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“Menjadi unit terpercaya  
dalam perumusan kebijakan fiskal  
dan Sektor Keuangan yang antisipatif   
dan responsif untuk mewujudkan  
masyarakat Indonesia sejahtera”.

VISI



5Edisi I / Maret 2016 - Tinjauan Ekonomi, Keuangan & Fiskal

Tahun 2015 merupakan tahun yang sulit dan penuh tantangan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. 
Perekonomian global yang cenderung melambat, harga komoditas yang rendah dan terus menurun, kebijakan 
moneter di negara-negara maju yang penuh ketidakpastian, dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat 
menjadi tantangan yang tak bisa dihindari. Dari sisi internal, Indonesia juga dihadapkan pada efektivitas reformasi 
struktural yang secara konsiten terus digulirkan.

Dengan perkembangan ekonomi yang berjalan cepat dan cenderung fluktuatif, pemantauan secara intensif kebijakan 
dan isu-isu ekonomi dunia, serta posisi Indonesia di dalamnya, menjadi sebuah kebutuhan. Untuk itu, Tinjauan 
Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal disusun sebagai sarana menginformasikan kebijakan fiskal yang telah dihasilkan kepada 
para pemangku kepentingan, untuk selanjutnya, menjadikan para pemangku kepentingan tersebut sebagai pihak 
yang memberikan quality control terhadap kebijakan yang disusun. Hal tersebut sejalan dengan visi Badan Kebijakan 
Fiskal sebagai unit perumus kebijakan fiskal yang terpercaya, antisipatif, dan responsif. 

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi I Tahun 2016 mengambil tajuk Reformasi Fiskal Mendorong Optimisme 
sebagai refleksi perkembangan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2015 yang tumbuh dengan baik di tengah 
tekanan yang cukup besar pada sisi eksternal. Pembahasan di dalamnya mencakup kondisi ekonomi makro dan 
kinerja fiskal tahun 2015. Ke depan, Tinjauan ini akan diterbitkan secara dwi-bulanan agar dapat menyajikan data-data 
dan informasi terkini mengenai ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Diharapkan, materi yang terangkum dalam jurnal 
ini dapat menjadi referensi masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada The World Bank-Jakarta dan The Australia Indonesia Partnership for 
Economic Governance, khususnya kepada Bapak Anton Gunawan, Budy Resosudarmo, dan Arianto Patunru, yang telah 
mendukung kelancaran terbitnya Tinjauan ini. Edisi 1 Tinjauan ini masih mempunyai banyak kekurangan. Untuk itu, 
kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan.

Selamat membaca.

Maret 2016
Suahasil Nazara
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APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
AS : Amerika Serikat
BBM : Bahan Bakar Minyak
BOJ : Bank of Japan
BOPO : Badan Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BPDP : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
CAR : Capital Adequacy Ratio
DPK : Dana Pihak Ketiga
ECB : European Central Bank
FFR : Fed Fund Rate
GEP : Global Economic Prospects
IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan
IMF : International Monetary Fund
LNPRT  Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga
mom : month on month
NPL : Non Performing Loan
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
OP : Orang Pribadi
P/E ratio : Price to Earning ratio
PBOC : People’s Bank of China
PDB : Produk Domestik Bruto
PMA : Penanaman Modal Asing
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN : Penanaman Modal Negara
PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto
PPh : Pajak Penghasilan
PTKP : Pendapatan Tidak Kena Pajak
PTPN : PT Perkebunan Nusantara
ROA : Return on Asset
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
S&P : Standard & Poor’s (Lembaga Rating)
SDR : Special Drawing Rights
SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
SPN : Surat Perbendaharaan Negara
SUN : Surat Utang Negara
WEO : World Economic Outlook
WTI : West Texas Intermediate
yoy : year on year

DAFTAR ISTILAH
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Tahun 2015 merupakan tahun yang sulit dan penuh tantangan bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali 
negara berkembang seperti Indonesia. Dari sisi eksternal, tantangan berasal dari tingginya ketidakpastian 
perekonomian global, harga komoditas yang rendah dan cenderung terus menurun, ketidakpastian kebijakan 
moneter di negara-negara maju, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dari sisi internal, tantangan 
berasal dari efektivitas reformasi struktural yang secara konsisten terus digulirkan.

Di tengah tantangan tersebut, ekonomi Indonesia tahun 2015 masih tumbuh dengan baik. Pada tahun 2015, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8 persen (yoy), dengan pertumbuhan pada kuartal keempat mencapai 
5,0 persen, tertinggi dibandingkan dengan beberapa kuartal sebelumnya di tahun 2015. Pertumbuhan pada kuartal 
kedua tahun 2015 merupakan titik balik perekonomian Indonesia. Setelah mengalami perlambatan pada paruh 
pertama 2015 karena proses reorganisasi dan penggabungan pada beberapa kementerian dan lembaga serta proses 
revisi anggaran, pertumbuhan ekonomi menanjak naik pada paruh kedua dan diprediksikan akan terus mengalami 
peningkatan pada tahun 2016. Capaian pertumbuhan ini patut dibanggakan mengingat pada saat yang bersamaan 
negara berkembang lainnya mengalami pertumbuhan yang melambat. 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 terutama didorong oleh perekonomian domestik. Konsumsi rumah tangga 
masih merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,1 persen, 
sedangkan investasi dan belanja pemerintah masing-masing sebesar 32,3 persen dan 9,8 persen. Pada tahun 
2015, belanja negara mengalami kenaikan yang signifikan, terutama dikarenakan belanja modal pemerintah untuk 
pembangunan infrastruktur. Belanja modal meningkat sebesar 41,9 persen pada tahun 2015 dibandingkan tahun 
sebelumnya. Pertumbuhan investasi meningkat di paruh kedua 2015, sejalan dengan peningkatan belanja modal 
pemerintah. 

Secara sektoral, pertambangan dan perdagangan mengalami perlambatan sedangkan konstruksi dan 
infrastruktur mengalami peningkatan. Turunnya harga komoditas dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia 
memberi dampak negatif terhadap sektor-sektor yang berhubungan dengan komoditas. Perdagangan internasional, 
yang selama masa commodity boom dimotori oleh ekspor komoditas, ikut mengalami penurunan. Pada sisi lain, sektor 
konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan pesatnya pembangunan infrastruktur pada paruh 
kedua tahun 2015. Sektor lain yang memberikan kontribusi positif adalah sektor jasa dan sektor industri pengolahan. 

Daerah yang sumber pertumbuhannya bergantung pada komoditas primer, misalnya Kalimantan dan Sumatera, 
mengalami perlambatan, sedangkan wilayah yang pertumbuhannya didukung oleh  industri pengolahan atau 
jasa, antara lain Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara memberi kontribusi positif pada pertumbuhan nasional. Jawa 
merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015. Mempertimbangkan hal tersebut, 
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong perubahan struktur ekonomi dari ekonomi berbasis 
komoditas primer menjadi ekonomi yang didukung oleh industri pengolahan berbasis kekayaan alam.

Selama tahun 2015, inflasi terkendali pada tingkat 3,4 persen, jauh di bawah asumsi dalam APBNP yang sebesar 
5,0 persen. Kebijakan reformasi subsidi energi yang efektif di tengah penurunan harga minyak dunia serta respons 
dan koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia yang baik, telah berhasil mengendalikan laju inflasi sepanjang tahun 
2015. Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas perekonomian. Indikator realisasi 
investasi langsung yang terus meningkat juga menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik yang tinggi 
bagi investor asing maupun domestik. Pasar obligasi pemerintah masih tetap tumbuh dan sehat walaupun ada 
tekanan gejolak pasar keuangan terhadap pasar modal. Defisit Transaksi Berjalan di tahun 2015 mengalami perbaikan 
karena didukung oleh perbaikan kinerja neraca pendapatan dan neraca jasa. Untuk menjaga stabilitas, Bank Indonesia 
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 105,9 
miliar dolar Amerika Serikat atau berada di atas standar kecukupan internasional serta dapat menutup kebutuhan 7,4 
bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Kondisi pasar keuangan cukup stabil di tengah situasi pasar keuangan global yang masih bergejolak. Selama 
tahun 2015, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tetap mempertahankan kebijakan suku bunga yang relatif ketat 
untuk menjaga stabilitas dan mengantisipasi ketidakpastian dari pasar keuangan global. Selain itu, Bank Indonesia 
juga menjaga pergerakan nilai tukar Rupiah pada tingkat yang stabil. Aliran modal pada pasar SUN menunjukkan 
perkembangan yang positif. Namun demikian, pasar saham dan industri perbankan pada tahun 2015 mengalami tren 
perlambatan disebabkan adanya pelemahan laju perekonomian dalam negeri, kebijakan moneter yang relatif ketat, 
dan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.

Kinerja ekonomi makro yang cukup baik tersebut telah mendapat apresiasi positif dari pihak-pihak eksternal. Salah 
satunya ditunjukkan dengan keputusan lembaga pemeringkat S&P yang telah menaikkan outlook peringkat utang 
Indonesia menjadi positive dari sebelumnya stable. Sementara itu, Moody’s dan Fitch telah mengafirmasi peringkat 
“investment grade” bagi Indonesia. Perbaikan peringkat utang Indonesia tersebut merupakan sebuah capaian yang 
penting karena diperoleh pada saat perekonomian global mengalami tekanan dan beberapa negara peer mengalami 
penurunan peringkat utang. 

Kinerja anggaran tahun 2015 juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perlambatan ekonomi global dan 
rendahnya harga komoditas dunia berdampak pada melemahnya pendapatan Negara, khususnya dari sektor 
perpajakan. Tahun 2015, pemerintah mengalami shortfall penerimaan yang cukup signifikan. Namun demikian, 
dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah tetap mendorong belanja produktif agar terserap secara optimal. 
Hasilnya sangat positif di mana terdapat kenaikan penyerapan belanja modal sekitar 41,9 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya. Di sisi lain, terdapat perbaikan pola penyerapan anggaran jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 
tahun 2015, sejak pertengahan tahun, belanja pemerintah pusat mengalami percepatan hingga akhir tahun 2015. 
Defisit anggaran pada tahun 2015 juga berada dalam tingkat yang terkendali yaitu 2,5 persen dari PDB. Pemerintah 
berupaya untuk menjaga tingkat defisit anggaran di bawah 3,0 persen, sesuai dengan amanat Undang-Undang, 
untuk menjaga keberlangsungan kesehatan fiskal. 

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, tertuang dalam reformasi anggaran yang mencakup tiga pilar yaitu optimalisasi 
pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran.  

Optimalisasi pendapatan diwujudkan dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Sebelumnya, 
pemerintah mengandalkan komoditas sumber daya alam sebagai sumber pendapatan. Harga komoditas global 
yang rendah mendorong pemerintah mengalihkan sumber pendapatan pada sektor perpajakan yang masih 
belum optimal. Atas hal ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem 
penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak, antara lain re-inventing policy melalui 
penghapusan sanksi pajak, intensifikasi, ekstensifikasi, penerapan restitusi pajak secara elektronik, reformasi institusi 
perpajakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada pilar kedua, pemerintah merealokasi anggaran 
untuk belanja yang lebih produktif. Pemerintah telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang cukup luas pada saat 
melakukan reformasi subisidi BBM. Penghematan ini kemudian direalokasikan untuk mendorong belanja produktif, 
antara lain untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan program kesejahteraan masyarakat dan dana desa. 
Pemerintah juga berupaya untuk menjaga kesinambungan sumber pembiayaan defisit anggaran melalui pendanaan 
bilateral dan multilateral.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan dan strategi jangka pendek dan menengah untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tantangan global. Sepanjang tahun 2015, Pemerintah telah menerbitkan 
serangkaian paket kebijakan dengan dua tujuan utama, yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan 
daya tarik investasi. Untuk tujuan pertama, beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain menaikkan batas Pendapatan 
Tidak Kena Pajak, menghapus pajak barang mewah untuk beberapa subyek pajak dan memformulasi upah minimum 
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yang lebih adil, transparan dan merata. Untuk tujuan kedua, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain 
memberikan tax allowance dan tax holiday, melakukan simplifikasi perizinan melalui deregulasi dan debirokratisasi, 
menyediakan insentif fiskal untuk Kawasan Ekonomi Khusus dan membentuk pusat logistik berikat.

Dengan perpaduan strategi dan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek serta didukung fundamental 
ekonomi makro yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diharapkan dapat meningkat. 
Dalam asumsi APBN 2016, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan sebesar 5,3 persen. Pertumbuhan 
tersebut diperkirakan akan tetap didorong oleh konsumsi rumah tangga domestik, aktivitas investasi serta kenaikan 
belanja pemerintah. Pada sisi lain, postur APBN 2016 memperlihatkan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan 
reformasi anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkesinambungan.
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Tinjauan Perkembangan 
Ekonomi Makro

Bagian  I:

Kondisi ekonomi makro Indonesia tahun 2015 diwarnai oleh tantangan 
eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, ketidakpastian perekonomian 
global, harga komoditas yang rendah dan cenderung terus menurun, 
ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara maju, serta melambatnya 
pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi risiko tersendiri. Sementara dari sisi 
internal, tantangan berasal dari efektivitas reformasi struktural yang sedang 
digulirkan. Di tengah tantangan tersebut, ekonomi Indonesia tercatat masih 
tumbuh baik, terutama dengan didorong oleh konsumsi domestik
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Pembahasan mengenai perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2015 tidak terlepas dari dinamika ekonomi 
dan keuangan global. Beberapa tantangan global utama yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia di 
tahun 2015 antara lain adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, turunnya harga komoditas, dan masih 
bergejolaknya pasar keuangan.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 mulai diprediksi sejak pertengahan tahun. IMF melalui 
WEO merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,5 persen pada Januari 2015 menjadi 3,1 persen 
pada Januari 2016. Senada dengan IMF, Bank Dunia dalam GEP juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan 
ekonomi global, yakni dari 3,0 persen pada Januari 2015 menjadi 2,4 persen di Januari 2016.

Perlambatan ekonomi global 2015 disebabkan oleh pemulihan ekonomi negara maju yang belum optimal dan 
perlambatan ekonomi negara berkembang (lihat Grafik 1). Ekonomi negara maju tahun 2015 diperkirakan tumbuh 
1,9 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat 1,8 persen. Strategi kebijakan ekonomi negara-negara 
maju cenderung bervariasi dan belum optimal untuk mendorong perbaikan perekonomian global secara signifikan. 
Di sisi lain, ekonomi negara berkembang tahun 2015 diperkirakan tumbuh 4,0 persen, lebih rendah dari tahun 2014 
yang sebesar 4,6 persen. Rendahnya harga komoditas, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan belum optimalnya 
pemulihan ekonomi negara maju memberikan sentimen negatif bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Amerika Serikat (AS) tumbuh 1,9 persen di tahun 2015, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,4 
persen. Perlambatan ekonomi AS seiring dengan masih tertahannya ekspansi manufaktur dan ekspor, walaupun 
sektor konsumsi dan perumahan tercatat membaik. Kawasan Uni Eropa mengalami pertumbuhan lebih baik di tahun 
2015 sebesar 1,9 persen, lebih tinggi dari tahun 2014 yang tercatat 1,5 persen. Sementara itu, di Asia, perlambatan 
pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih berlanjut di 2015. Ekonomi Tiongkok tercatat tumbuh 6,8 persen, lebih rendah 
dari tahun 2014 yang sebesar 7,3 persen ataupun 2013 yang mencapai 7,7 persen. Perlambatan ini sejalan dengan 
reformasi struktural ekonomi Tiongkok yang diharapkan lebih bertumpu pada investasi dan konsumsi domestik 
sebagai mesin penggerak perekonomian. 

Kebijakan ekonomi negara-negara maju di tahun 2015 terlihat tidak seragam untuk mendukung pemulihan 
ekonomi dunia. Bank Sentral AS menaikkan suku bunga The Fed pada Desember 2015 dari 0-0,25 persen menjadi 
0,25-0,5 persen, setelah melihat perkembangan indikator makroekonomi negara tersebut. Di sisi lain, kebijakan di 
kawasan Eropa dan Jepang cenderung menerapkan kebijakan moneter longgar dalam rangka mendorong konsumsi 

A. Ketidakpastian Global Pengaruhi Kondisi Domestik
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Grafik 1. IMF terus merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global 2015.  
Pemulihan negara maju belum solid dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung menurun (dalam persen) 
Sumber: Bloomberg Diolah
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untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan kebijakan quantitative easing pada 
22 Januari 2015 dengan pembelian aset finansial berskala besar hingga mencapai 60 miliar euro per bulan. Bank 
Sentral Jepang (BOJ) juga melaksanakan kebijakan serupa dengan mengucurkan 60-70 triliun yen. 

Sepanjang 2015, harga komoditas tercatat mengalami penurunan, baik untuk komoditas minyak bumi maupun 
non-minyak bumi (lihat Grafik 2). Dari sisi permintaan, pelemahan ekonomi global, khususnya Tiongkok telah 
berpengaruh pada penurunan permintaan komoditas dan hal tersebut berpengaruh pada kinerja ekspor negara-
negara berbasis komoditas. Selain itu, AS sebagai salah satu konsumen terbesar minyak bumi, juga mencatat 
penurunan impor minyak mentah yang tajam. Dari sisi penawaran, negara-negara penghasil minyak yang semula 
diperkirakan akan mengurangi produksi minyak untuk mempertahankan harga, ternyata tidak melakukannya. Harga 
minyak WTI di akhir tahun 2015 tercatat 37,0 dolar AS per barel atau turun 30 persen (yoy). Dengan pelemahan harga 
komoditas tersebut, inflasi dunia diperkirakan sedikit melambat menjadi 3,2 persen di tahun 2015 (WEO-IMF, Januari 
2016).

Perekonomian nasional tahun 2015 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya sebagai dampak 
perekonomian global yang belum membaik dan melemahnya permintaan domestik. Berdasarkan rilis BPS, 
pertumbuhan ekonomi 2015 tercatat sebesar 4,8 persen, lebih rendah dari 2014 yang sebesar 5,0 persen. Pada awal 
hingga pertengahan tahun 2015, perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, hingga akhirnya 
dapat bangkit pada kuartal ketiga dan dapat kembali mencapai pertumbuhan 5,0 persen pada kuartal keempat 2015. 
Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi pemerintah dan investasi yang masing-masing tumbuh mencapai 7,3 
persen dan 6,9 persen pada kuartal keempat 2015.

Dari sisi konsumsi Pemerintah, pertumbuhan didorong oleh tingginya penyerapan anggaran di akhir tahun 
seiring dengan telah selesainya proses reorganisasi di beberapa kementerian dan lembaga. Sementara itu dari 
sisi investasi, peningkatan realisasi pertumbuhan PMTB didukung oleh iklim investasi yang relatif terjaga di tengah 
perlambatan ekonomi global. Capaian realisasi PMA dan PMDN di tahun 2015 yang melebihi target juga menjadi 
faktor penunjang kinerja PMTB yang didukung oleh berbagai kebijakan deregulasi investasi. Selain itu, realisasi proyek-
proyek infrastruktur yang telah berjalan dan kebijakan penyaluran PMN kepada BUMN-BUMN karya di akhir tahun 
2015 turut mendukung akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dan mendorong pertumbuhan investasi (lihat 
Tabel 1).

B.  Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,8 Persen di 2015
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Pada tahun 2015, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak 
tahun 2011. Penurunan konsumsi rumah tangga tersebut sebagai dampak dari penurunan kinerja pertumbuhan 
pada beberapa komponen konsumsi rumah tangga seperti konsumsi restoran-hotel dan transportasi-komunikasi 
dibandingkan tahun 2014. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah pada tahun 2015 melaksanakan upaya 
peningkatan konsumsi melalui kebijakan peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (lihat Boks 1).
 

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengeluaran tahun 2015
(dalam persen)

 

Pada sisi eksternal, kondisi perekonomian global yang belum membaik menyebabkan kinerja perdagangan 
sepanjang tahun 2015 mengalami pertumbuhan negatif. Kinerja ekspor dipengaruhi oleh harga komoditas baik 
migas maupun nonmigas yang mengalami penurunan. Sementara itu, kinerja impor mengalami tekanan akibat 
penurunan permintaan global sehingga mendorong pelemahan permintaan domestik pada seluruh komponen 
pembentuknya.

Secara sektoral, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan negatif, beberapa sektor 
mengalami perlambatan, dan hanya sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami percepatan 
pertumbuhan dibandingkan tahun 2014 (lihat Tabel 2). Penurunan harga komoditas menekan pertumbuhan 
sektor Pertambangan dan Produksi. Di sisi lain, sektor-sektor jasa yang terkait dengan sistem logistik nasional, seperti 
Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan arah 
pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan Sektor Konstruksi ditopang oleh realisasi belanja infrastruktur pemerintah, 
sedangkan Sektor Transportasi dan Pergudangan didukung oleh peningkatan layanan angkutan darat dan udara yang 
membaik. Pada sisi lain, pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi didukung oleh peningkatan kualitas layanan 
informasi dan jaringan telekomunikasi, terutama di kota-kota besar.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Produksi tahun 2015
(dalam persen)

Sektor Produksi 2014 2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Tahunan

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,2 4,0 6,8 3,3 1,6 4,0

Pertambangan dan Penggalian 0,7 -1,5 -6,2 -5,6 -7,9 -5,1

Industri Pengolahan 4,6 4,0 4,3 4,5 4,3 4,2

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

Perdagangan Besar dan Eceran 4,8 4,0 1,8 1,4 2,8 2,5

Transportasi dan Pergudangan 7,4 6,3 6,5 7,3 7,7 6,7

Informasi dan Komunikasi 10,1 10,1 9,8 10,7 9,7 10,1

Jasa Keuangan dan Asuransi 4,9 7,6 2,5 10,4 12,5 8,5

YoY (%) 5,0 4,7 4,7 4,7 5,0 4,8
Sumber: BPS, diolah

Komponen 2015 2015

Q1 Q2 Q3 Q4

Konsumsi  RT 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0

Konsumsi LNPRT -8,1 -8,0 6,6 8,3 -0,6

Konsumsi Pemerintah 2,9 2,6 7,1 7,3 5,4

PMTB 4,6 3,9 4,8 6,9 5,1

Ekspor -0,6 0,0 -0,6 -6,4 -2,0

Impor -2,2 -7,0 -5,9 -8,1 -5,8

YoY (%) 4,7 4,7 4,7 5,0 4,8

Sumber: BPS, diolah
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Secara spasial, Jawa tumbuh sebesar 5,5 persen dan merupakan penyumbang terbesar dalam PDB nasional 
dengan porsi 58,3 persen. Meskipun demikian, penurunan kinerja pertumbuhan sektor manufaktur juga 
mempengaruhi kinerja pertumbuhan wilayah Jawa pada tahun 2015.

Untuk luar Jawa, perlambatan pertumbuhan terjadi pada wilayah yang ekonominya berbasis komoditas primer 
seperti batu bara, minyak bumi, dan minyak sawit seperti wilayah Kalimantan dan Sumatera. Namun, pertumbuhan 
ekonomi di Kalimantan dan Sumatera menunjukan perbaikan pada akhir tahun 2015 didorong oleh harga minyak 
sawit yang sedikit membaik. Perbaikan harga tersebut salah satunya didorong oleh pembentukan Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) oleh pemerintah.

Sementara itu, potensi pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia timur tercatat cukup besar. Bali dan Nusa Tenggara 
memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi sejalan dengan tingginya pariwisata baik lokal maupun internasional. Wilayah 
timur Indonesia yang lain juga menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup baik, yaitu wilayah Sulawesi yang 
tumbuh 8,2 persen, serta Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 6,6 persen atau lebih tinggi dari kinerja tahun 2014.

Boks 1: 

Kebijakan Kenaikan PTKP  untuk Mendorong Konsumsi Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi kebijakan fiskal, Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif 
saat perekonomian sedang lesu. Instrumen pajak penghasilan, dalam hal ini PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 
25/29 OP, dapat berperan dalam mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan batas PTKP.

Pada tahun 2015, pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan 
kenaikan batas PTKP. Kebijakan ini diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan permintaan agregat 
melalui konsumsi rumah tangga dan investasi. Besaran kenaikan konsumsi rumah tangga diukur dengan 
teknik microsimulation menggunakan data Susenas Maret 2014 yang telah disesuaikan dengan kondisi 
terkini, sedangkan dampak makro alokasi dana dari penurunan penerimaan pajak diukur menggunakan 
pendekatan komponen inflasi dan elastisitas Model Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan metode tersebut, kenaikan batas PTKP pada tahun 2015 akan mengurangi jumlah pajak 
yang dibayar namun akan meningkatkan daya beli masyarakat sekitar Rp16,6 triliun di mana 44 persen 
di antaranya untuk ditabung. Jumlah penghasilan yang dikonsumsi akan meningkatkan inflasi sebesar 
0,1 percentage point sehingga konsumsi netto diperkirakan naik sebesar 0,8 persen (yoy). Sementara jumlah 
penghasilan yang ditabung akan kembali disalurkan melalui kredit. Dengan diasumsikan tabungan sama 
dengan investasi maka diperkirakan investasi akan naik sekitar 0,22 persen (yoy). Tambahan konsumsi rumah 
tangga dan investasi tersebut diperkirakan akan memberikan konstribusi terhadap peningkatan produk 
domestik bruto (PDB) sebesar 0,1 persen (yoy) dan menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja (lihat Gambar 1).
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Gambar 1. Kenaikan PTKP meningkatkan daya beli masyarakat.

(dalam persen)

C. Perkembangan Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, dan Keseimbangan Eksternal

Kebijakan Reformasi Subsidi di tengah menurunnya harga komoditas dunia mampu mengendalikan laju inflasi 
di tahun 2015. Sementara itu, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia masih terjaga dan memberikan dukungan 
penguatan fundamental ekonomi domestik serta kestabilan nilai tukar rupiah.

Suku Bunga
Pertumbuhan ekonomi yang terus 
mengalami perbaikan serta terjaganya 
stabilitas makro ekonomi seperti 
rendahnya tingkat inflasi dan membaiknya 
defisit transaksi berjalan memberikan 
kesempatan bagi Bank Indonesia  untuk 
melaksanakan evaluasi kebijakan 
moneternya. Mulai bulan Juni 2015, Bank 
Indonesia melaksanakan pelonggaran 
yang bersifat tidak langsung, yakni melalui 
kebijakan makroprudensial, antara lain 
dari sisi Loan to Value. Kebijakan tersebut 
dilanjutkan pada bulan November dengan 
menurunkan Giro Wajib Minimum. Dari 
sisi tingkat bunga acuan, Bank Indonesia 
menjaga tingkat suku bunga acuan pada 
level 7,5 persen sebagai bentuk respons atas 

Grafik 3. Pergerakan Suku Bunga  SPN 3 bulan sejak Januari 2014  
hingga  bulan Desember 2015 (dalam persen)  
Sumber: DJPPR, APBNP 2014 & 2015, APBN 2016, diolah 
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sinyal moderasi pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh kebijakan reformasi energi. Namun demikian, ruang gerak  
kebijakan moneter, terutama suku bunga masih terbatas karena tren pelemahan rupiah seiring dengan volatilitas 
keuangan global di tengah ketidakpastian kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund Rate).

Pergerakan SPN 3 bulan di tahun 2015 secara umum dipengaruhi oleh risiko ketidakpastian arus likuiditas 
global, pelemahan kondisi ekonomi negara Tiongkok, dan perlambatan penyelesaian krisis utang di Uni-Eropa. 
Hal ini berdampak pada capital inflow yang masuk ke negara-negara emerging, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut 
mendorong kenaikan suku bunga SPN menjadi sebesar 5,97 persen (lihat Grafik 3).
  
Inflasi 

Laju inflasi hingga akhir tahun 2015 tercatat 
sebesar 3,4 persen (yoy) di dalam batas 
sasaran inflasi sebesar 4±1 persen. Capaian 
inflasi tahun 2015 merupakan yang terendah 
sejak tahun 2009. Kebijakan reformasi subsidi 
energi yang efektif di tengah penurunan harga 
minyak dunia serta respons dan koordinasi yang 
baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia telah 
berhasil mengendalikan laju inflasi sepanjang 
tahun 2015 (lihat Grafik 4).

Reformasi subsidi memberikan kontribusi 
yang besar terhadap rendahnya tingkat inflasi 
karena perkembangan harga minyak mentah 
global langsung ditransmisikan kepada harga 
BBM. Pada bulan November dan Desember 
2014 inflasi mengalami kenaikan yang cukup 
tinggi. Namun dengan turunnya harga minyak 

dunia pada tahun 2015 terutama bulan Januari dan Februari 2015, harga BBM mengalami penurunan yang signifikan. 
Kondisi tersebut berdampak positif terhadap sisi moneter melalui tingkat inflasi yang rendah. Hal ini terindikasi pada 
kontribusi inflasi komponen inti dan harga diatur Pemerintah yang masing-masing sebesar +2,27 persen dan +0,02 
persen sepanjang tahun 2015.

Nilai Tukar 
Selama tahun 2015, rupiah mengalami 
tren pelemahan dengan nilai rata-rata 
tahunan di tingkat Rp13.392 per 1 dolar 
AS atau terdepresiasi sebesar 12,74 persen 
jika dibandingkan tahun 2014. Pergerakan 
rupiah mengalami tekanan tertinggi 
pada kuartal ketiga tahun 2015 sejalan 
dengan arus likuiditas global yang diliputi 
ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut 
antara lain dikarenakan program pelonggaran 
likuiditas oleh ECB dan BoJ serta kebijakan 
pengetatan moneter melalui kenaikan FFR 
secara gradual oleh The Fed. Ketidakpastian 
waktu dan besaran kenaikan suku bunga 
The Fed ini mengakibatkan peningkatan 
volatilitas di pasar keuangan global sehingga 
mempengaruhi pergerakan mata uang di 
negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Grafik 4. Pergerakan tingkat inflasi, Januari 2014- Desember 2015  

(dalam persen, mom) 

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 5. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS  
sampai dengan 31 Desember 2015, 
Sumber: Indeks Dolar: Bloomberg, Kurs Tengah: BI 
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Selain itu, pelemahan ekonomi Tiongkok, yang merupakan salah satu negara mitra dagang utama Indonesia, turut 
mempengaruhi tren depresiasi rupiah. Kebijakan devaluasi Yuan yang dilakukan Tiongkok di bulan Agustus 2015 ikut 
memberikan tekanan di pasar keuangan dan menyebabkan rupiah mengalami pelemahan rupiah terdalam hingga 
menyentuh level terendahnya sebesar Rp14.728 per 1 dolar AS pada bulan September 2015.

Pergerakan rupiah selama kuartal ketiga tahun 2015 mengalami pelemahan menjelang rencana kenaikan FFR oleh 
The Fed pada tanggal 16 Desember 2015. Tekanan tersebut mulai mereda paska keputusan pada rapat Federal 
Open Market Committee yang menaikkan FFR ke level 0,25 persen hingga 0,5 persen. Kondisi ini mendorong rupiah 
bergerak menguat sejalan dengan antara lain membaiknya faktor risiko kenaikan FFR yang telah di-priced in oleh 
investor global, dan sentimen positif akibat membaiknya ekspektasi (lihat Grafik 5).

Neraca Pembayaran Indonesia
Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2015 mengalami defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS, berbeda dengan tahun 
sebelumnya yang mengalami surplus sebesar 15,2 miliar dolar AS. Defisit Transaksi Berjalan sebesar 17,8 miliar dolar 
AS atau 2,06 persen dari PDB, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 27,5 miliar dolar AS atau 3,09 
persen dari PDB. Penurunan defisit ini, antara lain karena perbaikan neraca pendapatan dan jasa serta turunnya impor 
yang lebih besar relatif terhadap ekspor (lihat Grafik 6).  Perlambatan ekonomi global telah memicu perlambatan 

permintaan terhadap komoditas ekspor 
Indonesia bersamaan dengan rendahnya 
harga komoditas dunia. Kondisi global 
ini juga berdampak pada perlambatan 
ekonomi domestik yang menahan kinerja 
impor.

Pada sisi lain, surplus Transaksi Modal 
Finansial turun menjadi 17,1 miliar dolar 
AS dari sebelumnya 45 miliar dolar AS di 
tahun 2014. Penurunan surplus Transaksi 
Modal dan Finansial di tahun 2015 sejalan 
dengan melambatnya kinerja korporasi 
domestik dan menurunnya aliran masuk 
modal, baik untuk keperluan investasi 
langsung maupun portofolio di tengah 

kondisi pasar keuangan global yang masih menunjukkan ketidakpastian. Selain itu, adanya peningkatan simpanan di 
bank luar negeri juga turut menjadi penyebab penurunan surplus Transaksi Modal Finansial.

Namun demikian, keseimbangan eksternal masih terjaga di sepanjang tahun 2015. Cadangan devisa di akhir Desember 
2015 tercatat sebesar 105,93 miliar dolar AS atau setara dengan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran 
utang luar negeri Pemerintah. Jumlah ini masih berada di atas standar kecukupan internasional.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan moneter yang relatif ketat, dan meningkatnya 
ketidakpastian perekonomian global sepanjang tahun 2015 memberi tekanan yang cukup signifikan terhadap 
industri perbankan dalam negeri. Hal tersebut tercermin dari indikator DPK maupun tingkat kredit. Meski demikian, 
kesehatan perbankan dari sisi CAR dan NPL tetap terjaga. 

Pertumbuhan DPK dan penyaluran kredit mengalami perlambatan, melanjutkan tren yang sudah terjadi sejak 2013. 
DPK tumbuh sebesar 7,3 persen (yoy), lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar 12,3 persen. Perlambatan ini 
disebabkan oleh penurunan tajam pada kelompok Deposito Berjangka yang hanya tumbuh 7,3 persen, jauh lebih 
rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 20,9 persen. Sementara itu, DPK yang bersumber dari giro dan 
tabungan di tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun 2014 (lihat Grafik 7).

Grafik 6. Neraca Pembayaran Indonesia (dalam miliar dolar AS) , 
Sumber: Bank Indonesia, diolah 

D.  Stabilitas Industri Perbankan Tahun 2015 Masih Terjaga
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Pada tahun 2015, kredit perbankan tumbuh 
sebesar 10,4 persen (yoy), lebih rendah 
dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang 
sebesar 11,6 persen (yoy). Berdasarkan jenis 
kredit yang disalurkan, semua jenis kredit, baik 
itu kredit modal kerja (KMK), kredit investasi 
(KI), maupun kredit konsumsi (KK), mengalami 
perlambatan. Penurunan laju kredit terbesar 
terjadi pada jenis KMK yang melambat dari 10,8 
persen menjadi 9,0 persen. 

Berdasarkan sektor penerima kredit, sebagian 
besar sektor dengan proporsi alokasi kredit yang 
besar masih melanjutkan tren perlambatan. 
Sektor perdagangan, yang merupakan sektor 
dengan alokasi kredit terbesar (19,5 persen dari 
total kredit), hanya mampu tumbuh sebesar 
10,6 persen (yoy), lebih rendah dari tahun 

sebelumnya yaitu 11,3 persen (lihat Grafik 7). Sementara bagi kredit di sektor Pertambangan dan Penggalian, tahun 
2015 merupakan tahun yang sangat berat. Selain perlambatan ekonomi, penurunan harga komoditas yang signifikan 
sepanjang tahun 2015 telah memberi dampak yang luar biasa terhadap sektor ini. Setelah mencatatkan pertumbuhan 
kredit sebesar 11,8 persen (yoy) di tahun 2014, kredit di sektor ini mengalami mengalami kontraksi di 2015 sebesar 4,62 
persen. Seiring dengan itu, rasio kredit bermasalah (NPL) sektor ini juga tercatat sebagai yang tertinggi yaitu sebesar 
4,13 persen, meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,52 persen (lihat Tabel 3).

Berdasarkan wilayah, DKI Jakarta masih merupakan provinsi dengan penyaluran kredit tertinggi dengan porsi 
48,8 persen dari total kredit. Jawa Timur dan Jawa Barat berada pada peringkat kedua dan ketiga dengan porsi 
masing-masing sebesar 9,2 persen dan 8,2 persen. Penyaluran kredit di Pulau Jawa mengambil porsi sebesar 74,0 
persen dari total kredit. Namun, untuk besaran NPL sektor perbankan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat NPL 
yang tertinggi yaitu sebesar 6,2 persen. Hal ini tidak terlepas dari perlambatan pertumbuhan sektor Pertambangan 
dan Penggalian yang memiliki tingkat NPL sebesar 22,9 persen, sejalan dengan pelemahan harga komoditas 
pertambangan, yang banyak berlokasi di provinsi Kalimantan Timur. Provinsi dengan tingkat NPL tertinggi berikutnya 
adalah Papua Barat dan Papua yang masing-masing sebesar 5,61 persen dan 4,99 persen.

Grafik 7. Pertumbuhan DPK dan Kredit (dalam persen),  
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, diolah

Tabel 3. NPL per Sektor dan Wilayah (dalam persen)

No Sektor NPL Pertumbuhan Kredit (yoy)
Sektoral
1 Pertambangan 4,13% -4,60%

2 Konstruksi 4,05% 17,43%

3 Transportasi 3,84% 3,34%

4 Jasa Kemasyarakatan 3,75% -14,40%

5 Perdagangan 3,53% 10,57%

Wilayah
1 Kalimantan Timur 6,15% 1,71%

2 Papua Barat 5,61% 6,66%

3 Papua 4,99% 8,59%

4 Gorontalo 3,85% 10,45%

5 Riau 3,72% 8,27%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, diolah



20 Edisi I / Maret 2016 - Tinjauan Ekonomi, Keuangan & Fiskal

Secara umum, stabilitas industri perbankan pada tahun 2015 masih cukup terjaga. Hal ini didukung oleh ketahanan 
sistem perbankan yang relatif baik dan terjaganya kinerja pasar keuangan sepanjang tahun 2015. Beberapa indikator 
kesehatan perbankan dapat dilihat pada Tabel 4.

Pada akhir 2015, rasio kecukupan modal (CAR) berada pada level 21,4 persen, jauh di atas ketentuan minimum 8,0 
persen. Sementara itu, meski mengalami peningkatan, rasio kredit bermasalah (NPL) pada Desember 2015 masih 
berada pada level yang cukup baik yaitu 2,5 persen. Dari sisi profitabilitas, terdapat indikasi pelemahan kinerja 
perbankan sebagaimana ditunjukkan rasio ROA yang menurun dan rasio BOPO yang meningkat pada Desember 
2015.

Tabel  4. Indikator Kesehatan Perbankan

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Total Aset (T Rp)  4.263  4.954  5.615  6.133 

DPK (T Rp)  3.255  3.664  4.114  4.413 

Kredit (T Rp)  2.708  3.293  3.674  4.058 

LDR % 83,58 8970 89,42 92,11

NPL % 1,87 1,77 2,16 2,49

CAR % 17,43 17,13 19,57 21,39

BOPO % 74,1 74,08 76,29 81,49

NIM % 2,49 4,89 4,23 5,39

ROA % 3,11 3,08 2,85 2,32

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, diolah

E. Kebijakan Pemerintah Beri Sinyal Positif Bagi Pasar Modal Indonesia

Tahun 2015 menjadi periode yang cukup berat bagi pasar modal Indonesia di mana tekanan baik dari sisi regional, 
global, maupun domestik datang silih berganti. Perkembangan indeks harga saham nasional pada kuartal pertama 
2015 sempat melanjutkan tren bullish dari tahun 2014. Namun pada akhir tahun 2015, posisi IHSG ditutup pada level 
4.593,0 atau melemah sebesar 12,1 persen dibandingkan dengan penutupan pada akhir tahun 2014 yang mencapai 
5.227,0. Kecuali sektor barang konsumsi, semua sektor mengalami pelemahan. Pelemahan paling dalam dialami oleh 
sektor pertambangan diikuti sektor pertanian dan industri dasar dan kimia. Pelemahan ini sejalan dengan penurunan 
harga komoditas dan hasil tambang global. Walaupun mengalami pelemahan, secara fundamental kinerja emiten 
di BEI relatif lebih baik dibandingkan kinerja harga sahamnya. Hal ini tercermin dari P/E ratio yang turun lebih dalam 
dibandingkan IHSG. P/E ratio turun sebesar 34,6 persen dari 18,7 pada akhir 2014 menjadi 12,3 pada 2015. Penurunan 
ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan penurunan IHSG yang hanya sebesar 12,1 persen.

Pelemahan aktivitas pasar modal pada tahun 2015 juga disebabkan oleh aksi investor nonresiden (asing) 
sepanjang 2015. Investor nonresiden mencatatkan transaksi net sell sebesar Rp22,6 triliun. Nilai kapitalisasi pasar 
saham mengalami penurunan sebesar 7,5 persen menjadi Rp4.834 triliun per akhir Desember 2015. Rata-rata nilai 
transaksi harian saham sepanjang 2015 hanya sebesar Rp5,8 triliun atau turun 4,0 persen (yoy). Meski demikian, rata-
rata aktivitas transaksi harian pada tahun 2015 mengalami kenaikan 4,4 persen jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Sejalan dengan itu, rata-rata volume transaksi harian saham juga meningkat 7,6 persen menjadi 5,9 
miliar saham.

Pelemahan laju IHSG di tahun 2015 tidak hanya disebabkan oleh sentimen negatif dari dalam negeri, seperti 
perlambatan ekonomi nasional, namun juga disebabkan oleh faktor eksternal yang dipicu oleh ketidakpastian 
kondisi perekonomian dan keuangan global. Dari sisi ekternal, sentimen negatif dipicu oleh ketidakpastian rencana 
normalisasi FFR oleh The Fed, perlambatan ekonomi Tiongkok yang berimbas pada penurunan harga komoditas 
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global dan kebijakan devaluasi yuan oleh 
PBOC. Di samping itu, beberapa kejadian di 
luar negeri yang sempat mendorong volatilitas 
IHSG, antara lain adalah krisis utang Yunani, 
dimasukkannya yuan ke dalam SDR, dan 
kebijakan pasar modal oleh otoritas Tiongkok. 
Tekanan pasar saham pada tahun 2015 bukan 
hanya dirasakan oleh pasar saham nasional, 
namun tekanan juga dirasakan pada pasar 
saham di negara lain baik pada level regional 
maupun global (lihat Grafik 7).

Grafik 7. Pergerakan Saham Berbagai Negara Pada Tahun 2015  
(dalam persen)
Sumber: Bloomberg, diolah
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Analisis Kinerja  
APBN 2015

Bagian II

Kinerja anggaran tahun 2015 menunjukkan perbaikan yang signifikan. 
Dari sisi pendapatan, pemerintah mengalami shortfall penerimaan yang 
cukup signifikan.  Namun demikian, dalam menyikapi kondisi tersebut, 
pemerintah tetap mendorong belanja produktif agar terserap secara optimal 
dan menjalankan perbaikan pola penyerapan anggaran. Hasilnya, terdapat 
kenaikan penyerapan belanja modal sekitar 41,9 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya. Defisit anggaran juga berada dalam tingkat yang terkendali yaitu 
2,53 persen dari PDB.
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Reformasi Fiskal Mendorong Optimisme

Pada tahun 2015, seperti negara lain di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari 
lingkungan global maupun domestik. Tantangan perekonomian global, yang pada akhirnya berubah menjadi 
fakta, antara lain berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan beberapa negara mitra dagang utama, 
ketidakpastian pada pasar keuangan dunia, dan rendahnya harga komoditas di pasar internasional. Pada sisi domestik, 
Indonesia dihadapkan pada pelebaran defisit neraca transaksi berjalan, tekanan defisit APBN terutama disebabkan oleh 
terkendalanya pencapaian target penerimaan perpajakan dan sumber daya alam, dan tantangan untuk peningkatan 
kualitas belanja.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah telah dan secara berkelanjutan melakukan 
reformasi fiskal yang dituangkan dalam strategi jangka panjang dan jangka pendek-menengah. Strategi jangka 
panjang ditempuh melalui reformasi APBN yang ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan 
merata serta berkelanjutan, sedangkan strategi jangka pendek ditujukan untuk menstimulasi perekonomian guna 
mempertahankan daya beli masyarakat dan memperkuat iklim investasi.

Reformasi APBN meliputi tiga pilar utama yaitu melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga 
iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja dan menjaga keberlangsungan pembiayaan. Pilar pertama ditempuh 
dengan mengubah pola pendapatan negara dari semula berbasis sumber daya alam menjadi berbasis penerimaan 
perpajakan. Perpajakan menjadi sumber yang dapat diandalkan mengingat potensinya yang besar namun belum 
dikelola secara optimal.

Pada tahun 2015, tax to GDP ratio Indonesia berada pada tingkat 10,9 persen. Untuk itu, pemerintah menerapkan 
berbagai kebijakan, baik untuk penataan sistem dan administrasi perpajakan antara lain melalui penghapusan denda 
dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pembayaran pajak melalui reinventing policy, intensifikasi 
melalui penataan administrasi dan perbaikan teknologi informasi, ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak dan 
NPWP, dan mencegah kebocoran melalui penerapan metode elektronik. Selain itu dilakukan perbaikan ke dalam, 
antara lain melalui reformasi institusi dan sumber daya yang menangani perpajakan (lihat Grafik 9).

Pilar yang kedua adalah peningkatan kualitas 
belanja negara. Sebelum tahun 2015, pemerintah 
mengalokasikan anggaran yang besar untuk subsidi 
BBM. Sejak awal tahun 2015, pemerintah melakukan 
reformasi subsidi dengan menghapus subsidi untuk 
bahan bakar premium, mengubah subsidi solar 
ke subsidi tetap, dan memperbaiki subsidi untuk 
ketahanan pangan. Kebijakan tersebut berhasil 
menciptakan ruang fiskal yang cukup besar yang 
kemudian direalokasikan untuk belanja yang lebih 
produktif, misalnya pembangunan infrastruktur, 
peningkatan kesejahteraan sosial dan transfer 
ke daerah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah 
anggaran di Indonesia, anggaran untuk infrastruktur 
lebih besar dibandingkan subsidi energi (lihat Grafik 
10). Di samping itu, anggaran untuk pendidikan 
dan kesehatan juga mengalami peningkatan tajam. 
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. 

Grafik 9. Penerimaan Negara
Sumber: Kementerian Keuangan 
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Pilar yang ketiga adalah mendorong keberlanjutan pembiayaan melalui perubahan strategi pengadaan utang dari 
yang semula mengandalkan sumber-sumber di pasar keuangan, beralih kepada bauran komposisi pinjaman yang 
lebih efisien, antara lain melalui pinjaman program dari mitra bilateral dan lembaga keuangan multilateral. Gejolak 
perekonomian global dapat mempengaruhi likuiditas di pasar internasional, baik dalam jangka panjang maupun 
pendek. Dengan bauran kebijakan tersebut, Pemerintah berharap tidak akan mengalami kekurangan pembiayaan 
untuk menutup defisit APBN. Pada sisi lain, pemerintah juga mengembangkan sumber pembiayaan yang kreatif dan 
inovatif agar lebih efisien dan mempunyai daya leverage untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Untuk strategi jangka pendek, pemerintah 
menerapkan kebijakan-kebijakan yang 
ditujukan untuk menstimulasi perekonomian 
guna mempertahankan daya beli masyarakat 
dan memperkuat iklim investasi melalui 
penerapan berbagai paket kebijakan 
ekonomi. Stimulus untuk menjaga daya beli 
masyarakat pada dasarnya diarahkan untuk 
menjaga momentum pertumbuhan konsumsi 
rumah tangga mengingat kontribusinya yang 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Stimulus dimaksud tertuang dalam beberapa 
paket kebijakan ekonomi yang antara lain 
ditujukan untuk menyederhanakan perizinan 
pengadaantanah bagi pedagang kaki lima (PKL), 
meningkatkan batas Pendapatan Tidak Kena 
Pajak (lihat Boks 1) untuk memberi ruang lebih 

bagi konsumsi, menyesuaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, memberikan tambahan alokasi Raskin sebanyak 2 
bulan pada akhir tahun, menyalurkan Dana Desa untuk menggerakan perekonomian, menyusun formulasi upah 
minimum yang lebih adil, transparan, dan merata, menghapus PPnBM atas beberapa subjek pajak barang mewah, 
dan mendorong pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah  terutama bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah.

Stimulus  untuk meningkatkan investasi ditempuh melalui beberapa paket kebijakan ekonomi yang esensinya berupa 
kemudahan perijinan melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pemberian insentif perpajakan antara lain 
berupa tax holiday dan tax allowance, insentif bisnis dan infrastruktur meliputi insentif untuk industri pakaian jadi dan 
alas kaki, simplifikasi izin impor obat dan bahan baku makanan, percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi 
dwelling time, pengembangan kilang minyak, dan insentif lainnya berupa One Map Policy dan pengembangan cakupan 
dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat.

Kinerja anggaran tahun 2015 juga menunjukkan perbaikan yang signifikan meskipun dihadapkan pada 
pelemahan penerimaan. Perlambatan ekonomi global dan rendahnya harga komoditas dunia berdampak pada 
melemahnya pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan sumber daya alam. Secara total, realisasi 
pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.504,5 triliun atau 85,4 persen dari pagu pada APBN-P 2015. Penerimaan 
perpajakan mencapai Rp1.240,4 triliun atau 83,3 persen dari pagu yang ditetapkan. Dibandingkan tahun sebelumnya, 
jumlah tersebut meningkat sebesar Rp93,3 triliun. Secara nominal, penerimaan perpajakan pada tahun 2015 merupakan 
penerimaan perpajakan terbesar dalam sejarah APBN Indonesia (lihat Grafik 9). Berbagai terobosan kebijakan dan 
reformasi yang ditempuh pada tahun 2015 untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan telah dilaksanakan 
walaupun belum sepenuhnya optimal, antara lain melalui penggalian potensi, ekstensifikasi, intensifikasi, reformasi 
administrasi perpajakan, reinventing policy, dan penegakan hukum. Namun demikian, langkah-langkah kebijakan 
tersebut telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan pondasi pencapaian pendapatan pada tahun 2016.

Grafik 10. Perkembangan Belanja Negara(dalam triliun rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan  

A. Pelemahan pada Sisi Pendapatan tapi Penguatan pada Sisi Belanja
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Walaupun terdapat pelemahan dalam pendapatan negara namun belanja pemerintah dapat dilaksanakan 
dengan lebih optimal.  Realisasi belanja negara mencapai Rp1.796,6 triliun atau 90,5 persen dari pagu yang ditetapkan 
dalam APBN-P 2015.  Realisasi belanja negara terkendala oleh adanya proses reorganisasi dan masalah administratif 
pada beberapa Kementerian/Lembaga pada awal tahun. Dengan demikian, secara praktis, belanja pemerintah pada 
kuartal pertama dan awal kuartal kedua hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin. Dalam mengatasi keterlambatan 
belanja, pemerintah kemudian berupaya mempercepatnya pada paruh kedua tahun 2015, antara lain dengan 
membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
Prioritas (KPPIP). Langkah dimaksud, dengan didukung beberapa kebijakan lain, telah berhasil mendongkrak belanja 
modal hingga mampu mencapai Rp209 triliun atau 84,3 persen dari pagu. Jumlah tersebut meningkat 41,9 persen 
dibandingkan tahun 2014 (lihat Grafik 11). Pada sisi lain, penyerapan anggaran belanja Kementerian/Lembaga 
mencapai Rp724,7 triliun atau sekitar 91,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2015. Penyerapan belanja 
pada 10 Kementerian/Lembaga terbesar relatif cukup optimal walaupun pada awal tahun mengalami kelambatan 
(lihat Tabel 5).

Kondisi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk tetap mengoptimalkan belanja dan tidak 
melakukan pemotongan anggaran belanja produktif meskipun dihadapkan pada pelemahan penerimaan. 
Kebijakan untuk mempercepat belanja juga telah berhasil memperbaiki pola penyerapan pada kuartal ketiga dan 
keempat (lihat Grafik 11). Belanja negara meningkat sejak paruh kedua tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Atas 
hal ini, Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang antara 
lain melalui percepatan proses pengesahan DIPA, percepatan pelaksanaan lelang, penyederhanaan mekanisme 
pengadaan barang dan jasa, peningkatan fleksibilitas kepada Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran, 
dan penerapan reward and punishment secara objektif dan konsisten.

Di samping itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan inovatif berupa pre funding pada akhir tahun 2015 
sebesar 3,5 miliar dolar AS. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyediakan pembiayaan lebih awal dan untuk 
memperbaiki pola belanja yang di tahun-tahun sebelumnya selalu menumpuk pada akhir tahun. Kebijakan dimaksud 
juga sejalan dengan upaya untuk mengakselerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dimulai dengan 
percepatan pelaksanaan lelang pada kuartal keempat tahun 2015. 

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan desentralisasi fiskal secara optimal dan efektif tercermin dari 
besarnya pagu anggaran yang besar untuk transfer ke daerah dan Dana Desa pada APBN-P 2015. Realisasi dari 
anggaran tersebut pada tahun 2015 mencapai Rp639,0 triliun atau 93,7 persen dari pagu yang ditetapkan. Alokasi 
transfer ke daerah tidak dapat terdistribusi secara penuh karena komponen Dana Bagi Hasil tidak dapat terpenuhi 
seluruhnya. Namun demikian, Dana Desa dapat terealisasi hingga mencapai 100 persen.

Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat antara lain melalui pembangunan infrastruktur 
jalan desa dan jembatan untuk mendukung transportasi dan saluran irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. 
Untuk mempercepat pelaksanaan pencairan anggaran, petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dari Pemerintah Provinsi 

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 11. Perubahan pola belanja pemerintah dengan upaya percepatan,  
penyerapan belanja modal mampu mencapai 84,3 persen
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maupun Kabupaten/Kota dan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh desa, diterbitkan pemerintah dalam 
bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa. Penerbitan SKB 
ini bertujuan untuk mendorong dan mempermudah pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan perekonomian 
desa namun tetap dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, upaya perbaikan dalam hal pengelolaan dana transfer ke daerah oleh Pemerintah Daerah masih 
perlu dilakukan. Hal tersebut mengingat Pemerintah Daerah cenderung untuk menyimpan dananya pada sistem 
perbankan daerah karena mempertimbangkan margin yang akan diperoleh. Kondisi ini berpotensi menghambat 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah dan hanya cenderung mengandalkan pembangunan infrastruktur 
yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Di samping itu, belanja umumnya tidak terdistribusi secara merata pada setiap 
kuartal namun akan terkonsentrasi pada kuartal keempat atau akhir tahun anggaran.

 

Tabel 5. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga

Grafik 12. Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Tahun 2011-2015 (triliun rupiah) 
Sumber: Kementerian Keuangan 
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Pada tahun 2015, meskipun kondisinya relatif sama dengan tahun sebelumnya namun terdapat penyerapan 
yang signifikan pada akhir tahun. Pada bulan September 2015, simpanan Pemerintah Daerah di sistem perbankan 
mencapai Rp291,5 triliun atau tertinggi dalam sejarah. Namun, pada bulan Desember 2015, jumlah tersebut 
mengalami penurunan yang sangat dramatis sejalan dengan perbaikan pola penyerapan dan pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) serentak, hingga menjadi Rp99,7 triliun atau jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang 
sebesar Rp113,4 triliun (lihat Grafik 12). Atas pola penyerapan ini, Pemerintah sedang mendiskusikan agar pelaksanaan 
Pilkada serentak atau bahkan Pemilihan Presiden, dapat dilaksanakan pada awal atau paruh pertama tahun berjalan 
sehingga penyerapan anggaran dapat terdistribusi secara lebih merata pada setiap kuartal. Di samping itu, sistem 
pengelolaan proyek juga harus dibenahi sehingga penyerapan belanja tidak terkonsentrasi pada akhir tahun.

Pada sisi lain, untuk mengurangi 
kecenderungan menyimpan dana pada sistem 
perbankan dan mendorong penyerapan pada 
setiap kuartal, Pemerintah akan menerapkan 
kebijakan non cash transfer kepada 
pemerintah daerah yang memiliki likuiditas 
setara dengan kebutuhan selama tiga atau 
empat bulan. Kepada daerah-daerah tersebut, 
transfer akan diwujudkan dalam bentuk Surat 
Berharga Negara dengan tenor yang pendek, 
tiga atau empat bulan sehingga dapat segera 
dicairkan pada saat dibutuhkan.

Di tengah bayang-bayang ketidakpastian, 
keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) 
masih terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan 
defisit anggaran yang dapat dikendalikan pada 
batas aman yaitu sebesar Rp292,1 triliun atau 
2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), 

Grafik 13. Perbandingan Defisit dan Rasio Utang (dalam persen)
Sumber: Kementerian Keuangan 
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A. PENDAPATAN NEGARA  1.761,6  1.505,4  85,5 

    I. PENERIMAAN DALAM NEGERI  1.758,3  1.494,1  85,0 

      1. Penerimaan Perpajakan  1.489,3  1.240,4  83,3 

      2. Penerimaan Negara Bukan Pajak  269,1  253,7  94,3 

    II. PENERIMAAN HIBAH  3,3  11,3  340,4 

B. BELANJA NEGARA  1.984,1  1.797,6  90,6 

    I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT  1.319,5  1.174,5  89,0 

      1. Belanja K/L  795,5  725,8  91,2 

      2. Belanja Non K/L  524,1  448,7  85,6 

    II. TRANSFER KE DAERAH  664,6  623,0  93,7 

      1. Transfer ke Daerah  643,8  602,2  93,5 

      2. Dana Desa  20,8  20,8  100,0 

C.KESEIMBANGAN PRIMER  (66,8)  (136,2)  204,0 

D.SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)  (222,5)  (292,2)  131,3 

    % Defisit Terhadap PDB  (1,90)  (2,53)

E. PEMBIAYAAN (I + II)  222,5  318,8  143,3 

    I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI  242,5  307,8  126,9 

    II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)  (20,0)  11,0  (55,1)

    KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN  0,0  26,6 
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cukup jauh dari batas yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu maksimal 3 persen dari PDB (lihat Tabel 6). 
Jumlah maksimal dimaksud mencakup defisit anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Dalam menutup pembiayaan tersebut, pemerintah berupaya memperolehnya dari sumber pembiayaan dari 
dalam negeri dan dari luar negeri. Dalam APBN-P 2015, realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp307,8 
triliun atau 126,9 persen dari pagu yang ditetapkan, sedangkan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp10,4 triliun 
atau hanya mencapai 51,9 persen dari pagu. Meskipun demikian, likuiditas pelaksanaan APBN-P 2015 masih terjaga 
yang ditunjukkan dengan adanya SILPA sebesar Rp26,1 triliun (lihat Tabel 6). Hal juga ini menunjukkan bahwa seluruh 
kebutuhan pada sisi pengeluaran masih dapat dipenuhi secara optimal oleh sisi penerimaan.

Pada sisi lain, rasio utang masih terjaga dalam batas yang aman yaitu 26,8 persen dari PDB sementara defisit 
anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB. Rasio utang Indonesia masih jauh lebih prudent dibandingkan dengan 
beberapa negara emerging, antara lain Brazil dengan defisit anggaran sebesar 7,7 persen dari PDB dan rasio utang 
sebesar 69,9 persen dari PDB serta Malaysia dengan defisit anggaran sebesar 3,5 persen dari PDB dan rasio utang 
sebesar 55,6 persen dari PDB (lihat Grafik 13). Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mengelola utang dengan 
berhati-hati dan tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman.

Dokumen RPJMN 2016-2019 menyebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia dalam waktu 
lima tahun ini adalah sekitar Rp5.000 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, diperkirakan hanya akan mampu memenuhi sekitar 40,0 persen dari total kebutuhan. Pelibatan 
pihak swasta akan dilakukan untuk memenuhi sisa 60,0 persen kebutuhan pembiayaan infrastruktur, baik melalui 
kerja sama pemerintah-swasta dengan skema KPS maupun secara mandiri. Beberapa dukungan yang disediakan 
oleh Pemerintah terkait pelibatan pihak swasta antara lain dengan Project Development Facility, penjaminan risiko 
infrastruktur, Viability Gap Fund, maupun dengan mendirikan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia yang merupakan 
hasil kerja sama dengan berbagai institusi pembangunan internasional.

Pada sisi lain, pemerintah berupaya untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan melalui 
PMN. Dalam hal ini, fokus utama Pemerintah adalah mendorong BUMN agar memberi kontribusi yang optimal 
dalam mendukung program-program strategis Pemerintah, sekaligus memberikan dampak yang signifikan pada 
perekonomian dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Melalui PMN, pemerintah berharap agar BUMN dapat meningkatkan daya ungkit (leverage) pendanaan sehingga 
mampu memberikan layanan publik terbaik untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019. Pada sisi lain, 
peningkatan peran BUMN sebagai pelaku ekonomi akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah 
melalui pembayaran pajak dan setoran dividen kepada negara. Namun demikian, pemerintah memberikan batasan 
bahwa PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan penerima PMN dan tidak diberikan kepada anak 
perusahaan BUMN secara langsung. Pada sisi lain, BUMN penerima PMN harus menerapkan good corporate governance 
dan mengutamakan produk dalam negeri pada saat pengadaan barang dan jasa serta memperkuat sinergi antar 
BUMN.

PMN kepada BUMN dialokasikan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui program-program strategis 
Pemerintah, antara lain ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim, industri kedirgantaraan, industri 
pertahanan nasional dan program pemerintah lainnya. PMN untuk mendukung program kedaulatan pangan 
ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih serta peningkatan produksi 
ikan nasional. PMN ini dialokasikan antara lain kepada Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan 
Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan beberapa PTPN. Sementara 
itu, PMN untuk mendukung program infrastruktur dan maritim antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara 
dan pelabuhan, pengadaaan kapal, dan penyelesaian pembangunan jalan tol trans Sumatera. PMN ini dialokasikan 

B. Percepatan Infrastruktur Melalui Penanaman Modal Negara (PMN)
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antara lain kepada PT Angkasa Pura II, PT ASDP, PT Pelni, PT Pelindo IV, PT KAI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 
PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Pada sisi lain, PMN untuk mengembangkan industri kedirgantaraan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia 
(Persero), sedangkan PMN untuk program industri pertahanan nasional dialokasikan kepada PT Pindad guna 
menunjang kegiatan produksi senjata, amunisi, dan peralatan sistem pertahanan dan keamanan serta memproduksi 
alat-alat, perkakas dan komponen-komponen lain. PMN untuk program pemerintah lainnya diberikan kepada PT 
Krakatau Steel, PT Aneka Tambang, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset antara 
lain ditujukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, restrukturisasi utang perusahaan dan revitalisasi serta 
restrukturisasi BUMN.
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Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  2015

(dalam miliar rupiah)
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