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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Kerangka Ekonomi 

Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun anggaran 2017 dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. Penyampaian KEM dan PPKF merupakan amanat 

Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 13 ayat 1 dan 

Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 178  

ayat 2. Ketentuan dalam pasal 178 ayat 2 tersebut mewajibkan pemerintah untuk 

menyampaikan KEM dan PPKF pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya, sebagai bahan 

pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  

Dokumen KEM dan PPKF ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah 

kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan 

dalam dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

tahun 2017. Secara garis besar, KEM dan PPKF tahun anggaran 2017 ini memuat 

perkembangan perekonomian nasional tahun 2012–2015 dan outlook 2016; sasaran, 

tantangan, serta arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2017; proyeksi asumsi 

ekonomi makro dan pokok‐pokok kebijakan fiskal tahun 2017; serta pagu indikatif tahun 

2017. Kerangka kerja dan arah kebijakan pembangunan tahun 2017 difokuskan pada 

kebijakan-kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Pencapaian tersebut diterjemahkan melalui upaya 

pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah, serta pengelolaan APBN untuk mencapai 

ketahanan dan sustainabilitas fiskal. Pembahasan mendalam dengan Anggota DPR RI 

yang terhormat mengenai strategi dan arah kebijakan dalam dokumen ini, diharapkan 

akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan yang dihadapi, 

perbaikan perumusan strategi pembangunan yang lebih efektif dan memberikan dampak 

optimal bagi kesejahteraan masyarakat. 
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Secara garis besar, tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat tersebut hanya akan tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan 

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

sehat dan berkelanjutan. Selama ini pemerintah senantiasa konsisten berupaya untuk 

selalu mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.  

Upaya tersebut ditempuh dengan mendorong agar APBN sebagai instrumen fiskal 

utama lebih produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, efisien dalam 

pengalokasian sumber daya, berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian serta 

mampu mengendalikan risiko untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Melalui 

desain APBN yang sehat dan berkelanjutan tersebut, diharapkan mampu merespon 

dinamika perekonomian, menjawab berbagai tantangan serta mampu mendukung 

pencapaian target pembangunan secara optimal. 

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur 

dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan 

dan Kesenjangan Antarwilayah“, maka tema kebijakan fiskal pemerintah adalah: 

“Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan 

Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Untuk 

itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna 

mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan 

pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan 

tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Upaya untuk 

memperkuat stimulus fiskal ditempuh baik melalui sisi pendapatan, belanja maupun 

pembiayaan. Dari sisi pendapatan negara, stimulasi perekonomian dilakukan dengan 

memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dan prioritas, serta menjaga 

keberlanjutan dunia usaha dan lapangan kerja. Dari sisi belanja negara, stimulasi 

perekonomian ditempuh dengan meningkatkan belanja produktif untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas 

perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial yang 

tepat sasaran, serta memperbaiki pola dan percepatan penyerapan anggaran. Stimulasi 

dari sisi pembiayaan ditempuh dengan mengarahkan pemanfaatan utang hanya untuk 

kegiatan yang produktif, dan meningkatkan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah 
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(Pemda) dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melanjutkan pembiayaan 

kreatif dan inovatif. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 

berupaya untuk menyelesaikan KEM dan PPKF tahun anggaran 2017, sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengharapkan diskusi positif 

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

kebijakan ke depan yang akan dituangkan dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 

Tahun Anggaran 2017. Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama dapat 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang 

Maha Esa.  

 

Jakarta,    Mei 2016  

 

Bambang P.S. Brodjonegoro 
Menteri Keuangan RI 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN) tahun 2017 dan strategi pembangunan dalam masa satu tahun ke depan khususnya 

dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah menyusun Kerangka 

Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF). Penyusunan KEM dan PPKF 

ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD.  Secara substansi, penyusunan KEM dan PPKF tahun anggaran 2017 berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yang merupakan pengejawantahan dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dalam jangka pendek. 

Dalam RPJMN 2015–2019, pemerintah telah menitikberatkan strategi pembangunan 

nasional pada penataan kembali Bangsa Indonesia di segala bidang, khususnya pada upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kemampuan ilmu 

terapan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selain itu, pemerintah juga 

terus berupaya meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 

development) untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini 

dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sektor manufaktur, pertanian, 

kelautan serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara optimal, efektif, dan efisien. 

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan di tahun 2017, pemerintah 

menyusun program kerja yang terangkum dalam RKP tahun 2017. Penyusunan program kerja 

tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN, 

namun juga memuat beberapa kebijakan untuk menangani isu-isu strategis yang telah 

mengemuka saat ini dan perlu mendapatkan perhatian dan respon yang tepat. Arah kebijakan 

dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2017 tersebut dirumuskan 

dalam satu tema, yaitu: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi 

untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan 

Antarwilayah”.  

Penyusunan dokumen KEM dan PPKF tahun anggaran 2017 selain memperhatikan 

target-target pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2017, juga mempertimbangkan 

dinamika perkembangan perekonomian global dan domestik, serta prospeknya ke depan. Selain 
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itu, kompleksitas tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang juga diperhitungkan secara 

mendalam.  Pada tahun 2017, perekonomian dunia diperkirakan semakin membaik dengan 

ditandai menguatnya pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang.  Seiring dengan 

perbaikan tersebut, volume perdagangan dunia juga diperkirakan semakin menguat dengan 

didukung oleh mulai meningkatnya harga komoditas.  

Sementara itu, perekonomian nasional tidak dapat terlepas dari perkembangan 

perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan meningkat seiring 

membaiknya kondisi perekonomian global dan didukung oleh realisasi pembangunan 

infrastruktur serta terjaganya daya beli masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa 

tantangan yang harus dihadapi seperti misalnya masih terbatasnya kapasitas produksi serta 

rendahnya daya saing nasional, yang antara lain disebabkan kurang optimalnya daya dukung 

infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) serta masih kurangnya inovasi dan rendahnya 

tingkat penerapan teknologi di Indonesia. Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian 

adalah isu-isu terkait kesenjangan ekonomi yang masih relatif tinggi serta isu terkait kedaulatan 

pangan. Selain itu masih dangkalnya peran sektor keuangan dalam negeri dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan tingginya biaya dana (cost of fund).  

Berdasarkan perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, baik domestik maupun 

global, serta memperhatikan proyeksinya pada satu tahun mendatang, asumsi ekonomi makro 

dalam KEM dan PPKF tahun anggaran 2017 diusulkan sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi 

sebesar 5,3–5,9 persen; (ii) inflasi 3,0–5,0 persen; (iii) suku bunga SPN 3 bulan 5,0–6,0 persen; 

(iv) nilai tukar Rupiah 13.650-13.900 per dolar AS; (v) harga minyak Indonesia US$35–45 per 

barel; (vi) lifting minyak 740–760 ribu barel per hari (bph); dan (vii) lifting gas sebesar 1.050–

1.150 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Asumsi dasar ekonomi makro yang telah 

disusun pemerintah selanjutnya menjadi basis dalam penyusunan PPKF 2017 dan RAPBN 2017. 

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peran tersebut 

sejalan dengan fungsi APBN sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, 

meredistribusi pendapatan, menyediakan barang dan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas 

serta akselerasi kinerja perekonomian. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk 

mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, 

pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada 

terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.  

Pada tahun 2015 dan 2016 pemerintah telah berupaya memperbaiki komposisi dan 

efisiensi belanja. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan pengalihan subsidi BBM 
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untuk memperkuat pendanaan program prioritas pembangunan seperti misalnya pembangunan 

infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman dan kedaulatan energi. Pengalihan subsidi 

tersebut juga dilakukan untuk mendukung program-program kesejahteran seperti pemenuhan 

anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) serta peningkatan cakupan bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan). 

Pemerintah juga terus memperkuat desentralisasi fiskal dengan mempertajam fokus Dana 

Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur publik dan pengalokasian Dana Desa. 

Sejalan dengan RKP tahun 2017, kebijakan fiskal masih akan terus diarahkan untuk 

mendukung upaya memperkuat landasan pembangunan yang berkesinambungan serta 

penyerapan tenaga kerja. Pemerintah telah menetapkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017, yaitu 

“Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi 

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Strategi yang akan ditempuh 

untuk mendukung tema tersebut dilakukan dengan, pertama, meningkatkan kualitas stimulus 

fiskal baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara maupun strategi pembiayaan. Kedua, 

memantapkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan fiskal dan meningkatkan 

fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal. Ketiga, menjaga kesinambungan fiskal dan mengendalikan 

risiko dalam jangka menengah dan panjang melalui pengendalian defisit, rasio utang dan 

keseimbangan primer. 

Pengelolaan fiskal tahun 2017 diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup 

berat antara lain, pertama, peningkatan ruang fiskal untuk menopang belanja produktif prioritas. 

Kedua, penyerapan belanja yang belum optimal terutama pada belanja yang bersifat produktif. 

Ketiga, pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Keempat, pengendalian belanja yang bersifat 

mengikat (mandatory spending). Kelima, pengendalian keseimbangan primer. Oleh karena itu, 

pemerintah senantiasa berupaya untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan 

berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas APBN, peningkatan efisiensi pengalokasian 

anggaran, memperkuat daya tahan fiskal, dan pengendalian risiko baik dalam prespektif jangka 

pendek, menengah maupun panjang. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, 

pemerintah membutuhkan suatu strategi pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan 

berkesinambungan.  

Strategi peningkatan kualitas stimulus fiskal ditempuh untuk meningkatan peran APBN 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dari sisi 

pendapatan negara, stimulus fiskal dilakukan dengan pemberian insentif fiskal untuk kegiatan 

ekonomi strategis yang mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta 

peningkatan daya beli. Dari sisi belanja, stimulus fiskal ditempuh dengan meningkatkan belanja 

produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan 
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kapasitas perekonomian dan meningkatkan ruang fiskal. Ruang fiskal dapat ditingkatkan melalui: 

(i) optimalisasi pendapatan,  (ii) melanjutkan efisiensi subsidi, (iii) efisiensi belanja operasional 

dan penajaman belanja non-operasional, dan (iv) mengendalikan earmarking dan mandatory 

spending. Sementara itu dari sisi pembiayaan, kebijakan stimulus fiskal ditempuh dengan: (i) 

memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif; (ii) meningkatkan peran swasta dan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur; dan (iii) melakukan 

inovasi pada instrumen pembiayaan. 

Dalam rangka pencapaian target-target pembangunan nasional, maka ketahanan fiskal 

perlu tetap dijaga. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memantapkan daya tahan fiskal 

adalah sebagai berikut. Pertama, penyediaan bantalan fiskal (fiscal buffer) melalui pemanfaatan 

saldo anggaran lebih (SAL). Kedua, peningkatan fleksibilitas pengelolaan kebijakan fiskal melalui 

penguatan payung hukum. Ketiga, pengendalian kerentanan fiskal dalam batas toleransi antara 

lain menjaga debt service ratio, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio utang 

terhadap penerimaan dalam negeri (PDN), dan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDN 

dalam batas aman. 

Selanjutnya, strategi menjaga kesinambungan fiskal ditujukan untuk mengendalikan 

risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam mendorong APBN yang lebih produktif. Hal 

tersebut ditempuh melalui pertama, mengendalikan defisit anggaran sebesar 1,9–2,5 persen 

terhadap PDB, yang antara lain dilakukan melalui optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja 

pemerintah. Kedua, mengendalikan rasio utang terhadap PDB sebesar 26–28 persen antara lain 

melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang, dan pemanfaatan pinjaman 

diarahkan untuk kegiatan produktif. Ketiga, pengendalian keseimbangan primer. 

Dokumen KEM dan PPKF tahun 2017 terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini menguraikan gambaran umum, ulasan ringkas mengenai RKP 

dan landasan hukum penyusunan KEM dan PPKF tahun 2017, asumsi dasar ekonomi makro 2017, 

pokok-pokok kebijakan fiskal, dan struktur penyusunan KEM dan PPKF.   

Bab 2 Perkembangan Perekonomian dan Outlook 2016 menjelaskan mengenai 

perkembangan ekonomi terkini tahun 2012–2015 dan proyeksi ekonomi tahun 2016 yang akan 

menjadi dasar prakiraan prospek ekonomi tahun 2017.  

Bab 3 Sasaran, Tantangan, dan Arah Kebijakan Ekonomi dan Fiskal membahas mengenai 

sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai, tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan 

ekonomi dan fiskal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan dan 

mengatasi berbagai tantangan yang ada.  
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Bab 4 Proyeksi Perekonomian dan Asumsi 2017 membahas asumsi dasar ekonomi makro 

yang akan menjadi dasar penyusunan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan RAPBN 2017.  

Bab 5 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 menguraikan perkembangan pelaksanaan 

kebijakan fiskal tahun 2015 serta proyeksi tahun 2016, arah kebijakan fiskal pada tahun 2017, 

serta risiko fiskal tahun 2017.  

Bab 6 Pagu Indikatif Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun 2017 

menjelaskan kebijakan umum dan anggaran belanja K/L tahun 2017 menurut bidang 

pemerintahan serta pagu indikatif belanja K/L tahun 2017.  
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BAB 2 

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN 2012–2015 DAN OUTLOOK 2016 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional menghadapi 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), 

yang bersumber dari perlambatan ekonomi Tiongkok serta prospek pemulihan ekonomi negara-

negara maju yang belum sesuai harapan. Di tahun 2016, perekonomian global diperkirakan 

mengalami peningkatan walaupun masih menghadapi beberapa tantangan yang patut 

diwaspadai. Tantangan tersebut antara lain masih relatif rendahnya harga komoditas dan 

volatilitas pasar keuangan, serta meningkatnya inflasi di beberapa negara.  

Sementara dari sisi domestik, perlambatan ekonomi global dan volume perdagangan 

dunia, terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia, berdampak terhadap 

perlambatan kinerja perekonomian nasional. Perlambatan tersebut secara signifikan tercermin 

dari menurunnya kinerja ekspor akibat melemahnya permintaan dunia atas barang-barang 

domestik. Meningkatnya anggaran infrastruktur mulai tahun 2015 memberikan dorongan yang 

cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menahan perlambatan yang 

terjadi di tahun 2015. Laju inflasi yang relatif terkendali juga mampu menjaga tingkat daya beli 

masyarakat. Stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2016 diperkirakan memberikan 

optimisme bagi investor untuk ikut berinvestasi di dalam negeri.   

2.1 Kondisi Perekonomian Global 2012–2015 dan Outlook 2016 

Sepanjang tahun 2012 hingga 2015, pertumbuhan ekonomi global menunjukkan kinerja 

yang melambat. Perlambatan ini disebabkan oleh proses pemulihan di negara-negara maju yang 

belum optimal sejak dilanda krisis pada tahun 2008 dan pertumbuhan ekonomi di beberapa 

negara berkembang yang juga masih menunjukkan perlambatan. Kondisi ini semakin ditekan 

dengan aktivitas perdagangan global yang lesu karena harga komoditas yang cenderung 

melemah. Di samping itu, terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan di negara-negara maju, 

yang mana sebagian menerapkan kebijakan quantitative easing sedangkan yang lain menerapkan 

kebijakan ekonomi ketat. Kondisi ekonomi yang melambat tersebut, diperkirakan mengalami 

perbaikan pada tahun 2016 dan ke depan. Perdagangan dunia akan kembali meningkat meskipun 

tidak terlalu signifikan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan aktivitas ekonomi 

yang pada gilirannya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi global. 
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2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global 2012–2015 dan Outlook 2016 

Sepanjang tahun 2012 hingga 2015, pertumbuhan ekonomi global menunjukkan kinerja 

yang melambat (Grafik 1) dimana angka pertumbuhan turun dari 3,5 persen di tahun 2012 

menjadi 3,1 persen di tahun 2015. Perlambatan ini disebabkan oleh belum optimalnya proses 

pemulihan di negara-negara maju sejak dilanda krisis pada tahun 2008, lambatnya kinerja 

ekonomi di beberapa negara berkembang dan aktivitas perdagangan global yang lesu 

mengakibatkan pelemahan harga komoditas.  

Pada tahun 2016, perekonomian global diperkirakan tumbuh 3,2 persen atau mengalami 

perbaikan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat 3,1 persen. Negara maju diperkirakan tumbuh 

1,9 persen, sementara negara berkembang sebesar 4,1 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang 

oleh perbaikan kinerja perekonomian, baik di negara maju maupun di negara berkembang. 

Namun demikian, kinerja perekonomian global masih menghadapi beberapa tantangan seperti 

rendahnya harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan. Seiring perbaikan sisi permintaan, 

inflasi diperkirakan akan meningkat terutama di negara-negara maju.  

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2016 

 

2.1.1.1 Perkembangan Ekonomi Negara-Negara Maju Tahun 2012–2015 

Dari sejumlah negara maju, AS, Kawasan Eropa, dan Jepang memiliki peran yang cukup 

besar terhadap perkembangan ekonomi global. Perekonomian AS selama tahun 2012–2015 

menunjukkan pergerakan yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi AS 

mencapai 2,4 persen (Grafik 2), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 

2,2 persen. Perbaikan kondisi ekonomi AS ditunjukkan oleh mulai membaiknya sektor 

manufaktur seiring dengan peningkatan kepercayaan konsumen, penurunan tingkat 

pengangguran, serta tingkat inflasi yang terjaga. 
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Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi AS 

 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2016 

Grafik 3 Indeks Manufaktur dan Produksi 

Industri AS 

 
Sumber: Bloomberg 

 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Eropa selama tahun 2012–2015 juga 

mengalami tren menguat (Tabel 1). Perkembangan positif tersebut tidak lepas dari makin 

membaiknya kinerja ekonomi di Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Di samping itu, output 

industri di Kawasan Eropa terus mengalami peningkatan sementara tingkat pengangguran 

cenderung terus menurun. 

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Eropa (persen, yoy) 

 2012 2013 2014 2015 2016f 

Kawasan Eropa -0,9 -0,3 0,9 1,6 1,5 

Jerman 0,6 0,4 1,6 1,5 1,5 

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

Italia -2,8 -1,7 -0,3 0,8 1,0 

Spanyol -2,6 -1,7 1,4 3,2 2,6 

Yunani -7,3 -3,2 0,7 -0,2 -0,6 

Portugal -4,0 -1,1 0,9 1,5 1,4 

Sumber: WEO-IMF, April 2016 

Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2012–2015, cenderung 

mengalami penurunan. Pada tahun 2014, Jepang mengalami tingkat pertumbuhan terendah yang 

mencapai 0,0 persen. Kondisi tersebut sedikit menunjukkan perbaikan pada tahun 2015, yang 

mana pertumbuhannya mencapai 0,5 persen (Grafik 4). Kebijakan quantitative easing yang 

diterapkan oleh Bank of Japan (BoJ), berhasil mendorong pertumbuhan sektor industri dan retail, 

meskipun belum optimal (Grafik 5). 
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Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Jepang 

 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2016 

Grafik 5 Perkembangan Sektor Riil Jepang 
(persen, yoy) 

 
Sumber: Bloomberg 

 

Di tahun 2016, perekonomian AS diproyeksikan tumbuh sebesar 2,4 persen, sama dengan 

pertumbuhan di tahun 2014 dan 2015.  Momentum positif ekonomi AS diperkirakan masih terus 

berlanjut, dengan didukung perbaikan sejumlah indikator ekonomi, antara lain perbaikan tingkat 

pengangguran, inflasi yang rendah dan indeks manufaktur maupun indeks produksi industri yang 

menunjukkan tren meningkat. Namun demikian pertumbuhan ekonomi AS, masih menghadapi 

sejumlah risiko terkait dengan perkembangan ekonomi global dan domestik. 

Perekonomian Kawasan Eropa di tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 1,5 persen. 

Perkembangan positif tersebut tidak lepas dari makin membaiknya kinerja ekonomi negara-

negara besar di Eropa seperti Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Saat ini, Kawasan Eropa masih 

menghadapi risiko deflasi. Kawasan Eropa kembali tercatat mengalami deflasi pada bulan Maret 

2016 sebesar 0,1 persen (yoy), setelah pada bulan  Februari 2016 juga mencatat  deflasi sebesar 

0,2 persen (yoy). Selain deflasi, Kawasan Eropa masih menghadapi beberapa risiko seperti 

perlambatan pertumbuhan produktivitas dan peningkatan defisit fiskal di tengah rasio utang 

terhadap PDB yang tinggi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, beberapa faktor yang 

berpotensi menyokong kondisi Kawasan Eropa adalah terkait penurunan harga minyak, 

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

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 2016 diperkirakan sebesar 0,5 

persen. Hampir serupa dengan kondisi perekonomian Kawasan Eropa, Jepang masih menghadapi 

sejumlah risiko ekonomi antara lain pertumbuhan produk industri dan pertumbuhan penjualan 

eceran yang rendah dan tingkat inflasi yang juga rendah. Menyikapi sejumlah risiko ekonomi 

yang terjadi, BoJ masih akan melanjutkan kebijakan quantitative easing dan menerapkan 

kebijakan tingkat suku bunga negatif per Februari 2016 dengan memangkas suku bunga ke level 

-0,1 persen, untuk mengantisipasi adanya risiko deflasi. 
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2.1.1.2 Perkembangan Ekonomi Negara Berkembang 

Sejak tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan (Grafik 

6). Pada tahun 2015, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,9 persen. Perlambatan perekonomian 

Tiongkok terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor industri yang tercermin dari 

penurunan Purchasing Manager’s Index/PMI (Grafik 7). Melambatnya aktivitas industri serta 

melemahnya investasi menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh Tiongkok 

saat ini. Pada saat yang sama, untuk menyikapi kondisi global yang kurang kondusif, pemerintah 

Tiongkok mengambil langkah untuk menyeimbangkan sumber pertumbuhan tidak hanya dari 

investasi dan ekspor, tetapi juga konsumsi rumah tangga (rebalancing). Namun demikian, proses 

rebalancing masih terhambat dengan konsumsi rumah tangga yang belum sekuat yang 

diharapkan. Untuk mengompensasi hal tersebut, People’s Bank of China (PBoC) melakukan 

devaluasi Yuan, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM), tingkat suku bunga acuan guna 

membuat produk-produk ekspor Tiongkok menjadi lebih kompetitif dan akhirnya dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Grafik 6 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2016 

Grafik 7 Indeks Produksi PMI Tiongkok 

 
Sumber: Bloomberg 
 

Berbeda dengan Tiongkok, kinerja perekonomian India sejak tahun 2012 terus 

menunjukkan kemajuan yang pesat (Grafik 8). Setelah tumbuh 5,6 persen di tahun 2012, ekonomi 

India tumbuh  7,3 persen pada tahun 2015. Industri manufaktur di India tumbuh positif dan 

menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi India. Selain itu, anjloknya harga minyak dunia 

memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor manufaktur dimana pasokan energi 

untuk sektor tersebut menjadi lebih murah. Pemerintah India masih terus melakukan reformasi 

ekonomi untuk menunjukkan bahwa India merupakan negara yang business friendly. India juga 

merencanakan melakukan penyesuaian tarif perdagangan ke arah yang mendekati norma 

internasional sebagai persiapan untuk pakta perdagangan regional yang baru.  
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Grafik 8 Pertumbuhan Ekonomi India  
(persen, yoy) 

 
Sumber: WEO-IMF, April 2016 

Grafik 9 Laju Inflasi India  
(persen, yoy) 

 
Sumber: Bloomberg 

 
 

Pada tahun 2016, perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh 6,5 persen, lebih rendah 

dari tahun 2015 yang mencapai 6,9 persen. Pada tahun yang sama, PBoC juga memutuskan untuk 

memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke tingkat 4,35 persen serta menetapkan 

kebijakan untuk memperkecil GWM. Di sektor keuangan, PBoC tercatat menyuntikkan dana 

senilai US$19,9 miliar melalui operasi pasar.  

Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan mencapai 7,5 persen dan 

memimpin laju pertumbuhan Asia. Penurunan inflasi yang sempat terjadi di tahun 2015 berhasil 

diantisipasi dengan insentif bagi kegiatan investasi dan produksi melalui pemangkasan tingkat 

suku bunga acuan menjadi 6,75 persen. Selain itu, Pemerintah India terus melakukan reformasi 

ekonomi dengan mempermudah izin investasi. Saat ini, industri manufaktur di India terus 

berkembang dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi India. Di sisi lain, anjloknya harga 

minyak dunia juga memberikan momentum bagi sektor manufaktur karena memberikan 

pasokan energi yang lebih murah.  

2.1.1.3 Kebijakan Moneter dan Keuangan Dunia 

Menghadapi perekonomian global yang belum menujukkan pemulihan, masing-masing 

negara di dunia menerapkan kebijakan yang diyakini sesuai untuk mendorong kinerja ekonomi 

domestiknya. Negara-negara maju menerapkan kebijakan yang tidak sama. AS cenderung 

memberlakukan kebijakan moneter ketat melalui penghentian program quantitative easing. 

Selain itu, The Fed juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,25 hingga 

0,5 persen per 16 Desember 2015. Kenaikan suku bunga acuan tersebut diperkirakan akan 

kembali terjadi secara bertahap di tahun 2016, dengan mempertimbangkan perkembangan 

indikator ekonomi AS lebih lanjut. 
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Pada sisi lain, beberapa negara di Eropa dan Jepang lebih bertumpu pada kebijakan 

moneter longgar melalui pemberian stimulus dan penerapan suku bunga negatif. European 

Central Bank (ECB) mengumumkan kebijakan quantitative easing pada 22 Januari 2015 dengan 

pembelian aset finansial berskala besar hingga mencapai 60 miliar euro per bulan. Kebijakan 

tersebut rencananya akan diperpanjang hingga tahun 2017 untuk mencapai target inflasi 

Kawasan Eropa, yakni sekitar 2 persen. Hal yang sama juga terjadi di Jepang, BoJ akan 

melanjutkan kebijakan quantitative easing yang telah dilaksanakan mulai tahun 2015. BoJ akan 

mengucurkan dana sebesar 80 triliun yen per tahun, meningkat dari stimulus sebelumnya yang 

hanya 60–70 triliun yen per tahun. BoJ pada bulan Januari 2016 juga memutuskan untuk 

menerapkan kebijakan tingkat suku bunga negatif per Februari 2016 dengan memangkas suku 

bunga ke level -0,1 persen. Penerapan suku bunga negatif diharapkan dapat mendorong 

perekonomian dan mencegah terjadinya deflasi yang berkepanjangan di kawasan tersebut. 

Arah kebijakan ekonomi negara-negara maju turut mempengaruhi kebijakan ekonomi di 

negara-negara berkembang. Pelemahan ekonomi global telah memukul ekonomi Tiongkok 

sebagai negara yang bergantung pada ekspor. Reformasi struktural dengan rebalancing mesin 

pertumbuhan ke konsumsi domestik memerlukan waktu yang tidak singkat. Dalam rangka 

memperkuat konsumsi dan mendorong perekonomian, PBoC telah beberapa kali menurunkan 

suku bunga acuan. Per Maret 2016, suku bunga acuan ditetapkan 4,35 persen, lebih rendah dari 

posisi akhir 2012 yang tercatat 6 persen. Tiongkok juga memangkas GWM menjadi 17 persen. 

Senada dengan kebijakan Tiongkok, Reserve Bank of India (RBI) juga memangkas suku 

bunga acuan. Per Maret 2016, suku bunga acuan di India berada di level 6,75 persen, jauh lebih 

rendah di banding posisi pada akhir 2012 yang tercatat 8 persen. Arah kebijakan moneter di 

negara-negara ASEAN umumnya juga menuju pada kebijakan moneter longgar. Hal tersebut 

terlihat pada penurunan suku bunga bank sentral di Indonesia dan Thailand, sementara Malaysia 

dan Philipina relatif masih tetap.  

2.1.1.4 Perkembangan Investasi Global  

Pada tahun 2012, Foreign Direct Investment (FDI) global mencapai US$1,33 triliun lebih 

rendah dibandingkan tahun 2011 yang mencapai US$1,6 triliun. Penurunan tersebut antara lain 

disebabkan oleh perekonomian global yang melambat dan ketidakpastian kebijakan di negara 

maju. Selain itu, banyak perusahaan-perusahaan transnasional melakukan analisis ulang terkait 

investasi mereka di luar negeri, termasuk melalui restrukturisasi aset, divestasi, dan relokasi. 

Pada tahun 2013, di tengah keraguan para investor karena kebijakan tapering off terhadap 

quantitative easing yang dilakukan lebih awal dari perkiraan oleh The Fed, FDI global mengalami 

perbaikan, di mana terjadi kenaikan 9,0 persen atau sebesar US$1,45 triliun. Peningkatan FDI 

bahkan terjadi di hampir semua negara baik negara maju dan emerging markets (EM). 
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Namun demikian, kenaikan FDI global di tahun 2013 ternyata tidak berlanjut di tahun 

2014. FDI global 2014 turun 16 persen atau sebesar US$1,23 triliun. Kondisi tersebut dipengaruhi 

oleh ekonomi global yang masih lemah, kebijakan yang tidak pasti bagi para investor, dan 

memanasnya situasi geopolitik di beberapa kawasan. Aliran FDI global kembali melonjak sebesar 

36 persen pada tahun 2015 menjadi sekitar US$1,7 triliun. Kondisi ini merupakan tingkat 

tertinggi sejak krisis ekonomi dan keuangan global 2008–2009.  Kenaikan FDI di negara maju 

adalah faktor utama di balik lonjakan FDI global dimana Kawasan Eropa mengalami peningkatan 

FDI sampai empat kali lipat, dibandingkan tingkat terendah yang terjadi pada tahun 2014.  

2.1.2 Volume Perdagangan Dunia 2012–2015 dan Outlook 2016 

Pada tahun 2012, volume perdagangan dunia mengalami penurunan dengan total volume 

perdagangan hanya tumbuh 2,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,8 persen. 

Kinerja perdagangan dunia menunjukkan arah perbaikan di tahun 2013 dan 2014, di mana 

masing-masing tumbuh sebesar 3,5 persen dan 3,4 persen.  Perbaikan tersebut terutama berasal 

dari menguatnya aktivitas ekspor dan impor di negara maju yang masing-masing tumbuh dari 

3,1 persen dan 2,1 persen di tahun 2013 menjadi 3,3 persen di tahun 2014 baik untuk ekspor 

maupun impor (Grafik 10). Di sisi lain, PMI sektor manufaktur global berfluktuasi sepanjang 

tahun 2012-2014 dengan tren melambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan 

internasional membutuhkan dorongan stimulus untuk kembali tumbuh signifikan dan menopang 

pertumbuhan ekonomi dunia. 

Pada tahun 2015, kegiatan ekonomi global masih berjalan lambat meskipun ada sedikit 

perbaikan. Pertumbuhan di EM dan negara berkembang tercatat mengalami penurunan dalam 

lima tahun berturut-turut, sementara pemulihan ekonomi negara maju masih moderat. 

Pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2016 mencapai 3,1 persen yang dipengaruhi 

risiko ketidakpastian finansial global, harga komoditas global yang masih relatif rendah, serta 

penguatan nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia.  

Grafik 10 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia  

Sumber: WEO-IMF Database, April 2016 
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2.1.3 Harga Komoditas Global dan Inflasi Dunia 

Harga komoditas utama global menunjukkan tren pelemahan sejak tahun 2012 hingga 

2014 terutama disebabkan oleh rendahnya permintaan dari negara-negara maju dan EM (Grafik 

11). Hal ini terjadi karena situasi ekonomi yang tidak pasti mempengaruhi produktivitas industri 

manufaktur. Perkembangan sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 2014 

menunjukkan tren menurun. 

Sejak Juli 2014, harga minyak dunia telah turun hingga lebih dari 30 persen. Faktor 

pasokan minyak negara-negara anggota OPEC yang berlebih  mempengaruhi penurunan harga 

minyak secara signifikan, sementara produksi minyak dari negara non-OPEC, terutama Amerika 

Serikat, juga secara konsisten mengalami kenaikan. Pelaku pasar minyak dunia pun 

memperkirakan harga minyak dunia di tahun 2016 tidak akan mengalami kenaikan harga yang 

signifikan. Rendahnya harga minyak dunia juga berdampak pada turunnya harga komoditas lain 

seperti logam. 

Grafik 11 Indeks Harga Komoditas Riil         

Sumber: : WEO-IMF Database, April 2016 
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tahun 2014 sedikit melambat dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 3,9 persen menjadi 3,5 persen. 

Inflasi menurun pada tahun 2015 karena dampak dari harga minyak.  Harga komoditas minyak 

dan logam yang semakin rendah turut berdampak pada turunnya ongkos produksi dan harga 

produsen. Di tahun 2016, inflasi global diperkirakan sedikit lebih tinggi yaitu di kisaran angka 2,8 

persen karena perkiraan kenaikan inflasi di kawasan Eropa dan Amerika.  

2.1.4 Dampak Kondisi Ekonomi Global terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Kinerja perekonomian nasional menghadapi tekanan seiring pelemahan ekonomi global 

serta berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian domestik. Pada tahun 2015, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mencapai 4,8 persen (yoy) yang ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga, 

belanja pemerintah dan investasi. Capaian pertumbuhan ini termasuk yang tertinggi di antara 

negara-negara berkembang lainnya.  

Kinerja ekonomi makro juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Selama 

tahun 2015, inflasi terkendali pada tingkat 3,35 persen, jauh di bawah asumsi dalam APBNP yang 

sebesar 5 persen. Indikator realisasi investasi langsung terus meningkat, menunjukkan bahwa 

Indonesia masih memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor asing maupun domestik. Pasar 

obligasi pemerintah masih tetap tumbuh walaupun ada tekanan gejolak pasar keuangan terhadap 

pasar modal. Defisit Transaksi Berjalan di tahun 2015 mengalami penurunan karena didukung 

oleh perbaikan kinerja pada neraca pendapatan dan neraca jasa. Untuk menjaga stabilitas, Bank 

Indonesia (BI) menerapkan kebijakan moneter yang ketat guna menekan impor, sementara 

pemerintah berupaya untuk menjaga agar kondisi fiskal tetap sehat. Penurunan impor migas dan 

kenaikan di sektor jasa, khususnya sektor pariwisata memberikan kontribusi positif bagi neraca 

berjalan. Cadangan devisa pada akhir tahun 2015 berada pada posisi US$105,9 miliar atau dapat 

menutup kebutuhan 7,4 bulan impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri pemerintah, 

masih di atas standar kecukupan internasional. 

Pada tahun 2016, pemerintah tetap mewaspadai berbagai potensi tantangan dan risiko, 

baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Atas hal ini, pemerintah berkomitmen untuk 

terus melanjutkan reformasi struktural yang telah digulirkan sejak awal tahun 2015 untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka 

panjang. Reformasi tersebut dilakukan dengan mendorong sektor-sektor bernilai tambah tinggi 

dan industri pengolahan komoditas primer serta meningkatkan peran investasi sebagai mesin 

pendorong utama pertumbuhan. Pelaksanaan reformasi struktural tersebut akan didukung oleh 

reformasi anggaran yang mencakup tiga pilar yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan 

kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran.  
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2.2 Perekonomian Domestik Tahun 2012–2015 dan Outlook 2016 

Selama beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian domestik cenderung mengalami 

tekanan sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global dan kondisi internal yang kurang 

kondusif. Pada tahun 2016, perekonomian domestik diperkirakan mengalami peningkatan 

terutama didorong oleh meningkatnya alokasi belanja infratruktur pemerintah yang mendorong 

keberlanjutan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta. Selain itu, 

konsumsi rumah tangga juga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Peningkatan kinerja perekonomian nasional tersebut didukung oleh perkiraan laju inflasi yang 

terkendali pada level yang rendah dan stabil, seiring dengan kebijakan pemerintah dalam 

menjaga daya beli masyarakat serta peningkatan kapasitas dan produktivitas pangan nasional. 

Optimisme kinerja perekonomian nasional di tahun 2016 juga didukung oleh stabilitas nilai tukar 

rupiah serta tingkat imbal hasil suku bunga SPN yang berada pada level yang telah direncanakan 

pemerintah. Harga migas dalam negeri yang mengikuti tren penurunan harga komoditas global 

serta tingkat lifting yang tetap terjaga juga turut berkontribusi positif terhadap perkembangan 

dan kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2016.   

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren 

perlambatan sejalan dengan melemahnya kinerja perekonomian global. Tantangan utama yang 

dihadapi oleh perekonomian domestik antara lain masih adanya permasalahan struktural seperti 

kondisi infrastruktur, produktivitas dan daya saing yang masih rendah. Di tahun 2012, 

pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0 persen dan melambat menjadi 4,8 persen pada tahun 2015. 

Namun demikian, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2012–2015 mencapai 

5,4 persen. Dengan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah mulai tahun 2015, maka tahun 

2016 diharapkan menjadi titik balik membaiknya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. 

Grafik 12 Pertumbuhan Ekonomi 2012–2015 (persen, yoy) 

 
Sumber: BPS, data diolah 
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Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2012–2015 didukung oleh kinerja 

komponen kunci di sisi pengeluaran dan sektor-sektor utama di sisi produksi. Konsumsi rumah 

tangga, konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan sehingga memberikan kontribusi yang 

besar terhadap perekonomian. Sementara komponen PMTB masih mampu memberikan 

kontribusi yang cukup baik bagi pertumbuhan ekonomi, meskipun mengalami perlambatan 

selama periode tersebut. Pada tahun 2015, komitmen pemerintah dalam menjalankan program-

program prioritas yang bersifat ekspansif dan percepatan penyerapan belanja mendukung 

kinerja konsumsi pemerintah, PMTB, serta konsumsi rumah tangga. Dari sisi produksi, sektor 

industri, pertanian dan jasa yang merupakan sektor-sektor utama menunjukkan pertumbuhan 

yang positif dan relatif stabil. Di sisi lain, pertumbuhan sektor pertambangan menunjukkan tren 

penurunan sebagai dampak dari harga komoditas yang mengalami pelemahan, terutama pada 

tahun 2015 yang tumbuh negatif. Sejalan dengan  itu, secara kewilayahan, kawasan yang 

bergantung pada barang komoditas juga mengalami penurunan pertumbuhan yang relatif 

signifikan seperti Sumatera dan Kalimantan, sebagai dampak dari pelemahan harga komoditas. 

Pulau Jawa yang merupakan wilayah berbasis industri mampu tumbuh relatif lebih stabil. 

Dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi rumah tangga masih menunjukkan kinerja yang 

cukup baik dengan mampu tumbuh pada kisaran 5 persen sepanjang tahun 2012 hingga 2015. 

Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,7 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi. Inflasi 

yang terjaga sepanjang tahun 2015 memberikan dampak yang positif guna menjaga tingkat daya 

beli masyarakat terutama konsumsi makanan dan minuman sebagai penyumbang terbesar dari 

komponen konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian perlu diwaspadai tren penurunan 

pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi 

secara umum. Lebih lanjut, pada tahun 2015, konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga 

(LNPRT) mengalami kontraksi 0,6 persen akibat berkurangnya pengeluaran kampanye partai 

politik secara signifikan, meskipun terdapat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di 

sejumlah daerah.  

Kinerja konsumsi pemerintah cenderung terus membaik dalam empat tahun terakhir 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,5 persen. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan 

efektivitas belanja terlihat dari peran konsumsi pemerintah terhadap PDB yang relatif stabil.  

Pada tahun 2015, konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 5,4 persen dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai 1,2 persen sejalan dengan 

program belanja pemerintah yang efektif. Hal ini menandakan bahwa konsumsi pemerintah 

mampu mendukung kinerja perekonomian domestik di saat kondisi eksternal kurang kondusif. 

Salah satu komponen penopang pertumbuhan ekonomi yang kedepan peranannya 

diharapkan semakin besar adalah PMTB. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2012 hingga 2014 
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cenderung mengalami perlambatan, disebabkan oleh penurunan impor barang modal, 

perlambatan arus masuk modal asing, dan relatif masih tingginya suku bunga domestik. Namun 

demikian, di tahun 2015, PMTB mulai meningkat dan tumbuh 5,1 persen, lebih tinggi 

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,6 persen. Hal ini terutama ditopang oleh akselerasi 

pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai dampak dari peningkatan anggaran 

infrastruktur secara signifikan. Selain itu, pertumbuhan PMTB juga didukung oleh berbagai upaya 

berkesinambungan yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Perbaikan 

iklim investasi dilakukan melalui deregulasi dan simplifikasi prosedur perizinan investasi baik di 

pusat maupun daerah, kesinambungan reformasi birokrasi, penciptaan kepastian hukum bagi 

investor dan penyediaan insentif fiskal baik dalam bentuk tax holiday maupun tax allowance.   

Dari sisi produksi, secara umum kinerja sektor-sektor utama, antara lain sektor industri 

pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, 

serta sektor-sektor jasa, menunjukkan tren yang relatif melambat dalam periode 2012–2015. 

Sektor Industri Pengolahan tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen dalam empat tahun terakhir. 

Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 5,6 persen namun kemudian melambat menjadi sebesar 4,2 

persen di tahun 2015. Perlambatan kinerja Sektor Industri Pengolahan terjadi akibat adanya 

pelemahan permintaan global dan permasalahan struktural yang menyebabkan belum 

optimalnya kapasitas produksi. Rendahnya daya saing industri juga menjadi kendala yang 

dihadapi sektor ini, terutama terkait dengan ekonomi biaya tinggi. Di samping itu, depresiasi nilai 

tukar rupiah terhadap dolar AS menyebabkan biaya impor input produksi meningkat. Dalam 

upaya meningkatkan kinerja sektor ini, pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur, 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku industri strategis, dan mendorong kemudahan 

berinvestasi. 

Sementara itu, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan tren melambat 

dengan rata-rata tumbuh di kisaran 4,3 persen sepanjang periode 2012–2015. Kinerja sektor ini 

terutama ditopang oleh Subsektor Perkebunan dan Subsektor Perikanan. Pada tahun 2015, 

kinerja sektor ini tumbuh melambat sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 

sebelumnya sebesar 4,2 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya 

permintaan terhadap komoditas perkebunan. Namun demikian, Subsektor Perikanan masih 

menunjukkan peningkatan dan mampu tumbuh 8,4 persen didukung oleh berbagai upaya 

peningkatan hasil perikanan, antara lain dengan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik 

perikanan ilegal (illegal fishing). 

Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan tren penurunan sepanjang periode 

2012–2015. Pada tahun 2012, kinerja sektor ini mampu tumbuh 3,0 persen kemudian melambat 

menjadi 0,7 persen di tahun 2014, bahkan mengalami kontraksi 5,1 persen pada tahun 2015. 



 

19 

Penurunan kinerja sektor ini terutama akibat tren penurunan hasil produksi minyak bumi dan 

gas bumi nasional, serta penurunan harga minyak dunia dan komoditas tambang lainnya. Selain 

produksi migas, kinerja sektor ini juga ditopang oleh tambang batubara yang juga menunjukkan 

kinerja negatif akibat penurunan tingkat permintaan global terutama pada periode 2014–2015. 

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran dan Sektoral 2012–2015  
(persen, yoy) 

 2012 2013 2014 2015 

PDB 6,0 5,6 5,0 4,8 

Sisi Pengeluaran 

Konsumsi RT 5,5 5,4 5,2 5,0 

Konsumsi LNPRT 6,7 8,2 12,2 -0,6 

Konsumsi Pemerintah 4,5 6,7 1,2 5,4 

PMTB 9,1 5,0 4,6 5,1 

Ekspor Barang dan Jasa 1,6 4,2 1,0 -2,0 

Impor Barang dan Jasa 8,0 1,9 2,2 -5,8 

Sisi Sektoral 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,6 4,2 4,2 4,0 

Pertambangan dan Penggalian  3,0 2,5 0,7 -5,1 

Industri Pengolahan 5,6 4,4 4,6 4,2 

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

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,3 3,3 5,9 7,2 

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

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,4 4,8 5,2 2,5 

Transportasi dan Pergudangan  7,1 7,0 7,4 6,7 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,6 6,8 5,8 4,4 

Informasi dan Komunikasi 12,3 10,4 10,1 10,1 

Jasa Keuangan dan Asuransi 9,5 8,8 4,7 8,5 

Real Estate 7,4 6,5 5,0 4,8 

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

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,1 2,6 2,4 4,7 

Jasa Pendidikan 8,2 7,4 5,5 7,4 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,0 8,0 8,0 7,1 

Jasa lainnya 5,8 6,4 8,9 8,1 

Sumber: BPS, data diolah 

 

Lebih lanjut, sektor-sektor jasa menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup positif 

terutama pada jasa konstruksi, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan. Kinerja sektor 

konstruksi mengalami tren pertumbuhan yang relatif stabil, dengan rata-rata pertumbuhan 

dalam empat tahun terakhir sebesar 6,6 persen. Kinerja sektor ini pada tahun 2015 terutama 

ditopang oleh meningkatnya kegiatan pembangunan dan belanja infrastruktur pemerintah. 

Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi tetap tumbuh double digit selama periode 2012–

2015 dan tumbuh sebesar 10,1 persen di tahun 2015 yang didorong oleh meningkatnya kegiatan 
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layanan berbasis elektronik. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami 

perbaikan kinerja pada tahun 2015 dengan pertumbuhan mencapai 8,5 persen yang disebabkan 

oleh peningkatan pendapatan jasa keuangan dan kredit yang disalurkan oleh lembaga 

pembiayaan. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup baik, yakni mencapai 6,7 persen seiring dengan pembangunan infrastruktur yang 

mendukung kelancaran distribusi barang dan perbaikan sistem logistik nasional. 

Dari sisi kewilayahan, pertumbuhan wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap 

PDB nasional memiliki perkembangan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional. Pada tahun 2012 hingga 2015, pertumbuhan ekonomi pulau Jawa yang 

memiliki kontribusi rata-rata tertinggi yaitu 57,4 persen, mengalami pertumbuhan rata-rata di 

atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Kinerja ekonomi wilayah Jawa ditopang 

oleh sektor industri dan jasa sehingga penurunan harga komoditas yang terjadi pada tahun 2015 

tidak memberikan dampak yang terlalu dalam pada perekonomiannya secara keseluruhan.  

Sementara itu, wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan rata-rata kontribusi terhadap 

PDB masing-masing sebesar 22,8 persen dan 9,0 persen memiliki struktur ekonomi yang 

ditopang oleh sektor primer terutama pada komoditas CPO. Penurunan harga komoditas global 

juga berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Sumatera dan Kalimantan. Pertumbuhan 

ekonomi kedua wilayah tersebut mengalami penurunan yang cukup dalam dan tumbuh di bawah 

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 3,5 persen dan 

1,3 persen.  

Bali dan Nusa Tenggara memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan wilayah 

lainnya yaitu sebesar 10,3 persen. Hal ini sejalan dengan masih tingginya minat masyarakat baik 

lokal maupun internasional untuk menjadikan Bali dan Nusa Tenggara sebagai destinasi utama 

pariwisata. Wilayah timur Indonesia juga menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup baik, 

yaitu wilayah Sulawesi yang mampu tumbuh 8,2 persen, Maluku dan Papua tumbuh sebesar 6,6 

persen. Pertumbuhan ini didorong oleh  kinerja sektor pertambangan akibat dibukanya kembali 

perizinan ekspor mineral dan beroperasinya smelter di beberapa wilayah timur Indonesia. 

Tabel 3 Pertumbuhan PDRB Kepulauan 2012–2015 (persen, yoy) 

 2012 2013 2014 2015 

Sumatera 5,7 5,0 4,6 3,5 

Jawa 6,4 6,0 5,6 5,5 

Bali dan Nusa Tenggara 4,0 6,0 5,9 10,3 

Kalimantan 5,7 3,9 3,3 1,3 

Sulawesi 9,0 7,7 6,9 8,2 

Maluku dan Papua 3,2 7,7 4,6 6,6 

Sumber: BPS, data diolah 



 

21 

Pada triwulan I 2016, PDB tumbuh 4,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode 

yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,7 persen. Peningkatan ini didukung oleh kinerja 

PMTB yang cukup baik sejalan dengan peningkatan realisasi investasi dan keberlanjutan 

program pembangunan infrastruktur. Hal ini juga tercermin dari peningkatan kinerja dari sisi 

sektoral yaitu sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan. Sektor industri pengolahan 

yang tumbuh cukup tinggi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. 

Sementara itu, kinerja sektor primer mengalami perlambatan. 

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen pada triwulan 

I 2016 sedikit lebih rendah dari triwulan I 2015. Perlambatan konsumsi rumah tangga terkait 

dengan perekonomian domestik yang relatif masih mengalami tekanan ditandai oleh masih 

lemahnya pertumbuhan indikator konsumsi rumah tangga seperti penjualan kendaraan 

bermotor dan kredit konsumsi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,9 persen 

sama dengan triwulan I 2015. Kinerja konsumsi pemerintah tersebut didukung oleh realokasi 

belanja pemerintah pusat ke belanja yang lebih produktif serta realisasi belanja pemerintah 

daerah yang cukup baik. PMTB mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 5,6 

persen terutama didukung oleh proyek pembangunan infrastruktur yang masih terus 

berlangsung. Keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur tercermin dari peningkatan 

belanja modal pemerintah, konsumsi semen, volume impor besi dan baja, serta pertumbuhan 

kredit investasi.  

Sementara itu, kinerja ekspor dan impor masih mengalami kontraksi yang masing-masing 

tumbuh sebesar -3,9 dan -4,2 persen. Penurunan ekspor dipengaruhi oleh masih lemahnya 

perekonomian negara mitra dagang utama dan harga komoditas yang relatif rendah. 

Pertumbuhan impor juga negatif, tercermin dari turunnya impor barang modal dan bahan baku 

yang terkait dengan lemahnya permintaan domestik. 

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 terutama ditopang oleh 

kinerja sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor jasa keuangan dan asuransi. 

Sektor industri pengolahan tumbuh 4,6 persen, meningkat dibandingkan capaian pada triwulan 

I tahun 2015 yang sebesar 4,0 persen. Peningkatan kinerja sektor tersebut didukung oleh 

peningkatan realisasi investasi berupa PMA maupun PMDN pada sektor industri pengolahan 

yang mencapai 69,2 persen terhadap total realisasi investasi triwulan I tahun 2016. Selain itu, 

kinerja sektor industri juga ditopang oleh pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor 

industri mesin dan perlengkapan; subsektor industri logam dasar; serta subsektor industri 

barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik. 
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Sektor konstruksi juga menunjukkan kinerja yang meningkat dengan tumbuh sebesar 7,9 

persen, yang terutama ditopang oleh kegiatan proyek pembangunan infrastruktur yang telah 

berjalan sejak dicanangkan pada tahun 2015. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain 

juga berimbas pada tumbuhnya sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,3 persen dan sektor 

transportasi dan pergudangan tumbuh 7,7 persen. 

Sementara itu, kinerja sektor primer masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan. 

Sektor pertanian hanya tumbuh 1,8 persen, menurun jika dibandingkan kinerja tahun lalu yang 

mencapai 4,0 persen. Penurunan ini terutama sebagai dampak dari fenomena El Nino yang 

berakibat pada pergeseran masa tanam dan masa panen, terutama untuk kelompok tanaman 

pangan. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian juga masih mengalami kontraksi 

pertumbuhan meskipun pada tingkat yang lebih rendah, yakni sebesar minus 0,7 persen. 

Kontraksi pada sektor ini terutama disebabkan masih lemahnya harga komoditas global yang 

mendorong penurunan produksi, terutama untuk komoditas batu bara dan bijih logam. 

Dari sisi kewilayahan, pada triwulan I 2016 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh 

Sulawesi sebesar 7,5 persen, disusul oleh Bali dan Nusa Tenggara yang tumbuh 7,1 persen.  Secara 

umum, harga komoditas yang relatif rendah mempengaruhi kinerja ekonomi wilayah yang 

berbasis komoditas seperti Kalimantan dan Papua. Perekonomian Kalimantan dan Papua tumbuh 

masing-masing sebesar 1,1 persen dan 1,2 persen, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 

2015 karena penurunan harga batu bara dan minyak bumi. Sementara itu, perekonomian 

Sumatera meningkat dari 3,5 persen pada triwulan I 2015 menjadi 4,2 persen pada triwulan I 

2016 didorong oleh peningkatan harga CPO. Di sisi lain, Jawa sebagai kontributor terbesar PDB 

nasional masih tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,3 persen dengan 

dukungan sektor  industri pengolahan.   

Secara keseluruhan, kinerja pertumbuhan PDB di tahun 2016 akan didorong oleh 

peningkatan belanja infrastruktur yang dapat dirasakan manfaatnya, tidak hanya jangka pendek 

namun juga jangka panjang. Program infrastruktur pada tahun 2016 merupakan program 

lanjutan yang telah dimulai sejak tahun 2015, sehingga manfaat dari proses pembangunan 

diharapkan lebih besar. Belanja infrastruktur yang cukup besar, alokasi Penyertaan Modal 

Negara (PMN) pada BUMN, serta penguatan fiskal Pemerintah Daerah melalui Transfer Daerah 

dan Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja PMTB. Peningkatan belanja infrastruktur 

pemerintah masih tetap diharapkan menjadi stimulus bagi swasta untuk lebih berperan aktif 

dalam peningkatan pembangunan infrastruktur nasional. 

Konsumsi pemerintah diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja pertumbuhan 

ekonomi melalui belanja yang efektif dan efisien. Sementara itu, perkiraan tingkat inflasi yang 
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relatif rendah dan stabil, serta pemulihan kegiatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan 

masyarakat juga diharapkan mampu menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga. 

Kebijakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimulai sejak Januari 2016 

juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Penyesuaian batas PTKP merupakan 

salah satu bentuk stimulus pajak (tax cut policy), yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi 

masyarakat. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh masing-

masing 5,1 persen dan 6,0 persen. 

Pada tahun 2016, pertumbuhan PMTB diperkirakan membaik yang didorong oleh 

pembangunan infrastruktur. Beberapa arah pembangunan infrastruktur di tahun 2016 di 

antaranya (i) pembangunan infrastruktur untuk penguatan konektivitas seperti jalan raya, jalur 

kereta dan bandara, (ii) pengembangan jaringan dan optimasi air termasuk saluran irigasi, (iii) 

pembangunan pembangkit listrik untuk penguatan rasio elektrifikasi, (iv) proyek infrastruktur 

di bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, serta (v) pembangunan infrastruktur untuk 

penguatan produktivitas bahan pangan khususnya padi, jagung, kedelai, dan ikan. Selain itu, 

dampak implementasi Paket-Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang mulai digulirkan sejak 

bulan September 2015 diperkirakan hasilnya mulai dirasakan pada tahun 2016. Paket-Paket 

Kebijakan Ekonomi menitikberatkan pada penguatan industri manufaktur, percepatan dan 

penyederhanaan prosedur investasi serta penguatan pembangunan infrastruktur.  

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan PMTB di antaranya adalah 

perbaikan iklim investasi Indonesia, terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

berbagai daerah, dan perbaikan peringkat Indonesia pada Survei Kemudahan Berusaha. Selain 

itu, revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau 

Daftar Negatif Investasi (DNI) juga diharapkan meningkatkan penguatan PMTB. Revisi DNI pada 

dasarnya dilakukan untuk memperluas kesempatan investor dalam menanamkan modalnya di 

Indonesia, untuk memperbaiki struktur pasar domestik, dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas. 

Kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga acuan BI diharapkan akan meningkatkan 

pertumbuhan penyaluran kredit investasi dan modal kerja perbankan. Dengan berbagai 

kebijakan tersebut, pertumbuhan PMTB tahun 2016 diperkirakan sebesar 6,3 persen. 

Kinerja ekspor-impor diperkirakan membaik seiring dengan perbaikan ekonomi global 

dan meningkatnya volume permintaan dunia. Selain itu, kelancaran arus ekspor dan impor akan 

ditopang oleh peningkatan efisiensi sistem logistik melalui pembangunan infrastruktur. 

Kebijakan ekspor nasional juga diarahkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan ekspor 

produk bernilai tambah tinggi. Meskipun demikian, kinerja ekspor impor menghadapi tantangan 
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dan risiko berupa masih lemahnya harga komoditas terutama harga minyak mentah dan 

perlambatan pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Kinerja 

ekspor-impor diperkirakan mampu tumbuh masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,4 persen. 

Tabel 4 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2016 (persen, yoy) 

 
APBN 
2016 

Outlook 
2016 

PDB 5,3 5,3 

Sisi Pengeluaran 

Konsumsi RT 5,1 5,1 

Konsumsi LNPRT 2,0 6,2 

Konsumsi Pemerintah 5,7 6,0 

PMTB 6,2 6,3 

Ekspor Barang dan Jasa 2,2 0,1 

Impor Barang dan Jasa 2,0 0,4 

Sisi Sektoral 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,1 4,2 

Pertambangan dan Penggalian 0,3 0,2 

Industri Pengolahan 5,4 5,4 

Pengadaan Listrik dan Gas 4,2 2,6 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,5 7,4 

Konstruksi 8,2 8,0 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,4 3,3 

Transportasi dan Pergudangan 6,6 6,9 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,2 5,7 

Informasi dan Komunikasi 9,9 10,7 

Jasa Keuangan dan Asuransi 5,2 8,7 

Real Estate 5,3 5,9 

Jasa Perusahaan 8,3 8,3 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,9 5,0 

Jasa Pendidikan 9,5 8,3 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,2 8,2 

Jasa lainnya 8,5 8,5 

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas, data diolah 

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor yang menjadi kontributor utama PDB pada tahun 

2016 diperkirakan akan meningkat. Sektor primer diharapkan memberikan kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan, meskipun masih belum optimal disebabkan oleh belum pulihnya harga 

komoditas global. Sektor industri pengolahan diprediksi akan mengalami perbaikan kinerja, 

seiring dengan perbaikan kondisi infrastruktur dan berbagai kemudahan serta fasilitas yang 

diberikan baik berupa insentif fiskal maupun fasilitas lainnya, seperti tax holiday, tax allowance, 

dan fasilitas untuk pengembangan kawasan industri. Sektor ini diperkirakan mampu tumbuh 5,4 
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persen. Sementara itu, beberapa sektor jasa yang terkait dengan konstruksi dan sistem logistik, 

seperti sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor transportasi dan 

pergudangan juga diperkirakan akan memberikan kontribusi yang signifikan, sejalan dengan 

keberlanjutan program percepatan pembangunan infrastruktur dalam skala besar yang 

dicanangkan pemerintah. 

Berdasarkan kondisi perekonomian terkini, maka outlook pertumbuhan PDB tahun 2016 

diharapkan dapat mencapai 5,3 persen sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2016. 

2.2.2 Inflasi  

Perkembangan laju inflasi tahun 2012 hingga 2014 dipengaruhi oleh dinamika 

perekonomian global yang berimbas pada perkembangan harga komoditas bahan pangan dan 

energi internasional, kebijakan harga di bidang energi, serta pergerakan nilai tukar. Laju inflasi 

di tahun 2015 berhasil ditekan ke level 3,35 persen (yoy), di tengah kondisi perekonomian 

Indonesia yang masih menghadapi tantangan dari volatilitas nilai tukar dan pergeseran musim 

karena terdampak El Nino, dengan efektivitas dari kebijakan reformasi energi. Pada tahun 2015, 

pemerintah mengambil kebijakan reformasi subsidi energi, dengan merealokasi anggaran 

belanja subsidi ke anggaran belanja yang lebih produktif. Pemerintah melaksanakan kebijakan 

tersebut dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak yang bergerak turun sejak akhir 

tahun 2014 dan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan dukungan percepatan 

penyediaan infrastruktur.  

Seiring dengan pelemahan kondisi perekonomian global, laju inflasi Inti pada tahun 2015 

berada pada level 3,95 persen (yoy) menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 

4,93 persen (yoy). Pada semester I 2015, laju inflasi Inti (core inflation) mengalami sedikit 

peningkatan akibat tekanan depresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan upah minimum provinsi 

(UMP). Namun demikian, peningkatan ini mampu diimbangi oleh perlambatan laju harga 

komoditas global, yang selanjutnya menekan ekspektasi inflasi. Kondisi inflasi Inti yang terjaga 

di sepanjang tahun 2015 mengindikasikan laju inflasi masih sejalan dengan sasaran inflasi yang 

telah ditetapkan, dengan tetap mengakomodasi ruang untuk proses pemulihan perekonomian. 

Pelaksanaan kebijakan reformasi subsidi energi yang dilaksanakan akhir tahun 2014 dan 

tren penurunan harga komoditas energi menjadi pendukung terkendalinya laju inflasi komponen 

harga yang diatur Pemerintah (administered prices) di tahun 2015. Pada awal tahun 2015, 

pemerintah melakukan penurunan harga pada bensin dan solar, serta pemberlakuan 

penyesuaian tarif listrik. Laju inflasi komponen ini terkendali pada 0,39 persen (yoy), lebih 

rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 17,57 persen (yoy).  
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Laju inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah yang terkendali mendorong 

terjaganya laju inflasi komponen harga bergejolak (volatile foods).  Pada tahun 2015, laju inflasi 

komponen harga bergejolak tercatat sebesar 4,84 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan tahun 2014 yang berada pada level 10,88 persen (yoy). Terkendalinya inflasi komponen 

ini didukung oleh ketersediaan komoditas pangan, termasuk hortikultura sepanjang tahun. 

Untuk mengatasi dampak negatif dari El Nino, pemerintah melakukan langkah-langkah 

antisipatif melalui kebijakan penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) dan penyaluran beras 

sejahtera (Rastra) ke-13 dan ke-14. Sementara pada sisi produksi, pemerintah menempuh 

beberapa kebijakan yaitu upaya khusus pada komoditas padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, 

pemerintah juga melaksanakan program pembangunan infrastruktur untuk menunjang 

peningkatan produksi dan perbaikan arus distribusi, sehingga berkontribusi terhadap upaya 

pengendalian inflasi yang rendah dan stabil. 

Inflasi yang relatif rendah dan stabil di tahun 2015 menjadi salah satu modal dalam 

pengendalian laju inflasi di tahun 2016. Hingga April 2016, laju inflasi mencapai 0,16 persen (ytd) 

atau 3,60 persen (yoy), masih lebih rendah dibandingkan dengan historis rata-rata lima tahun 

terakhir yang sebesar 0,97 persen (ytd) atau 5,89 persen (yoy). Pada periode yang sama, 

perkembangan inflasi komponen inti berada pada level 3,41 persen (yoy), komponen harga 

bergejolak 9,44 persen (yoy), dan komponen harga ditetapkan pemerintah deflasi sebesar 0,84 

persen (yoy).  

Grafik 13 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen 2012–2016 (persen) 

 
Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, data diolah 

 

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi 

global dan tren pelemahan harga komoditas. Sementara itu, dari sisi domestik, pelaksanaan 

kebijakan pembangunan infrastruktur masih akan menjadi tumpuan dalam upaya peningkatan 

produksi serta dukungan konektivitas dan kelancaran arus distribusi. Upaya pengendalian laju 

inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil tersebut perlu ditopang dengan sinergi yang kuat 
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antara pemerintah dan BI. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, laju inflasi sepanjang tahun 

2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen.  

2.2.3 Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan  

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan selama tahun 2012 hingga tahun 

2015 menunjukkan kenaikan bertahap. Pada kurun waktu tahun 2012–2013 SPN 3 bulan 

bergerak pada kisaran 3,2 hingga 4,5 persen. Relatif rendahnya tingkat bunga SPN 3 bulan 

disebabkan oleh kuatnya aliran modal masuk ke EM, termasuk Indonesia, akibat lambatnya 

pemulihan ekonomi di Kawasan Eropa serta relatif rendahnya inflasi domestik. Kebijakan 

moneter ketat di beberapa negara maju serta penghentian program quantitative easing (tapering 

off) di AS telah mendorong peningkatan suku bunga SPN 3 bulan. Dari sisi domestik, kenaikan 

suku bunga deposito maupun kredit, dan inflasi juga turut memberikan tekanan bagi suku bunga 

SPN 3 bulan. BI mempergunakan strategi dual intervention untuk mendukung kestabilan harga 

Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah. 

Grafik 14 Pergerakan Suku bunga SPN 3 bulan (persen) 

 
  Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 

 

Pada tahun 2014–2015, suku bunga SPN 3 bulan bergerak pada kisaran 6 persen, lebih 

tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya 

tekanan likuiditas di pasar keuangan, sebagai dampak normalisasi kebijakan moneter dan 

ekspektasi kenaikan suku bunga the Fed. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, bank sentral 

di Kawasan Eropa dan Jepang mengambil kebijakan moneter yang cenderung ekspansif, sehingga 

menimbulkan gejolak di pasar keuangan global.  Preferensi investor untuk menanamkan modal 

di negara-negara safe haven menyebabkan ketersediaan modal di negara-negara berkembang 

menjadi lebih terbatas, termasuk Indonesia.  

Di awal tahun 2016, suku bunga SPN 3 bulan hingga April rata-rata mencapai 5,8 persen, 

sedikit menurun dibandingkan rata-rata tahun 2015. Penurunan ini didorong oleh relatif 

stabilnya rupiah, rendahnya inflasi, penurunan suku bunga acuan BI serta meningkatnya minat 
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investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik. Meningkatnya minat 

investor ini tercermin dalam net foreign buying SBN sampai dengan 31 Maret mencapai Rp47,6 

triliun, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yg mencapai Rp42,7 triliun. 

Sementara itu, penurunan suku bunga acuan dimotori oleh kebijakan suku bunga negatif di 

Kawasan Eropa dan Jepang, serta mulai stabilnya rupiah di awal tahun. Ke depan, kinerja SPN 3 

bulan masih akan dipengaruhi oleh dinamisnya pergerakan perekonomian global. Dengan 

berbagai faktor tersebut, intermediasi keuangan diharapkan akan semakin efisien, sehingga 

mendorong suku bunga SPN 3 bulan sepanjang tahun 2016 berada pada kisaran 5,5 persen. 

2.2.4 Nilai Tukar Rupiah 

Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 hingga 2015 mengalami tekanan, 

yang dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan 

Indonesia sejak akhir tahun 2011. Penguatan dolar AS dipicu normalisasi kebijakan moneter yang 

dilakukan the Fed (tappering off) dan antisipasi kenaikan suku bunga secara bertahap. Selain itu, 

pelebaran defisit neraca transaksi berjalan terjadi sebagai akibat penurunan ekspor akibat 

perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang utama serta harga komoditas yang cenderung 

menurun. Sementara itu, dari sisi impor, masih terlihat peningkatan impor migas untuk 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri.   

Pada tahun 2013, dalam upaya memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan (current 

account deficit) dan menjaga nilai tukar rupiah, pemerintah mengeluarkan rangkaian kebijakan 

untuk terus mendorong ekspor, meningkatkan porsi biodiesel dalam solar (bio-solar) untuk 

mengurangi konsumsi solar, mengenakan tambahan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 

pada produk tertentu, serta relaksasi prosedur terkait dengan kuota dan ketentuan ekspor 

barang mineral. Pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif PPh 22 impor atas barang tertentu 

dan penyesuaian fasilitas pembebasan impor barang untuk tujuan ekspor, penyederhanaan 

perizinan di bidang investasi hulu Migas dari 69 jenis perizinan menjadi 8 perizinan, percepatan 

penerbitan Revisi Peraturan Presiden tentang DNI serta mendorong terbentuknya BUMN 

reasuransi untuk mengurangi defisit di neraca jasa, khususnya asuransi. Selain itu, APBNP tahun 

2015 juga menyediakan bantalan fiskal (fiscal buffer) melalui alokasi cadangan risiko fiskal serta 

mengembangkan Bond Stabilization Framework (BSF) untuk mengantisipasi ketidakpastian 

global. Di sisi lain, BI juga mengeluarkan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan pasokan 

valas dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut antara lain mencakup perluasan 

cakupan swap lindung nilai jangka menengah dan panjang serta penyempurnaan ketentuan 

Devisa Hasil Ekspor (DHE).  
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Upaya menjaga stabilitas nilai tukar juga dilakukan melalui koordinasi pemerintah dan BI 

melalui pendalaman pasar keuangan dengan mendorong penggunaan instrumen lindung nilai 

(hedging), pewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi domestik serta koordinasi 

melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Lindung nilai merupakan upaya 

untuk melakukan mitigasi risiko suatu aset, kewajiban, pendapatan dan beban atas risiko dari 

fluktuasi nilai tukar, baik bagi BUMN maupun pengelolaan utang pemerintah. Pemanfaatan 

lindung nilai akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas nilai tukar. 

Sementara itu, pewajiban penggunaan rupiah dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan Valas 

di dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah. 

Grafik 15 Pergerakan Rata-rata Nilai Tukar (Rp/USD) 

 
Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, data diolah 

 

Dinamika rupiah di awal tahun 2016 dipengaruhi oleh sentimen pasar terkait dengan 

suku bunga acuan the Fed, kebijakan suku bunga negatif European Central Bank (ECB) dan BoJ, 

relatif rendahnya tingkat inflasi, serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya 

proyeksi perekonomian domestik.  

Ke depan, pemerintah bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) akan terus berupaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas 

sistem keuangan menjadi lebih kuat melalui pengesahan Undang-undang Pencegahan dan 

Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai legal basis terkait mekanisme pencegahan dan 

penanganan krisis sistem keuangan. Selain itu, untuk meningkatkan peran pasar keuangan 

sebagai sumber pembiayaan ekonomi jangka menengah, pemerintah memperkuat koordinasi 

dengan BI dan OJK melalui penandatangan Nota Kesepahaman Forum Koordinasi Pembiayaan 

Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) di bulan April 2016. Dengan forum ini, 

diharapkan strategi pengembangan pasar keuangan dapat lebih terintegrasi antar-pasar, sektor, 

dan institusi. Terintegrasinya strategi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan 

pasar sehingga pasar keuangan domestik lebih dalam dan siap menghadapi berbagai tantangan 

di pasar keuangan global ke depan. Di sisi lain, pendalaman pasar keuangan ini juga diarahkan 
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pada pengembangan dan peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan sehingga dapat 

mengurangi ketergantungan dari pendanaan asing.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 

2016 antara lain potensi kenaikan suku bunga the Fed pada semester kedua, pelonggaran 

likuiditas di Kawasan Eropa dan Jepang, serta pengaruh perkembangan negara Tiongkok 

terhadap perekonomian domestik.  Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai 

kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2016 diperkirakan 

bergerak pada kisaran Rp13.500 per dolar AS. 

2.2.5 Harga Minyak Indonesia  

Selama kurun waktu tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2014, harga rata-rata dua 

jenis minyak mentah acuan dunia, West Texas Intermediate (WTI) dan Brent, bergerak fluktuatif 

dengan kecenderungan meningkat. Hal ini disebabkan faktor geopolitik Timur Tengah dan Afrika 

Utara serta kekhawatiran penutupan selat Hormus yang akan mengganggu pasokan minyak. 

Memasuki akhir tahun 2014, harga mulai mengalami penurunan yang cukup tajam hingga 

menyentuh US$50 per barel, turun sebesar 41 persen dibandingkan dengan akhir tahun 

sebelumnya. Penurunan harga minyak global disebabkan meningkatnya pasokan minyak dunia 

berlebih sebagai dampak tingginya produksi minyak shale gas AS, koreksi ke bawah perkiraan 

pertumbuhan ekonomi dunia, pengaktifan kembali reaktor nuklir Jepang, dan penguatan mata 

uang dolar AS terhadap mata uang utama dunia.  

Setelah mengalami rebound hingga mencapai US$65 per barel pada semester pertama 

tahun 2015, harga minyak mentah kembali menunjukkan tren penurunan pada semester 

berikutnya. Penurunan harga minyak global ini dipicu oleh meningkatnya pasokan minyak dunia, 

baik yang bersumber dari negara-negara Organization of the Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) terutama kawasan Timur Tengah, maupun dari negara non-OPEC terutama Rusia. Di sisi 

lain, tingkat permintaan minyak dunia masih menunjukkan tren penurunan seiring dengan 

perlambatan kinerja ekonomi global serta antisipasi pasar atas persiapan pencabutan sanksi 

ekonomi Iran. Tren pergerakan harga minyak mentah dunia tersebut berpengaruh besar pada 

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

mengikuti pergerakan harga Brent. Pada periode 2012 hingga 2015, harga ICP bergerak fluktuatif 

dengan kecenderungan menurun, dengan rata-rata tahun 2015 sebesar USS49,2 per barel. 

Pada tahun 2016, Badan Energi AS (US Energy Information Administration/EIA) 

memperkirakan adanya peningkatan konsumsi minyak dunia, seiring dengan perkiraan 

membaiknya pertumbuhan ekonomi global, khususnya AS dan Kawasan Eropa, serta India.  Dari 

sisi pasokan, baik OPEC maupun EIA, memperkirakan pasokan dari negara-negara OPEC dan 
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Non-OPEC akan mengalami penurunan pada tahun 2016. EIA memperkirakan harga minyak 

mentah dunia sepanjang tahun 2016 masih akan berada pada kisaran US$40 per barel. Dengan 

mempertimbangkan hal tersebut, pada tahun 2016 pemerintah memperkirakan ICP akan berada 

pada kisaran US$35 per barel. Namun demikian, pemerintah tetap akan mencermati pergerakan 

harga minyak mentah dunia dengan memperhatikan beberapa faktor risiko yang bersumber pada 

kondisi geopolitik, alam, dan iklim. 

Grafik 16 Perkembangan Harga Minyak Mentah 2012–April 2016 (US$/barel) 

 

Sumber: Kementerian ESDM, data diolah 

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi 

Selama periode tahun 2012–2015, realisasi lifting minyak bumi berada pada tren 

penurunan yang disebabkan oleh penurunan produksi alamiah akibat sumur migas yang telah 

tua. Di samping tren penurunan produksi, faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target 

tersebut antara lain kendala operasional, penghentian operasi secara tidak terduga (unplanned 

shutdown), dan permasalahan lahan. Pada tahun 2015, realisasi lifting minyak bumi mencapai 

777,6 ribu barel per hari, yang didukung oleh pengoperasian Lapangan Banyu Urip–Blok Cepu. 

Grafik 17 Lifting Minyak Bumi (dalam ribu barel/hari) 

 

Sumber: Kementerian ESDM dan SKK Migas, data diolah 
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Sementara itu, realisasi lifting gas bumi 2013–2015 secara umum masih relatif lebih baik 

dibandingkan lifting minyak bumi, meskipun sama-sama menunjukkan tren penurunan. Di tahun 

2015, realisasi lifting gas bumi sebesar 1.195 ribu barel setara minyak per hari. Kendala umum 

yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target lifting gas bumi adalah masih rendahnya 

tingkat penyerapan gas bumi, terutama untuk penjualan gas yang masih belum ada komitmen 

(uncontracted). 

Grafik 18 Lifting Gas Bumi (dalam ribu barel setara minyak/hari) 

 

Sumber: Kementerian ESDM dan SKK Migas, data diolah 

 

Pada tahun 2016, lifting minyak bumi diperkirakan masih bertumpu pada produksi dari 

Lapangan Banyu Urip–Blok Cepu. Namun demikian, tren penurunan harga minyak mentah dunia 

berpotensi menurunkan kinerja industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Untuk 

mengurangi terjadinya penurunan produksi lebih dalam, pemerintah terus mendorong 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk melakukan efisiensi biaya produksi. Dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, capaian lifting minyak bumi tahun 2016 diperkirakan 

sebesar 810 ribu bph. 

Sementara itu, lifting gas bumi pada tahun 2016 masih melihat kecenderungan produksi 

minyak yang cenderung menurun dan adanya risiko tingkat penyerapan uncontracted gas yang 

rendah. Untuk mengurangi risiko yang berasal dari tingkat penyerapan uncontracted gas, 

pemerintah mendorong pemanfaatan gas untuk pasar dalam negeri dengan membangun 

infrastruktur gas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka lifting gas bumi di 

tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 1.115 ribu bsmph.  
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BOX: Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Masyarakat Ekonomi ASEAN: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia 

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 merupakan 

pencapaian penting dalam agenda integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. 

Integrasi ekonomi ASEAN menciptakan peluang bagi negara anggotanya mengingat besarnya 

skala ekonomi ASEAN. Berdasarkan data pada tahun 2014, PDB ASEAN mencapai US$2,6 triliun 

yang merupakan terbesar ketujuh di dunia atau ketiga di Asia. Selain itu, total populasi penduduk 

negara ASEAN adalah 622 juta orang, yang merupakan jumlah terbesar ketiga di dunia setelah 

Tiongkok dan India.  

 

MEA di sektor perdagangan maupun tenaga kerja mulai aktif sejak tanggal 1 Januari 2016, 

dan sebagai langkah selanjutnya, MEA untuk sektor perbankan akan mulai pada tahun 2020 

mendatang. MEA mengusung empat pilar untuk secara signifikan menghilangkan hambatan-

hambatan kegiatan ekonomi di kawasan ASEAN. Empat pilar tersebut adalah; (i) menjadikan 

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, dengan aliran barang, jasa, 

investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas; (ii) menjadikan ASEAN 

sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi; (iii) menjadikan ASEAN sebagai 

kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata; dan (iv) menjadikan ASEAN sebagai 

kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.  

Bagi Indonesia, MEA yang menyediakan pasar berskala besar dan juga menghapus 

hambatan perdagangan dapat menjadi peluang untuk menggenjot ekspor dan meningkatkan PDB 

Indonesia. Keunggulan Indonesia yang memiliki skala ekonomi terbesar dibandingkan negara-

negara ASEAN lainya juga dapat dimanfaatkan sebagai basis memperoleh keuntungan. 

Negara
Skala

Ekonomi
Populasi

PDB per 
Kapita

Pertumbuhan
rata-rata

(2010 - 2014)

(US$ bn) milions US$ %

Indonesia 888.65 252.17 3,524.08 5.84

Malaysia 338.11 30.60 11,049.28 5.78

Singapore 307.87 5.47 56,287 6.10

Thailand 404.82 68.66 5,896.36 3.86

Philippines 284.62 99.43 2,862.38 6.24

Vietnam 185.90 90.63 2,051.17 5.86

Lao PDR 11.68 6.90 1,693.28 7.89

Brunei Darussalam 17.10 0.41 41,460.17 0.58

Myanmar 63.14 51.42 1,227.85 8.37

Cambodia 16.55 15.31 1,080.82 6.96

Source: IMF, data for 2014
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Dari aspek investasi, pembentukan MEA menciptakan iklim yang kondusif untuk 

masuknya FDI. Meningkatnya FDI ke Indonesia dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi 

melalui penciptaan lapangan kerja, perkembangan teknologi, pengembangan sumber daya 

manusia, serta lebih mudahnya akses kepada pasar dunia. 

Sementara itu, pada aspek ketenagakerjaan, pembentukan MEA juga membuka 

kesempatan yang besar bagi para pencari kerja untuk dapat memperoleh lapangan pekerjaan 

yang membutuhkan keahlian yang lebih beragam. Tereduksinya hambatan untuk masuk ke 

dalam lapangan pekerjaan antarnegara di ASEAN juga merupakan sebuah peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Namun demikian, adanya MEA juga memberikan tantangan baru bagi Indonesia. Di 

antaranya adalah tantangan yang timbul dari homogennya jenis produk yang diperjualbelikan, 

seperti produk pertanian, perkebunan, dan produk tekstil dari negara-negara ASEAN yang 

cenderung sejenis. Menimbang hal tersebut, peran pemerintah dibutuhkan untuk menggenjot 

daya saing industri lokal agar dapat berkompetisi dengan industri luar negeri, sehingga 

berlakunya MEA tidak berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, 

penguatan regulasi, khususnya regulasi mengenai investasi, juga dibutuhkan untuk 

mengantisipasi risiko adanya tindakan eksploitasi sumber daya alam atau perusakan ekosistem 

Indonesia oleh perusahaan asing. Pada sisi sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan 

produktivitas masyarakat Indonesia yang masih kalah bersaing dibandingkan tenaga kerja dari 

beberapa negara ASEAN juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. 
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BAB 3 

SASARAN, TANTANGAN SERTA ARAH 

KEBIJAKAN EKONOMI DAN FISKAL 

 

3.1 Sasaran Pembangunan Nasional  

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang 

pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran jangka menengah. Program kerja 

yang diwujudkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahun.  

Di dalam RPJMN 2015–2019 telah ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan untuk 

mendorong agar kegiatan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan secara inklusif dan 

menyeluruh. Sasaran-sasaran indikatif yang ditetapkan tersebut berupa sasaran pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, indeks ketimpangan (gini ratio) dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pembangunan tersebut disusun dengan tetap 

memperhatikan dinamika internal dan eksternal yang berpotensi memunculkan tantangan yang 

dapat menghambat pencapaian sasaran-sasaran tersebut. 

Secara umum sasaran kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai pemerintah dalam 

RPJMN 2015–2019 pada akhir periode 2019 adalah menuju (i) tingkat pengangguran pada 

kisaran 4,0–5,0 persen, (ii) angka kemiskinan pada kisaran 7,0–8,0 persen, (iii) indeks 

ketimpangan 0,36, dan (iv) IPM 76,3. Namun demikian, dalam rangka penetapan target yang lebih 

realistis, dengan tidak mengurangi upaya dan kerja keras pemerintah, penetapan sasaran 

kesejahteraan masyarakat tersebut juga perlu memperhatikan realisasi terkini. Sasaran 

Pembangunan RPJMN beserta realisasinya tersaji pada tabel di bawah. 
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Tabel 5 Sasaran Pembangunan RPJMN 2015–2019 

INDIKATOR MAKRO 
2014 

(BASELINE) 
2015 2016 2017 2018* 2019* 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 
(Angka Realisasi & 

Penyesuaian Target) 

5,1 
(5,0) 

5,8 
(4,8) 

6,6 
(5,3) 

7,1 
(5,3-5,9) 

7,5 
 

8,0 
 

Tingkat Pengangguran (%) 
(Angka Realisasi & 

Penyesuaian Target) 

5,6-5,9 
(5,94) 

5,5-5,8 
(6,18) 

5,2-5,5 
(5,4 – 5,7) 

5,0-5,3 
(5,1 – 5,4) 

4,6-5,1 4,0-5,0 

Angka Kemiskinan (%) 
(Angka Realisasi & 

Penyesuaian Target) 

9,0-10,0 
(10,96) 

9,5-10,5 
(11,13) 

9,0-10,0 
(10,0 – 10,6) 

8,5-9,5 
(9,5-10,5) 

7,5-8,5 7,0-8,0 

Gini ratio (indeks) 
(Angka Realisasi & 

Penyesuaian Target) 

n.a 
(0,41) 

0,40 
(0,40) 

0,39 0,38 0,37 0,36 

Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

73,8 74,8 75,3 75,7 76,1 76,3 

Catatan: *) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali 
Sumber: Bappenas 

 

Upaya pencapaian sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2015 menunjukkan hasil 

yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa target belum sesuai harapan. Kinerja 

perekonomian nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pelemahan sebagai 

dampak belum pulihnya perekonomian global, ternyata juga memberikan dampak terhadap 

pencapaian sasaran kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Pada tahun 2015, perekonomian nasional tumbuh melambat 4,8 persen, yang antara lain 

disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor karena belum pulihnya kondisi perekonomian global. 

Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi nasional masih jauh lebih baik 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara lain. Hal ini terutama didorong 

oleh relatif terjaganya daya beli masyarakat sebagai akibat dari laju inflasi yang rendah dan stabil 

serta perbaikan kinerja investasi yang didukung oleh meningkatnya belanja infrastruktur 

pemerintah.  

Pelemahan pertumbuhan ekonomi domestik juga berdampak terhadap realisasi tingkat 

pengangguran dan angka kemiskinan. Realisasi tingkat pengangguran tahun 2015 sebesar 6,2 

persen, di atas sasaran yang telah ditetapkan pada kisaran 5,5–5,8 persen dan realisasi tahun 

2014 sebesar 5,9 persen. Realisasi angka kemiskinan pada periode yang sama sebesar 11,1 

persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran yang telah ditetapkan pada kisaran 9,5–10,5 persen 

dan realisasi tahun sebelumnya sebesar 10,96 persen. Sementara itu, indeks ketimpangan atau 
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rasio gini sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 0,40. Meskipun indikator 

kesejahteraan lain mengalami penurunan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

mengalami realisasi yang lebih baik, dimana pada tahun 2015 terus meningkat dan mencapai 

angka 74,8.  

Pemerintah akan menyusun program kerja guna mencapai target dan sasaran 

pembangunan tahun 2017 yang tertuang dalam RKP. Program kerja tersebut disusun dalam 

upaya mencapai sasaran pembangunan dalam RPJMN, serta mengantisipasi dinamika 

perekonomian dan isu-isu strategis terkini yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang 

tepat. Arah kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKP 2017 

tersebut dirumuskan dalam satu tema, yaitu: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan 

Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan 

Kesenjangan Antarwilayah”.  

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan domestik, yang diperkirakan 

mengalami perbaikan di sepanjang tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 

diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,3–5,9 persen. Target tersebut dapat tercapai antara lain 

didukung oleh stabilnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi dan kinerja sektor 

eksternal yang semakin baik. Peningkatan kinerja sektor-sektor yang mampu memberikan 

kontribusi yang besar bagi pertumbuhan PDB seperti sektor Industri Pengolahan, sektor 

Pertanian dan beberapa sektor lainnya, juga diharapkan mendorong pencapaian target 

pertumbuhan ekonomi. Dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional tersebut, 

diharapkan juga akan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang lain. 

Secara umum sasaran kesejahteraan yang ingin dicapai pemerintah pada tahun 2017 adalah 

menuju (i) tingkat pengangguran pada kisaran 5,1–5,4 persen, (ii) angka kemiskinan pada 

kisaran 9,5–10,5 persen, (iii) rasio gini 0,38 dan (iv) IPM 75,7.  

3.2 Tantangan Pembangunan  

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, baik dalam RPJMN 

maupun RKP, pemerintah tentu perlu memperhatikan berbagai dinamika, baik yang terjadi di 

tingkat global maupun domestik yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Dari sisi 

eksternal, perbaikan perekonomian global pada tahun 2017 diperkirakan tidak setinggi 

sebelumnya. Hal tersebut tentu akan berimbas pada kinerja perekonomian nasional, terutama 

sebagai akibat belum menguatnya perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Belum 

pulihnya perekonomian global yang diiringi dengan masih rendahnya harga komoditas global 

tentu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia yang 

perekonomiannya masih berbasis komoditas. 
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Selain itu, kebijakan moneter serta kondisi likuiditas global juga perlu diperhatikan 

mengingat selama beberapa tahun terakhir perekonomian nasional menerima aliran masuk 

modal portofolio asing yang cukup signifikan. Stabilnya kondisi ekonomi makro serta terjaganya 

tingkat kepercayaan investor akan memberikan dorongan bagi semua pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya secara berkesinambungan sehingga mampu memberikan nilai 

tambah yang besar bagi tumbuhnya perekonomian nasional. 

Mulai berlakunya MEA juga memberikan peluang dan tantangan tersendiri. Di satu sisi, 

MEA akan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, penciptaan peluang arus FDI dan sumber pendanaan aktivitas produksi, serta 

perluasan kesempatan yang besar bagi para pencari kerja untuk dapat memperoleh lapangan 

pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang lebih beragam. Namun di sisi lain, adanya MEA juga 

memberikan tantangan peningkatan persaingan bagi produk-produk Indonesia yang relatif 

sejenis dengan produk negara-negara ASEAN, seperti produk pertanian, perkebunan, dan produk 

tekstil. Selain itu, semakin mudahnya mobilitas sumber daya manusia juga akan menjadi 

tantangan tersendiri, mengingat tingkat pendidikan dan produktivitas masyarakat Indonesia 

yang masih perlu ditingkatkan.  Beberapa tantangan domestik yang perlu menjadi perhatian 

utama, yaitu terbatasnya kapasitas produksi dan rendahnya daya saing, masih kurangnya inovasi 

dan rendahnya tingkat teknologi, kesenjangan ekonomi, kedaulatan pangan, masih dangkalnya 

sektor keuangan, serta tingginya biaya dana. 

3.2.1 Terbatasnya Kapasitas Produksi dan Rendahnya Daya Saing  

Perekonomian nasional masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi sebagai 

konsekuensi dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber 

daya manusia. Hingga saat ini tumbuhnya perekonomian domestik masih sangat didominasi oleh 

peningkatan permintaan dan konsumsi domestik yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar 

disertai dengan peningkatan kelompok produktif telah menghasilkan peningkatan kelompok 

masyarakat berpendapatan menengah dengan daya beli yang cukup kuat. Potensi peningkatan 

sisi permintaan tersebut, apabila tidak diimbangi dengan sisi produksi, dapat mengakibatkan 

berbagai permasalahan di masa mendatang, seperti misalnya risiko peningkatan laju inflasi dan 

defisit neraca perdagangan. Peningkatan investasi dan aktivitas produksi masih menjadi 

tantangan struktural yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan 

infrastruktur, energi, kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sumber pembiayaan yang 

memadai.  

Keterbatasan kapasitas dan kualitas jalan serta pelabuhan dapat menghambat laju 

distribusi barang dan jasa baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Hal tersebut 
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mengakibatkan panjangnya rantai distribusi dan naiknya biaya logistik yang dapat mengurangi 

daya saing produk Indonesia di pasar global. Dampak ke dalam negeri adalah timbulnya 

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

berkonsekuensi pada tingginya tingkat inflasi. Selain itu, peningkatan aktivitas produksi tentu 

juga harus didukung dengan pasokan energi yang memadai. Saat ini dengan rasio elektrifikasi 

nasional baru mencapai 84 persen, defisit energi listrik masih menjadi permasalahan utama, 

terutama di kawasan luar Jawa. Hilirisasi industri dan pembangunan industri maritim yang 

merupakan sektor penting bagi peningkatan perekonomian di kawasan luar Jawa sangat 

tergantung pada ketersediaan pasokan listrik misalnya untuk smelter dan fasilitas pendingin. 

Dengan demikian, ketersediaan energi harus terus ditingkatkan tentunya dengan 

memperhatikan penggunaan energi baru dan terbarukan.   

3.2.2 Masih Kurangnya Inovasi dan Rendahnya Tingkat Teknologi 

Hal lain yang menjadi permasalahan utama dari pembangunan nasional adalah masih 

rendahnya tingkat produksi barang-barang yang mempunyai nilai tambah tinggi. Indonesia 

memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secara umum dibagi atas dua bagian, yaitu hasil-

hasil sektor pertanian dan sektor pertambangan mineral. Meskipun demikian, potensi ekonomi 

dari komoditi primer hasil kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. 

Komoditi primer tersebut sebagian besar diekspor langsung ke pasar global tanpa melalui proses 

penambahan nilai. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sedemikian besar, 

maka seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan terus ditingkatkan 

produktivitasnya. Jika bisa dikembangkan dengan baik maka implikasinya produksi yang 

meningkat juga akan melahirkan industri-industri pengolahan di dalam negeri.  

Secara langsung, hal tersebut akan mendorong perekonomian Indonesia yang mampu 

tumbuh lebih tinggi dan dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Peningkatan 

produktivitas dan nilai tambah output sektor primer tidak dapat terlepas dari pemanfaatan 

teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi tepat guna juga memungkinkan proses chanelling 

yang lebih baik dari sektor primer ke sektor lain yang menggunakannya, sehingga mendorong 

pemanfaatan rantai nilai (value chain) yang lebih tinggi. Dengan demikian tantangan dalam 

pembangunan sektor primer di masa yang akan datang adalah mendorong investasi sektor 

primer untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pertambangan yang mampu 

memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang berada di 

sektor tersebut. 

Produktivitas sektor primer dapat diukur dengan besarnya nilai output per tenaga kerja 

untuk kelompok-kelompok sektor. Produktivitas sektor primer yang belum terlalu tinggi 
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tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (1) cakupan rantai input produksi 

yang mahal dan faktor alam; (2) minimnya pengetahuan pelaku sektor primer dalam hal 

teknologi dan pemasaran (supply/demand sektor primer); dan (3) kurang efisiennya proses 

produksi. Sehingga tantangan pembangunan sektor primer yang akan dihadapi oleh pemerintah 

adalah kemampuan untuk mendorong dan memfasilitasi usaha sektor primer agar lebih 

produktif, efisien dan berdaya saing, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

3.2.3 Kesenjangan Ekonomi  

Di tengah pelemahan ekonomi global beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia 

tumbuh relatif lebih baik. Pertumbuhan ekonomi telah berhasil mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh tren penurunan tingkat kemiskinan. Namun 

demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih dibayangi oleh terjadinya kesenjangan baik 

pembangunan antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan masyarakat. Kesenjangan 

pembangunan antarwilayah ini terjadi, diantaranya karena distribusi Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) menurut wilayah yang masih didominasi oleh Provinsi di Sumatera-Jawa-Bali 

yakni sekitar 80 persen dari total PDB. Ketimpangan PDRB per kapita yang masih tinggi tersebut 

juga mengindikasikan adanya kesenjangan tingkat produktivitas antarwilayah. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pertama, perekonomian daerah yang masih 

berbasis SDA dan produk dengan nilai tambah rendah. Kedua, kelembagaan masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya lokal yang masih belum optimal. Ketiga, sarana 

dan prasarana infrastruktur daerah yang belum merata dan masih rendahnya aksesibilitas 

daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan nasional. 

Kesenjangan pembangunan antarwilayah ini juga terlihat pada tingkat kesejahteraan 

masyarakat, diantaranya ditunjukkan oleh kesenjangan capaian tingkat kemiskinan, serta usia 

harapan hidup (UHH), dan rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen pembentuk Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Di samping itu, capaian pembangunan infrastruktur wilayah juga 

masih timpang, padahal ketersediaan dan kualitas prasarana merupakan salah satu kunci 

peningkatan daya saing dan produktivitas kegiatan ekonomi secara merata. Kondisi ini 

digambarkan oleh timpangnya tingkat kerapatan jalan, tingkat kemantapan jaringan jalan 

wilayah, dan rasio elektrifikasi antarwilayah. 

Sedangkan dari sisi pendapatan, meningkatnya ketimpangan pendapatan antarkelompok 

masyarakat belakangan ini bukan disebabkan oleh “orang kaya semakin kaya dan orang miskin 

semakin miskin”, karena angka kemiskinan cenderung mengalami tren yang menurun. Artinya, 

penduduk di golongan pendapatan bawah juga mengalami kenaikan kesejahteraan. 
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Pertumbuhan konsumsi riil per tahun untuk semua golongan pendapatan masyarakat telah 

mengalami peningkatan, tanpa kecuali, baik itu golongan bawah maupun golongan atas. Namun, 

terdapat kecenderungan dimana golongan bawah (1–40 persen terendah), konsumsinya 

mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas (60 persen teratas), yaitu 

golongan menengah dan golongan kaya. Secara teori, meningkatnya ketimpangan (ataupun tren 

perubahannya) dalam sebuah masyarakat tersebut dapat disebabkan oleh (i) ketimpangan dalam 

usaha, kerja keras, atau talent dari individu, (ii) ketimpangan dalam opportunity (kesempatan), 

dan (iii) kebijakan. 

3.2.4 Kedaulatan Pangan 

Kedaulatan pangan akan terus menjadi salah satu tantangan yang cukup penting bagi 

bangsa Indonesia. Hal ini seiring dengan kebutuhan pangan domestik yang terus meningkat 

untuk mengimbangi peningkatan laju jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk 

Indonesia yang semula sekitar 252,2 juta jiwa pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat 

menjadi sekitar 258,7 juta jiwa pada tahun 2016. Dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut, 

pemenuhan kebutuhan pangan domestik menjadi salah satu prasyarat bagi pelaksanaan 

pembangunan. 

Beberapa tantangan kedaulatan pangan yang dihadapi diantaranya, pertama, 

permasalahan lahan seiring dengan percepatan konversi lahan pertanian ke peruntukan 

nonpertanian, serta terhambatnya realisasi perluasan lahan sawah dan lahan kering 

sebagaimana digariskan dalam Nawacita. Kedua, permasalahan jaminan stabilitas harga pangan 

di tingkat petani/produsen, terutama pada masa paceklik dan hari-hari besar nasional karena 

lemahnya jaringan distribusi dan kemampuan stok pangan, terutama beras. Ketiga, dukungan 

sarana dan prasarana produksi (saprodi) pertanian yang belum sepenuhnya memadai, terutama 

input berupa benih dan pupuk, serta prasarana irigasi. Keempat, peranan tenaga serta lembaga 

penyuluh dan diklat pertanian dan perikanan yang belum optimal serta kendala regenerasi 

sumber daya di sektor pertanian dan perikanan. Kelima, masih tingginya potensi kerawanan 

pangan pada masa-masa tertentu, yang ditandai oleh masih banyaknya masyarakat yang 

menderita gizi buruk/malnutrisi, yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat stunting 

(pendek), terutama pada anak-anak. Keenam, belum terbentuknya instrumen mitigasi bagi 

petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam meskipun payung hukum perundang-

undangan telah diterbitkan. Instrumen mitigasi ini antara lain mencakup asuransi pertanian 

sebagai langkah antisipasi sebagai akibat gangguan produksi pangan yang dipengaruhi oleh 

perubahan iklim, bencana alam dan gangguan iklim ekstrim. Serta ketujuh, sistem pendataan 

produksi dan produktivitas pertanian terutama komoditas padi/beras yang belum tertata dengan 

baik.  
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3.2.5 Masih Dangkalnya Sektor Keuangan Serta Tingginya Biaya Dana 

Upaya peningkatan peran sektor keuangan domestik dalam membiayai investasi 

perekonomian menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Belum optimalnya 

peran sektor keuangan domestik serta tingginya ketergantungan terhadap pendanaan dari luar 

negeri dapat mengakibatkan rentannya perekonomian domestik terhadap gejolak eksternal. Saat 

ini, masih terdapat potensi pengembangan sektor keuangan, baik dari segi fungsi intermediasi 

oleh perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun pasar modal. Beberapa indikator 

yang perlu menjadi perhatian diantaranya ukuran aset lembaga keuangan seperti bank, asuransi, 

dan dana pensiun yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan 

regional. Selain itu, ukuran dan cakupan produk keuangan seperti penyaluran kredit perbankan, 

penerbitan obligasi bagi sektor riil, maupun penerbitan saham yang juga masih relatif rendah.  

Rendahnya partisipasi sektor keuangan tersebut dipengaruhi baik dari sisi permintaan 

maupun penawaran. Dari sisi permintaan, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang 

masih rendah terutama karena belum memadainya infrastruktur keuangan di berbagai wilayah 

maupun belum meratanya edukasi keuangan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan penetrasi 

dari lembaga keuangan yang seharusnya menjadi investor domestik masih kecil dan belum 

merata, terutama untuk IKNB. Peran IKNB sangat penting bagi pembiayaan investasi 

perekonomian, terutama yang bersifat jangka panjang. Sedangkan dari sisi penawaran, tantangan 

yang masih perlu diperhatikan adalah masih terbatasnya produk keuangan yang tersedia untuk 

pendanaan jangka panjang, serta relatif tingginya biaya dana (cost of fund).  

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi dan Fiskal 

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan 

diterjemahkan melalui upaya pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan 

kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Pemerintah terus 

mendorong pengembangan wilayah industri dan kawasan ekonomi khusus  di luar Pulau Jawa 

sebagai upaya strategis untuk mendukung pemerataan dan keadilan di seluruh Indonesia.  

Pemerintah akan terus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi 

melalui proses hilirisasi pengolahan produk sektor primer dan sektor manufaktur.  

Upaya pengembangan sektor industri pengolahan sangat penting dalam rangka 

mendukung daya tahan perekonomian nasional mengingat komoditas sangat rentan terhadap 

fluktuasi harga. Selain lebih tahan terhadap perubahan harga, produk olahan juga lebih 

memberikan nilai tambah terhadap perekonomian dan masyarakat. Hilirisasi pada industri hulu, 

yang meliputi industri agro, industri hulu mineral tambang, serta industri hulu migas dan 

batubara menjadi penting untuk dilakukan. Ketiga industri ini merupakan industri dasar yang 
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menghasilkan bahan baku bagi sektor industri lain, sehingga industri hulu harus menjadi industri 

yang kompetitif agar industri yang ada di hilir juga menjadi lebih kompetitif dan memiliki daya 

saing di tingkat global.  

Kebijakan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur industri 

melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilir. 

Pada saat yang sama, hilirisasi akan membuka peluang peningkatan ekspor produk-produk baru 

yang pada akhirnya akan mempercepat perluasan lapangan kerja sejalan dengan pencapaian 

sasaran pembangunan.  

Upaya peningkatan produktivitas nasional dan kapasitas produksi tersebut tentu saja 

membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas untuk 

mengatasi tantangan di bidang transportasi dan energi terutama di luar Jawa dan Bali. 

Pembenahan infrastruktur dan konektivitas di seluruh Indonesia ditujukan untuk memperkuat 

keterkaitan antar wilayah sehingga tercipta sebuah pasar nasional yang kuat dan  mampu 

bersaing di tataran global. Pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur kereta api dan jalan bebas 

hambatan diharapkan dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, sehingga di satu sisi 

dapat mendukung pemasaran hasil produksi nasional sedangkan di sisi lain dapat menekan 

disparitas harga. Pemerintah juga menyadari adanya keterkaitan antar sektor sehingga 

penyediaan lahan untuk infrastuktur dan energi misalnya harus berjalan seiring dengan  

pembangunan di bidang-bidang lainnya seperti pangan dan pariwisata. Pengembangan kawasan 

industri akan terintegrasi dengan program pembangunan jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, dan 

bandar udara. Kebutuhan energi dipenuhi melalui program pembangunan pembangkit listrik 

berikut jaringan transmisinya. 

Manfaat lain dari percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di seluruh 

Indonesia adalah pemerataan kesempatan usaha sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan 

yang selama ini cenderung terpusat di Jawa. Pembukaan peluang-peluang baru diharapkan tidak 

hanya muncul di sektor industri pengolahan, namun juga pada sektor unggulan lainnya seperti 

industri kreatif dan pariwisata. Potensi pertambahan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga 

kerja secara merata di seluruh wilayah Indonesia tentunya akan memberikan kontribusi positif 

terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu mengurangi 

kesenjangan di masyarakat.  

Dalam mengupayakan penurunan kesenjangan, pemerintah akan melanjutkan strategi 

yang telah dilakukan, antara lain melalui pemerataan antar kelompok pendapatan, pembangunan 

kawasan perbatasan negara, daerah terluar, tertinggal, perdesaan dan perkotaan, serta 

pengembangan konektivitas nasional. Target strategi tersebut adalah meningkatkan taraf hidup 
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kelompok miskin dan rentan yang harus tumbuh lebih cepat dibanding kelompok rumah tangga 

kaya. Peningkatkan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja yang 

bersifat padat karya, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, diklat dan pendampingan usaha serta 

alokasi subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sosial sebagai upaya pemerintah untuk 

mengentaskan kemiskinan terus dilanjutkan dengan meningkatkan cakupan bantuan iuran 

jaminan kesehatan dan pendidikan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia 

Pintar (KIP), serta cakupan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).  

Secara spasial, pemerintah akan membangun kawasan perbatasan dengan membangun 

infrastruktur, meningkatkan keamanan, serta menyediakan kebutuhan fasilitas sosial dan 

ekonomi. Di daerah tertinggal, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kreativitas 

masyarakat untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat. 

Sementara pembangunan perdesaan bertujuan untuk menurunkan desa tertinggal dan 

meningkatkan desa mandiri. Kebijakan akan diarahkan pada pengembangan ekonomi kawasan 

perdesaan atau transmigrasi untuk mendorong keterkaitan antara desa dengan kota.  

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan memerlukan 

dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni. Pemerintah menyadari bahwa 

membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi memerlukan komitmen jangka 

panjang. Bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia perlu disertai peningkatan kualitas 

agar tercipta penggerak pembangunan yang lebih produktif dan berdaya saing. Dalam rangka 

peningkatan kualitas SDM ini, pemerintah telah menetapkan beberapa arah kebijakan, khususnya 

di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas serta relevansi pendidikan 

tingkat dasar dan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi.  

Tingkat produktivitas SDM perlu didukung oleh jaminan kesehatan dan ketersediaan 

pemukiman, sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Peningkatan akses 

dan mutu pelayanan kesehatan diupayakan antara lain melalui pemerataan infrastruktur 

kesehatan (rumah sakit, puskesmas) yang didukung pelayanan kesehatan yang berkualitas di 

semua Kabupaten/Kota, serta jaminan kesehatan secara universal melalui kepesertaan dalam 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses 

kepemilikan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan hunian 

berkualitas juga harus didukung oleh sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai seperti 

air minum, listrik, dan pengelolaan sanitasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk  terus 

meningkatkan inovasi, penguasaan teknologi dan daya saing SDM melalui dukungan terhadap 

pendidikan kewirausahaan, aktivitas riset dan pengembangan, serta revitalisasi Balai Latihan 

Kerja (BLK) yang terintegrasi dengan kawasan industri.  
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Pengembangan kapasitas produksi dan daya saing nasional memerlukan dukungan 

teknologi tinggi dan tepat guna. Pemerintah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan 

baik yang dilakukan oleh dunia pendidikan maupun kalangan industri, sekaligus berusaha 

menjembatani kesenjangan antara dunia industri dengan akademisi. Dukungan pemerintah 

diwujudkan melalui kemudahan regulasi dan pemberian insentif kepada kalangan industri, 

perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga swasta yang terlibat dalam kegiatan riset. Pemerintah 

juga berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan melalui program-program 

nasional penggerak inovasi di tingkat Kementerian/Lembaga. Upaya mendorong pengembangan 

inovasi juga terus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui klaster-

klaster inovasi berbasis komoditas unggulan daerah. Sinergi antar sektor pembangunan menjadi 

kunci bagi optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam peningkatan 

kapasitas produksi dan daya saing nasional. Sementara itu, tingkat keberhasilan pemanfaatan 

inovasi terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur serta 

konektivitas antar wilayah.   

Salah satu ukuran kekuatan daya saing suatu bangsa adalah sumber daya manusia yang 

berprestasi, misalnya di bidang olah raga. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia di bidang olahraga diperlukan dukungan yang komprehensif dari seluruh komponen 

bangsa. Pemerintah tentunya sangat memberi perhatian yang besar terhadap prestasi olahraga 

melalui anggaran K/L untuk mendukung kegiatan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan 

kegiatan olahraga, termasuk pembinaan atlet-atlet pada cabang-cabang olahraga yang memiliki 

prestasi. Oleh karena kemampuan pemerintah dalam memberi dukungan terhadap 

pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga terbatas, diperlukan peran serta dan 

partisipasi masyarakat, terutama kalangan usaha.  

Sementara itu, terkait dengan tantangan dalam kedaulatan pangan, pemerintah akan 

melaksanakan dengan perencanaan yang terintegrasi yang mencakup seluruh pemangku 

kepentingan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penyusunan 

perencanan pembangunan kedaulatan pangan. Sinergi kebijakan tersebut antara lain mencakup 

reformasi agraria, pencegahan konversi lahan pertanian produktif, pemulihan kesuburan lahan, 

pembangunan Desa Mandiri Benih, pengembangan pertanian organik, peningkatan produksi 

ikan, garam, dan rumput laut, pengendalian harga dan impor pangan, serta peningkatan produksi 

padi dan pangan lain. 

Penduduk Indonesia sampai saat ini masih menggantungkan kebutuhan pangan 

pokoknya pada beras/padi. Oleh karena itu, ketersediaan stok beras/padi di dalam negeri 

menjadi sangat penting. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menyusun 

perencanaan terintegrasi untuk meningkatkan produksi padi. Beberapa strategi pemerintah 
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tersebut diantaranya pencetakan sawah baru, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan waduk, 

pembangunan embung, penyaluran subsidi benih dan pupuk yang tepat sasaran, pengembangan 

budidaya padi, pengembangan pertanian organik, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, 

pemanfaatan lahan tidur/optimalisasi lahan, technopark dan science park, pengembangan balai 

penyuluhan, pembangunan pasar tradisional, serta pembelian beras/gabah petani. 

Dalam jangka pendek, pada tahun 2017, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa 

strategi di bidang kedaulatan pangan. Pertama, peningkatan ketersediaan pangan dan penguatan 

kapasitas produksi padi dalam negeri melalui: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan 

(menahan konversi sawah) serta perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; dan (ii) 

revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan 1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa 

pertanian organik. Kedua, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan melalui: (i) 

pembangunan gudang dengan fasilitas paska panen, resi gudang dan pengendalian pengaturan 

impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan, baik di tingkat 

pusat maupun daerah; dan (iii) pengembangan sistem logistik pangan. Ketiga, pemerintah akan 

berusaha meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat melalui: (i) 

konsumsi protein: telur, ikan, daging, sayur dan buah; serta (ii) penggunaan pangan lokal.  

Pemerintah juga akan terus mendorong pelaksanaan program mitigasi gangguan 

kedaulatan pangan serta menggalakkan revolusi mental. Program mitigasi akan dilakukan 

melalui pengembangan benih adaptif perubahan iklim, pendirian sekolah iklim, dan pendirian 

asuransi pertanian. Dalam rangka revolusi mental di bidang kedaulatan pangan, pemerintah akan 

terus menggalakkan kampanye (i) penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food 

Waste” di meja makan, (ii) peningkatan kreativitas dan inovasi, (iii) mendorong diversifikasi 

produksi/konsumsi pangan yang sehat, dan (iv) penegakan hukum dan disiplin.  

Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen utama pemerintah tentu harus diarahkan 

untuk mendukung berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Pemerintah terus 

berupaya untuk meningkatkan alokasi belanja ke sektor yang produktif misalnya melalui 

peningkatan belanja infrastruktur untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian dan 

pemerataan pembangunan di daerah. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong partisipasi 

pemerintah daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dengan meningkatkan 

alokasi transfer daerah dan dana desa. Berbagai kebijakan lain juga dilakukan dalam rangka 

mendukung tercapainya sasaran pembangunan dan upaya untuk mendorong tumbuhnya 

aktivitas produksi dan investasi misalnya melalui pemberian insentif fiskal, subsidi yang lebih 

tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat, perbaikan peran BUMN dalam pembangunan, 

penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penyederhanaan izin usaha, harmonisasi kebijakan 

pusat dan daerah, perbaikan dukungan pendanaan melalui peningkatan peran sektor perbankan 
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sebagai lembaga intermediasi terutama untuk mendorong Kredit Modal Kerja dan Kredit 

Investasi serta pengembangan peran dari Industri keuangan bukan bank sebagai sumber 

alternatif pembiayaan investasi. Selain itu, perlu terus digali potensi dan partisipasi masyarakat, 

melalui strategi financial inclusion dan financial deepening yang terintegrasi di tingkat nasional. 

Hal tersebut, selain dapat meningkatkan ketahanan perekonomian dalam jangka panjang, juga 

diharapkan dapat membuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh 

masyarakat luas. 
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BAB 4 

PROYEKSI PEREKONOMIAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO 2017 

 

4.1 Outlook Perekonomian 

Tahun 2017, perekonomian dunia diperkirakan semakin membaik dengan ditandai 

menguatnya pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang.  Seiring dengan perbaikan 

tersebut, volume perdagangan dunia juga diperkirakan semakin menguat dengan didukung oleh 

pulihnya harga komoditas. Nilai ekspor impor negara maju dan berkembang akan terus 

meningkat. Dengan semakin membaiknya perekonomian, volume perdagangan, dan harga 

komoditas maka di tahun 2017, inflasi dunia juga diperkirakan meningkat. 

Sementara itu, perekonomian nasional tidak dapat terlepas dari perkembangan 

perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan meningkat seiring 

dengan realisasi pembangunan infrastruktur dan terjaganya daya beli masyarakat. Perbaikan 

kinerja perekonomian nasional tersebut didukung oleh perkiraan laju inflasi yang terkendali 

pada level yang rendah dan stabil. Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah, 

tingkat suku bunga SPN yang berada pada level yang terjaga, harga ICP yang masih relatif rendah, 

serta tingkat lifting yang terjaga.  

4.1.1 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 WEO April 2016 memperkiraan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 

sebesar 3,5 persen, lebih baik jika dibandingkan proyeksi pertumbuhan 2016 sebesar 3,2 persen. 

Namun demikian, proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi WEO Januari 2016 sebesar 3,6 

persen. Pada sisi lain, tingkat inflasi global diperkirakan akan meningkat menjadi 3,04 persen di 

tahun 2017, lebih tinggi dari perkiraan inflasi global di tahun 2016 yang sebesar 2,82 persen.  

4.1.1.1 Perekonomian Negara Maju  

Kinerja perekonomian negara-negara maju di tahun 2017 diprediksi tumbuh sebesar 2,0 

persen, meningkat dibandingkan kinerja tahun 2016 sebesar 1,9 persen. IMF memprediksikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun tersebut akan mencapai 2,5 persen, 

meningkat 0,1 persen dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2016. Pertumbuhan tersebut 

dipengaruhi oleh mulai membaiknya kinerja ekonomi AS namun disertai tekanan akibat kuatnya 
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nilai tukar dolar dan masih rendahnya harga minyak yang membebani investasi, terutama di 

sektor pertambangan dan perlengkapan. 

Perkembangan positif juga diperkirakan akan terjadi di Kawasan Eropa yang diprediksi 

tumbuh sekitar 1,6 persen di tahun 2017, meningkat 0,1 persen dibandingkan prediksi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi 

negara-negara besar seperti Jerman, Italia, dan Perancis. Namun demikian, rendahnya ekspor dan 

kondisi geopolitik di Rusia yang belum tuntas dapat menimbulkan risiko bagi prospek ekonomi 

Kawasan Eropa secara keseluruhan. 

Pertumbuhan ekonomi Jepang diprediksikan sebesar minus 0,1 persen di tahun 2017, 

melambat dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan 2016 sebesar 0,5 persen. Hal ini antara 

lain disebabkan adanya rencana kenaikan pajak penjualan di tahun 2017. Namun demikian, 

rendahnya harga minyak bumi dan dukungan fiskal dari pemerintah diharapkan dapat menjadi 

faktor positif bagi pertumbuhan ekonomi Jepang. 

4.1.1.2 Negara Berkembang Kawasan Asia 

Perkembangan ekonomi di Emerging Asia diperkirakan mengalami perbaikan kecuali 

Tiongkok antara lain karena proses rebalancing yang belum optimal. Berdasarkan proyeksi WEO 

IMF April 2016, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2017 sebesar 6,2 persen, turun dari 

proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 yang diprediksi sebesar 6,5 persen. Namun demikian, 

proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyeksi WEO Januari 2016, dimana pertumbuhan ekonomi 

tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 6,3 persen dan 6,0 persen. Sementara itu, 

pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2017 diperkirakan cukup tinggi yaitu sebesar 7,5 

persen, sama dengan proyeksi pertumbuhannya di tahun 2016. Kebijakan Perdana Menteri India, 

Narendra Modi, untuk meneruskan strategi reformasi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

investasi dan sektor industri.  

4.1.1.3 Volume Perdagangan 

Pada tahun 2017, volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh sebesar 3,8 persen, 

menguat jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 3,1 persen.  

Peningkatan aktivitas perdagangan dunia tersebut antara lain ditopang oleh mulai membaiknya 

sisi permintaan di berbagai negara serta tingkat harga komoditas global yang semakin membaik. 

Perbaikan aktivitas perdagangan dunia tersebut ditandai dengan membaiknya ekspor impor di 

negara maju dan berkembang. Pada tahun 2017, impor negara maju dan berkembang 

diperkirakan masing-masing naik sebesar 4,1 persen dan 3,7 persen. Sementara ekspor naik 

masing-masing sebesar 3,5 persen dan 3,9 persen. 
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4.1.1.4 Harga Komoditas Global dan Inflasi Dunia 

Di tahun 2017 diperkirakan harga minyak dunia akan mengalami kenaikan sebesar 17,9 

persen berdasarkan WEO IMF April 2016. Kenaikan tersebut didorong oleh perbaikan situasi 

ekonomi dan permintaan global secara umum di beberapa negara antara lain di AS, Kawasan 

Eropa, dan India. Kondisi ini dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas produksi negara-negara 

tersebut yang pada akhirnya akan mendorong kebutuhan sumber energi untuk kegiatan 

produksi.  

IMF dalam publikasi WEO April 2016 memperkirakan laju inflasi global di tahun 2017 

sebesar 3,04 persen, lebih tinggi dari perkiraan inflasi di 2016 sebesar 2,82 persen. Laju inflasi di 

negara maju diperkirakan mencapai 1,5 persen, meningkat dari proyeksi 2016 yang sebesar 0,7 

persen. Adapun inflasi di negara-negara berkembang diperkirakan sebesar 4,2 persen, sedikit 

melambat dari proyeksi 2016 sebesar 4,5 persen. Prospek penguatan ekonomi dan harga minyak 

dunia akan mempengaruhi laju inflasi global.  

Tabel 6 Indikator Ekonomi Global 2016–2017 

 2016 2017 

Pertumbuhan Ekonomi   

  Dunia 3,2% 3,5% 

  Negara Maju 1,9% 2,0% 

     Amerika Serikat 2,4% 2,5% 

     Eropa 1,5% 1,6% 

     Inggris 1,9% 2,2% 

     Jepang 0,5% -0,1% 

    

  Negara Berkembang 4,1% 4,6% 

    Tiongkok 6,5% 6,2% 

    India 7,5% 7,5% 

    ASEAN 5 4,8% 5,1% 

    

Volume Perdagangan 3,1% 3,8% 

Inflasi, average 2,8% 3,0% 

Sumber: WEO IMF April 2016   
 

4.1.2 Perekonomian Domestik 2017 

Perekonomian domestik tahun 2017 diperkirakan membaik seiring dengan pemulihan 

ekonomi global. Dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 

paket-paket kebijakan diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Relatif rendah 

dan terjaganya tingkat inflasi diharapkan tetap mampu menjaga daya beli masyarakat. Stabilnya 
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nilai tukar rupiah diharapkan mampu memberikan sinyal positif bagi masuknya arus dana asing 

ke Indonesia. 

4.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Sejalan dengan pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 

diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur 

domestik yang telah dimulai sejak tahun 2015 masih diharapkan menjadi motor pendorong 

perekonomian nasional. Peningkatan anggaran infrastruktur dilaksanakan untuk mendorong 

investasi dan menjaga daya beli masyarakat. Perbaikan investasi dapat dicapai melalui 

pengembangan kapasitas produksi dan daya saing. Sementara itu, upaya menjaga daya beli 

dilakukan melalui penguatan konektivitas nasional sehingga mampu menciptakan efisiensi 

sistem logistik. Kondisi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 

diperkirakan mencapai 5,3–5,9 persen, lebih tinggi dari outlook pertumbuhan PDB tahun 2016. 

Grafik 19 Pertumbuhan PDB Agregat 2012–2017 (persen, yoy) 

 
Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, data diolah 

 

Kebijakan pembangunan dalam rangka pemerataan antar kelompok pendapatan 

diharapkan mampu menjaga tingkat konsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di 

wilayah perdesaan dan daerah tertinggal. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi 

prioritas dalam menjaga tingkat konsumsi melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan 

dan tempat tinggal. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dilaksanakan untuk 

meningkatkan pemerataan pendapatan melalui program Bidik Misi, penataan asistensi sosial 

seperti KIS, KIP, dan KKS dan perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH. Selain 

itu, peningkatan konektivitas nasional diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan 
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aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok yang nantinya dapat meningkatkan 

produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.   

Kinerja perekonomian yang diperkirakan semakin membaik juga diharapkan mampu 

meningkatkan tingkat keyakinan konsumen sejalan dengan optimisme pasar atas perekonomian 

domestik. Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga didukung oleh kebijakan moneter 

yang kondusif, antara lain inflasi yang rendah dan stabil, serta tren penurunan suku bunga acuan 

BI. Faktor pendukung lainnya adalah masih tingginya kelompok masyarakat berpendapatan 

menengah. Berdasarkan pada kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 

tahun 2017 diperkirakan pada kisaran 5,1–5,2 persen. 

Konsumsi Pemerintah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,5 persen. 

Perkiraan ini didukung oleh kebijakan anggaran belanja yang lebih efisien dengan menerapkan 

money follow program prioritas. Perencanaan dan penganggaran ini diharapkan lebih terintegrasi 

dan terpadu, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran 

dan manfaat pembangunan lebih mudah tercapai.  

Di tahun 2017, pemerintah akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dengan 

beberapa arah prioritas diantaranya (1) pengembangan konektivitas nasional, (2) penguatan 

kedaulatan pangan, (3) penguatan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, (4) penguatan 

kemaritiman dan kelautan, (5) pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) dan (6) pengembangan Industri Pariwisata.     

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah akan kembali 

meningkatkan anggaran infrastruktur di tahun 2017 dan tetap memberikan ruang bagi 

penguatan modal BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemerintah juga akan terus 

mendorong swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur melalui skema 

kerjasama pemerintah dan swasta (KPS, Public Private Partnership/PPP).   

Selain itu, pemerintah juga akan tetap berupaya meningkatkan daya saing perekonomian 

nasional dan memperbaiki iklim investasi antara lain melalui penyederhanaan berbagai prosedur 

izin investasi serta pembenahan iklim ketenagakerjaan melalui hubungan industrial yang 

harmonis. Pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) guna mengurangi biaya logistik serta terus 

mengupayakan penurunan waktu dwelling time. Pemerintah menyiapkan berbagai kemudahan 

fasilitas perpajakan untuk menarik minat investor di PLB, seperti penundaan pembayaran bea 

masuk dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau PPnBM. Dengan 

memperhatikan berbagai hal tersebut, PMTB tahun 2017 diharapkan akan membaik.  

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja pertumbuhan ekspor diperkirakan membaik 

meskipun masih dalam tingkat yang moderat. Peningkatan konektivitas nasional juga diharapkan 
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mampu memperlancar proses distribusi barang dan jasa dari kegiatan ekspor dan impor. 

Kebijakan ekspor nasional diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas produk ekspor 

bernilai tambah lebih tinggi dan meningkatkan kemudahan ekspor dengan 

memfasilitasi perdagangan yang lebih baik. Selain itu, dukungan APBN melalui PMN  terhadap 

program National Interest Account (NIA) diharapkan dapat menjadi stimulus kinerja ekspor. 

Lebih lanjut, optimalisasi pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional dan 

pemanfaatan rantai nilai global terutama partisipasi UKM juga diharapkan menjadi faktor 

peningkatan ekspor. 

 Di sisi lain, kinerja impor juga diperkirakan membaik seiring dengan perbaikan ekonomi 

domestik dan pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan rantai nilai global diharapkan 

meningkatkan impor guna memperkuat daya saing akan barang-barang ekspor sehingga 

partisipasi Indonesia dalam perdagangan internasional semakin membaik. Stimulus fiskal juga 

diberikan dalam pembebasan bea masuk importasi bahan baku dan barang modal yang 

diharapkan mampu mendukung penanaman modal. Pertumbuhan ekspor dan impor di tahun 

2017 diperkirakan masing-masing sebesar 1,0–2,7 persen dan 1,8–3,2 persen. 

 Tabel 7 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2017 (persen, yoy) 

 2017 

PDB 5,3 - 5,9 

Sisi Pengeluaran 

Konsumsi RT 5.1 - 5.2 

Konsumsi LNPRT 6.2 - 7.1 

Konsumsi Pemerintah 6.5 - 6.5 

PMTB 6.4 - 7.3 

Ekspor Barang dan Jasa 1.0 - 2.7 

Impor Barang dan Jasa 1.8 - 3.2 

Sisi Sektoral 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,1 - 4,3 

Pertambangan dan Penggalian  0,2 - 0,6 

Industri Pengolahan 6,0 - 6,5 

Pengadaan Listrik dan Gas 4,0 - 5,5 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,4 - 7,6 

Konstruksi 7,7 - 8,4 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,3 - 4,3 

Transportasi dan Pergudangan  7,0 - 8,8 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,7 - 6,6 

Informasi dan Komunikasi 10,5 - 10,9 

Jasa Keuangan dan Asuransi 8,7 - 9,1 

Real Estate 5,9 - 6,6 

Jasa Perusahaan 8,2 - 9,1 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,3 - 6,1 

Jasa Pendidikan 8,5 - 9,0 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,1 - 8,6 

Jasa lainnya 8,5 - 8,8 

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas, data diolah 
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Dari sisi sektoral, kinerja sektor-sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi tahun 

2017 diperkirakan menunjukkan peningkatan terutama didukung oleh pembangunan 

infrastruktur. Kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh pada 

kisaran 4,1–4,3 persen. Upaya pencapaian pertumbuhan tersebut terutama sejalan dengan 

strategi untuk menjaga ketahanan pangan, antara lain penguatan kapasitas produksi dalam 

negeri, dan mitigasi terhadap gangguan cuaca, termasuk penerapan asuransi pertanian. Di 

samping itu, kinerja sektor ini juga ditopang oleh peningkatan pertumbuhan subsektor perikanan 

sejalan dengan fokus pembangunan kemaritiman dan kelautan. Pemerintah berupaya memacu 

pertumbuhan usaha perikanan dengan berbagai terobosan kebijakan, antara lain peningkatan 

penegakan hukum atas tindakan perikanan ilegal dan perbaikan tingkat kesejahteraan nelayan.  

Kinerja sektor pertambangan diperkirakan masih relatif lambat dengan tumbuh positif 

pada kisaran 0,2–0,6 persen. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh penurunan alamiah 

pada lapangan produksi minyak dan gas bumi nasional, serta harga dan permintaan global atas 

komoditas tambang lainnya yang relatif belum sepenuhnya pulih. Beberapa arah kebijakan untuk 

mendukung pencapaian kinerja positif sektor ini, antara lain melalui: pengembangan gas non 

konvensional (shale gas dan Coal Bed Methane/CBM), peningkatan pemanfaatan energi primer 

terutama batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri, serta hilirisasi mineral 

tambang melalui proses pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah. 

Kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat pada kisaran 

6,0–6,5 persen. Upaya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan diarahkan melalui 

beberapa hal. Pertama, hilirisasi pada industri hulu, yang meliputi industri hulu berbasis agro, 

mineral tambang, serta migas dan batubara dilaksanakan dalam rangka penguatan struktur 

industri, peningkatan ketahanan ekonomi nasional, serta menciptakan nilai tambah dan 

kesempatan kerja baru. Kedua, peningkatan kapabilitas industri dalam rangka meningkatkan 

daya saing dan produktivitas juga terus diupayakan melalui pengembangan keahlian SDM, 

inovasi, dan penerapan teknologi. Ketiga, pembangunan kawasan industri di seluruh wilayah 

Indonesia yang dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, 

kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra industri kecil dan industri menengah 

terutama untuk wilayah di luar Pulau Jawa. 

Sektor-sektor jasa juga diperkirakan akan terus berkontribusi positif. Sektor Konstruksi 

diperkirakan tumbuh 7,7–8,4 persen, seiring dengan berlanjutnya program percepatan 

pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, sektor yang terkait lainnya 

seperti sektor informasi dan komunikasi, serta sektor transportasi dan pergudangan 

diperkirakan akan tetap berkontribusi positif terhadap kinerja perekonomian nasional. Sektor 

informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 10,5–10,9 persen sebagai dampak 
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perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan akan jaringan serta pelayanan komunikasi 

dan data. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan juga diperkirakan akan tetap 

tumbuh tinggi sebesar 7,0–8,8 persen sejalan dengan perbaikan dan efisiensi faktor logistik, 

termasuk kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) dan bandara. 

4.1.2.2 Inflasi  

Kondisi ekonomi global yang diperkirakan membaik pada tahun depan mengindikasikan 

perkembangan positif pada perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu peningkatan laju 

pertumbuhan yang didorong peningkatan permintaan akan mendorong peningkatan laju inflasi 

inti pada tahun 2017. Di sisi lain, proyeksi peningkatan harga komoditas energi global berpotensi 

meningkatkan laju inflasi komponen harga diatur pemerintah. Sementara itu, sebagian besar 

komoditas harga bergejolak akan mengalami peningkatan didorong menguatnya permintaan 

komoditas pangan global. Kondisi ini antara lain disebabkan membaiknya pertumbuhan ekonomi 

dunia dan kembali meningkatnya penggunaan energi alternatif (biofuel) seiring dengan 

peningkatan harga minyak mentah. 

Komitmen pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi juga ditunjukkan oleh 

alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi 

harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan agar 

meningkatkan produksi dan ketersediaan pasokan (subsidi beras, benih, pupuk), alokasi dana 

cadangan untuk mendukung program ketahanan pangan seperti melakukan operasi pasar dan 

penyediaan beras untuk rakyat miskin. Alokasi dana cadangan juga disediakan untuk melakukan 

impor bahan pangan tertentu dalam rangka mengatasi tekanan kelangkaan di pasar domestik. Di 

samping itu, 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 20 Proyeksi Inflasi (persen) 

 
Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, data diolah 
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Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas terutama pangan pokok 

dan energi menjadi kunci pelaksanaan program-program pengendalian inflasi. Oleh karena itu, 

koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik karena didukung oleh 

semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam 

kaitannya dengan ekspektasi inflasi, pemerintah perlu mengupayakan sosialisasi kebijakan yang 

efektif sehingga memberikan keyakinan pada masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta kebijakan fiskal, moneter 

dan sektor riil dalam pengendalian inflasi, maka inflasi diperkirakan bergerak di sekitar rentang 

sasaran inflasi tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,0 ± 1,0 persen.  

4.1.2.3 Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan  

Prospek pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi serta indikasi perbaikan kondisi 

ekonomi global dan domestik pada tahun 2016 berdampak terhadap tekanan terhadap tingkat 

suku bunga SPN 3 bulan yang mulai berkurang. Reaksi pasar dalam menghadapi kebijakan the Fed 

yang lebih stabil serta kondisi inflasi domestik yang terkendali turut berkontribusi dalam upaya 

perbaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2017.   

Sementara itu, suku bunga acuan BI yang turun di tahun 2016 seiring upaya mendorong 

perekonomian diharapkan akan menjadi katalis penurunan SPN 3 bulan di tahun 2017. 

Penurunan suku bunga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi ini juga dilakukan oleh 

negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Kawasan Eropa, yang bahkan menerapkan 

kebijakan suku bunga riil negatif. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi pergerakan tingkat 

suku bunga SPN masih akan bersumber dari ketatnya likuiditas global sebagai dampak arus 

pembalikan modal asing (capital reversal), terutama ke negara-negara maju. 

Di sisi lain, beberapa faktor domestik menjadi faktor positif dalam memperbaiki 

perspektif pelaku pasar terhadap kinerja APBN dan mencerminkan posisi terhadap SBN. Faktor 

positif tersebut menjadi katalisator dalam menghambat tekanan global terhadap pasar domestik, 

diantaranya kondisi fiskal yang tetap sehat yang didukung tingkat defisit fiskal yang tetap terjaga. 

Selain itu, penguatan postur baik dari sisi penerimaan dan kualitas belanja serta pilihan kebijakan 

dan strategi financing yang tepat turut menyumbang peningkatan persepsi pasar terhadap 

obligasi pemerintah.  
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Grafik 21 Proyeksi Suku bunga SPN 3 bulan (persen) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 

 

Memperhatikan beberapa pertimbangan yang berasal dari faktor perekonomian global 

dan domestik tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2017 diperkirakan akan 

bergerak pada kisaran 5,0 persen hingga 6,0 persen.  

4.1.2.4 Nilai Tukar Rupiah 

Pergerakan nilai tukar Rupiah tahun 2017 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh 

faktor yang bersumber dari bauran faktor eksternal maupun domestik. Dari faktor eksternal, 

mulai stabilnya perekonomian Amerika dan positifnya outlook negara-negara berkembang dan 

negara kawasan serta penerapan kebijakan pelonggaran likuiditas di Kawasan Eropa dan Jepang 

melalui kebijakan suku bunga negatif (negatif interest rate policy) dan quantitave easing 

diharapkan dapat mendorong perbaikan di pasar likuiditas global. Dari sisi domestik, seiring 

dengan realisasi infrastruktur yang mulai meningkat maka diharapkan akan menumbuhkan 

investasi baik melalui investasi portofolio maupun investasi langsung. Masih terjaganya minat 

investor asing pada intrumen keuangan Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan 

masuknya aliran modal yang berkontribusi terhadap arus pasokan valas di pasar domestik. 

Namun demikian masih berlanjutnya kebijakan normalisasi suku bunga AS, diperkirakan akan 

mempengaruhi penguatan dolar AS terhadap mata uang negara lain, termasuk rupiah. Sementara 

itu perlambatan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan masih akan berlangsung dan 

mempengaruhi permintaan ekonomi dunia, sehingga akan memberikan tekanan pada kinerja 

ekspor sebagai salah satu sumber valas terbesar.  

Selain itu, dalam upaya penguatan di sektor keuangan melalui Forum Koordinasi 

Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang dibangun oleh pemerintah 

dengan BI dan OJK dalam kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat 

mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia. Pendalaman pasar keuangan 

yang dibangun salah satunya diarahkan guna peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan 

terutama untuk pembiayaan infrastruktur. Selain itu, perluasaan akses keuangan baik di sektor 
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perbankan konvensional dan syariah, IKNB, maupun pasar modal akan dapat mendorong  

pengembangan pasar keuangan Indonesia sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan 

kapasitas sektor keuangan dan dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan 

ekonomi nasional. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, maka diharapkan secara tidak 

langsung dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.  

Grafik 22 Pergerakan Rata-rata Nilai Tukar (Rp/USD) 

 
Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, data diolah 

Dengan berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2017 
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perkembangan beberapa faktor tersebut, pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar 

AS tahun 2017 diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp13.650–13.900 per dolar AS. 

4.1.2.5 Harga Minyak Indonesia 

Di tahun 2017, permintaan minyak diperkirakan akan meningkat mengingat terjadinya 

peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global. EIA memperkirakan 

kenaikan konsumsi minyak mentah dunia sebesar 1,5 juta barel per hari pada tahun 2017 yang 

sebagian besar permintaan berasal dari negara-negara yang sedang berkembang (non-OECD). Di 

sisi lain, kenaikan permintaan tidak disertai oleh tambahan pasokan minyak dunia, baik dari 

OPEC maupun non-OPEC. Berdasarkan perkembangan di atas dan pola historis ICP yang bergerak 

searah dengan pergerakan  harga minyak dunia,  harga rata-rata ICP tahun 2017 diperkirakan 

berada pada kisaran US$35–45 per barel.  
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Grafik 23 Pergerakan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (US$/barel) 

 

Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, data diolah 

4.1.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi 

Secara umum, lapangan-lapangan migas utama di Indonesia sudah lama berproduksi 

sehingga penurunan produksi secara alamiah tidak dapat dielakkan. Selain itu, investasi untuk 

kegiatan eksplorasi migas terkendala dengan harga minyak yang rendah. Dengan mengacu pada 

kondisi tersebut, lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai sekitar 

1.790–1.910 ribu bph, yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar  740–760 ribu bph dan gas 

bumi sekitar 1.050–1.150 ribu bsmph.  

Pemerintah akan terus mendukung dan mengupayakan peningkatan kapasitas 

produksi migas sejalan dengan upaya pencapaian target kedaulatan energi. Dalam jangka pendek, 

upaya peningkatan produksi minyak bumi dilakukan melalui teknik Improved Oil Recovery (IOR) 

dan Enhance Oil Recovery (EOR) terhadap lapangan migas yang ada. Sementara itu, dalam jangka 

panjang peningkatan produksi diupayakan dengan investasi untuk eksplorasi cadangan migas 

baru. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan produksi 

gas alam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Upaya tersebut 

dilakukan dengan membangun infrastruktur gas seperti pembangunan terminal regasifikasi, 

jaringan pipa gas, sarana pengisian bahan bakar gas, dan jaringan gas kota.  

4.2 Kerangka Ekonomi Makro Jangka Menengah 2016–2020 

Kinerja perekonomian nasional ke depan diharapkan akan menunjukkan kinerja yang 

semakin baik, seiring dengan kinerja perekonomian global yang diharapkan tumbuh positif serta 
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ekonomi yang positif  tahun 2015 serta proyeksi pertumbuhan ekonomi moderat di tahun 2016, 

pertumbuhan ekonomi nasional secara bertahap diupayakan untuk meningkat hingga mencapai 

pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,5 persen hingga 7,6 persen pada tahun 2020. Dalam upaya 

mencapai target tersebut, pemerintah telah dan akan terus melaksanakan program dan kebijakan 
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pembangunan, antara lain melalui pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur, peningkatan kapasitas dan produktivitas nasional, pewujudan ketahanan pangan 

dan energi nasional serta pengembangan industri kreatif. Dalam upaya untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah akan terus melanjutkan 

reformasi kebijakan anggaran dengan mendorong pelaksanaan kebijakan anggaran yang lebih 

sehat, efektif dan efisien. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan aktivitas 

investasi dengan pengembangan skema kerjasama dengan investor dan pihak swasta dalam 

proses pembangunan.   

Sementara itu, langkah pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional 

dilakukan dengan memperhatikan upaya perbaikan, baik dari sisi permintaan maupun 

penawaran, dengan memperhatikan upaya peningkatan produktivitas nasional, selaras dengan 

amanat Nawa Cita. Dari sisi permintaan, pemerintah berupaya mendorong pemerataan ekonomi 

nasional melalui upaya peningkatan daya beli masyarakat, diantaranya melalui program 

stabilisasi harga serta program asistensi sosial dan keberlanjutan program  jaminan sosial. Dari 

sisi penawaran, pemerintah terus berusaha mendorong peningkatan ketahanan pangan dan 

energi nasional, diantaranya melalui peningkatan produktivitas pangan nasional, diversifikasi 

bahan pangan nasional, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pangan, energi dan 

modal serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Melalui pelaksanaan beberapa program 

pembangunan nasional secara simultan tersebut, pemerintah berkomitmen penuh untuk 

melakukan pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, menuju tingkat inflasi 

pada level 3,0 ± 1,0 persen dalam jangka menengah. 

Pemerintah bersama dengan BI dan otoritas keuangan lainnya akan terus meningkatkan 

sinergi kebijakan dalam upaya menjaga pergerakan nilai tukar pada tingkat yang stabil, dengan 

kecenderungan menguat secara bertahap, berdasarkan perkembangan fundamental ekonomi 

nasional. Nilai tukar rupiah yang menguat dalam tingkat yang stabil tersebut akan memberikan 

kepastian, sehingga dapat mendorong pengambangan dan pembangunan ekonomi nasional pada 

level yang optimal seiring dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi domestik. 

Sinergi kebijakan serta pelaksanaan program pendalaman pasar keuangan domestik (financial 

deepening) yang dilaksanakan pemerintah, BI dan otoritas keuangan akan menjadi sumber 

alternatif dalam upaya memperkaya alternatif pembiayaan pembangunan nasional. Upaya 

tersebut akan bermuara pada kemandirian ekonomi nasional, sehingga dalam jangka menengah, 

nilai tukar rupiah dapat dijaga pada level yang stabil pada kisaran Rp13.800 hingga Rp14.400 per 

dolar AS. Langkah pemerintah mengelola instrumen surat berharga negara dengan level imbal 

hasil yang stabil, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program pengendalian laju inflasi 

pada level yang rendah dan stabil, yang didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah dan perbaikan 
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level fundamental ekonomi nasional. Hingga tahun 2020, pemerintah berupaya menjaga agar 

suku bunga SPN 3 bulan berada pada kisaran 5,0 persen hingga 6,0 persen.   

Perkembangan harga komoditas global ke depan diperkirakan akan membaik, meskipun 

masih rendah, seiring dengan lambatnya proses pemulihan ekonomi global. Relatif rendahnya 

harga komoditas energi dalam jangka menengah juga didorong oleh masih relatif stabilnya 

pasokan minyak mentah di pasar global serta meningkatnya pasokan sumber energi alternatif 

seperti shale gas, biofuel, dan produk substitusi energi lain. Dengan memperhatikan kondisi 

tersebut, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan masih akan berada 

pada kisaran harga US$40 hingga US$60 per barel hingga tahun 2020. Akan tetapi, pemerintah 

tetap perlu mencermati dan mengantisipasi beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi 

perkembangan harga minyak mentah, terutama yang bersumber dari faktor geopolitik dan 

gangguan cuaca. 

Upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan lifting migas dalam jangka menengah 

memperoleh tantangan yang semakin berat. Asumsi lifting minyak mentah Indonesia hingga 

tahun 2020 diperkirakan akan terus mengalami penurunan hingga berada pada kisaran 480 

hingga 550 ribu bph. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan lifting minyak bumi antara 

lain mencakup penurunan kapasitas produksi karena usia sumur, kendala teknis dan biaya dalam 

penerapan teknologi eksplorasi baru, serta perkembangan harga komoditas energi di pasar 

global yang masih rendah. Sementara itu, lifting gas bumi diperkirakan akan berada pada level 

yang stabil, berada pada kisaran 1.100 hingga 1.200 ribu bsmph. Pemerintah akan terus berupaya 

meningkatkan pasokan gas bumi untuk memenuhi potensi peningkatan kebutuhan domestik, 

seiring dengan substitusi sumber energi di luar minyak bumi. 

Tabel 8 Capaian Asumsi dan Prospek Perekonomian Jangka Menengah 

Asumsi Ekonomi Makro  2016 2017 2018 2019 2020 
Pertumbuhan Ekonomi            
(%) 

5,3 5,3-5,9 5,5 – 6.6 6,1 – 7,4 6,5 – 7,6 

Inflasi 
(%) 

4,0 3,0 – 5,0 3,5±1 3,5±1 3,0±1 

Nilai Tukar  
(Rp/US$) 

13.500 13.650-13.900 13.800-14.200 13.800-14.300 13.800 -14.400 

Suku Bunga SPN 3 
Bulanan (%) 

6,0 5,0 – 6,0 5,0 – 6,0 5,0 – 6,0 5,0 – 6,0 

ICP 
 (US$ per barel) 

35 35-45 35 -50 35-55 40-60 

Minyak Bumi 
(ribu barel per hari) 

810 740 – 760 630 - 680 540-610 480 - 550 

Gas 
(ribu barel setara 
minyak/hari) 

1.115 1.050 – 1.150 1.100 1.200 1.100-1.200 1.100 – 1.200 

Sumber: Kementerian Keuangan, BI, Bappenas, Kementerian ESDM, dan SKK Migas, data diolah 
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BAB 5 

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2017 

 

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2017 disusun sebagai landasan awal penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan target pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. 

Secara garis besar, PPKF Tahun 2017 ini berisikan lima hal pokok, yaitu: (a) pelaksanaan 

kebijakan fiskal tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016; (b) perkiraan asumsi ekonomi makro 

tahun 2017; (c) arah kebijakan fiskal tahun 2017; (d) kerangka fiskal jangka menengah tahun 

2015–2019; dan (e) risiko fiskal tahun 2017. 

5.1 Pelaksanaan Kebijakan Fiskal 2015 dan Proyeksi 2016 

Memasuki tahun 2015, pelaksanaan APBN dihadapkan pada tantangan berupa kondisi 

perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Tantangan-tantangan tersebut 

berupa: (i) perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk beberapa negara mitra dagang 

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

(iv) semakin ketatnya kompetisi global seiring diterapkannya MEA.  

Di sisi domestik, tantangan yang harus dihadapi juga semakin berat, baik di sektor riil 

maupun di sektor fiskal. Di sektor riil, tantangan yang harus dihadapi antara lain (i) perlunya 

percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif; (ii) dinamika pasar ketenagakerjaan; (iii) 

peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan daya dukung infrastruktur; (iv) defisit 

neraca transaksi berjalan; (v) ketergantungan terhadap impor barang modal; dan (vi) ketahanan 

energi dan pangan. Sementara itu dari sisi fiskal, tantangan yang harus dihadapi antara lain (i) 

tekanan defisit APBN terutama disebabkan oleh terkendalanya pencapaian target penerimaan 

perpajakan dan penerimaan yang berbasis SDA; (ii) peningkatan kualitas belanja; (iii) fleksibilitas 

dan pelebaran fiscal space untuk mengantisipasi ketidakpastian; (iv) stabilitas sistem keuangan; 

dan (v) peningkatan kesejahteraan (pengurangan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan). 

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut sekaligus untuk mendukung 

pencapaian target pembangunan, pemerintah telah menempuh berbagai terobosan melalui 

strategi kebijakan fiskal jangka panjang dan jangka pendek. Strategi jangka panjang ditempuh 

melalui reformasi APBN untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

berkeadilan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Reformasi APBN tersebut ditempuh 

dengan: 
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i) Optimalisasi penerimaan negara dengan mengurangi ketergantungan pendapatan negara 

yang berbasis pada sumber daya alam dengan memperkuat penerimaan yang berbasis 

perpajakan. Tujuannya agar dapat memperkuat basis pajak sehingga keberlanjutan 

pendapatan dapat dipertahankan meskipun ditengah ketidakpastian. Di samping itu, 

perubahan ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya SDM yang semakin inovatif, 

kreatif dan produktif sehingga menciptakan nilai tambah yang pada gilirannya akan 

meningkatkan penerimaan perpajakan; 

ii) Memberi insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dalam rangka menjaga iklim 

investasi dan keberlanjutan dunia usaha; 

iii) Meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif untuk mendukung 

peningkatan kapasitas perekonomian dan daya saing nasional. Hal tersebut ditempuh 

dengan antara lain merealokasi belanja yang bersifat konsumtif, seperti subsidi energi, ke 

belanja produktif dan prioritas, seperti belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. 

Perkembangan realokasi belanja disajikan pada Grafik 24. 

Grafik 24 Perkembangan Realokasi Belanja 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

iv) mendorong keberlanjutan pembiayaan melalui perubahan strategi pengadaan utang dari 

semula mengandalkan sumber-sumber dari pasar keuangan beralih dengan melakukan 

bauran komposisi pinjaman antara lain pinjaman program kepada lembaga keuangan 

multilateral atau bilateral. Tujuannya agar memperoleh pembiayaan yang lebih efisien dan 

sekaligus diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap keseimbangan ekonomi 

makro. Di samping itu, pemerintah juga mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan 

inovatif agar pembiayaan tidak hanya lebih efisien tetapi juga mempunyai daya leverage 

dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur.  
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Strategi jangka pendek ditempuh dengan menstimulasi perekonomian untuk 

mempertahankan daya beli masyarakat dan memperkuat iklim investasi melalui penerbitan 

berbagai paket ekonomi. Strategi tersebut adalah: 

i) Stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat diarahkan untuk menjaga momentum 

pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Hal 

tersebut ditempuh dengan beberapa paket ekonomi yang substansinya antara lain 

penyederhanaan perizinan pertanahan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL); peningkatan batas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); penyesuaian harga BBM dan listrik, tambahan Raskin 

2 bulan pada akhir tahun; formulasi upah minimum yang lebih adil, transparan, dan merata, 

penghapusan PPnBM atas beberapa subjek pajak, mendorong pembangunan perumahan 

melalui program 1 juta rumah. 

ii) Stimulus untuk meningkatkan investasi ditempuh melalui beberapa paket ekonomi yang 

antara lain berupa:  

a. pemberian insentif perizinan dalam bentuk simplifikasi perizinan melalui deregulasi, 

debirokratisasi seperti pembebasan visa 174 negara, dan pembentukan kawasan 

ekonomi khusus (KEK); 

b. insentif pajak, meliputi keringanan PPh untuk pekerja di industri padat karya, insentif 

untuk Real Estate Investment Trust (REITs), dan insentif untuk sektor properti; 

c. insentif bisnis dan infrastruktur antara lain insentif usaha pakaian jadi dan alas kaki, 

simplifikasi izin impor obat dan bahan baku makanan, percepatan pembangunan 

infrastruktur, regulasi industri pengolahan sumber daya air, optimalisasi dwelling time, 

pengembangan kilang minyak, insentif sektor penerbangan, pengembangan industri hilir, 

pusat logistik berikat, CPO Fund melalui BLU sawit, dan mendukung industri berorientasi 

ekspor; serta 

d. insentif lainnya, berupa One Map Policy serta pengembangan cakupan dan subsidi bunga 

KUR. 

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis serta 

kompleksitas tantangan yang dihadapi tersebut, maka dalam tahun 2015 pemerintah melakukan 

penyesuaian APBN 2015. Tiga alasan utama yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan 

APBN-P 2015 adalah sebagai berikut: 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 
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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 terhadap PDB menjadi sebesar 

1,90 persen terhadap PDB; (ii) efisiensi subsidi dengan penerapan fixed subsidy untuk solar dan 

menghapus subsidi untuk premium; (iii) pemberian bantuan Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera (PSKS) bagi masyarakat yang kurang mampu dalam rangka menjaga daya beli; (iv) 

meningkatkan anggaran produktif secara signifikan untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur; (v) efisiensi belanja yang kurang produktif guna memperkuat belanja untuk 

kegiatan prioritas seperti mendukung program unggulan (pangan, energi, kemaritiman, industri, 

dan pariwisata), pemenuhan kewajiban dasar (kesehatan, pendidikan, dan perumahan), 

pengurangan kesenjangan dan infrastruktur konektivitas; (vi) mendorong peran BUMN sebagai 

agen pembangunan dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi; (vii) mendukung 

penguatan desentralisasi fiskal dengan pemenuhan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

secara bertahap; dan (viii) menjaga anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. 

Dalam pelaksanaannya, APBN-P 2015 menghadapi beberapa tantangan yang tidak ringan. 

Tantangan tersebut antara lain: (i) perlambatan pertumbuhan ekonomi disertai tren penurunan 

harga minyak dunia dan harga komoditas lainnya berdampak pada terkendalanya pencapaian 

target pendapatan negara; (ii) gejolak likuiditas yang berdampak pada meningkatnya biaya 

peminjaman (cost of borrowing); (iii) penurunan lifting minyak yang berdampak pada kurang 

optimalnya pencapaian target pendapatan negara; dan (iv) masih terjadinya defisit neraca 

transaksi berjalan yang menekan nilai tukar rupiah. 

Meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan, kinerja APBN-P 2015 dan 

keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) masih relatif terjaga. Hal ini ditunjukan dengan defisit 

anggaran yang dapat dikendalikan pada batas aman yaitu sebesar Rp292,1 triliun (2,53 persen 

PDB) dan rasio utang yang terjaga dalam batas manageable yaitu 26,8 persen terhadap PDB. 

Sejalan dengan itu, rincian pencapaian kinerja APBN-P 2015 sebagai berikut: 

a. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.505,4 triliun yaitu 85,4 persen dari 

targetnya dalam APBN-P 2015, sebagai berikut: 

(i) Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, kinerja penerimaan perpajakan masih 

mencapai Rp1.240,4 triliun atau 83,3 persen atau meningkat Rp93,5 triliun dari tahun 

2014. Berbagai terobosan kebijakan ditempuh dalam tahun 2015 untuk 

mengoptimalkan penerimaan perpajakan, yaitu (penggalian potensi, ekstensifikasi, 

intensifikasi, reformasi administratif, reinventing policy, dan penegakan hukum). 
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Walaupun belum sepenuhnya optimal, kebijakan tersebut diharapkan akan memberi 

kontribusi positif bagi penguatan fondasi pencapaian tahun 2016; 

(ii) Realisasi PNBP mencapai Rp253,7 triliun atau 94,3 persen dari targetnya terutama 

antara lain dipengaruhi oleh relatif rendahnya ICP dan kurang optimalnya lifting 

minyak. 

b. Realisasi belanja negara masih mampu mencapai Rp1.797,6 triliun atau 90,6 persen 

walaupun penyerapan anggaran pada awal tahun mengalami keterlambatan, khususnya pada 

beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang melakukan reorganisasi. Berbagai 

upaya ditempuh seperti mempercepat pengesahan DIPA, mempercepat pelaksanaan 

pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, menyederhanakan mekanisme (pengadaan 

barang/jasa, revisi, dan pencairan), meningkatkan fleksibilitas kepada K/L dalam 

pelaksanaan anggaran, penerapan reward dan punishment secara objektif dan konsisten, 

pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), dan 

pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).  

Secara lebih rinci, realisasi belanja sebagai berikut:  

(i) Dengan upaya percepatan penyerapan belanja, penyerapan belanja modal mampu 

mencapai Rp209,0 triliun, meningkat 42,2 persen dari tahun 2014 dan berhasil 

memperbaiki pola penyerapan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2015. Tingkat 

penyerapan belanja barang, modal, dan bantuan sosial triwulan III dan triwulan IV 

tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 25. 

Grafik 25 Penyerapan Belanja Barang, Modal, dan Bansos 2015 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

(ii) Pemerintah tetap berkomitmen agar belanja produktif dapat terealisasi secara optimal 

untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas 

produksi dan penguatan daya saing investasi. Penyerapan belanja pada 10 K/L terbesar 

walaupun pada awal tahun mengalami kelambatan namun masih relatif cukup optimal. 

Penyerapan anggaran belanja K/L di tahun 2015 masih mampu mencapai Rp724,7 
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triliun atau sekitar 91,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2015. 

Persentase realisasi penyerapan belanja 10 K/L pagu terbesar 2015 dapat dilihat pada 

Grafik 26. 

Grafik 26 Realisasi Penyerapan Belanja 10 K/L Pagu Terbesar Tahun 2014 – 2015 
 (dalam persen) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

c. Sebagai wujud penguatan desentralisasi fiskal dan memenuhi amanah Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2015 menjadi tahun pertama dialokasikannya 

Dana Desa. Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp623,0 triliun atau 

93,7 persen dari APBN-P 2015 yang terdiri dari realisasi transfer ke daerah sebesar Rp602,2 

triliun atau 93,5 persen dari pagu APBN-P 2015 dan Dana Desa sebesar Rp20,8 triliun atau 

100,0 persen dari pagu APBN-P 2015. 

d. Pengelolaan utang masih senantiasa memenuhi aspek kehati-hatian dengan tetap menjaga 

rasio utang dalam batas manageable (26,8 persen terhadap PDB). Rasio utang Indonesia 

masih jauh lebih prudent dibanding beberapa negara lain. Perbandingan defisit dan rasio 

utang beberapa negara tahun 2015 disajikan dalam Grafik 27. 
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Grafik 27 Perbandingan Defisit dan Rasio Utang Beberapa Negara 2015 

 
Sumber: IMF dan Kementerian Keuangan, data diolah 

e. Langkah inovatif pre funding pada akhir tahun 2015 sebesar US$3,5 miliar dan Rp15 triliun 

merupakan terobosan kebijakan untuk menopang kebutuhan pembiayaan belanja produktif 

pada awal tahun 2016. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mengakselerasi eksekusi 

pembangunan infrastruktur yang dimulai dengan percepatan pelaksanaan pelelangan. 

f. Likuiditas pelaksanaan APBN-P 2015 masih terjaga yang ditunjukkan dengan adanya Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26,6 triliun. Hal ini mengindikasikan seluruh 

kebutuhan sisi pengeluaran masih dapat dipenuhi secara optimal oleh sisi penerimaan.  

Walaupun perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian, prospek perekonomian 

nasional tahun 2016 menunjukkan optimisme. Hal tersebut terefleksi dari beberapa indikator 

ekonomi makro antara lain (i) perekonomian global menunjukkan tren pemulihan dan 

diperkirakan kondisinya akan lebih baik dibanding tahun lalu; (ii) tekanan terhadap nilai tukar 

relatif mereda dan cenderung stabil pada level yang cukup kompetitif; (iii) tingkat inflasi relatif 

terkendali pada level moderat; dan (iv) tingkat suku bunga relatif stabil ditengah likuiditas global 

yang semakin ketat.  

Mencermati perkembangan perekonomian dan tantangan yang dihadapi maka arah 

kebijakan fiskal tahun 2016 difokuskan untuk “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka 

Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. 

Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang ditempuh adalah (i) memperkuat stimulus fiskal untuk 

meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; (ii) memperkuat ketahanan fiskal agar mampu 

bertahan menjaga terlaksananya program-program prioritas; dan (iii) mengendalikan risiko dan 

menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui tiga strategi utama 

tersebut diharapkan pengelolaan fiskal menjadi lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali, 
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dan berkelanjutan. Hal ini selanjutnya akan memberi kontribusi yang optimal bagi terwujudnya 

pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 

Secara umum beberapa kebijakan strategis yang ditempuh dalam APBN 2016 antara lain 

meliputi (i) kebijakan ekspansif yang terarah untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya 

saing dengan defisit anggaran sebesar 2,15 persen terhadap PDB; (ii) peningkatan anggaran 

infrastruktur; (iii) anggaran kesehatan mencapai 5 persen; (iv) anggaran pendidikan 20 persen; 

(v) mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (vi) mendukung 

program 1 juta rumah; (vii) penguatan desentralisasi fiskal melalui penyaluran dana desa dan 

pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dalam DAK; (viii) mendorong efisiensi 

birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) dan Gaji ke-13; (ix) percepatan pengurangan kesenjangan melalui perluasan sasaran 

Program Keluarga Harapan (PKH); (x) mendorong subsidi lebih tepat sasaran; dan (xi) 

mendorong peningkatan ekspor melalui program National Interest Account (NIA). 

Secara umum sampai dengan triwulan I-2016, realisasi pendapatan negara mencapai 

sebesar Rp247,6 triliun atau 13,6 persen dari target dalam APBN 2016, sedangkan realisasi 

belanja negara mencapai sebesar Rp390,9 triliun atau 18,7 persen dari pagu APBN 2016, 

sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp143,3 triliun. Sementara itu realisasi pembiayaan 

dalam triwulan I mencapai Rp165,9 triliun sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp22,6 triliun. 

Gambaran umum ringkasan perkembangan APBN dalam tiga tahun terakhir dapat ditunjukkan 

pada Tabel 9. 

Tabel 9 Ringkasan Perkembangan APBN 2014–2016 

            
Sumber: Kementerian Keuangan 

2014 2015*) 2016

APBN

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.550,5 1.505,4 1.822,5

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.545,5 1.494,1 1.820,5

1. Penerimaan Perpajakan 1.146,9 1.240,4 1.546,7

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 398,6 253,7 273,8

II. Penerimaan Hibah 5,0 11,3 2,0

B. Belanja Negara 1.777,2 1.797,5 2.095,7

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.203,6 1.174,5 1.325,6

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa **) 573,7 623,0 770,2

C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (226,7) (292,1) (273,2)
% Defisit Terhadap PDB (2,25) (2,53) (2,15)

D. Pembiayaan (I + II) 248,8 318,8 273,2

I. Pembiayaan Dalam Negeri 261,2 307,8 272,8

II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (12,4) 11,0 0,4

E. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 22,2 26,6 (0,0)
*) LKPP 2015  (unaudited)
**)  Dana Desa mulai dialokasikan tahun 2015

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Keterangan
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5.1.1 Pendapatan Negara dan Hibah 

Sebagai sumber utama pendanaan pembangunan nasional, pendapatan negara dan hibah 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama 2011 sampai dengan 2016, penerimaan 

negara dan hibah mengalami pertumbuhan rata-rata 8,5 persen per tahun, yaitu dari Rp1.209,6 

triliun menjadi Rp1.822,5 triliun. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari meningkatnya 

penerimaan dalam negeri dari Rp1.204,3 triliun menjadi Rp1.820,5 triliun, sedangkan 

penerimaan hibah turun dari Rp5,3 triliun menjadi Rp2,0 triliun. 

Peningkatan penerimaan dalam negeri dalam periode 2011–2016 tersebut terutama 

berasal dari penerimaan perpajakan, yang meningkat dari Rp873,9 triliun menjadi Rp1.546,7 

triliun, atau meningkat rata-rata 12,1 persen per tahun. Sebaliknya, Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) justru mengalami penurunan rata-rata 3,7 persen per tahun, yaitu dari Rp330,4 

triliun manjadi Rp273,8 triliun.  

Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan dalam negeri, kontribusi 

penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari 72,6 persen pada tahun 2011 menjadi 

84,95 persen pada tahun 2016. Sejalan dengan peningkatan kontribusi penerimaan perpajakan 

tersebut, kontribusi PNBP pada periode yang sama mengalami penurunan dari 27,4 persen 

menjadi 15,0 persen. Sementara itu, perkembangan tax buoyancy dalam lima tahun terakhir 

menunjukkan adanya penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi 

menghasilkan pendapatan pajak semakin menurun. Perkembangan penerimaan dalam negeri 

selama 2011 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Grafik 28. 

Grafik 28 Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Dalam tahun 2015, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 85,5 persen dari 

target dalam APBN-P 2015. Tidak tercapainya target pendapatan negara tersebut terutama 

disebabkan oleh kurang optimalnya penerimaan dalam negeri, yang hanya mencapai 85,0 persen. 
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Dilihat dari komposisi penerimaan dalam negeri, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 

mencapai 83,3 persen, sedangkan realisasi PNBP mencapai 94,3 persen dari target APBN-P 2015. 

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, realisasi pendapatan negara dan 

hibah tahun 2015 lebih rendah 2,9 persen, sejalan dengan lebih rendahnya penerimaan dalam 

negeri sebesar 3,3 persen. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya realisasi PNBP yang 

mengalami penurunan sebesar 36,4 persen. Rendahnya realisasi PNBP tersebut disebabkan 

rendahnya realisasi ICP, serta lifting minyak dan gas bumi. Sementara itu, pendapatan perpajakan 

tahun 2015 secara nominal mengalami pertumbuhan, namun pencapaiannya masih lebih rendah 

jika dibandingkan dengan target di APBN-P 2015. 

Secara lebih rinci realisasi pendapatan perpajakan tahun 2015 terdiri dari pendapatan 

perpajakan dalam negeri sebesar Rp1.205,5 triliun atau 83,7 persen dari target APBN-P 2015, 

dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp34,9 triliun atau 70,9 persen dari 

target APBN-P 2015. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut terutama berasal dari penerimaan 

PPh sebesar Rp602,3 triliun, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp423,7 triliun, dan 

penerimaan cukai sebesar Rp144,6 triliun. Sementara itu, pajak perdagangan internasional 

bersumber dari penerimaan bea masuk sebesar Rp31,2 triliun dan penerimaan bea keluar 

sebesar Rp3,7 triliun.  

Secara umum, pencapaian target pendapatan perpajakan pada tahun 2015 belum 

optimal. Hal tersebut disebabkan oleh melambatnya ekonomi terutama untuk sektor industri 

pengolahan dan pertambangan akibat dari turunnya permintaan. Lebih rendahnya realisasi PPN 

dan PPnBM tahun 2015 disebabkan oleh turunnya impor Indonesia walaupun di sisi lain 

konsumsi dalam negeri masih relatif stabil. Sementara itu, lebih rendahnya realisasi pendapatan 

pajak perdagangan internasional disebabkan oleh perkembangan harga komoditas yang sangat 

rendah. Selain itu penurunan impor menyebabkan penerimaan bea masuk menjadi kurang 

optimal. Target dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 29. 

Grafik 29 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 

 
 Sumber: Kementerian Keuangan 
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Di tengah perkembangan ekonomi yang melambat, realisasi PNBP tahun 2015 mampu 

mencapai Rp253,7 triliun atau 94,3 persen dari target dalam APBN-P 2015. Tidak tercapainya 

target PNBP tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya penerimaan SDA migas karena 

rendahnya realisasi ICP dan realisasi lifting minyak bumi dibandingkan dengan asumsi dalam 

APBN-P 2015, yaitu masing-masing mencapai US$49,2 per barel dan 777,6 ribu barel per hari. Di 

samping itu, rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan, khususnya batubara, juga 

turut menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan SDA non migas. Dalam tahun 2015, realisasi 

penerimaan SDA migas dan non migas masing-masing sebesar Rp78,4 triliun (96,3 persen dari 

target APBN-P 2015) dan Rp23,9 triliun (63,7 persen dari target APBN-P 2015). 

Secara lebih rinci, realisasi penerimaan SDA migas tahun 2015 sebesar Rp78,4 triliun 

bersumber dari penerimaan minyak bumi Rp65,4 triliun atau 106,2 persen dari target dalam 

APBN-P 2015 dan penerimaan gas bumi Rp13,0 triliun atau 65,7 persen dari target APBN-P 2015. 

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA migas tahun 2014, realisasi penerimaan 

SDA migas tahun 2015 lebih rendah 63,9 persen. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya 

realisasi harga minyak dan lifting minyak bumi di tahun 2015. 

Sebagai sumber utama penerimaan SDA non migas, realisasi penerimaan pertambangan 

mineral dan batubara tahun 2015 hanya mencapai 59,5 persen. Rendahnya realisasi tersebut 

terutama disebabkan oleh rendahnya harga batubara pada tahun 2015 yang tercatat rata-rata 

US$60,64 per ton. Di samping itu, rendahnya penerimaan SDA non migas tahun 2015 juga 

disebabkan oleh rendahnya realisasi penerimaan perikanan dan kehutanan, yang masing-masing 

mencapai 13,7 persen dan 88,2 persen dari target APBN-P 2015. Sebaliknya, realisasi penerimaan 

pertambangan panas bumi tahun 2015 lebih tinggi 51,2 persen dari target dalam APBN-P 2015. 

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA non migas tahun 2014, realisasi 

penerimaan SDA non migas tahun 2015 lebih rendah 0,24 persen.  

Sementara itu, realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN mencapai Rp37,6 

triliun atau 101,9 persen dari target APBN-P 2015. Lebih tingginya Penerimaan Pemerintah atas 

laba BUMN tersebut, terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi dividen dari PT Pupuk 

Indonesia dari target APBN-P 2015 dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang 

sebelumnya tidak ditargetkan di APBN-P 2015. Namun demikian, realisasi penerimaan atas laba 

BUMN tersebut lebih rendah Rp2,7 triliun atau 6,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi 

tahun 2014.  

Selanjutnya, realisasi penerimaan PNBP Lainnya dalam tahun 2015 mencapai Rp78,6 

triliun atau 87,2 persen dari target APBN-P 2015. Realisasi tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp9,2 triliun atau 10,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Di sisi 
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lain, realisasi pendapatan BLU tahun 2015 mencapai Rp35,2 triliun atau 52,4 persen di atas target 

APBN-P 2015. Realisasi penerimaan tersebut lebih tinggi sebesar 18,5 persen apabila 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Peningkatan realisasi pendapatan BLU terutama 

disebabkan oleh peningkatan jumlah satker BLU. 

Memasuki tahun 2016, kondisi perekonomian domestik diperkirakan mulai 

menunjukkan optimisme, meskipun masih dibayangi oleh rendahnya harga komoditas di pasar 

internasional, khususnya minyak mentah dan batubara. Dalam kondisi tersebut, realisasi 

pendapatan negara dan hibah pada triwulan I 2016 mencapai Rp247,6 triliun atau 13,6 persen 

dari target APBN 2016. Realisasi pendapatan negara dan hibah triwulan I 2016 tersebut lebih 

rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara dan hibah pada periode yang sama 

tahun 2015, yang mencapai 16,1 persen. 

Dilihat dari komposisinya, realisasi pendapatan negara dan hibah triwulan I 2016 

bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp247,6 triliun (13,6 persen) dan penerimaan 

hibah sebesar Rp0,04 triliun (2,1 persen). Apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2015, 

yang mencapai Rp283,9 triliun, realisasi penerimaan dalam negeri triwulan I 2016 mengalami 

penurunan sebesar 12,8 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya 

penerimaan perpajakan dan PNBP, yang masing-masing mencapai Rp204,7 triliun dan Rp42,8 

triliun. 

Realisasi penerimaan perpajakan triwulan I 2016 sebesar Rp204,7 triliun tersebut terdiri 

dari penerimaan pajak sebesar Rp181,4 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 

Rp16,6 triliun. Penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh nonmigas sebesar Rp106,7 triliun, PPN 

sebesar Rp72,8 triliun, PBB sebesar Rp0,5 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp1,5 triliun. 

Penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri dari cukai sebesar Rp7,9 triliun, bea masuk sebesar 

Rp8,2 triliun, dan bea keluar sebesar Rp0,6 triliun.  

Penerimaan perpajakan triwulan I 2016 lebih rendah 13,2 persen dibandingkan 

realisasinya dalam triwulan I 2015. Lebih rendahnya realisasi triwulan I 2016 tersebut 

dipengaruhi oleh lebih rendahnya penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai 

dibandingkan triwulan I 2015. Penerimaan pajak triwulan I 2016 lebih rendah 4,8 persen dan 

penerimaan kepabeanan dan cukai lebih rendah 48,8 persen. Rendahnya penerimaan pajak 

triwulan I 2016 terutama dipengaruhi oleh rendahnya PPN yang turun sebesar 11,9 persen dan 

PPh Migas yang turun sebesar 47,9 persen. Sedangkan rendahnya penerimaan kepabeanan dan 

cukai triwulan I 2016 terutama dipengaruhi oleh rendahnya cukai yang turun sebesar 67,2 

persen. 
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Penerimaan pajak triwulan I 2016 yang lebih rendah dibandingkan triwulan I 2015 

terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan PPh migas, PPN dan PPnBM serta realisasi 

PPh nonmigas yang tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Beberapa faktor yang 

secara langsung mempengaruhi penurunan penerimaan pajak adalah: (i) rendahnya ICP yang 

rata-rata hanya mencapai US$30,2/barel pada triwulan I 2016 menyebabkan turunnya 

penerimaan PPh migas; (ii) rendahnya realisasi impor pada triwulan I yang turun menyebabkan 

PPN impor mengalami penurunan 11,8 persen (yoy); (iii) konsumsi nasional yang belum 

mengalami peningkatan secara signifikan turut mendorong terjadinya penurunan PPN, 

khususnya PPN Dalam Negeri; dan (iv) meningkatnya beban restitusi baik untuk PPh nonmigas 

maupun PPN.  

Di sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, penurunan terutama terjadi pada penerimaan 

cukai yang dalam triwulan I 2016 hanya sebesar Rp7,9 triliun. Hal ini terjadi sebagai dampak dari 

penyesuaian kebijakan pelunasan pembayaran pita cukai sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 

20 tahun 2015. Karena sudah diperkirakan sebelumnya, penurunan penerimaan cukai tersebut 

tidak akan berpengaruh pada pencapaian target cukai sampai dengan akhir tahun. 

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2016, realisasi 

penerimaan perpajakan triwulan I 2016 mencapai 13,2 persen dari target. Tingkat capaian 

tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan I 2015 sebesar 15,8 persen dari target 

APBN-P 2015. Secara lebih rinci, realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan cukai pada triwulan 

I 2016 masing-masing mencapai 13,8 persen dan 8,9 persen dari target. Pencapaian tersebut 

lebih rendah dibandingkan capaian triwulan I 2015 dimana penerimaan pajak sudah mencapai 

15,8 persen dan penerimaan kepabeanan cukai sudah mencapai 16,7 persen dari target dalam 

APBN-P 2015. Perbandingan realisasi penerimaan perpajakan triwulan I 2015 dengan triwulan I 

2016 disajikan pada Grafik 30. 

Grafik 30 Realisasi Penerimaan Perpajakan Triwulan I 2015 dan Triwulan I 2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016 dan menjaga 

stabilitas perekonomian, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang 

perpajakan, antara lain: (i) kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu 

iklim investasi dunia usaha, seperti peningkatan pengawasan pengusaha kena pajak dan 

perbaikan kualitas data internal; (ii) kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi 

nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, seperti kenaikan penghasilan tidak kena 

pajak (PTKP); (iii) kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah 

industri nasional, seperti kebijakan kenaikan tarif bea masuk barang konsumsi (PMK 132 tahun 

2015); dan (iv) kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai, 

seperti penyesuaian tarif cukai. 

Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis di 

bidang pajak maupun kepabeanan dan cukai. Kebijakan teknis di bidang pajak tahun 2016 antara 

lain: (i) peningkatan kepatuhan wajib pajak; (ii) peningkatan tax ratio dan tax buoyancy; (iii) 

peningkatan tax coverage; dan (iv) penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data 

internal maupun eksternal. Sedangkan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai tahun 

2016 antara lain: (i) memperkuat kerangka hukum (legal framework) dan implementasi 

peraturan di bidang kepabeanan; (ii) mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan 

prosedur yang berbasis IT; (iii) optimalisasi pengawasan impor; (iv) penegakan hukum di bidang 

cukai khususnya terkait dengan rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal; (v) 

intensifikasi pendapatan cukai melalui penyesuaian tarif cukai; (vi) optimalisasi pengawasan 

ekspor; dan (vii) penyelarasan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. 

Realisasi PNBP triwulan I tahun 2016 telah mencapai Rp42,8 triliun atau 15,6 persen dari 

target dalam APBN 2016. Realisasi tersebut bersumber dari penerimaan SDA sebesar Rp13,8 

triliun (11,0 persen dari APBN 2016). Realisasi PNBP triwulan I 2016 juga didukung oleh realisasi 

PNBP Lainnya yang mencapai Rp21,6 triliun (27,2 persen dari APBN 2016). Faktor utama yang 

mendukung realisasi PNBP Lainnya triwulan I 2016 tersebut adalah tingginya penjualan hasil 

tambang, penerimaan domestic market obligation (DMO), dan penerimaan premium obligasi 

negara. Selanjutnya, realisasi pendapatan BLU pada triwulan I 2016 mencapai Rp7,5 tiliun atau 

21,1 persen dari APBN 2016. Dalam periode yang sama, realisasi bagian pemerintah atas laba 

BUMN hanya sebesar Rp0,004 triliun atau 0,01 persen dari target APBN 2016. Rendahnya 

realisasi penerimaan tersebut dikarenakan sebagian besar BUMN belum melaksanakan rapat 

umum pemegang saham (RUPS).  

Apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP pada periode yang sama tahun 2015, 

realisasi PNBP triwulan I 2016 lebih rendah 10,1 persen. Hal tersebut terutama disebabkan oleh 

lebih rendahnya penerimaan SDA migas, yaitu sebesar 36,5 persen, sejalan dengan masih 
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rendahnya ICP dan lifting migas meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi. 

Perbandingan realisasi PNBP selama triwulan I 2015-2016 dapat dilihat pada Grafik 31. 

Grafik 31 Realisasi PNBP Triwulan I 2015 dan 2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Dengan memperhatikan realisasi PNBP dan perkembangan indikator ekonomi makro 

sampai dengan triwulan I 2016 terutama rendahnya ICP, realisasi PNBP tahun 2016 diperkirakan 

akan lebih rendah dari target dalam APBN 2016. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya 

perkiraan tersebut adalah perkembangan harga komoditas pertambangan, khususnya minyak 

dan batubara, yang diperkirakan masih relatif rendah. 

Namun demikian, pemerintah akan terus berupaya untuk mencapai target PNBP yang 

sudah ditetapkan secara optimal melalui berbagai langkah dan kebijakan. Secara umum, 

kebijakan PNBP tahun 2016 adalah: (i) optimalisasi PNBP SDA dari sektor penerimaan migas 

dengan merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, 

dan pengendalian cost recovery; (ii) penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi; (iii) peningkatan 

kinerja BUMN; (iv) peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP; (v) perbaikan administrasi 

dan sistem PNBP; dan (vi) perbaikan regulasi PNBP. 

5.1.2 Belanja Negara 

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia terpengaruh oleh 

perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Pengaruh tersebut masih terasa hingga 

saat ini, yang terlihat dari belum pulihnya daya beli masyarakat, penurunan konsumsi, dan 

pelemahan nilai ekspor. Di tengah pelambatan ekonomi tersebut, pemerintah memiliki peran 

penting dalam menggerakkan perekonomian domestik. Salah satu instrumen fiskal yang dapat 

digunakan untuk menggerakkan perekonomian adalah belanja negara. Instrumen belanja negara 

diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian untuk mencapai berbagai sasaran 

dan target pembangunan.  
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Semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan target 

pembangunan, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Hal tersebut 

telah dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain: (i) mengalihkan belanja konsumtif menjadi 

produktif; (ii) meningkatkan belanja untuk penyediaan kebutuhan dasar rakyat; dan (iii) 

mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui 

Dana Desa.  

Untuk mendukung upaya tersebut, mulai tahun 2015, pemerintah telah melakukan 

reformasi subsidi dengan menghapus subsidi BBM jenis premium, mengubah skema subsidi BBM 

jenis solar dengan subsidi tetap, dan memperbaiki subsidi untuk ketahanan pangan. Dari 

kebijakan tersebut, pemerintah berhasil menghemat sekitar Rp211,3 triliun. Penghematan 

tersebut direalokasikan untuk belanja yang lebih produktif, misalnya pembangunan 

infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan transfer ke daerah. Hasilnya, pada tahun 

2015, anggaran infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi energi. Di 

samping itu, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan juga mengalami peningkatan. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa dengan tujuan agar semua 

elemen pemerintahan sampai dengan tingkatan yang terkecil, turut berpartisipasi aktif dalam 

membangun negara dan perekonomian Indonesia. 

 Dalam enam tahun terakhir, anggaran belanja negara terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2016, anggaran belanja negara mencapai Rp2.095,7 triliun, naik secara 

signifikan sebesar 61,8 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar Rp1.295,0 triliun. 

Secara rata-rata, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 10,3 persen per tahun. Jika dilihat 

dari komposisinya, belanja pemerintah pusat rata-rata memiliki porsi 63,2 persen terhadap 

belanja negara, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa rata-rata mencapai 36,8 persen.  

Realisasi belanja negara pada tahun 2015 mencapai Rp1.797,6 triliun atau 90,6 persen 

dari pagu APBN-P 2015. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.174,5 triliun (89,0 

persen), atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 94,0 persen. Namun, 

realisasi belanja modal mampu mencapai 82,8 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa di tengah 

tekanan fiskal yang cukup kuat dan upaya untuk mengendalikan defisit, pemerintah dapat 

membuktikan komitmennya untuk mempercepat penyerapan belanja produktif untuk 

mendukung pembangunan infrastruktur. 

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp623 triliun atau 

93,7 persen dari pagu APBN-P 2015. Jika dilihat dari persentase terhadap pagunya dalam APBN-

P 2015, realisasi belanja negara tahun 2015 sebesar 90,6 persen lebih rendah dibandingkan 
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dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94,7 persen. Namun, secara nominal 

mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp20,4 triliun atau 1,7 persen (Grafik 32).  

Grafik 32 Perkembangan Belanja Negara, 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja K/L 

dan belanja non K/L. Realisasi belanja K/L pada tahun 2015 mencapai Rp725,6 triliun atau 91,2 

persen dari pagu APBN-P 2015, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

sebelumnya yang mencapai 95,8 persen. Sementara itu, realisasi belanja non K/L mencapai 

Rp448,9 triliun atau 85,7 persen dari pagu APBN-P 2015 (Grafik 33).  

Grafik 33 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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pada semester kedua, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain dengan: (i) 

mempercepat proses administrasi penganggaran (budget administration), antara lain dengan 

mempercepat DIPA dan memberikan fleksibilitas dalam penetapan Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran; (ii) menyederhanakan 

proses bisnis dan mekanismenya, baik dalam proses pelelangan (budget commitment) maupun 

dalam tahap pelaksanaan anggaran (budget execution); (iii) memberikan fleksibilitas kepada 

Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran; (iv) pembentukan Tim Evaluasi 

dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) dan Komite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas (KPPIP); (v) penerapan reward and punishment secara konsisten dan 

obyektif. 

Sementara itu, realisasi belanja non K/L dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang 

terus meningkat, khususnya realisasi pembayaran bunga utang. Selama 2011–2016, pembayaran 

bunga utang meningkat rata-rata 16,4 persen setiap tahunnya sejalan dengan kenaikan 

pembiayaan utang. Dalam tahun 2015, realisasi pembayaran bunga utang mencapai 100,2 persen 

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P 2015 yaitu sebesar Rp155,7 triliun, yang 

didominasi oleh pembayaran bunga utang dalam negeri jangka panjang (Grafik 34).  

Grafik 34 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang, 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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berjalan meliputi pembayaran bunga atas: (i) outstanding utang yang berasal dari akumulasi 

utang tahun-tahun sebelumnya (legacy debts); (ii) rencana penambahan utang tahun anggaran 

berjalan; dan (iii) rencana utang terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (liabilities 

management). 
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Pemerintah tetap berupaya untuk secara konsisten menjaga dan menurunkan imbal hasil 

(yield) penerbitan SBN sejalan dengan kecenderungan meningkatnya pembayaran bunga utang, 

melalui langkah-langkah, antara lain: (i) efisiensi dalam pengelolaan utang; (ii) meningkatkan 

likuiditas pasar SBN dalam negeri; (iii) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan 

fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent; dan (iv) mengoptimalkan pilihan tenor 

penerbitan dan pilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang 

harus dibayarkan oleh pemerintah. 

Selanjutnya, realisasi Belanja Hibah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp3,09 triliun atau 

sekitar 66,6 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4,6 triliun, yang 

sebagian besar merupakan belanja hibah kepada Pemerintah Daerah. Belanja Hibah pada tahun 

2015 antara lain digunakan pada proyek atau kegiatan pembangunan MRT, proyek air minum, 

serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sementara itu, realisasi Belanja Hibah tidak 

mencapai target pada APBN-P 2015 antara lain dikarenakan: (i) terdapat Pemda yang tidak 

mengajukan pencairan hibah pada tahun 2015, (ii) terdapat kegiatan/proyek seperti PRIM, Air 

Minum (HLN) dan PKP-SPM yang realisasinya masih dibawah 50 persen, serta (iii) proyek Air 

Limbah serta pembangunan sanitasi yang diterushibahkan kepada pemda belum ada realisasi 

(Grafik 35).  

Grafik 35 Realisasi Belanja Hibah 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Untuk tahun 2016, kebijakan Program Pengelolaan belanja Hibah Negara antara lain 
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cadangan risiko fiskal; (iii) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan 

Beras Pemerintah (CBP); dan (iv) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS 

di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus diarahkan antara lain untuk: 

(i) pembayaran iuran oleh pemerintah selaku pemberi kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan pensiunan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian untuk ASN aktif; (ii) mendukung program SJSN bidang 

ketenagakerjaan bagi pegawai ASN dan pensiunan; (iii) penyediaan alokasi dana dukungan 

kelayakan proyek dalam rangka mendukung program kerjasama pemerintah dengan badan 

usaha dalam penyediaan proyek infrastruktur; dan (iv) mendukung keperluan hubungan 

internasional melalui penyediaan alokasi dana untuk pembayaran kontribusi Pemerintah 

Indonesia dalam kepesertaannya di organisasi internasional. 

Sementara itu, realisasi belanja subsidi pada tahun 2015 mencapai Rp186,0 triliun atau 

menurun sebesar 52,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp392,0 triliun. 

Komponen terbesar dari penurunan subsidi tersebut berasal dari realisasi subsidi BBM sebesar 

Rp60,8 triliun atau menurun 74,7 persen dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp58,3 triliun atau 

menurun 42,7 persen dari realisasi tahun 2014. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya 

kebijakan pengurangan subsidi energi yang lebih tepat sasaran, antara lain: (i) penghapusan 

subsidi BBM jenis premium; (ii) pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar sebesar 

Rp1.000/liter; dan (iii) penyesuaian tarif (adjusment tariff) tenaga listrik untuk beberapa 

golongan pelanggan tertentu. Selain itu, harga rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) 

sepanjang tahun 2015 tercatat sebesar US$49,2/barel, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi 

tahun 2014 sebesar US$96,5 barel atau menurun US$47,3/barel.  

Selanjutnya realisasi subsidi non energi pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp66,9 triliun 

atau 92,7 persen dari pagu APBN-P 2015. Rendahnya penyerapan tersebut antara lain 

disebabkan oleh tidak optimalnya penyaluran subsidi pupuk yang hanya terealisasi sebesar 79,3 

persen dari APBN-P 2015. Sebaliknya, penyerapan anggaran raskin (subsidi pangan) mencapai 

116,7 persen dari pagu, sudah termasuk penyaluran raskin ke-13 dan ke-14 sebagai akibat 

antisipasi dampak El Nino dan mundurnya masa tanam. Dalam upaya mengurangi stigma negatif 

penerima raskin dan upaya merubah perspektif tentang raskin yaitu beras berkualitas rendah, 

maka istilah raskin diganti dengan beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Hal ini sejalan dengan 

perubahan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Melalui 

penamaan Rastra tersebut diharapkan kinerja program subsidi pangan menjadi lebih baik dilihat 

dari mutu dan pemanfaatannya untuk mensejahterakan masyarakat berpendapatan rendah 

terutama rumah tangga miskin.  



 

82 

Grafik 36 Perkembangan Belanja Subsidi Tahun 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2015 mencapai Rp623,0 triliun atau 

93.7 persen dari pagu APBN-P 2015. Realisasi tersebut terdiri atas transfer ke daerah sebesar 

Rp602,2 triliun atau 93,5 persen dari pagu APBN-P 2015 dan dana desa sebesar Rp20,8 triliun 

atau 100,0 persen dari pagu APBN-P 2015. Realisasi transfer ke daerah meliputi realisasi dana 

perimbangan sebesar Rp485,8 triliun atau 93,1 persen dari pagu, realisasi dana otonomi khusus 

sebesar Rp17,1 triliun atau 100,0 persen dari pagu, realisasi dana keistimewaan DIY sebesar 

Rp0,5 triliun atau 100,0 persen dari pagu, dan realisasi dana transfer lainnya sebesar Rp98,8 

triliun atau 94,6 persen dari pagu. Realisasi dana perimbangan tersebut meliputi realisasi DBH 

Rp78,1 triliun, DAU Rp352,9 triliun, dan DAK sebesar Rp54,9 triliun yang berarti masing-masing 

mencapai 70,9 persen, 100 persen, dan 93,3 persen dari pagu APBN-P 2015. 

Grafik 37 Perkembangan Dana Transfer Ke Daerah Tahun 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp193,5 triliun (14,6 persen dari alokasi dalam 

APBN 2016) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp197,4 triliun (25,6 persen dari 

alokasi dalam APBN 2016).  

Secara lebih rinci, realisasi belanja Pemerintah Pusat terutama berupa realisasi belanja 

pegawai sebesar Rp73,1 triliun (21 persen dari alokasinya dalam APBN 2016), pembayaran 

bunga utang sebesar Rp52,9 triliun (28,6 persen dari APBN 2016), subsidi sebesar Rp21,1 triliun 

(11,6 persen dari APBN 2016), dan bantuan sosial sebesar Rp9,2 triliun (16,8 persen dari APBN 

2016), lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan I 2015. Sementara itu, realisasi Belanja Barang 

dan Belanja Modal sampai dengan triwulan I 2016, masing-masing mencapai Rp24,6 triliun dan 

Rp10,2 triliun (7,5 persen dan 5,1 persen dari APBN 2016). 

Sementara itu, realisasi belanja subsidi dalam triwulan I 2016 mencapai Rp21,1 triliun 

atau 11,6 persen terhadap pagu yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar Rp182,6 triliun. 

Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi BBM sebesar Rp12,7 triliun (20,0 persen terhadap 

APBN 2016), subsidi listrik sebesar Rp8,1 triliun (21,0 persen terhadap APBN 2016) dan realisasi 

subsidi non-energi sebesar Rp0,4 triliun (0,4 persen terhadap APBN 2016). 

Grafik 38  Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I 2015 dan 2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Dalam rangka memenuhi pencapaian sasaran dan arah kebijakan dari masing-masing 

prioritas dalam tiga dimensi pembangunan (pembangunan manusia, pembangunan sektor 

unggulan, serta pembangunan pemerataan dan kewilayahan) dan untuk mendukung 

keberhasilan penyelenggaraan negara, kebijakan umum belanja Pemerintah Pusat pada tahun 

2016 adalah sebagai berikut. Pertama, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur 

pemerintah dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan 

meningkatkan pelayanan publik, antara lain melalui pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji 

pokok bagi PNS/TNI/Polri dan sebesar 50 persen pensiun pokok bagi para pensiunan. Kedua, 
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mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan. Ketiga, memperkuat 

kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi. 

Keempat, melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan 

program kredit usaha rakyat. Kelima, melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur 

untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Keenam, meningkatkan efektivitas pelayanan serta 

keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (baik dari sisi demand maupun supply) dan 

ketenagakerjaan. Ketujuh, menyelaraskan upaya penguatan desentralisasi fiskal dengan 

mengalihkan sebagian belanja K/L (termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan) ke dana 

alokasi khusus (DAK). Kedelapan, mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 

persen dari belanja negara. Kesembilan, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program 

Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Dalam upaya mengendalikan subsidi energi, tahun 2016 pemerintah terus melakukan 

kebijakan pengendalian subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan efisien antara lain melalui: (i) 

melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar; (ii) melaksanakan efisiensi 

dan efektivitas subsidi LPG Tabung 3 kg; (iii) meningkatkan pengawasan penyaluran BBM 

bersubsidi dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi; (iv) 

memberikan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 900 

VA; dan (v) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit 

listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam 

pembangkit tenaga listrik. 

Sementara itu, terkait kebijakan subsidi non-energi di tahun 2016, pemerintah masih 

melanjutkan beberapa kebijakan tahun sebelumnya. Adapun kebijakan baru di tahun 2016 

adalah diujicobakannya penerapan skim kredit program yang lebih terintegrasi yang bertujuan 

untuk mensinergikan program-program pembiayaan yang selama ini telah berjalan sehingga 

dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sasaran. Dalam penerapan ini dibangun database 

kredit program yang terintegrasi, yang menyimpan dan menyajikan data dan informasi mengenai 

profil calon debitur dan debitur, data kredit, serta transaksi penyaluran dan pengembalian kredit 

program. Selain itu, Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP KUR) tetap akan 

dialokasikan untuk penyaluran KUR tahun sebelumnya yang belum jatuh tempo dan rencana 

skim KUR Mikro dengan pinjaman sampai dengan maksimal Rp25 juta. Untuk meningkatkan 

penyaluran KUR, tarif IJP KUR akan terus dikaji dan lembaga penjamin dapat ikut membantu 

menyeleksi calon debitur KUR. 

Selain kebijakan tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 

Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat, pada tahun 2016 pemerintah meluncurkan Program 

Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan sebagai alternatif 
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pemberian bantuan pembiayaan perumahan selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP). Program tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana bantuan pembiayaan 

perumahan apabila dana FLPP habis terpakai sebelum berakhirnya tahun anggaran. 

Perkembangan belanja subsidi triwulan I 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik 39. 

Grafik 39 Perkembangan Belanja Subsidi Triwulan I 2015 dan 2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan triwulan I tahun 2016 

mencapai Rp197,4 triliun atau 25,6 persen dari alokasi dalam APBN 2016. Dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun 2015, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa triwulan I tahun 2016 

meningkat sebesar Rp27,0 triliun atau 15,8 persen. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi 

transfer ke daerah sebesar Rp190,3 triliun atau 26,3 persen dari pagu dan realisasi dana desa 

sebesar Rp7,1 triliun atau 15,0 persen dari pagu. Realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi 

dana perimbangan Rp190,2 triliun atau 27,2 persen dari pagu, realisasi dana otonomi khusus dan 

dana keistimewaan DIY Rp0,08 triliun atau 0,5 persen dari pagu. Sementara itu, realisasi dana 

perimbangan tersebut di atas meliputi DBH sebesar Rp25,6 triliun, DAU sebesar Rp127,5 triliun, 

DAK Fisik sebesar Rp4,3 triliun dan DAK Non Fisik sebesar Rp32.9 triliun atau masing-masing 

mencapai 24,1 persen, 33,1 persen, 5,0 persen, dan 26,6 persen. Sedangkan Dana Insentif Daerah 

(DID) belum terealisasi, hingga triwulan I. 

Grafik 40 Realisasi Transfer Ke Daerah Triwulan I 2015 dan 2016 
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Pada tahun 2016 arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain adalah: (i) 

meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 yang 

jumlahnya mendekati anggaran Kementerian/Lembaga; (ii) meningkatkan kualitas 

penganggaran dan penyaluran DBH guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu 

penyaluran; (iii) reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah (sebagai equalization grant); (iv) reformulasi dan penguatan DAK untuk 

mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional; (v) reformulasi DID 

untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam 

pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah; (vi) meningkatkan kualitas 

pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY; dan (vii) meningkatkan alokasi Dana Desa 

hingga 6% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015–2019, untuk 

memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014. 

5.1.3 Pencapaian Program-Program Prioritas Nasional 

Keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah dalam menyusun APBN menuntut 

pengalokasian yang tepat sasaran sehingga dapat mencapai hasil pembangunan yang telah 

ditargetkan. Dengan adanya keterbatasan anggaran, pemerintah dituntut untuk dapat 

menentukan program prioritas nasional yang akan dibiayai oleh APBN. Program prioritas 

tersebut akan menjadi suatu acuan, terutama pada saat menentukan alokasi belanja negara. 

Untuk itu, sejalan dengan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2016, yaitu “Penguatan 

Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan 

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, pemerintah telah menetapkan beberapa program 

prioritas nasional yang harus dilaksanakan pada tahun 2016. Program prioritas tersebut antara 

lain: (i) peningkatan akses pendidikan yang berkualitas dan merata; (ii) pemenuhan pelayanan 

kesehatan bagi semua kelompok masyarakat; (iii) meningkatkan belanja produktif yang 

difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatan daya saing dan peningkatan 

kapasitas perekonomian; dan (iv) mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan. 

 Anggaran Pendidikan 

Untuk mendukung pencapaian sasaran program pendidikan, pada RKP tahun 2016, 

pemerintah telah mencanangkan Program Indonesia Pintar. Program ini merupakan salah satu 

bentuk peran pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif 

dimensi pembangunan manusia, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Manusia 

yang terdidik diharapkan akan mampu membawa pembangunan ke arah yang dicita-citakan.  

Pemerintah telah mencanangkan arah kebijakan dan strategi di bidang pendidikan di 

tahun 2016 sebagai berikut: (i) meningkatkan angka partisipasi pendidikan; (ii) melaksanakan 



 

87 

program wajib belajar 12 tahun; (iii) meningkatkan kualitas pembelajaran; (iv) meningkatkan 

akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (v) meningkatkan pengelolaan 

dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir 

bagi guru di daerah khusus; dan (vi) meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi 

dan daya saing pendidikan tinggi.  

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut, pemerintah melakukan upaya 

melalui program-program sebagai berikut, antara lain: (i) mempertahankan program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM); (ii) pemberian beasiswa bagi siswa 

dan mahasiswa kurang mampu; (iii) pembangunan ruang kelas dan sekolah baru; (iv) rehabilitasi 

fasilitas sekolah yang rusak; (v) peningkatan akses rakyat ke pendidikan tinggi dengan 

pemberian beasiswa hingga jenjang S3 dan bantuan riset melalui Dana Pengembangan 

Pendidikan Nasional (DPPN); dan (vi) penyediaan dana tunjangan profesi guru dan tunjangan 

sertifikasi guru.  

Dalam rangka mendukung program-program tersebut, pemerintah secara konsisten telah 

mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja negara. Pada APBN 

2016, pemerintah mengalokasikan Rp419,2 triliun untuk pendidikan. Dari jumlah tersebut, 

Rp146,3 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan Rp267,9 triliun dialokasikan 

melalui Transfer ke Daerah. Selain itu juga, pemerintah mengalokasikan Rp5 triliun melalui 

pembiayaan untuk endowment fund pendidikan yang dikelola dalam program Dana 

Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). 

Grafik 41 Perkembangan Anggaran Pendidikan Terhadap Belanja Negara  
Tahun 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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antara lain Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat, baik jenjang pendidikan dasar maupun 

jenjang pendidikan menengah. Selain itu, pemerintah juga senantiasa berupaya menurunkan 

angka buta huruf di semua tingkatan umur dan angka putus sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, 

upaya yang dilakukan juga telah berhasil memperbaiki rasio guru terhadap siswa dan tingkat 

pendidikan serta kompetensi guru. 

Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan masih menghadapi tantangan yang harus 

diselesaikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan, baik dalam hal fasilitas 

pendidikan maupun ketersediaan guru dan tenaga pendidik. Saat ini, masih terdapat 

ketimpangan fasilitas pendidikan dan ketersediaan guru antara kota-kota besar dengan daerah 

terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Untuk itu, penggunaan anggaran pendidikan yang efektif 

dan efisien diharapkan juga dapat memperbaiki ketimpangan yang terjadi. 

 Anggaran Kesehatan 

Pembangunan di bidang kesehatan masih difokuskan kepada peningkatan derajat 

kesehatan dan gizi masyarakat yang meliputi penguatan promotif dan preventif, peningkatan 

akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi, serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.  

Salah satu program prioritas kesehatan adalah program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang merupakan satu dari program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

Pelayanan Program JKN dimulai pada tahun 2014 dan direncanakan akan mencapai universal 

health coverage (UHC) dengan target kepesertaan 95 persen penduduk Indonesia pada tahun 

2019. Di awal pelaksanaannya pada tahun 2014, JKN telah mencakup 53 persen penduduk 

Indonesia dan meningkat menjadi 61 persen di akhir tahun 2015.  

Pemerintah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mendukung pembangunan sektor 

kesehatan termasuk penyelenggaraan program JKN. Hal ini diwujudkan dengan alokasi anggaran 

untuk iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp19,9 triliun pada tahun 2014 untuk 

86,4 juta peserta dan Rp20,35 triliun untuk 88,2 juta peserta pada tahun 2015, mencakup 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun dalam realisasinya, jumlah PBI hingga 

akhir Desember 2015 sebanyak 87,8 juta dan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp 

19,9 triliun. Selain itu, guna menjaga kesinambungan program JKN yang mengalami masalah 

defisit pada Dana Jaminan Kesehatan (DJS Kesehatan), pada tahun 2015 pemerintah 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,54 triliun untuk PMN dan Rp1,46 triliun sebagai dana 

cadangan pembiayaan untuk BPJS Kesehatan.  

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pemerintah memenuhi anggaran kesehatan 

sebesar minimal 5 persen sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 
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2009. Dalam APBN 2016, anggaran kesehatan mencapai Rp104,8 triliun yang dialokasikan 

melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp82,7 triliun dan melalui Transfer ke Daerah sebesar 

Rp22,1 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran kesehatan tahun 2016 

meningkat signifikan 41,0 persen atau sebesar Rp 30,5 triliun, mencakup anggaran untuk iuran 

bagi PBI program JKN. Untuk tahun 2016, iuran JKN bagi PBI dinaikkan dari Rp19.225 menjadi 

Rp23.000. Selain itu juga jumlah PBI diperluas menjadi 92,4 juta peserta dengan alokasi anggaran 

Rp21,3 triliun. 

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, program JKN masih menghadapi banyak 

tantangan di antaranya adalah perlunya perluasan kepesertaan khususnya kelompok Pekerja 

Bukan Penerima Upah (PBPU), peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, dan defisit DJS 

Kesehatan. Penggunaan anggaran kesehatan untuk peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan 

diharapkan dapat membantu untuk menjaga kesinambungan program JKN yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesehatan penduduk Indonesia. 

Grafik 42 Perkembangan Anggaran Kesehatan dan Rasio terhadap Belanja Negara  
Tahun 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 
 Anggaran Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu hal yang penting dan 

fundamental. Dalam laporan Global Competitiveness Report (WEO, 2015–2016), Indonesia 

menempati urutan ke-62 dari 144 negara dalam hal perkembangan infrastruktur. Hal ini berarti 

Indonesia telah memiliki fasilitas infrastruktur yang baik, namun belum sepenuhnya berkualitas 

dan merata. Untuk mempermudah percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa regulasi, di antaranya: 

a. Perpres 3 Tahun 2016 tentang Proyek Stratregis Nasional dimana menetapkan 225 proyek + 

proyek kelistrikan 35.000 MW yang akan segera dibangun oleh pemerintah. 
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b. Perpres 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur 

Ketenagalistrikan. 

c. Perpres 75 Tahun 2014 & Permenko 12 Tahun 2015 tentang Proyek Prioritas. 

d. Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam 

Penyediaan Infrastruktur. 

Pembangunan infrastruktur setidaknya mempertimbangkan empat aspek: (i) aspek 

ekonomi: meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang selanjutnya akan ikut mendorong daya 

saing; (ii) aspek sosial: melalui konektivitas dan aksesabilitas, infrastruktur dapat mendorong 

interaksi sosial; (iii) aspek keadilan: pembangunan infrastruktur tidak hanya dimanfaatkan 

untuk generasi saat ini, namun juga generasi mendatang; dan (iv) aspek pertahanan: 

infrastruktur juga diarahkan untuk mendorong kedaulatan wilayah. 

Dalam pelaksanaannya, infrastruktur dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu 

tantangan pembiayaan, tantangan harmonisasi, dan tantangan perdagangan. Tantangan 

pembiayaan meliputi kebutuhan pendanaan dalam 5 tahun (2015–2019) sebesar Rp5.519 Triliun 

yang diharapkan berasal dari: 50 persen APBN/APBD, 31 persen swasta, dan 19 persen BUMN. 

Harmonisasi diperlukan karena pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD dapat lebih 

efektif pemanfaatannya melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergis dan kerjasama antara 

pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur dan investasi akan meningkatkan 

transaksi perdagangan, utamanya dari sisi impor barang modal yang berpotensi dapat 

memperlebar deficit current account sehingga menganggu keseimbangan makro. 

Pemerintah menyadari bahwa APBN memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh 

kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut. Pemberian insentif melalui Dukungan Pemerintah 

dan Jaminan Pemerintah diharapkan mendorong pihak swasta untuk dapat ikut serta melakukan 

pembangunan, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai. 

Dukungan pemerintah untuk belanja infrastruktur telah dilakukan melalui APBN/APBD 

(Belanja pemerintah pusat, DAK, dana desa), PMN kepada BUMN, dukungan dalam skema 

kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan dukungan lainnya (availability payment, 

project development fund (PDF), viability gap fund (VGF), dan land fund). 

Dalam APBN-P 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp290,3 triliun atau meningkat 

Rp122,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dalam APBN 2016, anggaran 

infrastruktur sebesar Rp313,5 triliun atau meningkat Rp23,2 triliun dari tahun 2015. 

Secara umum, anggaran infrastruktur dalam APBN dapat diklasifikasikan dalam 

infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Pada tahun 2016 

sasaran anggaran infrastruktur, diarahkan untuk: 
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1. peningkatan rasio elektrifikasi hingga mencapai 90,2 persen serta tersedianya kapasitas 

pembangkit sebesar 61,5 giga watt; 

2. pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk irigasi seluas 500.000 ha; 

3. peningkatan produksi bahan pangan pokok, yaitu padi 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, 

kedelai 2,0 juta ton, produksi 6,5 juta ton perikanan tangkap, 19,5 juta ton perikanan budidaya 

(termasuk rumput laut dan ikan hias), serta meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan 

pembudidaya ikan); 

4. pembangunan infrastruktur bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, antara lain untuk 

pembangunan 15.000 unit rusun, penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 18.000 

RT, pembangunan 228 embung dan bangunan penampung air, serta 26 sumur air tanah untuk 

air baku; dan 

5. pembangunan infrastruktur bidang konektivitas: (i) pembangunan 375,9 km ruas jalan baru 

dan 26 km ruas jalan tol; (ii) pembangunan jalur kereta api sepanjang 110,9 km; (iii) 

pembangunan 11 bandara baru; dan (iv) penetrasi coverage broadband yang menjangkau 86 

persen kabupaten/kota. 

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan mempunyai multiplier effect yang tinggi 

serta berdampak pada perekonomian nasional dan pada gilirannya untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, terutama melalui terciptanya lapangan kerja baru, bergeraknya 

transaksi sektor barang modal, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dengan adanya 

konektivitas. Hal ini secara simultan akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada 

gilirannya dapat berkontribusi terhadap penurunan angka penganggguran dan kemiskinan, dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Grafik 43 Perkembangan Anggaran Infrastruktur dan Tingkat Pengangguran  
Tahun 2011–2016 

 
Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan 
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 Anggaran Kedaulatan Pangan 

Dalam dimensi pembangunan pemerintahan saat ini, salah satu prioritasnya adalah 

kedaulatan pangan. Prioritas kedaulatan pangan memiliki makna yang strategis, khususnya 

terkait dengan peningkatan produksi pangan pokok secara berkelanjutan bagi segenap rakyat 

Indonesia. Sasaran sektor kedaulatan pangan berupa peningkatan produksi dalam negeri dengan 

didukung pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi. Pada tahun 2016 fokus utama 

pembangunan di bidang kedaulatan pangan antara lain: (i) peningkatan produksi bahan pangan 

utama seperti padi (76,2 juta ton), jagung (21,4 juta ton), kedelai (1,8 juta ton), serta daging sapi 

dan kerbau (0,6 juta ton); (ii) peningkatan produksi ikan perikanan tangkap (6,5 juta ton) dan 

perikanan budidaya (8,4 juta ton); (iii) tercapainya produksi garam 3,6 juta ton; dan (iv) 

pembangunan bendungan baru sebanyak 8 buah.  

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, pemerintah 

telah mengalokasikan anggaran kedaulatan pangan sebesar Rp124,1 triliun dalam APBN tahun 

2016, yang dialokasikan melalui belanja K/L sebesar Rp49,0 triliun dan belanja non K/L sebesar 

Rp75,1 triliun. Alokasi anggaran kedaulatan pangan melalui belanja K/L tersebut diarahkan 

untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui perluasan areal persawahan dengan 

pencetakan sawah baru, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi untuk pertanian, dan 

peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. 

Di sisi lain, anggaran kedaulatan pangan yang dialokasikan melalui belanja non K/L 

diarahkan untuk beberapa kegiatan. Pertama, dukungan melalui penyediaan subsidi seperti (i) 

subsidi pangan untuk 15,5 juta RTS yang disalurkan untuk 12 bulan (15kg/RTS/penyaluran); (ii) 

subsidi pupuk dengan total volume 9,55 juta ton; dan (iii) subsidi benih dengan volume 116,5 juta 

kg yang terdiri dari benih jenis padi hibrida dan inhibrida serta benih kedelai. Kedua, dukungan 

alokasi transfer ke daerah melalui mekanisme DAK bidang irigasi yang diarahkan antara lain 

untuk rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi, pembangunan/renovasi UPTD/Balai Diklat 

Pertanian, dan penyediaan sarana pendukung. Ketiga, alokasi anggaran belanja lain-lain yang 

diarahkan antara lain untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka 

mengantisipasi dampak bencana dan cadangan stabilisasi harga pangan serta ketahanan pangan, 

guna mengantisipasi gejolak harga pangan yang berpotensi meningkatkan beban hidup 

masyarakat.  
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Grafik 44 Anggaran Kedaulatan Pangan 2011–2016 
(triliun rupiah) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

5.1.4 Pembiayaan Anggaran 

Dalam kurun waktu 2011-2016, realisasi pembiayaan anggaran rata-rata meningkat 

sebesar 15,8 persen per tahun. Peningkatan pembiayaan anggaran tersebut sejalan dengan 

kebijakan ekspansif yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apabila dilihat dari sumbernya, 

sebagian besar pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang, yaitu sekitar 98,1 persen, 

sedangkan sisanya sebesar 1,9 persen berasal dari pembiayaan non utang.  

Realisasi defisit anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp292,2 triliun atau 2,53 persen 

terhadap PDB. Realisasi tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan pada APBN-P 2015 sebesar 

Rp222,5 triliun atau 1,9 persen terhadap PDB. Pembiayaan defisit tersebut terdiri dari 

pembiayaan utang sebesar Rp374 triliun, dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp55,2 

triliun. Dengan demikian terdapat SiLPA tahun 2015 sebesar Rp26,6 triliun (Grafik 45).  

Grafik 45 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN, 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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negeri (bruto) serta meningkatnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Di sisi lain, stok 

utang pemerintah pada tahun 2015 mencapai 26,8 persen terhadap PDB, lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 24,7 persen. Dalam konteks pengelolaan dan 

pengendalian utang, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan potensi 

pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan 

pinjaman dalam negeri. Selain itu pemerintah juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi 

dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign 

credit rating. Pada prinsipnya kebijakan pemanfaatan utang tersebut digunakan untuk 

membiayai belanja pemerintah yang bersifat produktif, salah satunya untuk anggaran 

infrastruktur. 

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 rasio utang terhadap PDB dalam kurun waktu 2011–2016 menunjukkan 

angka rasio yang masih dalam batas aman. Rasio utang terhadap PDB pada tahun 2016 

diproyeksikan berada pada kisaran 27 persen. Besaran proyeksi tersebut sangat dipengaruhi 

nilai tukar rupiah, perkembangan suku bunga SBN, dan kebutuhan pembiayaan akibat pelebaran 

deficit dan kebutuhan pembiayaan lainnya.  

Grafik 46 Perkembangan Posisi Utang Pemerintah 2011–2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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terutama disebabkan oleh bertambahnya alokasi PMN untuk BUMN dalam mengakomodasi 

program-program strategis pemerintah.  

Tabel 10 Perkembangan Pembiayaan Non-Utang 2011–2016 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Pada triwulan I 2016, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp165,2 triliun atau 

60,5 persen dari target APBN 2016. Realisasi pembiayaan utang triwulan I tahun 2016 mencapai 

Rp163,8 triliun atau sekitar 49,6 persen dari APBN 2016. Rincian pembiayaan utang tersebut 

terdiri dari pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp2,1 triliun serta penerbitan SBN (neto) 

sebesar Rp165,8 triliun atau sekitar 50,7 persen terhadap APBN 2016. Sementara itu, untuk 

pinjaman dalam negeri (neto) realisasinya sebesar Rp84,9 miliar. Selanjutnya, realisasi 

pembiayaan non-utang hingga triwulan I tahun 2016 mencapai Rp1,4 triliun, lebih rendah dari 

realisasi triwulan I tahun 2015 yang sebesar Rp1,6 triliun.  

Grafik 47 Realisasi Pembiayaan Anggaran Triwulan I Tahun 2015 dan 2016 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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2011 2012 2013 2014
2015 

Unaudited

2016 

APBN

I. PEMBIAYAAN NON UTANG 28.264,3 38.118,5 18.052,7 (4.334,0) (55.206,7) (57.705,9)

A. Perbankan Dalam Negeri 48.927,9 62.703,1 34.174,1 4.999,1 4.855,3 5.498,3

B. Non Perbankan Dalam Negeri, a.l. (20.663,6) (24.584,6) (16.121,3) (9.333,0) (60.062,1) (63.204,2)

1. Hasil Pengelolaan Aset 1.598,0 1.278,0 1.500,2 543,6 363,2 325,0

2. Dana Investasi Pemerintah (19.643,9) (18.862,6) (11.915,4) (8.912,5) (60.425,3) (57.611,2)

a. Penerimaan Kembali Investasi (2.676,5) (4.176,1) (5.709,1) 0,0 19.134,9 0,0

b. Penyertaan Modal Negara (9.295,8) (8.519,5) (3.997,1) (5.412,5) (71.933,4) (48.383,3)

c. Dana Bergulir (7.671,6) (6.166,9) (2.209,3) (3.500,0) (5.356,3) (9.227,9)

3. Kewajiban Penjaminan 0,0 0,0 (706,0) (964,1) 0,0 (918,0)

4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (2.617,7) (7.000,0) (5.000,0) 0,0 0,0 (5.000,0)
Sumber: Kementerian Keuangan
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(iii) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui 

penerbitansukuk yang berbasis proyek, (iv) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, 

terutamauntuk bidang infrastruktur dan energi, (v) meningkatkan pemanfaatan fasilitas 

pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan, dan (vi) melakukan pengelolaan utang secara 

aktif dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM). 

Sementara itu, strategi pembiayaan non-utang pada tahun 2016 antara lain: (i) 

mendukung pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, 

air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah dan 

kewajiban penjaminan, (ii) mendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMN, (iii) 

mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan 

internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi PMN, (iv) 

mendukung pemenuhan ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 

baik melalui program penyertaan modal negara, maupun dana bergulir, 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. 

Dalam hal dukungan pemerintah terhadap pemberian PMN kepada BUMN, pada tahun 

2015 realisasi anggarannya mencapai 100 persen terhadap APBN-P 2015. Alokasi anggaran PMN 

melalui BUMN digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Pertama, 

mendukung kedaulatan pangan, seperti program swasembada pangan, pengadaan benih, 

peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. Kedua, 

mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas, seperti pengembangan bandara, 

pembangunan rumah sederhana, penyediaan rolling stock kereta api Trans Sumatera, Jawa dan 

Trans Kalimantan, serta penyelesaian jalan tol strategis trans Sumatera. Ketiga, mendukung 

program pembangunan maritim, seperti pengembangan kepelabuhanan di Indonesia timur, 

penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, 

serta pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal. Keempat, mendukung program strategis 

lainnya yaitu untuk industri pertahanan nasional dan kedirgantaraan dalam rangka peningkatan 

kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan 

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia; serta mendukung program kemandirian 

ekonomi nasional, seperti restrukturisasi dan revitalisasi BUMN serta pembangunan smelter.  
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Grafik 48 Realisasi PMN untuk Program Kedaulatan Pangan 2015 
(Rp miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

 

Grafik 49  
Realisasi PMN untuk Program Pembangunan Infrastruktur dan Kemaritiman 2015 

(Rp miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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Grafik 50 Realisasi PMN untuk Program Strategis Lainnya tahun 2015 
(Rp miliar) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

5.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2017 

Indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2017 diperkirakan sebagai berikut: (i) 

pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan yaitu mencapai 5,3–5,9 persen; (ii) tingkat 

inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup moderat sebesar 3,0–5,0 persen; (iii) tingkat 

bunga SPN 3 bulan akan berada pada kisaran 5,0–6,0 persen; (iv) nilai tukar rupiah berada pada 

kisaran Rp13.650–Rp13.900 per dolar AS; (v) harga minyak ICP diperkirakan masih berada di 

level US$35–US$45 per barel; (vi) lifting minyak mentah Indonesia akan lebih rendah dari tahun 

sebelumnya yaitu hanya berkisar antara 740–760 ribu barel per hari; serta (vii) lifting gas 

diperkirakan berada pada kisaran 1.050–1.150 ribu barel per hari setara minyak. Rincian asumsi 

dasar ekonomi makro tahun 2017 sebagai dasar penyusunan pagu indikatif dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016–2017 

APBN

2016
2017

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3               5,3-5,9

2 Inflasi (%) 4,7               3,0-5,0

3 Nilai Tukar (Rp/US$) 13.900        13.650-13.900

4 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,5               5,0-6,0

5 Harga Minyak ICP (US$/barel) 50                 35-45

6 Lifting  Minyak (ribu barel/hari) 830              740-760

7 Lifting  Gas (ribu barel/hari setara minyak) 1.155           1.050-1.150

INDIKATOR EKONOMI

 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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5.3 Arah dan Tantangan Kebijakan Fiskal Tahun 2017 

PPKF tahun 2017 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian, 

kompleksitas tantangan yang dihadapi, serta target-target pembangunan yang hendak dicapai 

sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2017. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya 

untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan 

produktivitas APBN, peningkatan efisiensi pengalokasian anggaran, penguatan daya tahan fiskal, 

dan pengendalian risiko dalam perspektif jangka pendek, menengah, dan panjang.  

Di tengah tantangan perekonomian global dan domestik, pengelolaan fiskal tahun 2017 

juga akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan tersebut antara lain (i) 

terbatasnya ruang fiskal untuk menopang belanja produktif dan prioritas; (ii) realisasi belanja 

yang belum sepenuhnya optimal, terutama pada belanja yang bersifat produktif; (iii) pemberian 

subsidi yang lebih tepat sasaran; (iv) pengendalian belanja yang bersifat mengikat (mandatory 

spending); dan (v) pengendalian keseimbangan primer.  

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dibutuhkan suatu strategi pengelolaan 

kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Sejalan dengan tema RKP tahun 2017 

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan 

Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah“, pemerintah 

menetapkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk 

Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan 

dan Berkeadilan”. Strategi yang akan ditempuh untuk mendukung tema tersebut dilakukan 

dengan: (i) meningkatkan kualitas stimulus fiskal baik melalui sisi pendapatan negara, belanja 

negara, maupun pembiayaan; (ii) memantapkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan 

fiskal dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal; serta (iii) menjaga 

kesinambungan fiskal dan mengendalikan risiko dalam jangka menengah dan panjang melalui 

pengendalian defisit, rasio utang, dan keseimbangan primer. 

Strategi peningkatan kualitas stimulus fiskal ditempuh untuk meningkatkan peran 

APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dari sisi 

pendapatan negara, stimulus fiskal dilakukan dengan pemberian insentif fiskal untuk kegiatan 

ekonomi strategis yang mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta 

peningkatan daya beli. Dari sisi belanja, stimulus fiskal ditempuh dengan: (1) meningkatkan 

belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya 

saing dan kapasitas perekonomian dan (2) meningkatkan ruang fiskal melalui: (i) optimalisasi 

pendapatan, (ii) melanjutkan efisiensi subsidi, (iii) efisiensi belanja operasional dan penajaman 

belanja non operasional, dan (iv) mengendalikan earmarking dan mandatory spending. 
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Sementara itu dari sisi pembiayaan, kebijakan stimulus fiskal ditempuh antara lain dengan: (1) 

memprioritaskan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2) meningkatkan peran swasta 

dan BUMN dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur; dan (3) melakukan inovasi pada 

instrumen pembiayaan. 

Sementara itu, strategi memantapkan daya tahan fiskal ditujukan untuk memperkuat 

ketahanan fiskal dalam meredam ketidakpastian untuk mendukung pencapaian target 

pembangunan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memantapkan daya tahan fiskal, 

antara lain (i) penyediaan bantalan fiskal (fiscal buffer) melalui pemanfaatan saldo anggaran lebih 

(SAL); (ii) meningkatkan fleksibilitas pengelolaan kebijakan fiskal melalui penguatan payung 

hukum; dan (iii) mengendalikan kerentanan fiskal dalam batas toleransi (antara lain menjaga 

debt services ratio, rasio utang terhadap PDB, rasio utang terhadap Pendapatan Dalam Negeri 

(PDN), dan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDN dalam batas aman). 

Selanjutnya, strategi menjaga kesinambungan fiskal ditujukan untuk mengendalikan 

risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam mendorong produktifitas APBN untuk mendukung 

peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Hal tersebut ditempuh melalui pengendalian 

defisit anggaran, rasio utang terhadap PDB, dan keseimbangan primer. 

5.3.1 Kebijakan Defisit 

Mencermati dinamika perekonomian global maupun domestik, walaupun masih diliputi 

ketidakpastian namun pemerintah tetap optimis bahwa prospek perekonomian nasional tahun 

2017 akan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa 

tantangan yang akan dihadapi juga semakin kompleks.  

Meskipun dibayangi ketidakpastian perekonomian global, pemerintah tetap 

berkomitmen untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2017 

melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, 

arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah pada tahun 2017 masih akan bersifat 

ekspansif dengan defisit berkisar 1,9 persen hingga 2,5 persen PDB. Arah kebijakan yang 

ekspansif tersebut akan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan 

kapasitas produksi dan daya saing. 

5.3.2 Kebijakan Pendapatan Negara 

Secara umum, pada tahun 2017, pemerintah tetap berusaha untuk menjaga besaran tax 

ratio pada kisaran 11,6–12,6 persen PDB (tax ratio dengan memperhitungkan penerimaan SDA 

Migas dan Pertambangan). Dalam usaha untuk menjaga besaran tax ratio, pemerintah 

menghadapi berbagai tantangan, antara lain adalah: (i) masih rendahnya ICP dan harga 

komoditas lainnya; (ii) dampak dari perlambatan ekonomi menyebabkan profitabilitas 
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perusahaan menurun; dan (iii) potensi belum optimalnya pelaksanaan pemungutan cukai 

terhadap Barang Kena Cukai (BKC) baru. 

Dalam rangka mencapai besaran tax ratio yang ditargetkan, pemerintah terus melakukan 

optimalisasi pendapatan perpajakan dalam tahun 2017. Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap 

menjaga agar kebijakan perpajakan yang ditempuh tidak menimbulkan disinsentif bagi 

keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha. Arah kebijakan umum perpajakan pada tahun 

2017 adalah sebagai berikut:  

Pertama, kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan tax ratio dan 

pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN. Dalam rangka mendukung kebijakan optimalisasi 

pendapatan perpajakan tersebut maka pemerintah akan menerapkan kebijakan di bidang 

perpajakan secara lebih fokus, sinergis dan terkoordinasi, yaitu: (i) pengawasan pembayaran 

masa secara lebih optimal dan (ii) penggalian potensi pajak berbasis sektoral nasional dan 

regional dengan mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi dan pengawasan, melalui: (a) pengawasan 

secara nasional diprioritaskan pada sektor perdagangan dan Orang Pribadi; (b) penentuan sektor 

regional dan WP OP lainnya dilakukan sesuai kondisi wilayah masing-masing; dan (c) 

pelaksanaan ekstensifikasi dengan prinsip penguasaan wilayah yang dilakukan secara 

menyeluruh dan terpadu. 

Selain itu dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan atas penerimaan 

perpajakan, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai 

sebagai berikut: (a) memperkuat penggunaan IT untuk mendukung pelaksanaan dan prosedur 

kepabeanan dan cukai, (b) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi 

kepabeanan dan cukai, (c) meningkatkan kualitas pemeriksaan barang dan dokumen 

kepabeanan, (d) meningkatkan targeting audit dan jumlah objek joint audit, dan (e) peningkatan 

akurasi nilai pabean melalui customs advice. 

Kedua, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, 

iklim investasi, dan daya saing industri nasional. Untuk mendukung kebijakan ini maka kebijakan 

perpajakan yang ditempuh adalah: (a) sinkronisasi aturan di bidang perpajakan, (b) pemberian 

insentif fiskal berupa PPh dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan (c) meningkatkan 

pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mengurangi biaya logistik. 

Ketiga, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam 

negeri. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah, 

pemerintah perlu mengendalikan ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah terutama untuk 

komoditas pertambangan dan perkebunan. 
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Keempat, Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang 

tertentu dan negative externality. Kebijakan ini terutama dilakukan dengan cara: (a) melakukan 

tindakan penegakan hukum terutama terkait dengan rokok dan minuman mengandung etil 

alkohol ilegal, (b) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, dan (c) penambahan objek cukai 

(barang kena cukai) baru. 

Kelima, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan 

wajib pajak (tax compliance). Untuk melaksanakan kebijakan ini, pemerintah akan menerapkan 

program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, melalui: (a) pembangunan dan penguatan basis 

data; (b) peningkatan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara kontinyu 

dengan optimalisasi data yang tersedia, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan 

bebas, serta mitigasi risiko terkait restitusi; (c) peningkatan kepatuhan material WP OP non 

karyawan dan WP Badan; (d) penanganan WP non filer/stop filer secara nasional, salah satunya 

dengan kegiatan visit yang diselaraskan dengan program GeoTagging; serta (e) implementasi 

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik. Selain itu pemerintah juga 

melaksanakan penguatan program kebijakan penegakan hukum, melalui: (a) pelaksanaan 

penegakan hukum (pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan) tetap berjalan 

secara masif; (b) kesinambungan antara pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan bukti 

permulaan, dan penyidikan; (c) optimalisasi dan peningkatan SDM penegakan hukum; serta (d) 

kerjasama kelembagaan dengan penegak hukum lain. 

Keenam, kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan mendukung era 

transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak. Selain itu 

kebijakan perpajakan internasional juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi, 

peningkatan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri antara lain melalui perubahan 

klasifikasi tarif bea masuk sesuai dengan perubahan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 

(AHTN) 2017. 

Selanjutnya, pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di tahun 

2017 sebagai sumber dana pembangunan meskipun tantangannya diperkirakan akan sangat 

berat. Di sisi penerimaan SDA migas, tantangan utama yang harus dihadapi adalah rendahnya 

harga ICP, yang dikhawatirkan akan berdampak pula pada penurunan kegiatan eksploitasi dan 

ekslporasi usaha hulu migas. Selanjutnya, tantangan pencapaian target penerimaan SDA non 

migas antara lain rendahnya harga komoditas tambang, kelestarian lingkungan, illegal, 

unreported, unregulated fishing, pengembangan energi terbarukan, dan kepatuhan wajib bayar. 

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah akan melaksanakan 

berbagai langkah kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan 
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penerimaan SDA migas, pemerintah akan: (i) melaksanakan monitoring proyek pengembangan 

lapangan onstream di tahun 2017 agar dapat berjalan tepat waktu, (ii) menjalankan upaya 

peningkatan lifting migas sebagaimana Inpres No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi, 

(iii) mendorong pelaksanaan operasional kegiatan usaha hulu migas yang efektif dan efisien, (iv) 

mendorong optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholders domestik, serta (v) penerapan 

Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu berdasarkan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi 

yang akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden untuk mendorong pertumbuhan industri dalam 

negeri meskipun berpotensi mengurangi pendapatan dari sektor hulu migas. 

Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh di sektor pertambangan 

minerba adalah: (i) menjaga keberlanjutan usaha pertambangan minerba, khususnya untuk 

komoditas batubara dengan menerapkan tarif royalti sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 2012, (ii) 

perbaikan administrasi pengelolaan PNBP pertambangan minerba, dan (iii) peningkatan 

koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pemeriksa dalam peningkatan kepatuhan wajib 

bayar PNBP sektor pertambangan minerba dan sosialisasi penerapan SIMPONI dalam sistem 

pembayaran PNBP,  

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan, pokok-pokok 

kebijakan yang akan ditempuh adalah antara lain: (i) reformasi tata kelola melalui regulasi 

peraturan terkait, peningkatan peran serta para pihak terkait, peningkatan kualitas pengelola 

PNBP, dan optimalisasi terhadap piutang PNBP yang belum tertagih; (ii) Moratorium izin baru 

pengelolaan hutan; (iii) pengembangan sistem Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) berbasis 

teknologi informasi yang dapat diakses oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota; (iv) peningkatan produksi dan 

diversifikasi usaha hutan alam (hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi 

ekosistem); (v) penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan; (vi) penambahan luas 

areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hutan tanaman; (vii) penambahan areal tanaman 

pada hutan tanaman; (viii) perubahan sistem dalam penatausahaan iuran dan peredaran hasil 

hutan dari official assessment menjadi self assessment agar meningkatkan hasil hutan kayu dan 

bukan kayu; (ix) pemberlakuan sistem pembayaran PNBP secara elektronik melalui SIMPONI; 

serta (x) penerapan regulasi di bidang ekspor produk kayu, melalui Permendag No.  

97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (EPTIK) 

diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor produk kayu yang pada akhirnya akan merangsang 

pasar sektor kehutanan untuk kembali bergairah. 

Di sektor perikanan, pokok-pokok kebijakan penerimaan SDA kelautan dan perikanan 

antara lain: (i) mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; (ii) 

meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; (iii) 
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mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif; serta (iv) membangun tata kelola 

pengelolaan PNBP yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. 

Pokok-pokok kebijakan penerimaan SDA pertambangan panas bumi yang akan ditempuh 

antara lain: (i) Memberlakukan Kebijakan PPh DTP bagi pengusaha panas bumi yang kontrak, 

kuasa pengusahaan, dan izinnya ditandatangani sebelum Undang-Undang No. 27 tahun 2013 

tentang panas bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 tahun 2014, (ii) Melakukan 

intensifikasi di bidang panas bumi melalui penyempurnan regulasi terkait bidang panas bumi, 

(iii) Meningkatkan monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan unit/instansi terkait dengan 

tujuan optimalisasi PNBP panas bumi dengan melakukan efisiensi biaya operasional dan 

meminta BPKP untuk melakukan audit atas kewajaran setoran bagian pemerintah pengusaha 

panas bumi, dan (iv) Mendorong pengusaha panas bumi untuk segera melakukan eksplorasi dan 

eksploitasi. 

Sementara itu, untuk meningkatkan peran dan kontribusi BUMN dalam APBN khususnya 

dan perekonomian nasional maka kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: (i) Penentuan dividen memperhatikan tingkat laba perusahaan serta 

kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio 

keuangan penting, seperti Debt to Equity Ratio (DER), Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset to 

Liability Ratio, Riskbased Capital (RBC) dan Gearing Ratio; (ii) Penentuan dividen 

mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam 

rangka menjaga keberlangsungan usaha; (iii) Penentuan dividen diusahakan tidak akan 

menurunkan nilai pasar BUMN listed; (iv) Penentuan dividen harus tidak melanggar regulasi atau 

perjanjian (covenant) yang mengikat BUMN; dan (v) dalam hal besaran dividen sudah ditetapkan 

dalam APBN maka pemerintah akan berusaha memenuhi target tersebut dengan tetap 

memperhatikan aspek-aspek pada angka i-iv tersebut. 

Selanjutnya, upaya optimalisasi PNBP Lainnya masih ditopang oleh enam K/L terbesar. 

Keenam K/L tersebut yaitu 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. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 akan melakukan beberapa 

kebijakan di antaranya: (i) melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggara 

telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio serta bekerjasama dengan Tim 

Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP untuk mengaudit Wajib Bayar; (ii) melakukan 

otomatisasi/modernisasi proses perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses 

pelayanan publik; (iii) meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP dari sumber BHP 
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Telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran secara periodik dan 

intensif; (iv) meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian pembayaran BHP 

Telekomunikasi terhadap para wajib bayar dengan melibatkan auditor/Tim OPN BPKP sebagai 

pendamping; (v) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi 

untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada Negara melalui 

forum bimbingan teknis; (vi) melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran 

penyelenggaraan telekomunikasi; (vii) menyempurnakan database wajib bayar BHP 

Telekomunikasi; (viii) membuka peluang penyelenggaraan untuk Lembaga Penyiaran Swasta 

(LPS) Jasa Penyiaran TV Digital dan radio analog pada tahun 2017 s.d. 2020; serta (ix) 

peningkatan kegiatan promosi dan publikasi program-program STMM Yogyakarta serta  

penyesuaian tarif PNBP di STMM Yogyakarta dengan terbitnya PP No. 80 Tahun 2015 

Pokok-pokok kebijakan yang akan dilaksanakan Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi pada tahun 2017, antara lain: (i) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak 

menaikan tarif uang kuliah (SPP) dan menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program 

Diploma dan S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014; (ii) menerapkan kebijakan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) pada seluruh PTN mulai tahun akademik 2013/2014; (iii) menyediakan 

bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN); (iv) PTN dapat menerima sumbangan 

murni dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru; (v) 

memberikan perizinan penelitian dan pengembangan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku di Kementerian Riset dan Teknologi; serta 

(vi) membentuk kemitraan dan kerjasama yang saling mengikat dengan lembaga/organisasi dan 

swasta tingkat nasional dan internasional yang berfokus pada pemberdayaan iptek. 

Pada tahun 2017, Kepolisian Republik Indonesia akan melakukan beberapa pokok 

kebijakan, antara lain: (i) menganalisis dan mengevaluasi jumlah persediaan serta menyiapkan 

ketersediaan kebutuhan material utama dan pendukung surat ijin mengemudi (SIM), surat 

keterangan uji keterampilan pengemudi (SKUKP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat 

tanda coba kendaraan (STCK), surat tanda registrasi pengoperasian (STRP), bukti pemilikan 

kendaraan bermotor (BPKB), tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), tanda nomor registrasi 

pengoperasian (TNRP), mutasi kendaraan bermotor dan tilang sesuai dengan usulan target PNBP 

yang diusulkan secara bottom up dari Ditlantas Polda; (ii) melaksanakan Quick Wins crash 

program pelayanan masyarakat, pelayanan bersih dari percaloan melalui penggelaran tempat, 

sarana prasarana serta sistem pelayanan Satpas sesuai dengan standar pelayanan yang berbasis 

teknologi secara on line dan bertahap; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana lainnya antara 

lain sarana mobil unit pelayanan SIM keliling, mobil unit pelayanan SIM komunitas dan 

kendaraan uji praktek SIM roda 2 maupun roda 4 sesuai jenis SIM secara bertahap sesuai Renstra 
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tahap II; (iv) mengembangkan Elektronik Registrasi dan Identifikasi (ERI) berkaitan dengan 

fungsi kontrol dan forensik Kepolisian; (v) memelihara dan mengembangkan Traffic Management 

Centre (TMC) yang merupakan pusat komando Pengendalian, Komunikasi, Koordinasi dan 

Informasi (K3I) secara integral dalam rangka mendukung tugas operasional Kepolisian dari 

tingkat Polres sampai dengan Polsek; (vi) menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal 

kegiatan pengawasan dan pengendalian PNBP dengan pihak terkait baik di internal Polri maupun 

dengan pihak eksternal; (vii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek 

administratif manajerial maupun teknis; (viii) melaksanakan inventarisasi Surat Izin 

Penempatan (SIP) Rumah Dinas (Rumdin) di lingkungan Polri serta menertibkan aset 

tanah/bangunan 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. 

Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM Pada tahun 2017 akan melakukan 

beberapa kebijakan, antara lain: (i) meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum kepada 

masyarakat; (ii) mengembangkan Layanan AHU Online; (iii) interkoneksi Jaringan AHU-Kanwil-

BHP; (iv) membentuk Unit Layanan Paspor; (v) menambah penerapan autogate pada tempat 

pemeriksaan imigrasi; (vi) mengembangkan sistem layanan visa online; (vii) mengembangkan 

Sistem Penerbitan Paspor Berbasis One Step Service; (viii) mengembangkan Business Process 

Pelayanan Izin Tinggal; (ix) menerapkan e-passport di wilayah Jabodetabeka; (x) menambah UPT 

yang menerbitkan e-Kitas dan e-KITAP; (xi) melakukan pelayanan prima berbasis teknologi 

informasi; (xii) sosialisasi kekayaan intelektual dan peningkatan sumber daya manusia, serta 

peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; serta (xiii) melakukan penegakan hukum 

terkait hak kekayaan intelektual. 

Kementerian Perhubungan Pada tahun 2017 akan melakukan beberapa kebijakan, antara 

lain: (i) meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan 

memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antar moda dan kesinambungan transportasi darat 

yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antar pulau; (ii) penyiapan pelaksanaan 

harmonisasi dan standardisasi nasional, Peraturan Perundangan-undangan di bidang  

transportasi jalan sesuai kesepakatan, regional dan internasional (AFTA 2003 dan APEC 2010) di 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan; (iii) penegakan peraturan & perundang-undangan (hukum) 

di bidang kenavigasian dalam rangka pembinaan, pengawasan, keamanan dan keselamatan kapal 

dalam berlayar; (iv) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut dalam rangka 

pembinaan dan pemberdayaan ekonomi kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang; (v) pengadaan sarana 

dan prasarana penunjang pengujian tipe kendaraan bermotor; (vi) penelitian terkait pengujian 
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kendaraan bermotor melalui studi atau kajian terhadap standar operasional prosedur, ambang 

batas pengujian kendaraan bermotor serta hal-hal yang terkait dengan pengujian kendaraan 

bermotor; (vii) penerapan teknologi terkini di bidang kenavigasian; (viii) pengembangan 

operasional Kalibrasi Penerbangan di luar wilayah Indonesia; serta (ix) penelitian dan 

pengembangan teknologi dalam rangka pengembangan di bidang keselamatan perkapalan/ 

pelayaran. 

Selanjutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada tahun 2017 akan 

melakukan beberapa kebijakan, antara lain: (i) optimalisasi target dan realisasi penerimaan 

umum dengan peningkatan ketertiban data aset, khususnya untuk kepentingan penghapusan 

aset; (ii) optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan lebih proaktif melalui 

peningkatan layanan Kantor Pertanahan Berjalan “LARASITA”, penyebarluasan informasi dan 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan; (iii) peningkatan transparansi pelayanan 

kepada masyarakat yang mencakup transparansi informasi tentang persyaratan, jangka waktu, 

pelayanan, dan biaya pelayanan; dan (iv) optimalisasi jenis PNBP umum lainnya. 

5.3.3 Kebijakan Belanja Negara 

Secara umum, kebijakan belanja negara tahun 2017 akan diarahkan untuk mendorong 

peningkatan kualitas belanja negara melalui peningkatkan belanja produktif, dan melakukan 

efisiensi belanja operasional dan belanja non-prioritas. Arah kebijakan belanja negara tersebut 

ditujukan untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional. Adapun target 

pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2017 adalah: mendorong pertumbuhan ekonomi 

pada kisaran 5,3–5,9 persen, menurunkan tingkat pengangguran pada kisaran 5,1–5,4 persen, 

dan menurunkan tingkat kemiskinan antara 9,5–10,5 persen serta pengurangan kesenjangan 

ekonomi (gini rasio 0,38).  

Untuk mencapai target-target tersebut, alokasi belanja negara dalam tahun 2017 

diperkirakan berkisar 14,8 persen hingga 16,2 persen dari PDB. Dengan besaran alokasi belanja 

negara tersebut, maka kebijakan belanja negara tahun 2017 secara umum diarahkan untuk: (1) 

mendukung pemantapan reformasi birokrasi untuk terciptanya birokrasi yang efisien agar 

pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berkualitas. Untuk itu, pemerintah akan menjaga 

kesejahteraan aparatur negara; (2) meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan 

infrastruktur guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, percepatan konektivitas 

nasional melalui percepatan sistem tranportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, dan efisiensi 

sistem logistik di jalur logistik nasional. Di samping itu, peningkatan belanja infrastruktur juga 

ditujukan untuk mendukung sektor kemaritiman dan kelautan, kedaulatan pangan, kedaulatan 
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energi dan ketenagalistrikan, industri, dan pariwisata. Secara lebih rinci, dukungan kepada sektor 

kemaritiman dan kelautan akan dilaksanakan melalui antara lain percepatan pengembangan 

ekonomi kelautan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, dan penguatan 

lembaga pengawasan laut. Untuk mendukung kedaulatan pangan, antara lain akan dilakukan 

melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, melakukan inovasi bibit unggul, dan 

menahan laju konversi sawah. Selanjutnya, dukungan untuk meningkatkan kedaulatan energi 

dan ketenagalistrikan akan dilaksanakan melalui antara lain peningkatan energi primer, 

optimalisasi dan pengembangan energi baru terbarukan, dan pemberian insentif untuk teknologi 

hemat energi agar tercipta efisiensi energi. Sementara itu, dukungan untuk meningkatkan sektor 

industri dan pariwisata akan dilaksanakan dengan mendorong terciptanya industri kreatif dan 

manufaktur, meningkatnya kemudahan akses dan infrastruktur pendukung konektifitas; (3) 

meningkatkan efisiensi belanja negara melalui antara lain kebijakan subsidi dan Bansos yang 

lebih tepat sasaran dengan memperbaiki mekanisme penyaluran dan akurasi data penerima. 

Efisiensi belanja negara juga dilakukan melalui pengendalian belanja barang (al. konsinyering, 

rapat, perjalanan dinas dan sejenisnya), serta sinkronisasi dan sinergitas program antar K/L 

untuk mengurangi duplikasi program; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan, 

penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi dalam rangka memelihara iklim 

investasi yang kondusif; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan 

dan antar wilayah melalui antara lain pengembangan industri manufaktur yang padat karya 

untuk menyerap tenaga kerja di luar Jawa, dukungan konektifitas Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) di luar Jawa, dan pelaksanaan affirmative policy (daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, 

dan Kawasan Timur). Dukungan terhadap affirmative policy ini dilakukan melalui antara lain 

peningkatan infrastruktur konektivitas, pendidikan, dan kesehatan, serta efektivitas program 

perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program 

Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat sejahtera (Rastra), dan Bidik Misi, dengan 

memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (6) mendukung efektivitas dan 

keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (SJSN) melalui 

perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan perbaikan manajemen kepesertaan, khususnya 

perluasan kepesertaan dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran; (7) mendorong 

pemanfaatan anggaran kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga medis, fasilitas 

kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan; (8) mendukung penguatan pelaksanaan 

desentralisasi fiskal antara lain reformulasi DAU, peningkatan kualitas DAK dan pemenuhan 

roadmap Dana Desa serta mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah; dan (9) 

Mengantisipasi ketidakpastian, seperti bencana alam antara lain dengan menyediakan dana 

cadangan risiko fiskal serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. 



 

109 

Sementara itu kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2017 lebih diarahkan pada 

pertama, konsisten mendorong belanja produktif dan prioritas dengan mendukung 

pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta 

mendukung pembangunan mencakup tiga dimensi (Manusia, sektor unggulan serta pemerataan 

dan kewilayahan). Dukungan terhadap dimensi pembangunan manusia dilaksanakan dengan 

antara lain mendukung wajib belajar 12 tahun (akses dan perbaikan serta meningkatkan 

pemerataan sarana dan prasarana), mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan 

(pemerataan dan pemenuhan tenaga medis dan fasilitas kesehatan), dan penyediaan pembiayaan 

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mempercepat pemenuhan 

dan meningkatkan ketepatan sasaran, dan meningkatkan integritas dan karakter SDM. Untuk 

mendukung dimensi pembangunan sektor unggulan, pemerintah akan mendukung 

kedaulatan pangan dengan antara lain mendorong kapasitas produksi dalam negeri, inovasi bibit 

unggul, dan pengendalian impor pangan. Di samping itu, pemerintah juga akan mendukung 

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan melalui antara lain mendorong penggunaan energi baru 

terbarukan, dan efisiensi energi melalui insentif untuk teknologi hemat energi. Selanjutnya, 

pemerintah juga akan mendukung pembangunan di sektor kemaritiman dan kelautan melalui 

perbaikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Sementara itu, dukungan terhadap 

pembanguan sektor pariwisata dan sektor industri dilaksanakan dengan memberikan 

kemudahan akses, penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas dan pemberian insentif 

bagi industri manufaktur yang padat karya. Dukungan terhadap pembangunan yang berdimensi 

pemerataan dan Kewilayahan diberikan untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan 

antar kelas pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah (affirmative policy dan efektivitas 

program perlindungan sosial).  

Kedua, melanjutkan efisiensi belanja operasional dan belanja non prioritas.  Ketiga, 

melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme 

penyaluran dan akurasi basis data penerima. Keempat, meningkatkan efektivitas program 

perlindungan sosial (al. KIP,KIS,PKH, Rastra, Bidik Misi) melalui perbaikan sistem dan akurasi 

data. Kelima, meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN melalui 

perbaikan mutu layanan dan manajemen program. Keenam, memantapkan reformasi birokrasi 

untuk menciptakan birokrasi yang efisien, yang antara lain dilaksanakan dengan menjaga 

kesejahateraan aparatur negara. Ketujuh, memperkuat kepastian dan penegakan hukum, 

stabilitas Pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi. Kedelapan, mengantisipasi 

ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana 

serta konservasi terhadap lingkungan. 
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Kebijakan subsidi tahun 2017 secara umum akan tetap 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.  

Di sisi lain, pemerintah menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan kebijakan baik 

subsidi energi maupun subsidi non-energi pada tahun 2017. Tantangan terkait subsidi energi 

antara lain: (i) peningkatan pengelolaan subsidi energi yang lebih tepat sasaran; (ii) peningkatan 

efisiensi penggunaan energi; (iii) pengendalian distribusi konsumsi LPG tabung 3 kg agar lebih 

tepat sasaran; (iv) pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan yang belum optimal; (v) 

peningkatan cadangan energi nasional; dan (vi) kapasitas infrastruktur kilang minyak yang masih 

terbatas. 

Selanjutnya, pemerintah juga masih menghadapi kendala dan tantangan yang cukup 

besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas subsidi non-energi. Tantangan-tantangan 

tersebut antara lain: (i) validitas database penerima subsidi; (ii) kontradiksi kebijakan pemberian 

bantuan benih gratis yang dapat mengurangi penyerapan anggaran subsidi benih dan rendahnya 

kemampuan finansial BUMN produsen benih; (iii) penyesuaian HET pupuk bersubsidi dan harga 

tebus rastra; (iv) jaminan ketersediaan pasokan gas bagi industri pupuk; (v) peningkatan 

efektivitas penyaluran pupuk/benih bersubsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

(RDKK) dan Daftar Usulan Pembeli Benih Bersubsidi (DUPBB); dan (vi) terbatasnya aksesibilitas 

petani terhadap sumber pembiayaan dengan kendala persyaratan administrasi dari lembaga 

keuangan.  

Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pokok-pokok kebijakan subsidi BBM 

tahun 2017 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 efektvitas subsidi LPG tabung 3 kg melalui pilot project subsidi langsung; (iii) melanjutkan 

program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, perluasan di wilayah Indonesia Timur; (iv) 

mengurangi konsumsi LPG tabung 3 kg antara lain melalui peningkatan dan pengembangan 

pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga, meningkatkan penggunaan energi baru dan 

energi terbarukan untuk transportasi; dan (v) meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam 

pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. 

Pokok-pokok kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2017 dapat diuraikan sebagai 

berikut: (i) meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik; (ii) memperbaiki mekanisme 

penyaluran dan akurasi data penerima subsidi listrik yang lebih tepat sasaran; (iii) melanjutkan 

pemberian subsidi untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan 
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rentan; (iv) meningkatkan rasio elektrifikasi; (v) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga 

listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan 

menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; dan (vi) 

mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau 

terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan mensubstitusi PLTD di daerah-daerah 

terisolasi. 

Sementara itu, guna menghadapi tantangan subsidi non-energi, maka arah kebijakan 

subsidi non-energi tahun 2017 akan difokuskan pada sembilan kebijakan pokok sebagai berikut. 

Pertama, melanjutkan pengalihan subsidi berbasiskan harga barang menjadi subsidi berbasis 

rumah tangga sasaran. Kedua, menyempurnakan mekanisme penyaluran Rastra kepada RTS di 

Kota-kota besar. Ketiga, menyalurkan subsidi/bantuan sosial menggunakan layanan sektor 

keuangan (non tunai). Keempat, mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program 

bantuan sosial lainnya untuk Rumah Tangga Miskin (sinergi Rastra dan PKH). Kelima, 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan subsidi pangan. Keenam, menata kembali mekanisme 

penghitungan alokasi subsidi pupuk dan benih melalui pembenahan basis data dan mekanisme 

penyaluran agar lebih tepat sasaran. Ketujuh, melanjutkan pemberian PSO untuk angkutan 

penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi, serta untuk penyebarluasan 

informasi publik. Kedelapan, melanjutkan subsidi kredit program dan penjaminan KUR dengan 

cakupan sektor yang lebih luas, serta bantuan uang muka dan subsidi bunga rumah murah. 

Kesembilan, melanjutkan fasilitas PPh DTP panas bumi dan penghapusan piutang Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM), serta BM DTP untuk barang/jasa kepentingan umum dan daya saing 

industri. 

Secara khusus, kebijakan subsidi pangan pada tahun 2017 akan diarahkan pada 

penyempurnaan mekanisme penyaluran Rastra di kota-kota besar dengan menggunakan layanan 

sektor keuangan (non tunai) secara bertahap. Anggaran tetap akan dialokasikan untuk 15,5 juta 

Rumah Tangga Sasaran (RTS). Guna mendorong efektivitas penyaluran subsidi pangan, maka 

sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan sosial lainnya untuk rumah tangga 

miskin (sinergi Rastra dan PKH) akan mulai dilakukan di tahun 2017. 

Selain itu, pemberian subsidi pupuk masih diperlukan dan tetap dilanjutkan antara lain 

untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian. Namun, penyempurnaan terhadap 

penyaluran kebijakan subsidi pupuk tetap terus dilakukan. Upaya ini antara lain ditempuh 

dengan menata kembali penghitungan alokasi subsidi pupuk melalui perbaikan basis data 

sehingga penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran. Dengan memperhatikan evaluasi serapan 

per jenis pupuk tahun-tahun sebelumnya, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, temuan BPK, 

serta kapasitas produksi masing-masing produsen pupuk bersubsidi, kebijakan subsidi pupuk 
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tahun 2017 akan dilakukan dalam bentuk optimalisasi pupuk bersubsidi dengan mekanisme 

penyaluran yang lebih tepat sasaran. Dalam rangka ketepatan sasaran penyaluran pupuk 

bersubsidi kepada petani/kelompok tani, sistem tertutup berbasis RDKK akan terus 

disempurnakan dan diverifikasi dengan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015.  

Dalam rangka pencapaian produksi padi dan kedelai, penyaluran subsidi benih untuk 

komoditas padi dan kedelai tahun 2017 tetap akan dilanjutkan seperti pola pelaksanaan tahun 

sebelumnya dengan mekanisme DUPBB. Seperti tahun 2016, pada tahun 2017 pemerintah tidak 

lagi mengalokasikan subsidi benih untuk jagung karena petani dinilai sudah mampu membeli 

sendiri. Subsidi benih diarahkan untuk membantu petani mempermudah akses dalam 

mendapatkan benih varietas unggul bersertifikat dengan harga terjangkau sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman. Subsidi benih tersebut 

utamanya disalurkan kepada petani/kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan benih dari 

sumber pendanaan lainnya dari pemerintah (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota). 

Kebijakan subsidi non-energi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan 

nasional, juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan 

penyediaan informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi/PSO 

dengan memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberi tugas untuk menjalankan 

kewajiban pelayanan umum (PSO), seperti penyediaan jasa transportasi kereta api dan pelayaran 

di daerah tertentu dan atau dengan tingkat tarif yang relatif lebih murah dari harga pasar, serta 

penugasan penyebaran layanan informasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, terpencil, 

dan rawan konflik.  

Kebijakan pemberian PSO Perkeretaapian tahun 2017 akan diberikan bagi penumpang 

kelas ekonomi pada KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, 

KRD ekonomi, KRL ekonomi, KA ekonomi angkutan lebaran, serta KRL AC Commuter Line 

Jabodetabek. Kebijakan yang ditempuh adalah menyelenggarakan angkutan kereta api (KA) kelas 

ekonomi dengan tarif terjangkau sesuai standar pelayanan minimum, mengoperasikan angkutan 

KA berdasarkan grafik perjalanan KA yang ditetapkan, serta mendukung pengembangan 

angkutan KA perkotaan. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada 

masyarakat dengan memberikan PSO angkutan kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke 

daerah-daerah terpencil, kebijakan subsidi PSO Angkutan Laut tahun 2017 antara lain meliputi 

jumlah kapal armada yang melayani rute-rute perjalanan sebanyak 26 kapal, serta penyesuaian 

jumlah pelabuhan yang disinggahi dan penyesuaian tarif.  

Sementara itu, kebijakan subsidi PSO untuk informasi publik bidang pers tahun 2017 

berupa perluasan jaringan untuk distribusi baik melalui TV (lokal, swasta nasional), Koran 
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Indonesia Kini, majalah, koran desa, I Media, videotron, portal pusat dan biro daerah, distribusi 

radio, pameran foto, media sosial (medsos), serta internet dan v-sat. Kebijakan tersebut ditempuh 

dalam rangka efektivitas dan pencapaian outcome pelaksanaan tugas diseminasi informasi 

publik, serta pemenuhan kebutuhan atas peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan 

kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional serta 

penyediaan jasa berita teks, foto, dan TV (audio visual) yang berkaitan dengan kegiatan 

kenegaraan dan kemasyarakatan. Sasaran informasi publik ditujukan kepada seluruh masyarakat 

Indonesia khususnya yang tinggal di 165 daerah tertinggal, terluar, terpencil yang berada di 122 

daerah tertinggal dan 43 daerah perbatasan serta masyarakat internasional khususnya di 10 

negara perbatasan dan negara mitra Indonesia. 

Dalam mendukung program pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 

Koperasi (UMKM-K), pemerintah berusaha meningkatkan akses permodalan UMKM-K dari 

sektor perbankan. Beberapa bentuk dukungan pemerintah antara lain penyediaan subsidi bunga 

kredit program, penjaminan dan pemberian subsidi bunga kepada sektor dengan cakupan yang 

lebih luas. Di samping itu, pemerintah juga akan melanjutkan pemberian subsidi selisih bunga 

angsuran dan bantuan uang muka kepemilikan rumah khususnya bagi MBR. Adapun target 

subsidi selisih bunga angsuran pada tahun 2017 ditujukan untuk 225.000 unit rumah dan 

bantuan uang muka perumahan untuk 550.000 unit rumah. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui 

subsidi bunga air bersih kepada PDAM, kebijakan subsidi bunga air bersih di tahun 2017 akan 

sama dengan tahun 2016. Di sisi lain, kebijakan pemberian subsidi pajak akan terus dilaksanakan 

di tahun 2017 sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat 

investor asing atas obligasi pemerintah. Insentif tersebut berupa subsidi pajak ditanggung 

pemerintah atas pajak penghasilan berupa PPh DTP atas komoditas panas bumi dan PPh DTP atas 

penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman 

luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah atas nama PDAM. Selain 

kedua subsidi pajak PPh DTP tersebut, pemerintah juga memberikan BM DTP yang ditujukan 

antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing 

industri tertentu di dalam negeri. 

Sebagaimana karakteristik subsidi yang seharusnya tidak menimbulkan ketergantungan, 

pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja subsidi dan 

mengarahkan pada subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal ini dapat terlihat dari reformasi subsidi 

jangka menengah yang terdiri dari: (i) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non energi) secara 

lebih efisien dengan terus memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (ii) perubahan 

subsidi harga (barang) ke subsidi orang (kelompok tertentu); (iii) pengendalian BBM bersubsidi 
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(termasuk LPG tabung 3 Kg) dan peningkatan penggunaan energi alternatif; (iv) penyesuaian 

harga BBM bersubsidi, Tarif Tenaga Listrik (TTL) khusus untuk rumah tangga tertentu, Harga 

Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, harga tebus rastra menuju harga keekonomian; (v) 

penataan ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (vi) penggunaan metode 

perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data (termasuk penerima subsidi) 

yang transparan; dan (vii) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel. 

Selanjutnya, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, pada tahun 2017 alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan 

ditingkatkan secara proporsional terutama melalui peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Dana Desa. Peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut akan dimanfaatkan 

secara efektif untuk mendukung pencapaian agenda prioritas (nawacita) terutama pada cita 

ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh. Secara garis besar sasaran yang ingin dicapai melalui 

pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 adalah (i) mewujudkan 

kesinambungan pembangunan di daerah, (ii) meningkatkan kualitas pelaksanaan program 

prioritas nasional di daerah, (iii) mendorong percepatan pembangunan daerah, (iv) 

meningkatkan kesempatan kerja, (v) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi 

ketimpangan pelayanan publik antar daerah, dan (vi) meningkatkan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah.  

Dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah masih menghadapi 

beberapa tantangan yang memerlukan penanganan secara tepat. Tantangan dalam pelaksanaan 

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah perlunya meningkatkan akurasi perencanaan alokasi DBH karena 

pergerakan realisasi asumsi dasar ekonomi makro yang cukup dinamis dan masih adanya 

keterlambatan penyampaian data pendukung dari kementerian teknis. Perencanaan alokasi DBH 

yang kurang akurat berpotensi mengakibatkan terjadinya lebih/kurang bayar DBH, sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah dalam memperkirakan pendapatannya secara 

akurat. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan DAU adalah proporsi pemanfaatan DAU 

untuk belanja pegawai di daerah masih relatif besar. 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 Fisik adalah membuat menu kegiatan dalam petunjuk teknis DAK Fisik yang dapat 

mempercepat pencapaian prioritas nasional dan sejalan dengan kebutuhan daerah. Sedangkan 

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK Nonfisik antara lain adalah penyaluran 

kurang/lebih salur dana BOS dan tunjangan penghasilan guru, khususnya dalam hal akurasi dan 

validasi jumlah data siswa dan guru per daerah. Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan Dana Desa adalah terkait dengan persiapan administrasi penyaluran Dana Desa di 
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tingkat kabupaten/kota ke desa dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan 

keuangan desa. Tantangan lain terkait dengan pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa 

dapat diidentifikasikan dari besarnya simpanan Pemerintah Daerah di perbankan pada tahun 

anggaran berjalan dan besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD pada akhir tahun 

anggaran. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa 

di daerah yang masih belum optimal.  

Pada tahun 2017 alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dikelompokkan menjadi dua 

kelompok besar, yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Transfer ke Daerah terdiri atas: (i) 

Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah (DID); dan (iii) Dana Otonomi Khusus dan Dana 

Keistimewaan DIY. Dana perimbangan akan terdiri dari: (a) Dana Transfer Umum yang meliputi 

DBH dan DAU; serta (b) Dana Transfer Khusus yang meliputi DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK 

Fisik akan terbagi dalam tiga jenis, yaitu (1) DAK Fisik Reguler; (2) DAK Fisik Infrastruktur Publik 

Daerah; dan (3) DAK Fisik Afirmasi. Sementara itu DAK Nonfisik akan meliputi: (1) Tunjangan 

Profesi Guru; (2) Dana Tambahan Penghasilan Guru; (3) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (4) 

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); (5) Bantuan Operasional Kesehatan 

(BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (6) Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); serta (7) Dana Peningkatan 

Kapasitas Koperasi UKM, dan Ketenagakerjaan.  

Pokok-pokok kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 adalah: Pertama, 

meningkatkan alokasi dan efektivitas belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara 

proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas (Nawacita). Kedua, 

meningkatkan efektivitas Dana Transfer Umum dalam mendanai kewenangan desentralisasi, 

melalui: (a) peningkatan efektivitas DBH yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan 

kualitas penganggaran dan penyaluran DBH, mengalokasikan DBH kurang bayar, serta 

menegaskan fungsi DBH sebagai dana block grant dengan mengurangi earmarked penggunaan 

DBH; (b) penguatan DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

(equalization grant) melalui peningkatan efektivitas pagu alokasi DAU nasional dengan 

memperhatikan kesinambungan fiskal dan melakukan reformulasi alokasi DAU untuk 

meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 

Ketiga, meningkatkan efektivitas Dana Transfer Khusus dalam mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, 

melalui: (a) peningkatan alokasi DAK termasuk melalui pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan di K/L yang telah menjadi kewenangan daerah ke alokasi DAK, (b) reformulasi dan 

penguatan DAK fisik antara lain dengan (1) meningkatkan alokasi DAK fisik; (2) mempertajam 

fokus DAK fisik untuk mendanai bidang/subbidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana 
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pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan, tertinggal, 

kepulauan, dan transmigrasi); (3) memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan 

kebutuhan daerah (proposal based) dan prioritas nasional; (4) meniadakan kewajiban dana 

pendamping; (5) mempercepat penetapan juknis dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, 

monitoring dan evaluasi DAK fisik, (c) penguatan DAK non fisik dengan mengalokasikan BOS, 

Tunjangan Profesi Guru PNSD, BOK dan BOKB, P2D2, BOP PAUD, dan Dana Peningkatan Kapasitas 

Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan, serta meningkatkan akurasi alokasi dana cadangan BOS. 

Keempat, mengalokasikan DID yang tidak terikat penggunaannya, sebagai penghargaan 

kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, 

pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan daerah. Kelima, meningkatkan 

kualitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh serta peningkatan kualitas 

perencanaan dan penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka efektivitas 

penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY.  

Keenam, meningkatkan alokasi Dana Desa. Ketujuh, mendorong peningkatan kualitas 

pengelolaan fiskal daerah, antara lain melalui: (1) kebijakan penyaluran transfer DAU dan DBH 

secara non tunai kepada daerah yang memiliki dana idle di perbankan di atas rerata nasional; (2) 

peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah; dan (3) pengendalian kumulatif defisit APBD 

dan pinjaman pemerintah daerah. 

5.3.4 Kebijakan Pembiayaan Anggaran 

Secara umum kebijakan pembiayaan tahun 2017 juga diarahkan untuk mendukung 

prioritas pembangunan. Oleh karenanya, pada tahun 2017 pemerintah juga akan menerapkan 

kebijakan umum pembiayaan yang mendukung prioritas pembangunan, yaitu: (1) 

mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas manageable; (2) memanfaatkan utang 

untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) menggunakan SAL 

untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian; (4) mengembangkan dan mengoptimalkan 

pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan 

akses pembiayaan bagi UMKM; (5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah 

(6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan 

internasional; (7) mendukung upaya peningkatan ekspor; (8) membuka akses pembiayaan 

pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (9) mendukung program 

peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR. Untuk 

mendukung kebijakan umum tersebut, pemerintah akan mengarahkan kebijakan pembiayaan 

utang dan nonutang pada tahun 2017 terhadap hal-hal sebagai berikut. 
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a. Arah Kebijakan Pembiayaan Utang 

Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2017 yang akan ditempuh oleh pemerintah 

antara lain: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas yang manageable; (2) 

mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan 

melakukan pendalaman pasar obligasi domestik; (3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk 

kegiatan produktif; (4) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk 

bidang infrastruktur dan energi; (5) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman tunai sebagai 

alternatif instrumen pembiayaan; serta (6) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam 

kerangka asset liabilities management (ALM). 

Pada tahun 2017, penerbitan SBN masih merupakan sumber utama pembiayaan 

anggaran walaupun masih akan menghadapi berbagai tantangan, antara lain risiko nilai tukar 

yang merupakan konsekuensi adanya peningkatan utang dalam valuta asing, stabilitas ekonomi 

makro domestik, dan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mempengaruhi 

permintaan pasar. Sementara itu, pinjaman luar negeri menjadi pelengkap dalam memenuhi 

kebutuhan pembiayaan anggaran terutama untuk menutup defisit APBN. Tantangan untuk 

pembiayaan melalui pinjaman luar negeri terutama adalah risiko perubahan nilai tukar mata 

uang, 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.  

b. Arah Kebijakan Pembiayaan Non-utang 

Arah kebijakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang tahun 2017 adalah: 

(1) mendukung upaya pengendalian risiko fiskal dan upaya pencapaian target pembangunan 

serta mengantisipasi ketidakpastian perekonomian dengan memanfaatkan SAL; (2) mendukung 

pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan 

sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah dan kewajiban 

penjaminan yang terbatas kepada BUMN ataupun badan usaha lainnya yang secara langsung 

turut dalam pelaksanaan program-program prioritas pemerintah; (3) mendukung peningkatan 

ekspor antara lain melalui program National Interest Account (NIA); (4) mendukung peningkatan 

akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan tempat tinggal serta 

meningkatkan efektivitas program pembiayaan pemilikan rumah yang layak dengan harga 

terjangkau dan tepat sasaran melalui peningkatan dana bergulir untuk program FLPP; (5) 

mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan 

mengantisipasi defisit dana program pengelola program melalui PMN; (6) mendukung akses 
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masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, 

dan mendukung usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak 

akibat bencana alam melalui peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional; 

(7) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan 

internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi PMN; (8) 

mendukung BUMN untuk mendapatkan akses pembiayaan secara langsung (direct lending) 

terutama kepada BUMN yang turut dalam pelaksanaan program-program prioritas pemerintah 

melalui pemberian dana penjaminan pemerintah serta mendorong dilakukannya revaluasi aset 

untuk meningkatkan kapasitas usaha; serta (9) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi 

pemerintah dalam mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan dalam rangka penciptaan 

nilai untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan maritim, kedaulatan pangan dan energi, 

pengembangan industri strategis, kemandirian ekonomi nasional, peningkatan ekspor nasional 

dan penguatan sektor keuangan, melalui sinergi BUMN.  

Sumber penerimaan pembiayaan anggaran pada pembiayaan non-utang antara lain 

adalah cicilan penerimaan kembali penerusan pinjaman. Pengelolaan rekening cicilan 

pengembalian penerusan pinjaman sangat terkait dengan kebijakan penerusan pinjaman pada 

tahun-tahun sebelumnya. Cicilan tersebut berasal dari program/kegiatan yang telah berjalan (on-

going) dan program/kegiatan baru. Penerusan pinjaman dilandasi kehati-hatian dengan 

mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran, kegiatan prioritas, dan kemampuan 

pengembalian. Kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pembangunan 

infrastruktur melalui BUMN, Pemda, dan BUMD. 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 terutama BUMN dan BUMD. 

Alokasi PMN kepada BUMN 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; dan (iv) mempertimbangkan efek 

pengganda bagi pertumbuhan ekonomi. Alokasi PMN untuk organisasi/lembaga keuangan 

internasional dan badan usaha lain ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai 

anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting 

rights). Keanggotaan Indonesia tersebut untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi 
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kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan 

memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. 

Pada tahun 2017, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas dana pengembangan 

pendidikan nasional dengan 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.  Selain itu, untuk 

mendukung penyediaan perumahan, direncanakan juga alokasi PMN bagi lembaga pembiayaan 

untuk melakukan sekuritisasi KPR. 

Pemerintah juga akan tetap mengalokasikan dana kewajiban penjaminan untuk (i) 

percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, (ii) percepatan 

penyediaan air minum, (iii) proyek kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah 

dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), (iv) jaminan 

pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan, 

dan (v) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. 

5.3.5 Proyeksi Kapasitas Fiskal  

Mencermati perkembangan perekonomian terkini baik global maupun domestik, 

kompleksitas tantangan yang dihadapi dan upaya untuk mendukung pencapaian target 

pembangunan, serta mempertimbangkan berbagai kebijakan yang telah dan akan ditempuh 

maka kapasitas fiskal pada tahun 2017 diperkirakan sebagai berikut:  

Tabel 12 Kapasitas Fiskal 2017 (% PDB)  

Uraian 2017 

Pendapatan Negara 12,3-14,3 

Tax Ratio 11,6-12,6 

Belanja Negara 14,8-16,2 

Keseimbangan Primer (-1,1) - (-0,9) 

Surplus/Defisit Anggaran (-2,5) - (-1,9) 

Rasio Utang 26,0-28,0 

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 
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5.4 Kerangka Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal 
Framework/MTFF) 

Secara umum konsep kerangka kebijakan fiskal jangka menengah (Medium Term Fiscal 

Framework/MTFF) merupakan bagian dari kerangka jangka menengah (Medium Term 

Framework/MTF). Esensi kerangka jangka menengah merupakan instrumen perencanaan yang 

mempunyai nilai strategis dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal. Kerangka jangka menengah 

merupakan perangkat perencanaan yang memungkinkan perumusan kebijakan fiskal yang 

berkelanjutan, selaras dengan sumber daya yang tersedia. Substansi MTFF merupakan kontrol 

agregat (aggregate control) yang berfungsi untuk mendisiplinkan pengelolaan fiskal agar 

senantiasa konsisten mendukung pencapaian target pembangunan dan sekaligus menjaga 

keberlanjutan fiskal dalam perspektif jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi fondasi 

keberlanjutan jangka panjang.  

Sejalan dengan hal tersebut, maka APBN sebagai instrumen fiskal perlu didesain agar 

senantiasa produktif mendukung pencapaian target pembangunan, efisien dalam pengalokasian 

anggaran dan berdaya tahan dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian, serta mampu 

mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Adapun strategi 

untuk mendorong postur APBN agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan risikonya 

terkendali dalam jangka menengah, maka perlu dilakukan pendisiplinan dalam pengelolaan fiskal 

terutama pada titik-titik strategis, sehingga upaya pendisiplinan fiskal tersebut tidak 

menimbulkan kekakuan dan mengganggu fleksibilitas. Untuk mendukung produktivitas APBN 

maka diperlukan pendisiplinan pada anggaran produktif (anggaran infrastruktur) dan 

pendukung peningkatan anggaran produktif (tax ratio), sementara untuk mendorong 

terwujudnya efisiensi pengalokasian belanja diperlukan pendisiplinan pada belanja konsumtif.  

Sedangkan untuk menjaga daya tahan, dilakukan dengan penyediaan bantalan fiskal dan 

fleksibilitas. Sementara itu, untuk mengendalikan risiko jangka menengah diperlukan 

pengendalian defisit, utang dan keseimbangan primer. 

5.4.1  Arah Dan Strategi Kebijakan Fiskal 

Guna merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung 

pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan 

fiskal dalam jangka menengah 2015-2020 diarahkan untuk “Memperkokoh Pengelolaan Fiskal 

Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Dalam 

Rangka Mewujudkan Kesejahteraan”. 

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut ditempuh dengan 2 (dua) strategi utama yaitu 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (equitable growth), serta 
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menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dalam jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang.  

Bagan 1 Kerangka Pikir Arah Dan Strategi Kebijakan Fiskal  
Jangka Menegah 2015-2020  

 
Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas, data diolah 

Strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan 

(equitable growth), akan ditempuh melalui: 

1. Menjaga iklim investasi yang kondusif antara lain melalui: a) stabilisasi politik dan penguatan 

demokratisasi; b) penegakan dan kepastian hukum; c) konsistensi kebijakan; d) deregulasi 

dan debirokratisasi (reformasi birokrasi); dan e) pemberian insentif fiskal pada kegiatan 

ekonomi strategis. 

2. Meningkatkan daya saing antara lain ditempuh dengan a) pembangunan infrastruktur untuk 

meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; b) efisiensi sistem logistik; c) transformasi 

dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif untuk meningkatkan 

nilai tambah; dan d) peningkatan kualitas SDM dan penguasaan Iptek.  

3. Mendorong daya beli masyarakat antara lain melalui: a) peningkatan kesejahteraan pegawai, 

b) program peningkatan kesejahteraan seperti perluasan PKH, peningkatan PBI, KIP, KIS, 

SJSN, KUR, subsidi tepat sasaran; dan c) penyesuaian PTKP. 

4. Harmonisasi kebijakan di sektor fiskal, moneter, keuangan dan riil guna mengendalikan 

inflasi, stabilisasi nilai tukar, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan menjaga suku 

bunga yang kompetitif. 



 

122 

Sementara itu, strategi untuk menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) akan 

ditempuh dengan: 

1. Meningkatkan produktivitas (productivity) APBN dalam mendukung pencapaian target 

pembangunan antara lain melalui peningkatan tax ratio, peningkatan belanja produktif 

sebagai pendukung pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas guna meningkatkan 

kapasitas produksi dan daya saing, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan 

produktif. 

2. Meningkatkan efisiensi (efficiency) pengalokasian anggaran antara lain dengan melakukan 

efisiensi belanja yang bersifat rutin, seperti belanja operasional, yang tidak boleh melampui 

pendapatan, penghematan kegiatan perjalanan dinas, konsinyering dan sejenisnya. 

3. Memperkuat daya tahan fiskal (resiliency) sebagai bantalan penopang agar pelaksanaan 

program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan di tengah tekanan fiskal yang kuat. Hal 

ini ditempuh dengan memperkuat bantalan fiskal (fiscal buffer) dan meningkatkan fleksibilitas 

dalam pengelolaan fiskal khususnya dalam kondisi darurat. 

4. Mengendalikan risiko (risk control) dalam rangka memelihara keberlanjutan fiskal baik jangka 

pendek maupun jangka menengah. Hal ini ditempuh melalui: i) menjaga kerentanan fiskal 

(fiscal vulnerability) dalam batas toleransi, ii) menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal 

sustainability) melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman serta 

mengendalikan keseimbangan primer menuju positif. 

Melalui kombinasi kedua strategi tersebut diharapkan tiga fungsi pokok kebijakan fiskal 

yaitu alokasi, stabilisasi dan distribusi, akan dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat 

memberi kontribusi positif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Dengan 

demikian, tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan pada asas gotong royong diharapkan dapat tercapai. 
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Bagan 2 Kerangka Pikir Untuk Mewujudkan Keberlanjutan Fiskal 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 

5.4.2 Kebijakan Umum 

Kebijakan fiskal jangka menengah 2015–2020 akan ditempuh melalui 3 (tiga) kebijakan 

umum. Pertama, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas 

(big push policy) yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan 

infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, peningkatan kualitas 

dan coverage program perlindungan sosial dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan 

dan kesenjangan. Kedua, memperlebar ruang fiskal melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, 

efisiensi subsidi serta efisiensi belanja operasional dan non prioritas. Ketiga, memperkuat daya 

tahan dan pengendalian risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas 

manageable. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2015–

2020 sebagai berikut : 

1. Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, sehingga pada 

tahun 2020 diharapkan berkisar 15,0–16,0 persen terhadap PDB; 

2. Konsisten mendorong peningkatan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) mencapai 

berkisar 13,8–14,8 persen terhadap PDB pada tahun 2020 melalui ekstensifikasi dan 

intensifikasi serta berbagai terobosan kebijakan; 

3. Mendorong peningkatan kualitas belanja negara dengan penguatan belanja produktif 

dan efisiensi belanja operasional dan non prioritas. Dalam tahun 2020 belanja negara 

berkisar 17,0–18,0 persen terhadap PDB; 
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4. Mengarahkan agar pemanfaatan atas pelebaran ruang fiskal (fiscal space) difokuskan 

untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas dan coverage 

program perlindungan sosial. Dalam tahun 2020 belanja modal diharapkan berkisar 3 

persen PDB; 

5. Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dengan senantiasa 

mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman. Defisit anggaran pada tahun 2020 

diharapkan terkendali pada kisaran 2,0–2,3 persen PDB.   

Melalui kebijakan jangka menengah tersebut diharapkan pengelolaan fiskal dalam 

prespektif jangka menengah 2015–2020, akan senantiasa konsisten dalam mendukung 

pencapaian target pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) 

dalam jangka menengah.  Grafik berikut ini menggambarkan pendisiplinan fiskal dalam menjaga 

konsistensi keberlanjutan fiskal. 

Grafik 51 Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 2015–2020 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 

5.4.3 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 2015–2020 

Dalam jangka menengah 2015–2020, pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan ditempuh 

pemerintah adalah: 

a. Bersifat ekspansif sebesar 2,0 persen hingga 2,3 persen terhadap PDB pada tahun 2020 

1. Diarahkan untuk kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan 

menjaga keseimbangan makro; 

2. Defisit tetap dikendalikan dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun; 
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3. Untuk menutup kebijakan ekspansif tersebut bersumber dari utang maupun non utang 

dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan 

domestik. 

b. Pendapatan negara ditargetkan mencapai sebesar 15,0 persen hingga 16,0 persen terhadap 

PDB pada tahun 2020. 

Kebijakan Penerimaan Perpajakan 

Substansi kebijakan penerimaan perpajakan adalah mendorong optimalisasi 

penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi untuk penguatan daya saing, 

pengendalian barang yang dapat menimbulkan eksternalitas serta meredistribusi 

pendapatan.  

Kebijakan Penerimaan Perpajakan sebagai berikut: 

1. Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mendorong peningkatan tax ratio berkisar 

13,8–14,8 persen terhadap PDB, termasuk PNBP SDA Migas dan Pertambangan pada 

tahun 2020; 

2. Upaya untuk meningkatkan tax ratio ditempuh dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan 

penegakan hukum antara lain melalui penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta 

melakukan terobosan kebijakan; 

3. Optimalisasi pemeriksaan antara lain pada sektor unggulan dan transfer pricing; 

4. Peningkatan kinerja audit bea cukai; 

5. Peningkatkan pengawasan, penindakan dan penyidikan; 

6. Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dalam rangka penguatan daya 

saing; 

7. Pengendalian konsumsi barang tertentu dan eksternalitas negatif. 

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Kebijakan PNBP diarahkan untuk mendorong optimalisasi PNBP dengan tetap 

memelihara kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, 

kebijakan umum PNBP 2015–2020 adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi lifting minyak dan gas bumi; 

2. Penyesuaian tarif dan jenis PNBP; 

3. Mendorong peningkatan kinerja BUMN; 
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4. Perbaikan pengelolaan PNBP melalui revisi UU PNBP; 

5. Perbaikan kualitas pelayanan publik; 

6. Menjaga kelestarian lingkungan. 

c. Kebijakan Belanja Negara dialokasikan sebesar 17,0–18,0 persen terhadap PDB pada tahun 

2020, diarahkan untuk mendorong belanja yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan 

yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian. Selaras 

dengan hal tersebut, kebijakan Belanja Negara 2015–2020 adalah sebagai berikut: 

1. Mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai/pensiunan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi; 

2. Mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan 

antara lain melalui peningkatan alokasi belanja produktif untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur (konektivitas, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, 

kemaritiman, pariwisata dan industri) dan menjaga iklim investasi; 

3. Mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain dengan mendorong efektivitas 

program perlindungan sosial (al. KIS, KIP, PKH, BOS, Bidik Misi, KUR, dan Subsidi Pangan), 

dan program SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; 

4. Mendukung peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas dan akses 

pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pembiayaan perumahan bagi 

MBR (ketepatan sasaran dan keterjangkauan harga), serta memperkuat integritas dan 

karakter SDM; 

5. Mendukung pengembangan sektor unggulan dengan mendorong kedaulatan pangan dan 

energi, kemaritiman, pengembangan sektor pariwisata dan industri antara lain melalui 

pembangunan bendungan, irigasi, ketenagalistrikan, jalan, jembatan bandara, pelabuhan, 

kawasan industri; 

6. Mendukung pengurangan kesenjangan antar wilayah dan golongan pendapatan antara 

lain melalui penguatan desentralisasi fiskal, perluasan sasaran PKH, perluasan PBI, dan 

affirmative policy untuk daerah desa, terluar, perbatasan dan wilayah timur. 

7. Efisiensi subsidi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran melalui perbaikan 

mekanisme penyaluran dan peningkatan akurasi data penerima;  

8. Mendukung pengalokasian dana untuk mengantisipasi ketidakpastian dan penanganan 

bencana alam serta pelestarian lingkungan. 
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d. Kebijakan Pembiayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara 

optimal dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. 

Kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro 

ekonomi; 

2. Mengendalikan risiko utang dalam batas manageable dan semakin menurun; 

3. Menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian; 

4. Mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi 

pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, dan KPBU, direct 

lending dan penjaminan; 

5. Mendukung peningkatkan ekspor melalui program NIA. 

5.4.4 Peta Jalan Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 

Untuk memberi arah dan menjaga konsistensi pengelolaan fiskal dalam mendukung 

pencapaian target pembangunan sekaligus memelihara keberlanjutan fiskal dalam jangka 

menengah, maka tahapan dalam kerangka fiskal jangka menengah sebagai berikut: 

Bagan 3 Tahapan Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 2015–2020 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah 
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5.5 Risiko Fiskal 

Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan hari ini tetapi di masa 

mendatang dapat menimbulkan beban atas kebutuhan anggaran dan 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 bersamaan dengan 

pengajuan APBN ke DPR setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal sangat diperlukan guna 

mencapai empat tujuan strategis, yaitu (i) peningkatan kesadaran seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (ii) peningkatan keterbukaan 

fiskal (fiscal transparency), (iii) peningkatan tanggung jawab fiskal (fiscal accountability), serta 

(iv) penciptaan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). 

Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak tahun 2008 dan 

terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015, risiko fiskal dikelompokkan 

dalam lima kategori yaitu (i) risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro, (ii) risiko 

penerimaan negara, (iii) risiko belanja negara (iv) risiko pembiayaan, dan (v) risiko lainnya. 

5.5.1 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro  

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 dapat berubah.  

Analisis Sensitivitas. Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat 

digambarkan dalam suatu analisis sensitivitas. Dalam analisis ini, disebutkan bahwa perubahan 

indikator-indikator ekonomi makro dapat memengaruhi APBN baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Pengaruh secara langsung ditunjukkan melalui perubahan besaran-besaran 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. 

Sementara pengaruh tidak langsung ditunjukkan melalui kontribusi BUMN terhadap APBN.  
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a. Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro  

Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi dasar makro dapat digambarkan dalam 

bentuk analisis sensitivitas parsial dan simultan terhadap angka baseline defisit dalam APBN. 

Analisis sensitivitas parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel 

asumsi dasar 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 2017.  

b. Sensitivitas Proyeksi Defisit APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi 

Dasar Ekonomi Makro 

Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan 

kinerja perekonomian global dan domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator 

ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar. Besaran asumsi dasar ekonomi makro 

tersebut kemudian menjadi basis perhitungan dalam menyusun sensitivitas APBN. Apabila 

asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari yang sebelumnya diproyeksikan, 

maka besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam postur 

APBN juga mengalami perubahan. Disamping itu, besaran pendapatan negara, belanja 

negara dan pembiayaan anggaran dipengaruhi juga oleh baseline kebijakan serta policy 

measure yang diasumsikan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan besaran sensitivitas 

APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya berbeda. 

c. 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 mempengaruhi APBN, 

(2) informasi dini risiko fiskal, dan (3) gambaran risiko sektoral sehingga dapat diambil 

tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala tersebut.  
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5.5.2 Risiko Penerimaan Negara 

Perbaikan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan berlangsung hingga 2–3 

tahun kedepan, sehingga tantangan ekonomi tahun 2017 secara makro masih relatif sama. 

Namun, dengan memperhatikan perkembangan saat ini, dimana harga minyak pada akhir Maret 

2016 mulai beranjak naik menjadi US$39–US$40 per barel diharapkan dapat memengaruhi 

kenaikan harga komoditas lain dan kondisi perekonomian global berangsur membaik. 

Namun demikian, risiko volatilitas kondisi ekonomi global masih perlu diwaspadai, 

terutama bagi Indonesia karena baik secara langsung maupun tidak, dapat memengaruhi potensi 

penerimaan negara. Hal ini terlihat pada potensi penerimaan negara yang pada saat ini 

mengalami tekanan sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi. 

Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya 

Ketidakstabilan perekonomian Indonesia dapat meningkatkan potensi risiko penerimaan 

pajak. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dan strategis terutama untuk mengatasi 

penghindaran-penghindaran pajak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas cakupan 

pajak melalui penguatan basis data wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

melakukan transformasi kelembagaan DJP dan memperkuat kebijakan perpajakan melalui 

penetapan peraturan perpajakan. Extra effort yang perlu dilakukan untuk mencapai target 

penerimaan pajak antara lain melalui kebijakan reinventing policy, e-Invoice, tax amnesty, 

revaluasi aset dan melakukan law enforcement dalam rangka meningkatkan compliance melalui 

penegakan hukum. 

5.5.3 Risiko Belanja Negara 

Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien dari sisi alokasi, teknis 

maupun ekonomi. Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya output dan outcome yang 

produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal dan nilai tambah positif yang 

ditimbulkan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak karena telah mendapatkan manfaatnya secara langsung. 

Kualitas Belanja Negara 

Dalam hal peningkatan kualitas belanja, pemerintah berhadapan dengan berbagai 

tantangan. Tantangan yang pertama adalah ruang gerak fiskal (fiscal space) yang terbatas. 

Tantangan kedua terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan 

belanja pada triwulan terakhir yang disebabkan antara lain, lambatnya proses administrasi di 
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K/L (seperti proses pelelangan dan penetapan pejabat perbendaharaan), kehati-hatian K/L 

dalam pengelolaan anggaran, terkait kepastian hukum dan kendala teknis seperti pinjaman dan 

hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perijinan/pengadaan/pembebasan lahan. 

5.5.4 Risiko Pembiayaan 

a. 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: 

1. Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali 

Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban anggaran akibat 

perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan 

kewajiban utang pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate 

(VR) dan refixing rate terhadap total utang, serta Average Time to Refix (ATR). 

Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi peningkatan beban kewajiban 

pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan nilai tukar mata uang 

asing terhadap rupiah. 

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. 

2. Potensi kekurangan (shortage) Pembiayaan melalui utang 

Pembiayaan melalui utang berperan penting dalam menutup defisit anggaran, membiayai 

kewajiban utang yang jatuh tempo (refinancing) serta kebutuhan investasi pemerintah, 

misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting pembiayaan utang, terdapat risiko dimana 

pemerintah dalam kondisi tertentu tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko shortage utang dan penerbitan utang 

baru ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan. 

3. Risiko Capital Outflow atas jumlah kepemilikan Asing SUN dan SBSN 

Mengingat saat ini kebijakan beberapa bank sentral negara lain menerapkan tingkat suku 

bunga rendah bahkan negatif dalam rangka perbaikan pertumbuhan ekonomi di 

negaranya, maka SUN dan SBSN menjadi alternatif investasi bagi modal asing. Sisi positif 

dari masuknua modal asing dalam SUN dan SBSN adalah bertambahnya dana sebagai 
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sumber pembiayaan pembangunan terlebih saat ini Indonesia sedang gencar membangun 

infrastuktur. Namun demikian, terdapat risiko terjadinya capital outflow ketika SUN dan 

SBSN sudah tidak menarik bagi pemodal asing.  

b. 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.  

1. 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 percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, percepatan 

penyediaan air minum, dan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha (KPBU). 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.  

Mengingat kemampuan keuangan negara dalam penyediaan infrastruktur yang 

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 dalam pembangunan infrastruktur. 

Yang dijamin dalam hal ini adalah kemungkinan kerugian atau return yang menurun 

akibat terjadinya risiko-risiko yang bersumber dari pemerintah (sovereign risks).  
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2. Program Jaminan Sosial Nasional  

Kewajiban kontinjensi pemerintah dari implementasi program jaminan sosial 

tertuang di dalam 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). Kedua Undang-Undang tersebut memberikan amanah kepada 

pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dari program jaminan sosial. 

Risiko fiskal dari program jaminan sosial bersumber dari tambahan defisit yang 

disebabkan oleh variabel yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara penerimaan iuran 

dan biaya pembayaran manfaat program. Variabel tersebut antara lain berupa deviasi 

asumsi dalam perhitungan iuran, krisis keuangan, kebijakan dan kondisi tertentu yang 

memberatkan perekonomian. 

3. Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu  

Kewajiban kontinjensi pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari 

kewajiban pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu BI, LPS, dan 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di 

bawah modal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang.  

4. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah  

Potensi risiko fiskal muncul sebagai akibat adanya 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. 

5.5.5 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 
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tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan tanggung jawab penyelenggaraan 

penanggulangan bencana kepada pemerintah. Tanggung jawab tersebut meliputi 

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.  

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 komoditas atas 

produk unggulan, serta turunnya permintaan pasar tradisional. Pada tahun 2017 risiko 

transaksi internasional yang masih mungkin terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan 

antara volume ekspor dan impor. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing 

produk nasional melalui kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan 

peningkatan daya saing perekonomian nasional, kebijakan pengembangan sektor riil, dan 

kebijakan fiskal terkait fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional.  

5.5.6 Langkah-Langkah Mitigasi Risiko Fiskal 

a. Mitigasi Risiko atas Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 

Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan asumsi ekonomi 

dasar 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 ALM negara; serta 

(4) dalam kondisi krisis dilakukan stabilisasi pasar SBN domestik melalui BSF untuk 
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mengantisipasi dampak sudden reversal serta mengimplementasikan Crisis Management 

Protocol (CMP).  

c.  Mitigasi Risiko Kewajiban Kontijensi 

1. 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 menangung selisih 

kenaikan harga tanah di atas harga yang telah disepakati antara pemerintah dan badan 

usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan 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 KPBU. 

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.  



 

136 

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. 

2. Mitigasi Risiko Program Jaminan Sosial Nasional 

Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk 

ketahanan dana jaminan sosial kesehatan adalah dengan merevisi Peraturan Presiden 

Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, efisiensi operasional badan 

penyelenggara, dan upaya ekstensifikasi cakupan kepesertaan program serta menjaga 

tingkat kolektibilitas. Sementara itu, untuk program ketenagakerjaan adalah dengan 

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 yang kondusif bagi penanaman modal seperti tax 

holiday, tax allowance, serta pembebasan bea masuk importasi mesin, barang dan bahan bagi 

penanaman modal. 
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BAB 6 

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  

TAHUN 2017 

6.1 Pengantar 

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

2017 merupakan desain awal mengenai target-target ekonomi makro yang akan dicapai 

Pemerintah dan kebijakan fiskal yang akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017. Dalam KEM dan PPKF akan diuraikan 

kebijakan-kebijakan umum dan prioritas, serta ancar-ancar anggaran (Pagu Indikatif) Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Hal ini sejalan dengan amanat 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2014. Dokumen KEM dan PPKF 2017 bersama dengan Rancangan RKP 

2017 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.  

Dalam tahun 2017 kebijakan fiskal di bidang belanja negara, secara umum diarahkan 

untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan (antara lain bidang infrastruktur, 

pendidikan, dan kesehatan), terutama di daerah perbatasan. Selain itu, kebijakan belanja negara 

juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap melanjutkan 

kebijakan efisiensi belanja negara.  

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017, Pemerintah 

telah menyusun kapasitas fiskal dengan memperhatikan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro 

2017, 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 dapat disesuaikan 

dalam Pagu Anggaran berdasarkan perkembangan terkini, hasil evaluasi, serta pembicaraan tiga 

pihak antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L (trilateral meeting), dengan 

memperhatikan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam forum pembicaraan 

pendahuluan.  
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6.2 Kebijakan Umum dan Anggaran Belanja K/L Tahun 2017 

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada tahun 2017 kebijakan Pemerintah akan 

difokuskan pada reformasi anggaran dan pembangunan Infrastruktur, serta melaksanakan 

deregulasi birokrasi dengan tetap menjaga keberlanjutan program-program pembangunan yang 

telah dilaksanakan.  

Dalam reformasi anggaran tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah 

Pertama, anggaran dialokasikan sesuai dengan program prioritas sehingga dapat memberi 

manfaat besar bagi rakyat (money follows program). Untuk mendukung hal tersebut, organisasi 

harus memiliki prioritas dan fokus yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kedua, 

penyederhanaan nomenklatur anggaran agar dapat lebih terlihat kegiatan dan manfaat yang 

diharapkan. Hal ini telah sejalan dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi penganggaran berbasis kinerja 

berupa perbaikan redaksi/rumusan sasaran kinerja (output-outcome) dalam RKA-K/L. Rumusan 

output yang dihasilkan merupakan barang/jasa akhir, memiliki perspektif keluar, terukur, dan 

relevan. 

Selanjutnya, fokus kebijakan tahun 2017 adalah pembangunan infrastruktur, mengingat 

infrastruktur merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan, khususnya dalam hal 

peningkatan daya saing dan kapasitas perekonomian. Pembangunan infrastruktur diharapkan 

dapat mendukung upaya peningkatan produksi serta dukungan konektivitas dan kelancaran arus 

distribusi. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program-program pembangunan akan diberikan 

perhatian pada wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, kawasan perbatasan, pulau-pulau 

terdepan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya 

mengingat daerah-daerah tersebut mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah 

Indonesia lainnya. 

Selanjutnya mengenai deregulasi birokrasi yaitu penyederhanaan perizinan investasi dan 

usaha, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha asing dan 

domestik untuk berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia secara berimbang. 

Deregulasi birokrasi tersebut dilakukan dengan mengubah regulasi pusat dan daerah yang 

menghambat investasi, melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat 

pusat (K/L) dan daerah, serta menyederhanakan peraturan dan perizinan yang berkaitan dengan 

bidang investasi dan usaha. 

Dalam rangka memenuhi pendanaan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan 

dalam rancangan RKP tahun 2017 dengan memperhatikan kapasitas fiskal yang ada, Pemerintah 



 

139 

menetapkan pagu indikatif belanja K/L yang merupakan angka kebutuhan dasar dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Pagu indikatif tahun 2017 masih bersifat baseline, dalam arti: 

a. Belum menampung kebijakan baru,  

b. Telah memperhitungkan asumsi dasar ekonomi makro, accres (kenaikan alamiah) untuk 

belanja pegawai, tunjangan kinerja existing, serta memperhatikan sumber-sumber 

pendanaan baik dari PNBP dan BLU, maupun pinjaman (dalam dan luar negeri) dan hibah 

luar negeri  serta SBSN PBS; 

2. Memperhatikan kinerja realisasi anggaran tahun 2015, proyeksi tahun 2016, dan rencana 

tahun 2017; 

3. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis; 

4. Menampung anggaran yang sifatnya mandatory, seperti pendanaan program SJSN, anggaran 

pendidikan, dan anggaran kesehatan, yang sifatnya berkelanjutan dan telah dialokasikan 

dalam APBN tahun sebelumnya;  

5. Memperhitungkan kebutuhan K/L untuk (1) kegiatan tahun jamak; (2) kegiatan pokok K/L; 

dan (3) kegiatan prioritas K/L, baik yang bersifat lanjutan maupun baru. 

Selanjutnya, dengan berpedoman pada arah kebijakan fiskal dan rancangan awal RKP 

tahun 2017, Pemerintah menetapkan arah kebijakan belanja K/L sebagai berikut:  

1. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah, antara lain dengan tetap 

memberikan gaji dan tunjangan bulan ke-13; 

2. Melanjutkan efisiensi dan penajaman belanja non operasional, antara lain dengan melakukan 

pengendalian belanja perjalanan dinas dan moratorium pembangunan gedung; 

3. Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk 

memperbaiki kualitas pembangunan (kereta api, bandara, jalan, dan jembatan); 

4. Mendukung pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan 

pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; 

5. Mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan 

keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme) 

Pemerintah juga memperhatikan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dengan memastikan program/kegiatan masing-masing K/L dan pemerintah 

daerah dapat bersinergi dan serasi dengan RPJMN 2015-2019, RKP 2017, dan rencana tata ruang 

wilayah. 
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Penyusunan 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 diharapkan: 

1. Alokasi sumber daya anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien (allocative efficiency); 

2. Kualitas perencanaan penganggaran dapat ditingkatkan (improve quality of spending); 

3. Alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada pilihan kebijakan prioritas (best policy option);  

4. Disiplin fiskal lebih dapat terjaga (fiscal discipline); 

5. Kesinambungan fiskal dapat lebih terjamin (fiscal sustainability).  

Berdasarkan hasil reviu angka dasar, dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal dan 

rancangan RKP tahun 2017, maka pagu indikatif belanja K/L mencapai Rp769,3 triliun. 

6.3 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut bidang 
Pemerintahan 

Sesuai dengan pembagian koordinasi, kementerian negara/lembaga dibagi ke dalam 

empat bidang pemerintahan yaitu (1) Bidang Perekonomian; (2) Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan; (3) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan (4) Bidang Kemaritiman. 

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing bidang pemerintahan, K/L yang tercakup 

didalamnya, serta program-program yang terdapat dalam beberapa K/L yang memperoleh 

anggaran terbesar dari setiap bidang pemerintahan akan diuraikan sebagai berikut. 

6.3.1 Bidang Perekonomian 

K/L 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 adalah sebagai berikut. 

Tabel 13 K/L Bidang Perekonomian 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga

1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 17 Badan Tenaga Nuklir Nasional 

2 Badan Pemeriksa Keuangan 18 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

3 Kementerian Keuangan 19 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

4 Kementerian Pertanian 20 Badan Informasi Geospasial

5 Kementerian Perindustrian 21 Badan Standardisasi Nasional 

6 Kementerian Tenaga Kerja  22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 23 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

8 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 24 Kementerian Perdagangan 

9 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 25 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

10 Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah 26 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 

11 Badan Pusat Statistik 27 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

12 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 28 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

13 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 29 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

14 Badan Koordinasi Penanaman Modal 30 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

15 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 31 Badan Ekonomi Kreatif

16 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
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Beberapa K/L di bidang perekonomian yang akan dijelaskan secara garis besar yaitu 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian 

Keuangan. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Dalam tahun 2017,  Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

sebesar Rp106,8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan berbagai 

program antara lain (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pembinaan dan 

pengembangan infrastruktur permukiman; (3) program pengelolaan sumber daya air; dan (4) 

program pengembangan perumahan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara 

lain (1) membangun akses transportasi darat, laut dan udara pembuka isolasi; (2) pembangunan, 

peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan; (3) rehabilitasi jaringan irigasi, 

jaringan DAS hulu, pembangunan waduk dan embung/dam parit; (4) pemenuhan perumahan dan 

pemukiman layak huni; (5) penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi; dan (6) 

fasilitasi pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kementerian Pertanian 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Pertanian sebesar Rp26,0 triliun. 

Anggaran tersebut akan digunakan untuk 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. Adapun kegiatan prioritas yang 

akan dilaksanakan antara lain (1) rehabilitasi jaringan irigasi, jaringan DAS hulu, pembangunan 

waduk dan embung/dam parit; (2) penyaluran subsidi benih dan pupuk, pengembangan desa 

mandiri benih; (3) peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan; (4) jaminan 

ketersediaan dan kualitas bahan baku industri hasil pertanian; (5) teknologi peningkatan 

produktifitas pertanian, peternakan, perikanan dan penyuluhan; dan (6) peningkatan kualitas 

dan keamanan pangan.  

Kementerian Keuangan  

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp42,9 triliun. 

Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) 

program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan, 

dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; dan (3) program pengelolaan perbendaharaan 

negara. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) peningkatan tax 

coverage; (2) perbaikan administrasi dan sistem informasi perpajakan; (3) perbaikan tata kelola 
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migas; (4) pengadaan fasilitas penunjang kegiatan customs, imigrasi, quarantine dan security; (5) 

implementasi single source database; dan (6) penggalian potensi PNBP di sektor/komoditas yang 

potensial. 

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 meliputi. 

Tabel 14 K/L Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Penjelasan umum mengenai program dan kegiatan prioritas dari beberapa K/L di bidang 

politik, hukum, dan keamanan adalah sebagaimana berikut. 

Kementerian Pertahanan 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Pertahanan sebesar Rp104,0 triliun, yang 

akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) program 

penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat/laut/udara; (2) program modernisasi 

alutsista (alat utama sistem pertahanan) dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat; 

(3) program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarpras 

matra udara/matra laut; dan (4) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Kemenhan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) pengadaan 

alutsista TNI dalam rangka pemenuhan minimum essential forces (MEF); (2) pembangunan 

No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga

1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 18 Badan Narkotika Nasional

2 Majelis Permusyawaratan Rakyat 19 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

3 Dewan Perwakilan Rakyat 20 Komisi Pemilihan Umum 

4 Mahkamah Agung 21 Mahkamah Konstitusi RI

5 Kejaksaan Republik Indonesia 22 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

6 Kementerian Sekretariat Negara 23 Lembaga Administrasi Negara 

7 Kementerian Dalam Negeri 24 Komisi Pemberantasan Korupsi 

8 Kementerian Luar Negeri 25 Dewan Perwakilan Daerah 

9 Kementerian Pertahanan 26 Komisi Yudisial Republik Indonesia  

10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 27 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

11 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 28 Ombudsman Republik Indonesia 

12 Badan Intelijen Negara 29 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

13 Lembaga Sandi Negara 30 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

14 Dewan Ketahanan Nasional 31 Sekretariat Kabinet 

15 Kementerian Komunikasi dan Informatika 32 Badan Pengawas Pemilihan Umum 

16 Kepolisian Negara Republik Indonesia 33 Badan Keamanan Laut

17 Lembaga Ketahanan Nasional 
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sarpras alutsista TNI; (3) penguatan industri pertahanan; (4) pembangunan pos TNI dengan 

fasilitas pengamanan penunjang; dan (5) peningkatan sarpras keamanan perbatasan.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp72,6 

triliun, yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) program 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri; (2) program pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat; (3) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri 

berkadar tinggi; dan (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Adapun kegiatan 

prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) pemenuhan peralatan dan teknologi kepolisian; 

(2) operasional pengamanan siber; (3) optimalisasi pelayanan kepolisian; (4) penindakan 

kejahatan terorisme dan deradikalisasi; dan (5) pemberantasan peredaran gelap narkoba. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 

Rp10,1 triliun, yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) 

program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan; (2) program peningkatan pelayanan 

dan penegakan hukum keimigrasian; (3) program pembinaan/penyelenggaraan kekayaan 

intelektual; dan (4) program administrasi hukum umum. Adapun kegiatan prioritas yang akan 

dilaksanakan antara lain (1) optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat; 

(2) penegakan hukum yang berkualitas; (3) penegakan hak asasi manusia; (4) perlindungan hak 

kekayaan intelektual; dan (5) transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lembaga 

peradilan. 

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, serta mewujudkan 

masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. K/L yang termasuk dalam bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan meliputi. 
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Tabel 15 K/L Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

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 2017, Pagu Indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp38,6 triliun yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) 

program pendidikan dasar dan menengah; (2) program pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat; dan (3) program guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan 

prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

sarana prasarana pendidikan; (2) pendidikan berbasis karakter; (3) penguatan kemitraan 

dengan dunia usaha dan dunia industri; (4) bantuan biaya operasional pendidikan; (5) 

peningkatan profesionalisme guru dan dosen; dan (6) distribusi dan pemerataan guru dan dosen. 

Kementerian Agama 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Agama sebesar Rp59,1 triliun yang akan 

digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) program pendidikan Islam; (2) 

program bimbingan masyarakat Kristen; (3) program bimbingan masyarakat Katolik; (4) 

program bimbingan masyarakat Hindu; dan (5) program bimbingan masyarakat Buddha. Adapun 

kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) bantuan biaya operasional pendidikan; 

(2) afirmasi Sarpras khusus, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dan perguruan tinggi 

luar Jawa; (3) peningkatan profesionalisme guru dan dosen; (4) peningkatan kualitas pendidikan 

keagamaan dan kewargaan; (5) peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam 

persemaian nilai-nilai budi pekerti; dan (6) peningkatan kapasitas penelitian dosen dan 

mahasiswa.  

 

No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga

1 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 10 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3 Kementerian Kesehatan 12 Arsip Nasional Republik Indonesia 

4 Kementerian Agama 13 Badan Kepegawaian Negara 

5 Kementerian Sosial 14 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 

6 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 15 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

8 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 17 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

9 Badan Pengawas Obat dan Makanan 18 Badan SAR Nasional 
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Kementerian Kesehatan 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Kesehatan sebesar Rp60,9 triliun yang 

akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) program pembinaan 

kesehatan masyarakat; (2) program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; dan (3) 

program kefarmasian dan alat kesehatan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan 

antara lain (1) pembinaan gizi ibu, bayi, dan anak; (2) penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan 

rujukan yang berkualitas; (3) perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) dan pembiayaan kesehatan; (4) bantuan iuran jaminan kesehatan melalui 

KIS; (5) penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; serta (6) 

kampanye hidup sehat. 

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 adalah sebagai berikut. 

Tabel 16 K/L Bidang Kemaritiman 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Penjelasan umum mengenai program dan kegiatan prioritas dari beberapa K/L di bidang 

kemaritiman adalah sebagaimana berikut.  

Kementerian Perhubungan 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan sebesar Rp50,6 triliun, yang 

akan digunakan untuk 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. Adapun kegiatan prioritas yang 

akan dilaksanakan antara lain (1) pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum; (2) 

pengembangan angkutan berbasis jalan; (3) pembangunan dermaga, pelabuhan penyeberangan 

No. Kementerian Negara/Lembaga

1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

2 Kementerian ESDM

3 Kementerian Perhubungan 

4 Kementerian Kelautan dan Perikanan 

5 Kementerian Pariwisata 
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sungai dan danau; (4) pelayanan angkutan perintis; (5) pembangunan jalur ganda/jalur baru 

kereta api; serta (6) pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bandara. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 

Rp7,8 triliun, yang akan digunakan untuk 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.  

Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) peningkatan kapasitas 

infrastruktur BBM dan LPG; (2) pengembangan lapangan migas baru; (3) pembangunan 

pembangkit transmisi dan distribusi tenaga listrik; (4) pembangunan bioenergi; (5) 

pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari, hidro, angin, arus laut, dan nuklir; serta (6) 

perbaikan tata kelola migas. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10,8 

triliun, yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain (1) program 

pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; (2) program pengelolaan sumber daya 

perikanan budidaya; (3) program peningkatan daya saing usaha dan produk kelautan dan 

perikanan; serta (4) program pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) peningkatan produksi ikan, 

garam, dan rumput laut; (2) pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan 

perikanan; (3) pembangunan dan pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku 

lainnya; (4) peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan; serta (5) pengolahan 

perikanan dan sistem logistik ikan. 

Kementerian Pariwisata  

Dalam tahun 2017, Pagu Indikatif Kementerian Pariwisata sebesar Rp4,1 triliun, yang 

akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain program pengembangan 

kepariwisataan. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain (1) pengelolaan 

wisata bahari; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi destinasi pariwisata; (3) penumbuhan 

industri dan usaha kecil pariwisata dan pariwisata inklusif; serta (4) promosi produk wisata dan 

citra pariwisata nasional. 
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Pagu Indikatif masing-masing Kementerian Negara/Lembaga beserta program-

programnya dalam tahun 2017 disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 17 Pagu Indikatif Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 

  

1                            654,0 

- 64,9                             

- 32,5                             

- 556,6                           

2                         3.680,9 

- 1.005,7                       

- 40,8                             

- 2.197,1                       

- 437,3                           

3                         3.119,2 

- 1.705,8                       

- 606,8                           

- 15,0                             

- 12,0                             

- 25,1                             

- 754,5                           

4                         8.694,7 

- 7.285,6                       

- 863,3                           

- 164,5                           

- 119,2                           

- 79,9                             

- 28,5                             

- 116,9                           

- 36,9                             

5                         4.636,8 

- 3.442,5                       

- 128,4                           

- 22,9                             

- 119,7                           

- 73,8                             

- 472,9                           

- 360,2                           

- 16,3                             

6                         1.852,6 

- 1.789,7                       

- 62,9                             

007  KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara 

 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden 

 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

006  KEJAKSAAN R.I 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI 

 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK 

 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang 

Pemeriksaan Keuangan Negara 

005  MAHKAMAH AGUNG 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI 

 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI 

004  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK 

001  MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR 

002  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR 

 Program Pemeriksaan Keuangan Negara 

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

(Miliar Rupiah)

NO

 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD 

Hukum dan Hankam 

 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 

 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI 

 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara 

Tindak Pidana Korupsi 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI 

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 

 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya 

 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara 

BA

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) 

 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

7                         4.105,6 

- 406,3                           

- 633,9                           

- 75,0                             

- 193,5                           

- 339,6                           

- 838,3                           

- 372,3                           

- 215,6                           

- 584,3                           

- 100,6                           

- 61,1                             

- 285,1                           

8                         8.161,0 

- 5.218,7                       

- 925,8                           

- 675,4                           

- 96,0                             

- 53,5                             

- 68,0                             

- 763,4                           

- 107,3                           

- 46,4                             

- 137,6                           

- 37,6                             

- 31,2                             

9                   104.016,8 

- 1.333,9                       

- 13.765,9                     

- 58,8                             

- 1.359,6                       

- 265,8                           

- 118,7                           

- 76,0                             

- 2.000,0                       

- 269,4                           

- 239,0                           

- 27,5                              Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional 

 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI 

 Program Strategi Pertahanan 

 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan 

 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan 

 Program Potensi Pertahanan 

 Program Kekuatan Pertahanan 

012  KEMENTERIAN PERTAHANAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan 

 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan 

 Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 

 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik 

 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional 

 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri 

 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri 

 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia 

Pasifik dan Afrika 

 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika 

dan Eropa 

 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri 

 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN 

 Program Bina Otonomi Daerah 

 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 

 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 

 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 

011  KEMENTERIAN LUAR NEGERI 

 Program Pendidikan Kepamongprajaan 

 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

 Program Bina Administrasi Kewilayahan 

 Program Bina Pemerintahan Desa 

 Program Bina Pembangunan Daerah 

010  KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

- 2.155,0                    

- 960,9                       

- 400,8                       

- 3.626,9                    

- 2.654,7                    

- 4.849,1                    

- 1.415,3                    

- 36.200,1                  

- 2.801,4                    

- 1.802,3                    

- 421,5                       

- 13.377,3                  

- 4.788,9                    

- 2.701,6                    

- 506,9                       

- 5.839,0                    

10                  10.069,6 

- 2.507,1                    

- 14,1                          

- 35,3                          

- 651,2                       

- 3.800,1                    

- 2.491,8                    

- 176,3                       

- 56,3                          

- 43,5                          

- 130,9                       

- 31,8                          

- 131,4                       

11                  42.922,7 

- 16.945,8                  

- 127,5                       

- 160,3                       

- 7.677,1                    

- 3.682,9                    

- 150,1                       

- 149,7                       

- 12.384,2                  

- 674,5                       

- 792,3                       

- 178,2                       

 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif 

 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif 

 Program Profesionalisme Prajurit Integratif 

 Program Penyelenggaraan Manajemen dan operasional Integratif 

 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 

 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 

 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat 

 Program Penyelenggaraan Manajemen dan operasional Matra Darat 

 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 

 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan 

Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 

 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut 

 Program Penyelenggaraan Manajemen dan operasional Matra Laut 

 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara 

 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra 

Udara 

 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara 

 Program Penyelenggaraan Manajemen dan operasional Matra Udara 

013  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 

 Program Administrasi Hukum Umum 

 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 

 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian 

 Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI 

 Program Pembentukan Hukum 

 Program Pemajuan HAM 

 Program Pembinaan Hukum Nasional 

 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM 

 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 

015  KEMENTERIAN KEUANGAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 

 Program Pengelolaan Anggaran Negara 

 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 

 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 

 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 

 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 

 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 

 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 

 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

12                  25.994,2 

- 1.582,8                    

- 99,1                          

- 7.119,6                    

- 1.246,2                    

- 1.420,2                    

- 1.873,5                    

- 7.023,7                    

- 2.246,2                    

- 1.464,4                    

- 199,8                       

- 740,3                       

- 978,2                       

13                     3.166,6 

- 1.077,8                    

- 13,6                          

- 139,0                       

- 162,5                       

- 173,4                       

- 257,8                       

- 45,7                          

- 575,1                       

- 661,6                       

- 60,0                          

14                     7.756,3 

- 287,6                       

- 30,0                          

- 74,6                          

- 3.307,7                    

- 187,5                       

- 191,1                       

- 67,7                          

- 613,8                       

- 590,9                       

- 720,3                       

- 206,9                       

- 1.478,1                    

018  KEMENTERIAN PERTANIAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 

 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 

 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah  Hortikultura 

 Program Peningkatan Produksi Komoditas  Perkebunan Berkelanjutan 

 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 

 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 

 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 

 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 

 Program Pendidikan Pertanian 

 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

019  KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 

 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian 

 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 

 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro 

 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka 

 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika  

 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian 

 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

 Program Percepatan Penyebaran dan Pemetaan Pembangunan Industri  

 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional  

020  KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM 

 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 

 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 

 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional 

 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM 

 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM 

 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 

 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

15                  50.573,6 

- 378,7                       

- 50,4                          

- 3.944,5                    

- 11.353,5                  

- 9.265,1                    

- 20.691,4                  

- 88,0                          

- 4.802,1                    

16                  38.583,7 

- 2.229,9                    

- 194,2                       

- 21.746,0                  

- 1.754,5                    

- 1.028,0                    

- 360,5                       

- 1.852,6                    

- 9.418,0                    

17                  60.934,0 

- 4.029,4                    

- 26.146,1                  

- 105,1                       

- 2.522,2                    

- 15.005,4                  

- 3.404,2                    

- 3.130,1                    

- 1.110,2                    

- 5.481,2                    

18                  59.080,6 

- 2.688,6                    

- 111,4                       

- 147,8                       

- 5.084,4                    

- 45.857,1                  

- 1.668,9                    

- 848,0                       

- 714,4                       

- 208,2                       

- 1.130,0                    

- 621,8                       

022  KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan 

 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 

 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 

 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 

 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 

 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 

 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 

023  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

 Program Pendidikan Dasar dan Menengah 

 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 

 Program Pelestarian Budaya 

 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 

024  KEMENTERIAN KESEHATAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 

 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 

 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 

 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 

 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 

025  KEMENTERIAN AGAMA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 

 Program Kerukunan Umat Beragama 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 

 Program Bimbingan Masyarakat Islam 

 Program Pendidikan Islam 

 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 

 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 

 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 

 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 

 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 

 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

19                     3.804,8 

- 275,1                       

- 47,9                          

- 1.036,2                    

- 212,4                       

- 295,8                       

- 75,4                          

- 1.862,0                    

20                  17.326,9 

- 418,0                       

- 44,2                          

- 489,8                       

- 1.115,3                    

- 14.182,8                  

- 643,9                       

- 432,8                       

21                     7.528,2 

- 521,3                       

- 48,9                          

- 428,6                       

- 950,6                       

- 2.325,8                    

- 540,2                       

- 333,3                       

- 307,8                       

- 116,9                       

- 133,2                       

- 388,9                       

- 122,0                       

- 1.310,8                    

22                  10.763,3 

- 379,5                       

- 83,3                          

- 2.214,8                    

- 1.253,3                    

- 1.878,5                    

- 1.089,7                    

- 1.162,8                    

- 875,8                       

- 1.193,1                    

- 632,4                       

026  KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan 

 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja  

 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan  

 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan 

 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas  

027  KEMENTERIAN SOSIAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial 

 Program Pemberdayaan Sosial 

 Program Rehabilitasi Sosial 

 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial 

029  KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 

 Program Penanganan Fakir Miskin 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan 

 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 

 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

 Program Planologi dan Tata Lingkungan 

 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 

 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 Program Pengendalian Perubahan Iklim 

 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 

 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

032  KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 

 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 

 Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

 Program Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 

 Program Pengelolaan Ruang Laut 

 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan 

 Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat  Kelautan dan Perikanan 

 Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

23               106.813,9 

- 150,0                       

- 130,1                       

- 53,7                          

- 47.331,6                  

- 16.328,1                  

- 31.281,1                  

- 9.153,9                    

- 304,2                       

- 752,8                       

- 517,7                       

- 506,6                       

- 304,3                       

24                        281,1 

- 145,1                       

- 12,1                          

- 123,9                       

25                        350,2 

- 121,2                       

- 229,0                       

26                        381,5 

- 134,8                       

- 246,8                       

27                     4.087,6 

- 310,8                       

- 8,8                            

- 3.768,0                    

28                        243,9 

- 130,6                       

- 113,3                       

29                  38.019,4 

- 27.810,2                  

- 45,6                          

- 612,0                       

- 6.217,4                    

- 1.886,8                    

- 1.374,4                    

- 73,1                          

033  KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 

 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 

 Program Penyelenggaraan Jalan 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam 

 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 

 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 

 Program Pengembangan Perumahan 

 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 

 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 

 Program Pembinaan Konstruksi 

 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

035  KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian 

 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 

 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

034  KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam 

036  KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Kemenko PMK 

 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

040  KEMENTERIAN PARIWISATA  

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata 

 Program Pengembangan Kepariwisataan 

041  KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 

 Program Pembinaan BUMN 

042  KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi 

 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 

 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 

 Program Penguatan Riset dan Pengembangan 

 Program Penguatan Inovasi 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

30                     1.114,5 

- 209,2                       

- 103,1                       

- 599,0                       

- 85,5                          

- 117,7                       

31                        573,1 

- 125,1                       

- 224,4                       

- 188,6                       

- 35,0                          

32                        203,5 

- 91,8                          

- 69,0                          

- 42,7                          

33                     1.890,3 

- 391,1                       

- 7,5                            

- 1.491,8                    

34                        742,0 

- 233,7                       

- 508,3                       

35                           45,7 

- 31,1                          

- 14,6                          

36                     4.918,8 

- 2.646,4                    

- 236,6                       

- 9,4                            

- 2.026,4                    

37                     1.454,2 

- 298,1                       

- 37,0                          

- 4,0                            

- 1.115,1                    

38                     6.092,1 

- 2.806,9                    

- 22,4                          

- 2.590,5                    

- 10,3                          

- 289,9                       

- 104,4                       

- 17,6                          

- 20,5                          

- 77,1                          

- 142,3                       

- 10,2                          

 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan 

 Program Penataan Agraria 

 Program Pengadaan Tanah 

 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN 

 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang 

 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan 

 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang 

 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas 

 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 

056  KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS 

 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

055  KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 

 Program Pengembangan Persandian Nasional 

052  DEWAN KETAHANAN NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas 

 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional 

054  BADAN PUSAT STATISTIK 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara 

 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 

051  LEMBAGA SANDI NEGARA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara 

048  KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB 

 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN) 

050  BADAN INTELIJEN NEGARA 

 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 

047  KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA 

 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

 Program Perlindungan Anak 

044  KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan 

UKM 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 

 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 

 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 

 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

39                        563,9 

- 160,2                       

- 3,8                            

- 399,8                       

40                     5.086,8 

- 310,3                       

- 0,5                            

- 26,7                          

- 1.128,6                    

- 131,3                       

- 3.041,5                    

- 301,5                       

- 146,4                       

41                  72.573,6 

- 37.631,4                  

- 15.541,4                  

- 458,9                       

- 23,8                          

- 1.294,2                    

- 480,2                       

- 1.172,2                    

- 111,9                       

- 1.068,3                    

- 9.417,4                    

- 2.526,1                    

- 2.812,6                    

- 35,2                          

42                     1.888,6 

- 419,7                       

- 32,6                          

- 1.436,3                    

43                        498,3 

- 370,0                       

- 2,0                            

- 126,3                       

44                        524,6 

- 233,1                       

- 291,4                       

45                     1.499,3 

- 871,4                       

- 627,9                       

057  PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional 

 Program Pengembangan Perpustakaan 

059  KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan 

Informatika 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan 

Informatika 

 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 

 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 

 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 

 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 

 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 

060  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 

 Program Penelitian dan Pengembangan Polri 

 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri 

 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri 

 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 

 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 

 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 

 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 

 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi 

 Program Pengembangan Hukum Kepolisian 

063  BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPoM 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPoM 

 Program Pengawasan obat dan Makanan 

064  LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhannas 

 Program Pengembangan Ketahanan Nasional 

065  BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM 

 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 

066  BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 

 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

46                     5.294,5 

- 34,1                          

- 2.245,4                    

- 285,5                       

- 280,0                       

- 387,7                       

- 712,5                       

- 1.002,9                    

- 149,3                       

- 197,3                       

47                     3.900,3 

- 778,4                       

- 18,5                          

- 309,1                       

- 2.794,3                    

48                           85,0 

- 60,2                          

- 24,7                          

49                     1.708,0 

- 511,9                       

- 1.196,1                    

50                     1.931,2 

- 1.801,2                    

- 35,0                          

- 95,0                          

51                        226,7 

- 140,3                       

- 9,5                            

- 57,5                          

- 19,3                          

52                        117,2 

- 79,8                          

- 37,4                          

53                     1.166,2 

- 177,7                       

- 988,5                       

54                        806,9 

- 169,4                       

- 637,5                       

067  KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan 

Transmigrasi 

 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 

 Program Pengembangan Daerah Tertentu 

 Program Pembangunan Daerah Tertinggal 

 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan 

Transmigrasi 

068  BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 

 Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN 

 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga 

074  KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM 

075  BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG 

 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

076  KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 

 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 

077  MAHKAMAH KONSTITUSI RI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI 

 Program Penanganan Perkara Konstitusi 

 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 

078  PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 

 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan 

Terorisme 
079  LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI 

 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek 

080  BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan 

 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi 

 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

55                        949,1 

- 429,3                       

- 36,1                          

- 483,8                       

56                        735,4 

- 130,6                       

- 604,9                       

57                        950,4 

- 203,8                       

- 746,6                       

58                        184,5 

- 103,0                       

- 81,5                          

59                        181,9 

- 112,3                       

- 69,6                          

60                        295,3 

- 196,5                       

- 8,1                            

- 90,8                          

61                        177,3 

- 109,4                       

- 10,0                          

- 57,9                          

62                        625,8 

- 427,9                       

- 40,8                          

- 157,1                       

63                     1.623,5 

- 1.085,5                    

- 538,0                       

64                     3.762,3 

- 487,9                       

- 5,0                            

- 2.200,9                    

- 206,1                       

- 140,6                       

- 41,5                          

- 323,6                       

- 79,2                          

- 51,9                          

- 225,5                       

081  BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT 

 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

082  LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 

 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

083  BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial 

 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 

084  BADAN STANDARISASI NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN 

 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 

085  BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN 

 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir 

086  LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 

 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 

087  ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik 

Indonesia 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional 

 Program Pengembangan Perpustakaan Arsip Nasional 

088  BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN 

 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara 

089  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 

 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah 

090  KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 

 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 

 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 

 Program Perundingan  Perdagangan Internasional 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan 

 Program Pengembangan Ekspor Nasional 

 Program  Perdagangan Berjangka Komoditas 

 Program Pengkajian dan Pengembangan  Perdagangan 

 Program  Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

65                     2.998,1 

- 262,4                       

- 30,5                          

- 1.095,7                    

- 1.609,5                    

66                        766,8 

- 503,5                       

- 263,3                       

67                        802,6 

- 437,6                       

- 44,0                          

- 321,0                       

68                        113,6 

- 78,2                          

- 35,4                          

69                        839,7 

- 192,2                       

- 47,2                          

- 14,0                          

- 586,3                       

70                        417,7 

- 417,7                       

71                        458,5 

- 28,4                          

- 430,1                       

72                        213,8 

- 72,1                          

- 7,7                            

- 134,0                       

73                     2.292,1 

- 576,0                       

- 204,5                       

- 1.511,6                    

74                        137,3 

- 137,3                       

75                        277,5 

- 29,9                          

- 247,6                       

093  KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

092  KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan 

olahraga 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan olahraga 

 Program Kepemudaan dan Keolahragaan 

 Program Pembinaan olahraga Prestasi 

 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi 

100  KOMISI YUDISIAL RI 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial 

 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK 

 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

095  DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

103  BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB 

 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB 

 Program Penanggulangan Bencana 

104  BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI 

105  BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur 

Sidoarjo 

 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo 

106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP 

 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

107  BADAN SAR NASIONAL 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional 

 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan 

108  KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

 Program Pengawasan Persaingan Usaha 

109  BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS 

 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu 
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Sumber: Kementerian Keuangan 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  JUMLAH 

(Miliar Rupiah)

NO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2017 (LANJUTAN)

BA

76                        131,2 

- 84,8                          

- 46,4                          

77                        186,3 

- 34,7                          

- 151,6                       

78                     1.750,8 

- 694,9                       

- 1.055,9                    

79                        505,6 

- 505,6                       

80                        219,7 

- 163,5                       

- 56,2                          

81                        485,0 

- 110,8                       

- 374,3                       

82                     1.012,9 

- 865,9                       

- 147,0                       

83                        872,7 

- 574,3                       

- 298,4                       

84                        251,2 

- 44,0                          

- 207,2                       

85                     1.106,8 

- 798,3                       

- 308,5                       

86                        350,5 

- 167,4                       

- 183,1                       

87                     1.117,5 

- 118,0                       

- 999,5                       

769.302,0         

110  OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

 SEKRETARIAT KABINET 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ombudsman Republik 

Indonesia 

111  BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP 

 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 

112  BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  

 Program Pengawasan Pelayanan Publik  

115  BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu 

 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam 

 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam 

113  BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 

 Program Penanggulangan Terorisme 

114

118  BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 

 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan 

Sabang (BPKS) 

 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang 

116  LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 

 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI 

 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik 

117  LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 

121  BADAN EKONOMI KREATIF 

 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif 

 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla 

 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut 

120  KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

119  BADAN KEAMANAN LAUT 

JUMLAH

 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman 

 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kemaritiman 

 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet 

 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI 

 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan 




