemuda dan Olahraga 14. BNP2TKI

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

8. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
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bimbingan masyarakat Katolik; (4) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (5) program 

bimbingan masyarakat Buddha.  

 Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) tercapainya akses, mutu, dan tata 

kelola pendidikan Islam; (2) meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan 

Kristen; (3) meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan 

Katolik; (4) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Hindu; dan 

(5) tersedianya akses, mutu, kesejatheraan dan subsidi pendidikan tinggi Agama Buddha.  

Kementerian Kesehatan 

Dalam tahun 2016, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan berbagai program 

antara lain (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program bina gizi dan kesehatan ibu 

dan anak; dan (3) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) Meningkatnya akses pelayanan 

kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat; (2) Meningkatnya pelayanan gizi 

masyarakat; dan (3) Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.  

6.3.4 Bidang Kemaritiman 

Kementerian Negara di bidang kemaritiman mempunyai tugas dan fungsi untuk 

mendukung visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui upaya mewujudkan Indonesia menjadi  

negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Kementerian 

Negara yang termasuk dalam bidang kemaritiman meliputi. 

Tabel 6.4 
 Kementerian Bidang Kemaritiman 

 

Penjelasan secara garis besar untuk keempat kementerian negara tersebut adalah 

sebagai berikut.  
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Kementerian Perhubungan 

Dalam tahun 2016, Kementerian Perhubungan akan melaksanakan berbagai program 

antara lain (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (2) program 

pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan 

penyelenggaraan transportasi udara; dan (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan 

transportasi perkeretaapian.  

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) terwujudnya pelayanan 

transportasi perkotaan yang berkelanjutan; (2) menguatnya konektivitas nasional melalui 

peningkatan dan keterpaduan jaringan pelayaran; (3) meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas 

jaringan transportasi udara; dan (4) tersedianya fasilitas dan peralatan bidang lalu lintas dan 

angkutan kereta api.  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Dalam tahun 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaksanakan 

berbagai program antara lain (1) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi; 

(2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan (3) program 

pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan 

pengangkutan gas bumi melalui pipa.  

Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) meningkatnya penerimaan 

subsektor migas,meningkatnya investasi subsektor migas, terselanggaranya kegiatan penyiapan 

dan penawaran wilayah kerja baru migas, terselanggaranya kegiatan pelayanan dan 

pemantauan optimalisasi pemroduksian cadangan migas dan koordinasi pengelolaan data 

ekploitasi, terlaksananya pengendalian harga dan subsidi bahan bakar, peningkatan 

pemberdayaan kapasitas nasional, terjaminnya penyediaan bahan bakar minyak dan bahan 

bakar gas untuk domestik; (2) meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan 

konservasi energi; dan (3) tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya 

pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Dalam tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan berbagai 

program antara lain (1) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; (2) 

program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya; dan (3) program peningkatan daya 

saing usaha dan produk kelautan dan perikanan. 
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Sasaran dari berbagai program tersebut antara lain (1) meningkatnya produksi, usaha 

dan investasi di bidang perikanan tangkap; (2) meningkatnya produksi perikanan budidaya; dan 

(3) meningkatnya produk KP yang dikembangkan dan dipasarkan di dalam dan luar negeri.  

Kementerian Pariwisata  

Dalam tahun 2016, Kementerian Pariwisata akan melaksanakan berbagai program 

antara lain program pengembangan kepariwisataan. Sasaran dari program tersebut antara lain 

meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia di mancanegara.  

6.4 Sasaran dan Kebijakan Untuk Mendukung Pencapaian Strategi 
Pembangunan Tahun 2016 

Sembilan cita-cita (Nawacita) merupakan rangkuman program-program yang tertuang 

dalam Visi-Misi Presiden periode 2014-2019 dijabarkan dalam strategi pembangunan yang 

digariskan dalam RPJMN 2015-2019. Tiga dimensi pembangunan memuat sektor-sektor yang 

menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 yang akan menjadi fokus pembangunan dalam 

mewujudkan Nawacita. Sektor-sektor prioritas untuk masing-masing dimensi pembangunan 

adalah sebagai berikut: 

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan 

melaksanakan program Indonesia pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan program 

Indonesia sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh 

kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi 

mental. 

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan 

energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. 

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya 

pemerataan antarkelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan 

antarwilayah. 

6.4.1 Dimensi Pembangunan Manusia 

Sasaran dan kebijakan beberapa prioritas dalam dimensi pembangunan manusia akan 

dijabarkan sebagai berikut: 
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6.4.1.1  Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 

Sasaran-sasaran pendidikan dalam tahun 2016, antara lain meliputi: (a) Meningkatnya 

angka partisipasi pendidikan, yang ditunjukkan antara lain oleh: Angka Partisipasi Murni 

SD/MI/sederajat sebesar 91,79 persen dari sebelumnya (tahun 2015) sebesar 91,23 persen; 

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/sederajat sebesar 80,87 persen dari sebelumnya (tahun 

2015) sebesar 79,97 persen; Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/sederajat sebesar 60,84 

persen dari sebelumnya (tahun 2015) sebesar 58,03 persen; (b) Meningkatnya angka 

keberlanjutan pendidikan; dan (c) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan 

antarkelompok masyarakat. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan pendidikan dalam tahun 

2016 akan diarahkan pada upaya: (1) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) Meningkatkan 

kualitas pembelajaran;  (3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan 

keterampilan; (4) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan 

fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru di daerah khusus; dan (5) 

Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. 

6.4.1.2  Pembangunan Kesehatan Dan Gizi Masyarakat: Pelaksanaan Program Indonesia 

Sehat 

Sasaran-sasaran kesehatan dalam tahun 2016, antara lain meliputi: (a) Persentase 

persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (b) Prevalensi gizi buruk pada 

balita sebesar 5,2 persen; (c) Jumlah penduduk penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 

99,6 juta jiwa; dan (d) Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar 

dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 35 persen. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan kesehatan dalam tahun 

2016 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan 

kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (2) Mempercepat perbaikan gizi 

masyarakat; (3) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) 

Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (5) 

Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif. 
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6.4.1.3. Perumahan Rakyat 

Sasaran-sasaran perumahan rakyat dalam tahun 2016, meliputi: (a) Meningkatnya akses 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak, diantaranya melalui KPR 

sejahtera tapak untuk 150.000 rumah tangga (RT) dan KPR Sarusun untuk 25.000 rumah 

tangga; (b) Penanganan permukiman kumuh menjadi 0 persen; (c) Meningkatnya keamanan dan 

keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; dan (d) 

Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan di perumahan rakyat dalam 

tahun 2016 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru 

(sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (housing 

career system); (2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di 

perkotaan; (3) Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah, (4) 

Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan, dan (5) 

Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap 

lingkungan. 

6.4.2 Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan 

Sasaran dan kebijakan beberapa prioritas dalam dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan 

akan dijabarkan sebagai berikut: 

6.4.2.1  Kedaulatan Pangan 

Sasaran utama pembangunan kedaulatan pangan terkait ketahanan pangan pada tahun 

2016 antara lain: (a) Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 75,3 

juta ton, jagung 21,0 juta ton, kedelai 1,4 juta ton, gula 2,82 juta ton, dan daging sapi dan kerbau 

506,2 ribu ton; (b) Tercapainya produksi garam rakyat sebesar 3,60 juta ton; (c) Tercapainya 

konsumsi ikan masyarakat sebesar 43,88 kg/kapita/tahun; dan (d) Beroperasi dan 

terpeliharanya jaringan irigasi seluas 3,16 juta ha. 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan dan strategi ketahanan 

pangan pada tahun 2016, antara lain melalui (1) Pencetakan sawah baru seluas 200 ribu ha; (2) 

Optimasi, rehabilitasi, konservasi dan reklamasi lahan seluas 275 ribu ha; (3) Pengembangan 20 
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kawasan sentra produksi perikanan; dan (4) Pembangunan dan peningkatan layanan jaringan 

irigasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi air tanah, reklamasi rawa. 

Sasaran utama pembangunan kedaulatan pangan terkait ketahanan air pada tahun 2016 

adalah (a) Meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi, rumah tangga, kota dan industri (RKI), 

dan energi diantaranya melalui lanjutan pembangunan 24 waduk dan 100 embung; dan (b) 

Meningkatnya perlindungan terhadap dampak daya rusak air di daerah pinggiran dan daerah 

perkotaan serta daerah-daerah terluar diantaranya melalui pembangunan pengendali banjir 

sepanjang 260 km, dan 8,08 km pengaman pantai. 

Dalam rangka meningkatkan Ketahanan Air, arah kebijakan yang dilakukan pada saat ini 

antara lain (1) Meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; (2) Peningkatan 

kapasitas tampung per kapita; dan (3) Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan 

air baku. 

Dimensi pembangunan sektor unggulan ketahanan pangan akan didukung oleh sektor 

perdagangan dengan sasaran pada tahun 2016 antara lain (a) Pembangunan/revitalisasi 1000 

pasar rakyat, yang disertai oleh program pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat di 100 

pasar; (b) Pertumbuhan PDB sub kategori perdagangan besar dan eceran sebesar 7,0 persen. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan terkait dukungan 

perdagangan pada tahun 2016 akan diarahkan antara lain pada upaya (1) Peningkatan kuantitas 

sarana distribusi; (2) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana perdagangan; dan (3) 

Pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas di pasar domestik. 

6.4.2.2   Kedaulatan Energi Dan Ketenagalistrikan 

Sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai pada 2016 antara lain (a) 

Menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh 

produksi gas bumi dan batubara; (b) Meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk 

penggunaan di dalam negeri; (c) Meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan yang ditandai 

antara lain oleh rasio elektrifikasi sebesar 88,19 persen dan konsumsi listrik sebesar 985 Kwh 

per kapita; dan (d) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana energi. 

Untuk mencapai sasaran pembangunan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, arah 

kebijakan dalam tahun 2016 yang akan ditempuh adalah: (1) Meningkatkan produksi energi 

primer terutama minyak dan gas bumi; (2) Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara 
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nasional; (3) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan; (4) 

Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (5) Meningkatkan 

pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran. 

6.4.2.3   Kemaritiman 

Sasaran utama pembangunan kemaritiman dalam memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim pada tahun 2016 antara lain: (a) Peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut 

dan perbatasan; dan (b) Penyelesaian batas maritim antarnegara dan percepatan perundingan 

batas negara dengan 9 negara tetangga melalui 35 kali perundingan terkait tata batas. 

Kebijakan yang dilakukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim pada 

tahun 2016 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) Meningkatkan pengawasan dan 

penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; dan (2) Menyelesaikan 

penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE. 

Sasaran utama pembangunan kemaritiman terkait pemberantasan tindakan perikanan 

liar pada tahun 2016 adalah (a) Peningkatan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan 

menjadi 71 persen; dan (b) Penurunan kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia, 

melalui peningkatan cakupan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 

sebesar 45,3 persen wilayah pengelolaan perikanan RI. 

Kebijakan yang dilakukan untuk pemberantasan tindakan perikanan liar pada tahun 

2016 akan diarahkan melalui: (1) Penguatan lembaga pengawasan laut; (2) Peningkatan 

koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana; (3) Penguatan sarana sistem 

pengawasan perikanan; (4) Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; dan (5) 

Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan. 

Sasaran utama pembangunan kemaritiman terkait pengembangan ekonomi maritim dan 

kelautan pada tahun 2016 adalah (a) Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir; (b) Tersedianya data 

dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy); (c) Terwujudnya tol 

laut; (d) Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut; dan 

(e) Terwujudnya SDM dan Iptek kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan 

budaya bahari. 
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Kebijakan yang dilakukan untuk Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan pada 

tahun 2016 akan diarahkan melalui: (1) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (2) 

Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan 

laut; (3) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek 

Kelautan; dan (4) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. 

6.4.2.4   Industri 

Sasaran pertumbuhan industri tahun 2016 adalah 6,9 persen, dengan demikian 

kontribusi sektor industri dalam PDB diharapkan dapat meningkatkan menjadi 21,0 persen. 

Pembangunan industri tahun 2016 mengikuti arah dan kebijakan dan strategi yang 

digariskan dalam RPJM 2015-2019 yaitu: (1) Pengembangan perwilayahan industri; (2) 

Peningkatan populasi industri; dan (3) Peningkatan daya saing dan produktivitas. 

6.4.2.5   Pariwisata 

Pada tahun 2016 direncanakan target wisatawan nusantara menjadi 263 juta kunjungan, 

wisatawan asing 13 juta orang, dan devisa dari sektor pariwisata sebanyak 14,13 Miliar USD. 

Pada tahun 2016, kebijakan peningkatan daya saing pariwisata melanjutkan kebijakan 

yang sedang berjalan yaitu mengutamakan pada upaya mendatangkan sebanyak mungkin 

wisatawan mancanegara melalui penguatan citra Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. 

6.4.3  Dimensi Pembangunan Pemerataan Dan Kewilayahan 

Sasaran dan kebijakan beberapa prioritas dalam dimensi pembangunan pemerataan dan 

kewilayahan akan dijabarkan sebagai berikut. 

6.4.3.1  Ketimpangan Antar Kelompok Masyarakat 

Sasaran yang ingin dicapai terkait ketimpangan antar kelompok masyarakat pada tahun 

2016, antara lain: (a) Penurunan kemiskinan diharapkan dapat mencapai 9-10 persen; (b) Rasio 

gini sebesar 0,39; dan (c) Tingkat penganggguran terbuka 5,2-5,5 persen. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan terkait ketimpangan antar 

kelompok masyarakat pada tahun 2016 akan diarahkan pada upaya: (1) Membangun landasan 

yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas; (2) 
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Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; (3) Pengembangan penghidupan 

berkelanjutan; dan (4) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. 

6.4.3.2  Pengembangan Wilayah 

Sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2016 adalah meningkatnya rata-rata 

pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah, antara lain: (a) Wilayah Sulawesi menjadi 7,6 

persen: (b)Wilayah Maluku menjadi 6,9 persen; dan (c) Wilayah Papua menjadi 13,2 persen. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan pengembangan wilayah pada tahun 

2016 difokuskan untuk mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah 

Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua dengan tetap menjaga momentum 

pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.  

6.4.3.3  Konektivitas (Transportasi Dan Telekomunikasi) 

Sasaran Pembangunan Konektivitas  yang ingin dicapai pada tahun 2016 antara lain: (a) 

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem 

transportasi multimoda dan antarmoda; (b) Meningkatnya keselamatan dan keamanan 

penyelenggaraan transportasi; dan (c) Tersedianya layanan pita lebar. 

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan bidang Konektivitas pada tahun 

2016 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) Mempercepat pembangunan Sistem 

Transportasi Multimoda; dan (2) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang 

ramah lingkungan maupun peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi. 


