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Para ekonom sepakat dengan hipotesis bahwa masuknya 
investasi asing ke suatu negara, baik langsung (foreign 
direct investment) maupun tidak langsung (portfolio 
investment) merefleksikan kepercayaan investor terhadap 
prospek ekonomi negara tersebut. Mereka menilai bahwa 
membibitkan dana di negara tersebut akan lebih aman dan 
cepat tumbuh. 

Negara harus menjaga kepercayaan itu agar capital inlfows 
bisa bertahan lama dan masuk ke sektor produktif, sehingga 
dapat dioptimalkan untuk menggerakan perekonomian. 
Negara harus memandang investor sebagai pelanggan 
(customers) yang setiap saat harus dipenuhi harapan-harapan 
meraka. Secara teoritis, investor mengharapkan return 
investasi yang tinggi. Mereka juga berharap dana mereka 
bisa “tidur nyeyak” di negara di mana dana itu ditempatkan. 
Mereka minta tidak ada toleransi terhadap praktik “pungutan 
liar” atau “korupsi”. Mereka juga meminta  birokrasi yang 
ramping  dan memberikan pelayanan yang menyenangkan. 
Terakhir, mereka meminta adanya fasilitas perpajakan 
yang meringankan beban usaha mereka. Sementara untuk 
mendapatkan kenyamanan dana, investor membutuhkan 
adanya stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, dan stabilitas 
politik. 

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus 
merespon dan melayani semua harapan itu dengan tetap 
menunjunjung tinggi etika pemerintahan yang baik. Itulah 
sesungguhnya hakekat dari peran negara. Kalau pemerintah 
ingin mendapatkan kontribusi yang lebih besar dari publik, 
khususnya para investor, maka beri mereka reward dan 
perlakukan mereka sebagai pejuang bangsa (patriots). Investor 
atau pengusaha memang tidak saja harus “dilindungi”, tetapi 
juga harus “disayang”. Pemerintah harus menempatkan 
mereka sebagai “anak yang tidak bandel”. Bila pemerintah 
bisa melakukan ini semua, mereka akan berbondong-
bondong menemui “ibu pertiwinya” untuk membuat 
pengakuan bahwa mereka adalah “anak ibu pertiwi”, bukan 
“anak ibu tiri”. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan 
pengampunan pajak (tax amnesty)  bagi para wajib pajak yang 
selama ini belum patuh membayar pajak, lebih dari Rp120 
triliun dana masuk ke kas negara melalui jalur repatriasi. 
Hal ini bisa terjadi karena harapan mereka direspon positif 
dan dilayani dengan baik oleh pemerintah. Mereka tidak 
dikejar-kejar seperti buronan. Mereka tidak mendapat julukan 
sebagai penghianat bangsa. Aset atau kekayaan mereka juga 
tidak di “utak-atik” oleh petugas pajak atau pihak berwajib. 
Mereka diberi “karpet merah” karena bersedia membawa 
asset pulang ke kampung halamannya. Lebih dari Rp3.700 
triliun asset mereka, berhasil dideklarasikan, dan hampir 
Rp100 riliun merupakan uang tebusan yang masuk ke kas 
negara saat negara sedang membutuhkan dana itu untuk 
memperkuat belanja APBN dalam membangun infrastruktur 
dan perlindungan sosial.

Bila demikian, maka persoalan ekonomi adalah persoalan 
leadership yang dibangun dengan kepercayaan (trust).  
Persoalan ekonomi  bukanlah bongkar pasang aturan-aturan 
main yang sering kali melelahkan. Bukan juga merupakan 
pisau kekuasaan yang sering kali “hanya tajam ke bawah”. 
Kalau mau membuat ekonomi tumbuh lebih cepat dan 
memakmurkan rakyat Indonesia, maka arahkan wajah negara 
ke hadapan publik, lalu tanamkan trust. Benar kata Eduardo 
Leite (Chairman of the Executive Committee, Baker & McKenzie, 
USA) bahwa “trust matters in business”. Dalam bisnis, trust 
adalah perekat yang mengikat karyawan dengan pengusaha, 
mengikat pelanggan dengan perusahaan, serta mengikat 
perusahaan dengan pemasok, regulator, pemerintah, 
dan mitra. Ketika suatu organisasi sedang berada dalam 
ancaman krisis, maka para pimpinan harus menunjukkan 
dedikasinya untuk tujuan yang lebih luas. Mereka harus 
membuktikan bahwa mereka tidak hanya ingin mendapatkan 
profit dalam waktu cepat, tetapi juga value, demikian Leite. 
Jack Welch, CEO yang berhasil membawa General Electric 
(GE) keluar dari krisis, pernah mengatakan bahwa trust is 
a very powerful, kepercayaan merupakan sebuah kekuatan 
yang sangat dahsyat. Pemimpin harus berusaha mencegah 
adanya ketidakpercayaan (distrust) karena distrust akan 
menyebabkan seseorang pemimpin enggan mengambil risiko 
dan tidak nyaman dalam menjalin hubungan dengan orang 
lain. Akibatnya, produktivitas melemah, peluang-peluang 
pengembangan dan perbaikan terlewatkan, dan kinerja 
merosot. 

Dalam konteks negara, pemerintah harus mampu 
membangun rasa saling percaya dan kepercayaan diri. Itulah 
yang dilakukan Barach Obama, ketika tampil dalam kampanye 
sebagai calon Presiden AS. Saat itu AS sedang dilanda krisis 
kredit perumahan (subprime mortgage crisis) yang menurunkan 
kepercayaan publik terhadap perekonomian AS dan dunia. 
Apa yang dilakukan Obama? Ia membuat “kesan pertama” 
kepada publik melalui kata “yes we can”. Gestur tubuh, tatapan 
mata, dan senyuman Obama, diakui banyak pakar psikologi 
bahwa Obama sedang membangun kepercayaan publik AS 
kepada dirinya untuk memimpin dan membawa AS keluar 
dari krisis. Sehari setelah Ia menjadi Presiden AS, langkah 
pertama Obama adalah menandatangani program stimulus 
ekonomi senilai 787 miliar Dolar AS. Ia memberi semangat 
kepada seluruh rakyat AS bahwa “…in the end, we are all the 
need to resolve the credit crisis in the housing and all of us who have 
to spend more if we do not want to let this crisis is getting worse...”. 

Semoga, apa yang disampakan Leite dan dicontohkan Jack 
Welch dan Obama dalam menjaga kepercayaan publik, bisa 
menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk menata 
ekonomi Indonesia berjalan mulus di tengah ancaman 
ketidakpastian yang belum diketahui ujungnya. Demikian 
Syahrir Ika

Menjaga Kepercayaan Publik 
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Hidayat Amir *)

Menjaga Momentum  
Reformasi Fiskal

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Allen Schick seorang professor terkemuka di bidang kebijakan publik dari Universitas 
Maryland USA menulis buku A Contemporary Approach to Public Expenditure Management  yang 
diterbitkan oleh Bank Dunia pada 1998. Buku ini termasuk fenomenal, menjadi rujukan utama 
diskusi terkait manajemen belanja pemerintah (public expenditure management/PEM), terutama 
bagi negara-negara berkembang di dunia dalam proses mereformasi fiskalnya.  

Allen Schick (1998) menyatakan 
bahwa ada tiga elemen dasar yang 
digunakan dalam PEM yaitu (1) disiplin 
fiskal agregat (aggregate fiscal discipline), 
(2) efisiensi alokatif (allocative efficiency), 
dan (3) efisiensi operasional (operational 
efficiency). Beliau menegaskan bahwa 
boleh jadi suatu negara berhasil 
menerapkan disiplin fiskal agregat 
secara baik, yang ditunjukkan antara 
lain melalui indikator defisit yang 
terkontrol dan manajemen utang 

yang baik namun negara tersebut 
pada saat yang sama tidak berhasil 
mengalokasikan belanjanya secara 
efisien dan atau bahan tidak berhasil 
menggunakan belanja yang telah 
dialokasikan tersebut secara efisien. 
Alokasi belanja yang efisien secara 
sederhana diindikasikan dengan adanya 
realokasi dari belanja yang non-prioritas 
ke belanja prioritas atau ke belanja yang 
lebih efektif dalam pencapaian tujuan 
pembangunan. Sementara efisiensi 

operasional diindikasikan dengan 
penggunaan alokasi belanja tersebut 
untuk mendapatkan barang atau jasa 
dengan biaya yang kompetitif. 

Dengan menggunakan kriteria dalam 
tiga elemen dasar tersebut, tulisan ini 
mencoba melakukan tinjauan reflektif 
atas kondisi fiskal saat ini. Namun 
sebelumnya akan diuraikan kondisi 
fiskal sebelum dan sesudah krisis untuk 
memberikan latar belakang dinamika 
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perkembangan fiskal Indonesia.

Kondisi Fiskal Sebelum vs Sesudah 
Krisis

Gambar-1 memberikan ilustrasi 
agregat kondisi dinamika fiskal 
Indonesia sejak tahun 1970 sampai 
dengan 2015. Setidaknya ada tiga 
hal yang bisa dilihat dari ilustrasi 
tersebut. Pertama bahwa Indonesia 
mendapatkan berkah dari Penerimaan 
Migas yang sangat besar selama 
periode 1975 – 1986 yang mencapai 
10% PDB bahkan lebih. Puncaknya 
pada tahun 1981, penerimaan migas 
mencapai 15,9% PDB. Dengan nilai 
Penerimaan Migas sebesar ini maka 
pemerintah memiliki keleluasaan untuk 
membiayai pembangunan nasional. 
Tergambar dari pergerakan Pengeluaran 
Pembangunan yang sejalan dengan 
nilai yang mendekati Penerimaan 
Migas. Pada periode ini, perekonomian 
pun tumbuh relatif tinggi walau pun 
berfluktuasi, 9,2% pada 1978 dan 1,1% 
pada 1982 (Lihat Gambar-2). Setelah 
tahun 1987, kontribusi Penerimaan 
Migas hanya diangka sekitar 5% PDB 
atau lebih rendah dari itu bahkan ketika 
harga minyak internasional sempat 
meroket di atas 100 dolar Amerika 
per barel pada tahun 2008 atau 2012. 
Tantangan reformasi fiskal pada periode 
ini ialah bagaimana mendiversifikasi 
sumber pendapatan negara sehingga 
terbebas dari ketergantungan 
terhadap Penerimaan Migas. Sumber 
Penerimaan Migas bukan hanya tidak 
sustainable karena persediaan yang 
akan habis, juga memiliki risiko fluktuasi 
yang tinggi sehingga menyulitkan 
proses perencanaan.

Kedua, pada periode krisis ekonomi 
1998 APBN mengalami tekanan yang 
sangat berat sehingga mengalami 
defisit sebesar 8,5% PDB. Walau pun 
Penerimaan Migas pada tahun 1998 
juga mengalami kenaikan drastis, 
namun beban Subsidi BBM juga 
mengalami lonjakan yang fantastis. 
Pertumbuhan ekonomi pun mengalami 
kontraksi yang dalam, mengalami 
tumbuh -13,1% pada 1998. Yang tidak 
tertangkap dalam gambar tersebut ialah 
pemerintah mengalami lonjakan nilai 
utang yang sangat besar sebagai akibat 
perubahan kurs mata uang rupiah 

terhadap mata uang asing. Sementara, 
utang pemerintah mayoritas dalam 
denominasi mata uang asing. Wal hasil, 
nilai utang pemerintah membengkak. 
Reformasi fiskal pada periode krisis 
dan pasca krisis terfokus kepada 
merestrukturisasi utang pemerintah 
dan menjaga kesinambungan fiskal. 
Terlihat dalam ilustrasi bahwa 
secara berangsur defisit APBN dapat 
dipulihkan ke angka yang relatif aman, 
bahkan mencapai level terendah 
hanya -0,6% PDB pada 2005. Risiko 
uang pemerintah pun sudah dapat 
dikendalikan menurun drastis dari 89% 
PDB pada 2000 menjadi hanya sekitar 
23% pada 2011. Meminjam istilah Allen 
Schick (1998), APBN Indonesia telah 

kembali ke kondisi disiplin fiskal agregat 
(aggregate fiscal discipline). Apatah lagi 
dengan disahkannya UU No. 17/2003 
tentang Keuangan Negara yang secara 
eksplisit membatasi defisit APBN tidak 
boleh lebih dari 3% PDB dan menjaga 
rasio utang pemerintah maksimal 60% 
PDB.

Ketiga, pada periode dekade kekinian 
yaitu periode membangun pasca 
krisis dan APBN telah berhasil 
dikonsolidasikan. Fokus reformasi 
fiskal pada periode ini ialah tidak lagi 
pada sisi pembiayaan tetapi pada 
sisi pendapatan dan belanja negara. 
Dari sisi belanja, dengan meminjam 
kacamata Schick (1998) tentang 

                 Gambar-1: Dinamika Fiskal Indonesia (% PDB)

Sumber: Nota Keuangan beberapa terbitan, Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, WDI

Gambar-2: Dinamika Fiskal Indonesia (% PDB)

Sumber: WDI
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efisiensi (baik alokasi dan operasional) 
maka setidaknya ada dua isu penting 
yang menjadi perhatian pemerintah: (1) 
belanja infrastruktur yang relatif kecil – 
sangat jauh dari nilai ideal minimal 5% 
PDB; dan (2) belanja subsidi energi yang 
relatif besar dan tidak tepat sasaran.

Jika dilihat dari Gambar-1, belanja 
infrastruktur hanya sekitar 2% PDB . 
Padahal belanja infrastruktur sangat 
penting bagi prioritas pembangunan 
nasional. Disparitas antarwilayah di 
Indonesia – wilayah timur vs wilayah 
barat misalnya, mahalnya ongkos 
distribusi dan transportasi (logistik/
konektivitas), dan kebutuhan sumber 
energi hanya bisa diatasi dengan 
percepatan pembangunan infrastruktur. 
Belum lagi termasuk kebutuhan 
pembangunan untuk infrastruktur 
sosial seperti pendidikan dan 
kesehatan. Ini berarti membutuhkan 
alokasi anggaran untuk infrastruktur 
yang tidak hanya besar tetapi juga 
konsisten selama beberapa tahun 
mengingat proyek infrastruktur yang 
biasanya memerlukan tahun jamak 
untuk penyelesaiannya. 

Memang kebutuhan pendanaan 
infrastruktur yang sangat besar, 
diperkirakan mencapai Rp5.519 triliun 
untuk periode 2015-2019, tidak hanya 
menjadi beban APBN. Namun demikian, 
APBN mengambil porsi sekitar Rp2.215 
triliun atau sekitar 40%-nya. Alokasi 
anggaran infrastruktur dalam APBN 
ini penting karena tidak semua proyek 
infrastruktur dapat dikerjakan oleh 
BUMN atau Swasta dalam skema 
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). 
Infrastruktur dasar yang dibutuhkan 
tetapi tidak feasible secara perhitungan 
bisnis dan infrastruktur di wilayah 
timur, mau tidak mau haruslah 
ditanggung oleh pemerintah; menjadi 
beban APBN.

Sementara, belanja subsidi energi 
(BBM dan listrik) yang selama ini lebih 
dinikmati oleh kalangan masyarakat 
mampu harus dihapuskan dan 
direalokasikan ke pos belanja lain 
yang lebih produktif yaitu antara 
lain infrastruktur. Pada tahun 2015 
pemerintah telah menghapuskan 
subsidi BBM Premium dan menerapkan 
subsidi tetap per liter untuk Solar. Dari 

penghapusan subsidi BBM ini tersedia 
dana sekitar Rp186 triliun yang siap 
direalokasi kepada pos belanja prioritas 
lainnya (key investment). Selain itu, pos 
subsidi yang lain seperti subsidi beras 
untuk masyarakat miskin, subsidi 
pupuk, dan juga diubah pola atau 
mekanisme mekanisme penyalurannya 
agar lebih menjamin 6T: tepat sasaran, 
tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, 
tepat kualitas, dan tepat administrasi. 
Dalam kacamata Allen Schick (1998) 
ini yang disebut dengan efisiensi 
operasional. Momentum pembangunan 
infrastruktur telah dimulai, konsistensi 
dan determinasi masih diperlukan 
untuk memberikan jaminan dampak 
yang optimal bagi pembangunan 
nasional.

Reformasi Fiskal Apa Lagi?

Apakah reformasi fiskal sudah cukup? 
Tentu tidak! Masih banyak agenda 
reformasi fiskal yang perlu dituntaskan. 
Reformasi fiskal sisi pendapatan 
masih memerlukan kerja keras dan 
ketekunan. Tak dapat dimungkiri 
bahwa Ditjen Pajak dan Ditjen Bea 
Cukai telah berbenah mereformasi 
dirinya dalam satu dekade terakhir. Ini 
suatu capaian yang patut dicatat dan 
diapresiasi. Namun kebutuhan akan 
perubahan jauh melebihi capaian yang 
ada kini. Fakta menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerjaan yang perlu 
dituntaskan di bidang ini. Basis pajak 
yang masih sangat terbatas yang 
diindikasikan masih rendahnya jumlah 
SPT dibanding jumlah potensial wajib 
pajak di Indonesia, baik Wajib Pajak 
Badan atau terlebih Wajib Pajak Orang 
Pribadi. Rendahnya tingkat kepatuhan 
(tax compliance) yang diindikasikan 
dengan tax coverage ratio yang masih 
rendah. Serta menurunnya kinerja 
pemungutan pajak yang diindikasikan 
dengan menurunnya tax ratio atau pun 
tax buoyancy.

Sementara di sisi lain, situasi 
perekonomian global sedang menuju 
ke kondisi perekonomian dengan 
pertumbuhan rendah. Masa keemasan 
pertumbuhan ekonomi China yang 
pernah dua digit akan sulit ditemukan 
kembali. Perekonomian negara-negara 
maju di Eropa dan Amerika pun belum 
akan menggeliat cepat. Kondisi ini 

mengakibatkan harga-harga komoditas 
sumber daya alam yang selama ini 
menyumbang cukup besar bagi PNBP 
pun sedang mengalami penurunan.

Dalam kondisi ini diperlukan reformasi 
sistem perpajakan. Indikasi awal, bahwa 
program Tax Amnesty disambut dengan 
gegap gempita oleh masyarakat, dapat 
menjadi titik tolak perbaikan database 
wajib pajak. Serial RUU Perpajakan yang 
telah disiapkan sebelum UU Tax Amnesty 
perlu dilanjutkan pembahasannya 
dengan revisi yang diperlukan 
dengan mempertimbangkan berbagai 
perkembangan yang ada baik di level 
domestik atau pun global. Sistem 
perpajakan harus bermetamorfosis 
menuju tingkatan yang lebih tinggi 
– bukan hanya sebagai instrumen 
tradisional sumber pendapatan negara 
tetapi juga sebagai instrumen kebijakan 
untuk distribusi pendapatan dan 
stabilisasi perekonomian. 

Disadari bahwa reformasi bukan 
kerja semalam. Tetapi yang pasti dan 
penting ialah kejelasan tujuan tidak 
hanya dalam perspektif jangka pendek 
meningkatkan tax ratio atau sekedar 
berorientasi peningkatan pendapatan 
negara tetapi yang lebih penting 
ialah menciptakan sistem perpajakan 
yang sehat di jangka menengah dan 
panjang. Untuk itu perlu didefinisikan 
secara jelas langkah-langkah untuk 
pencapaian tujuan mulia ini. Reformasi 
fiskal yang sudah dimulai di sisi belanja 
harus dijaga momentumnya agar juga 
menyentuh sisi pendapatan.
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Di pertengahan periode 2016 ini, pemerintah mendapatkan kado spesial yang sangat krusial. 
Kado yang pertama adalah disepakatinya Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak (tax 
amnesty) serta UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 
2016. Dianggap krusial, khususnya UU Pengampunan Pajak, bukan hanya prosesnya yang 
sangat melelahkan, namun juga dianggap menjadi dasar fundamental bagi perbaikan 
struktur ekonomi generasi mendatang. Di sisi lain, volatilitas ekonomi global yang semakin 
meningkat paska keluarnya Inggris dari Uni Eropa serta serangan teroris di beberapa negara, 
mau tak mau wajib untuk diantisipasi sedini mungkin.

Percepatan Realisasi  
dan Kualitas Bujet Pemerintah
Joko Tri Haryanto  *)
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Meskipun terlihat terpisah, namun 
sejatinya kedua UU tersebut memiliki 
benang merah yang sangat erat. 
Kesuksesan program pengampunan 
pajak, menjadi salah satu dasar 
optimisme pemerintah dalam 
menyusun APBN-P 2016, meskipun 
beberapa pihak masih menganggap 
asumsi tersebut sangat myopic. 
Mereka menganggap bahwa target 
penerimaan pajak sebesar Rp165 
triliun dari kebijakan pengampunan 
pajak, terlampau tinggi dibandingkan 
kelengkapan basis data yang dimiliki 
oleh pemerintah. Namun demikian, 
pemerintah tetap menganggap bahwa 
kesepakatan dalam APBN-P 2016 
sudah mengakomodasi berbagai 
pertimbangan tersebut.     

Secara umum, dalam kesepakatan 
APBN-P 2016, pemerintah 
menyesuaikan asumsi target 
pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,3% 
dalam APBN menjadi 5,2%, meski Bank 
Indonesia justru yakin target 5,3% akan 
tercapai dengan dukungan program 
pengampunan pajak. Besaran inflasi 
juga mengalami penurunan dari 
target 4,7% dalam APBN menjadi 4%. 
Dalam hal ini, pemerintah sepertinya 
merasa yakin dengan kemampuan 
mengendalikan sumber-sumber 
inflasi utama seperti bahan makanan 
pokok serta BBM. Asumsi besaran 
kurs rupiah terhadap US dolar juga 
mengalami penyesuaian dari 13,900 
menjadi 13,400. Sementara harga 
minyak mentah Indonesia (ICP) 
diturunkan dari 50 USD/barel menjadi 
40 USD/barel dengan asumsi lifting 
minyak 820 ribu barel per hari serta 
lifting gas 1,15 juta barel setara minyak 
per hari.

Dengan mempertimbangkan segala 
kondisi yang ada, pendapatan 
negara disesuaikan dari target APBN 
sebesar Rp1.822,5 triliun menjadi 
Rp1.786,2 triliun atau turun sekitar 
1,99%. Penyesuaian utama terjadi 
dari target penerimaan perpajakan 
yang awalnya sekitar Rp1.546,6 triliun 
menjadi Rp1.539,2 triliun sementara 
target Penerimanaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) juga disesuaikan 
menjadi Rp245,1 triliun dari target 
awal Rp273,9 triliun. Penyesuaian 

target pendapatan negara memaksa 
pemerintah untuk menyelaraskan 
besaran belanja negara. Dalam APBN-P 
2016, pemerintah menetapkan besaran 
belanja negara Rp2.082,9 triliun dari 
besaran awal Rp2.095,7 triliun atau 
turun sebesar 0,61%. Penurunan 
target pendapatan negara lebih besar 
dibandingkan belanja negara memaksa 
besaran defisit APBN-P sedikit 
mengalami peningkatan dari 2,15% PDB 
menjadi 2,35% PDB dan akan ditutupi 
dari mekanisme pembiayaan.

Belanja cepat dan berkualitas

Dalam kacamata pribadi penulis, 
seluruh fundamental yang ada saat 
ini tidak akan berdampak positif 
jika pemerintah tidak memperbaiki 
kualitas belanja yang ada atau minimal 
mempercepat realisasi belanja. 
Terlebih pemerintahan yang baru 
sangat menaruh perhatian terhadap 
persoalan klasik ini. Keseriusan 
bahkan sudah dimulai sejak Presiden 
menginstruksikan Kementerian/
Lembaga (K/L) mempercepat 
proses tender belanja khususnya 
yang berhubungan dengan kegiatan 
infrastruktur serta pelayanan dasar 
masyarakat. Dan hasilnya, sepanjang 
Januari 2016 saja, realisasi belanja 
pemerintah sudah menyentuh angka 
7,6% atau setara Rp160 triliun dari pagu 
APBN 2016. Jumlah tersebut sangat  
signifikan dibandingkan periode yang 
sama di tahun 2015 sebesar Rp106 
triliun atau 5,3% total belanja negara. 
Jauh lebih besar lagi jika dibandingkan 
realisasi Januari 2014 yang hanya 
mencapai 96,84 triliun atau 5,3% dari 
pagu APBN 2014.

Beberapa K/L yang mendapatkan 
alokasi pendanaan terbesar seperti 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (Kemen-
PU-Pera) serta Kementerian 
Pertanian (Kementan), juga sudah 
menyelesaikan beberapa lelang belanja 
infrastrukturnya. Kemen-PU-Pera 
bahkan sudah menyerap belanja 
sebesar 5% dari total anggaran Rp104,1 
triliun yang kemudian disesuaikan 
menjadi Rp97,1 triliun. Beberapa 
pekerjaan yang dikerjaan bersama baik 
dengan Pemerintah daerah (Pemda) 
serta swasta, juga sudah dijalankan. 

Artinya mekanisme pekerjaan yang 
sering tumpang tindih sudah dapat 
dikurangi.

Berbagai hambatan lainnya juga 
dicoba untuk segera diatasi penerbitan 
penerbitan Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional serta Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional. Regulasi 
tersebut secara spesifik ditujukan untuk 
mengurangi berbagai hambatan baik 
administrasi dan birokrasi yang sering 
kali menjadi penyakit laten penghambat 
penyerapan. 

Secara tegas kedua aturan tersebut 
menginstruksikan kepada para 
penyelenggara negara untuk 
menghilangkan berbagai masalah 
dan hambatan demi percepatan 
pembangunan proyek strategis 
nasional. Yang dimaksud sebagai para 
penyelenggara negara adalah menteri, 
Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, 
Kepala Staf Kepresidenan, Pemerintah 
Non Kementerian serta gubernur dan 
kepala daerah.

Jenis masalah dan hambatan yang 
seyogyanya dihilangkan diantaranya 
penyiapan pengadaan lahan proyek, 
pendanaan proyek, perizinan dan non-
perizinan, pelaksanaan pembangunan 
fisik, pengawasan, pertimbangan 
hukum sekaligus mitigasi berbagai 
risiko yang mungkin muncul. Beleid 
juga menyebutkan amanat bagi 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
untuk mengawasi kinerja pemerintah 
daerah dalam mendukung pelaksanaan 
proyek serta memberikan sanksi jika 
dibutuhkan. 

Sementara Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang 
dan Jasa (LKPP) diwajibkan untuk 
melakukan pendampingan dalam 
pengadaan barang dan jasa demi 
proyek strategis nasional. Kepala 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) akan berfungi 
meningkatkan pengawasan atas tata 
kelola percepatan pelaksanaan proyek 
strategis nasional dan melakukan 
audit investigasi atas kasus-kasus 
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penyalahgunaan wewenang. 

Jaksa Agung dihimbau untuk 
mendahulukan proses administrasi 
pemerintahan sebelum menyidik 
laporan masyarakat terkait 
penyalanggunaan wewenang dalam 
proyek strategis nasional serta 
menyusun standar operasional 
prosedur (SOP) penanganan laporan 
masyarakat terkait penyalahgunaan 
wewenang proyek strategis nasional. 
Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan 
(Menkopolhukam) mengkoordinasikan 
Jaksa Agung, Kapolri serta Menteri 
Pendayagunaan aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk 
menyusun ketentuan SOP pemanggilan 
dan pemeriksaan pejabat/pegawai 
pemerintah, pejabat BUMN atau badan 
usaha oleh kejaksanaan dan kepolisian.

Kinerja awal tahun yang relatif moncer 
tersebut  sontak ditanggapi dengan 
positif oleh beberapa pihak, mengingat 
permasalahan koordinasi, penyerapan 
dan kualitas belanja, selama ini 
seringkali menjadi persoalan utama 
di tubuh pemerintah. Visi dan Misi 
Presiden dan Wakil Presiden dalam 
beberapa kesempatan justru mendapat 
tantangan akibat beberapa hal yang 
muncul di tubuh internal pemerintah. 
Akibatnya publik justru sering dibikin 
terheran-heran dengan beragamnya 
statement yang muncul. 

Yang terkini, sesuai arahan Presiden, 
Menteri Keuangan (Menkeu) juga 
merencanakan mengubah sistem 
anggaran yang semula bersifat money 
follow function menjadi money follow 
program. Harapannya tentu lebih 
meningkatkan efisiensi dan efektifvitas 
belanja di masing-masing K/L dalam 
mendukung program-program 
yang menjadi prioritas pemerintah. 
Sebagai informasi, selama ini sistem 
penganggaran dibagi berdasarkan 
11 fungsi yaitu: pelayanan umum, 
pertahanan, keamanan dan ketertiban, 
ekonomi, perlindungan lingkungan 
hidup, perumahan dan permukiman, 
kesehatan, pariwisata dan budaya, 
agama, pendidikan dan perlindungan 
sosial.

Dan menurut data terakhir pemerintah, 
realisasi belanja hingga 31 Mei 2016 

sudah mencapai besaran 32,7% lebih 
tinggi dibandingkan realisasi yang 
sama di tahun 2015 sebesar 30,5%. 
Realisasi belanja modal juga mencapai 
13,5% jauh melebih angka di 2015 yang 
hanya mencapai 6,1%. Realisasi belanja 
transfer ke daerah juga mencapai 42,1% 
sedangkan realisasi belanja dana desa 
sebesar 50,3% lebih tinggi dibandingkan 
realisasi di tahun 2015 sebesar 30,3%.

Dengan percepatan penyerapan dan 
kualitas belanja pemerintah tersebut, 
pencapaian prioritas pembangunan 
infrastruktur juga diharapkan dapat 
tercapai. Terlebih di tahun 2016 ini, 
secara umum nilai besaran investasi 
proyek prioritas mencapai Rp912,7 
triliun. Beberapa proyek strategis 
diantaranya program pembangkitan 
listrik 35.000 MW, pembangunan 
kilang minyak Pertamina di Cilapacap, 
Balikpapan dan Tuban, Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung, LRT Jakarta-Bogor-
Bekasi, Pelabuhan Kuala Tanjung, 
Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol 
Solo-Ngawi-Kertosono serta Bandara 
Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. 

Percepatan pembangunan tersebut 
memang dirancang dalam upaya 
mewujudkan tema utama pemerintah 
di tahun 2016 ”Mempercepat 
Pembangunan Infrastruktur 
Untuk Memperkuat Pondasi 
Pembangunan Yang Berkualitas”. 
Adapun strategi yang ditempuh 
diantaranya: memperkuat stimulus 
yang diarahkan untuk meningkatkan 
kapasitas produksi dan penguatan 
daya saing, meningkatkan ketahanan 
fiskal dan menjaga terlaksananya 
program-program prioritas di tengah 
tantangan perekonomian global dan 
mengendalikan risiko serta menjaga 
kesinambungan fiskal dalam jangka 
menengah dan panjang.

Pada akhirnya, ketika pemerintah 
mampu mengoptimalkan mekanisme 
bujet yang dimilikinya, penulisa yakin 
bahwa tujuan pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan nasional akan dapat 
diwujudkan. Karenanya, singkirkan ego 
sektoral yang masih membelenggu, 
tumbuhkan semangat nasionalisme 
demi terciptanya masyarakat Indonesia 
yang adil, makmur dan sejahtera. Ayo 
kerja, kerja dan kerja.

Yang terkini, sesuai 
arahan Presiden, Menteri 
Keuangan (Menkeu) juga 
merencanakan mengubah 
sistem anggaran yang 
semula bersifat money follow 
function menjadi money follow 
program.
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Menjaga Efektivitas  
Belanja Bantuan Sosial
Abdul Aziz *)

Indonesia terus berupaya menurunkan angka 
kemiskinan dari tahun ke tahun melalui 
berbagai macam program penganggulangan 
kemiskinan yang dijalankan. Secara nominal 
dan persentase penduduk miskin Indonesia 
sebenarnya terus mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun seperti tampak pada tabel 1. 

Namun demikian, jika dibandingkan dengan 10 negara 
Asia Tenggara lainnya maka menurut Asean Development 
Bank (2015) Indonesia adalah negara yang mengalami 
laju penurunan jumlah penduduk miskin dengan laju yang 
paling lambat. Sebagai bukti bahwa dari tahun 1996 sd. 
2014 (18 tahun), Indonesia hanya bisa menurunkan angka 
kemiskinan sebesar 6,4%, sementara negara ASEAN lainnya 
menunjukan perkembangan yang lebih cepat seperti 
negara Kamboja dapat menurunkan angka kemiskinannya 
hingga 31.3% hanya dalam waktu 8 tahun dan negara 
Vietnam dapat menurunkan 10,9% hanya dalam waktu 3 
tahun.
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Disamping data di atas, berbagai 
kendala di lapangan yang menurut 
penulis akan berpotensi memperlambat 
laju penurunan penduduk miskin di 
Indonesia dan berpotensi menjadi 
penghambat program pengentasan 
kemiskinan adalah seperti:

a) Adanya beberapa versi data 
penduduk miskin (calon penerima 
belanja bantuan sosial) sesuai dengan 
pendekatan yang dipakai oleh masing-
masing instansi;

b) Indikasi lemahnya koordinasi antar 
instansi yang bertanggung jawab 
terhadap program ini;

c) Belum terintegrasinya program-
program pengentasan kemiskinan 
secara lebih baik. 

Pemerintah tentunya adalah pihak 
yang paling bertanggung jawab 
dalam upaya menurunkan angka 
kemiskinan penduduknya secara 
lebih cepat dan tepat sehingga 
bercermin pada penjelasan di atas, 
kiranya pemerintah perlu melihat 
kembali apakah implementasi belanja 
bantuan sosial telah berjalan secara 
optimal atau belum, apakah program-
program pegentasan kemiskinan 
yang telah dijalankan selama ini telah 
tepat sasaran atau belum, dan lain 
sebagainya.  

Sekilas Tentang Belanja Bantuan Sosial 

Salah satu fokus pemerintah dalam 
upayanya mengentaskan kemiskinan 
di Indonesia adalah melalui program-
program sosial yang masuk dalam 
koridor belanja bantuan sosial 

(selanjutnya disebut belanja bansos 
atau bansos).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) nomor 254/PMK.05/2015 
tentang belanja bansos pada K/L 
bahwa yang dimaksud dengan belanja 
bansos adalah pengeluaran berupa 
transfer uang, barang atau jasa yang 
diberikan oleh Pemerintah kepada 
masyarakat miskin atau tidak mampu 
guna melindungi masyarakat tersebut 
dari kemungkinan terjadinya risiko 
sosial, meningkatkan kemampuan 
ekonomi dan/atau kesejahteraan 
masyarakat.

Menurut PMK  tersebut, pemberi 
bansos  adalah kementerian negara/
lembaga yang tugas dan fungsinya 
terkait dengan penanganan 
kemungkinan terjadinya risiko sosial, 
meningkatkan kemampuan ekonomi, 
dan/atau kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat miskin atau tidak mampu 
tersebut adalah kelompok masyarakat 

tertentu yang ditetapkan oleh 
kementerian negara/lembaga (K/L) 
berdasarkan kritera tertentu yang telah 
dibuat.

Adapun tujuan dari penggunaan 
anggaran belanja bansos  sesuai PMK 
tersebut adalah untuk:

a. Perlindungan sosial, yang bertujuan 
untuk mencegah dan menangani risiko 
dari  guncangan kerentanan sosial 
seseorang, keluarga, kelompok, dan/
atau masyarakat agar kelangsungan 
hidupnya dapat dipenuhi sesuai 
kebutuhan dasar minimal;

b. Rehabilitasi sosial, yang 
bertujuan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya secara wajar;

c. Jaminan sosial, yang merupakan 
skema yang melembaga untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yang layak;

d. Pemberdayaan sosial, yang 
merupakan semua upaya yang 
diarahkan untuk menjadi warga negara 
yang mengalami masalah sosial 
mempunyai daya, sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya;

e. Penanggulangan kemiskinan, yang 
merupakan kebijakan, program, dan 
kegiatan yang dilakukan terhadap 
orang, keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber mata pencaharian 
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

 
pemberi bansos  adalah 
kementerian negara/
lembaga yang tugas dan 
fungsinya terkait dengan 
penanganan kemungkinan 
terjadinya risiko sosial, 
meningkatkan kemampuan 
ekonomi, dan/atau 
kesejahteraan masyarakat

Tabel 1: Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2008-2013

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 
 (Juta Orang)

Persentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan (Rp/
Kapita/Bulan)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa
2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 204.896 161.831
2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 222.123 179.835
2010 11,1 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 232.989 192.354

Sep-11 10,95 18,94 29,89 9,09 15,59 12,36 263.594 223.181
Sep-12 10,51 18,09 28,59 8,6 14,7 11,66 277.382 240.441
Sep-13 10,63 17,92 28,55 8,52 14,42 11,47 308.826 275.779

       Sumber: BPS: 2016, data diolah
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yang layak bagi kemanusiaan; dan

f. Penanggulangan bencana, yang 
merupakan serangkaian upaya 
yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya 
bencana, kegiatan pencegahan bencana, 
tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Definisi Kemiskinan 

Seperti disebutkan di aas bahwa target 
penerima dari belanja bansos adalah 
warga negara Indonesia perorangan, 
keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat miskin atau tidak mampu 
yang mengalami keadaan yang tidak 
stabil sebagai akibat dari situasi krisis 
sosial, ekonomi, politik, bencana, dan 
fenomena alam agar dapat memenuhi 
kebutuhan hidup minimum. Keadaan 
seperti ini biasanya menempatkan 
seseorang pada posisi sebagai orang 
miskin atau hampir miskin yang 
memerlukan bantuan dari pemerintah 
untuk memperbaiki kondisinya.

Khusus untuk mengukur kemiskinan, 
BPS telah menggunakan konsep 
kemampuan memenuhi kebutuhan 
dasar (basic needs approach). Dengan 
pendekatan ini, kemiskinan dipandang 
sebagai ketidakmampuan dari sisi 
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan 
yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 
Penduduk Miskin adalah penduduk 
yang memiliki rata-rata pengeluaran 
perkapita perbulan dibawah garis 
kemiskinan. Namun, BKKBN mengambil 
beberapa indikator kualitatif lain untuk 
mengukur miskin tidaknya seorang 
penduduk Indonesia, diantaranya adalah 
indikator frekwensi makan yang kurang 
dari 2 kali perhari, sebagian besar lantai 

rumah dari tanah, tidak mempunyai 
pakaian yang berbeda untuk beragam 
aktivitas, dan lainnya. Sedangkan 
menurut Kementrian Sosial, kemiskinan 
juga dapat ditandai dengan tidak 
adanya kesempatan mencapai standar 
hidup tertentu seperti kecukupan 
pangan, kesehatan, keterlibatan 
dengan lingkungan sosial, penghargaan 
masyarakat, serta pendidikan yang 
memadai. Begitu pula dengan instansi 
lainnya yang juga mempunyai definisi 
kemiskinan masing-masing.

Keluarnya PMK Nomor: 254/
PMK.05/2015 tersebut dan PMK 
Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang 
mekanisme pelaksanaan anggaran 
belanja bantuan pemerintah pada 
K/L telah melahirkan dua perubahan 
mendasar pada belanja bansos. Dua hal 
mendasar tersebut adalah:

(1) penekanan pada sasaran penerima 

yaitu masyarakat miskin atau tidak 
mampu yang sebelumnya kata ini tidak 
secara eksplisit disebutkan dan 

(2) adanya reklasifikasi belanja bansos 
dimana sebagian belanja bansos yang 
tidak memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan sebagai belanja dimasukan/
diklasifikasikan ke dalam anggaran 
bantuan  pemerintah yang masuk 
dalam jenis belanja barang (belanja 
barang non operasional, belanja barang 
untuk diserahkan kepada masyarakat/
pemda).

Sebagai contoh, beberapa program 
belanja bansos yang dilaksanakan 
pada tahun tahun 2015 di Kemendagri, 
Kementan, KemenPU, Kemenkop PKM, 
Kemendes PDT, Kemenpera (± Rp10,46 
triliun) dimasukkan dalam klasifikasi 
anggaran bantuan pemerintah adalah 
seperti tampak pada tabel 2 

Belanja bansos adalah salah jenis 
belanja negara yang dijadikan alat 
oleh pemerintah untuk mengubah 
kondisi warga negara Indonesia 
khususnya yang masuk dalam garis 
kemiskinan ke arah yang lebih baik. 
Hal ini selaras dengan konsep dari 
Busatto (2011) bahwa belanja negara 
(publik) secara umum adalah alat 
yang digunakan oleh negara untuk 
mempengaruhi kondisi kehidupan 
warganya secara langsung. Contoh dari 
belanja publik adalah pembangunan 
rumah sakit, pembayaran dari dokter 
atau penyediaan obat yang baik 
serta tindakan untuk meningkatkan 
kesehatan penduduk (dalam kontek 
Indonesia adalah JKM), begitu pula 
dengan pembangunan sekolah, 
gaji/insentif guru dan penyediaan 

Tabel 2: Daftar Program Bansos Yang Direklasifikasi

 

K-L
Rehabilitasi 

Sosial
Jaminan 

Sosial
Pemberdayaan 

Sosial
Perlindungan 

Sosial
Penanggulangan 

Kemiskinan
Penanggulangan 

Bencana
TOTAL

023 KEMENDIKBUD         7.510,25              2.745,68                            18,80 10.275              

024 KEMENKES       25.502,40         25.502              

025 KEMENAG                0,07             41,49                    51,62            1.112,10                        49,34                          0,75 1.255                 

027 KEMENSOS           509,47             10,02                  106,41            8.786,34                      712,75                     212,66 10.338              

042 KEMENRISTEK & PT         3.016,16         3.016                 

103 BNPB                                  50,00 50                       

105 BPLS                                    0,47 0                         

TOTAL 509,54         36.080,32   2.903,72            9.898,44          762,09                    282,68                   50.436,78         
Sumber: PK-APBN, BKF, Kementrian Keuangan 
Konsep Belanja Negara Terkait Belanja Bantuan Sosial

menurut Busatto belanja 
publik yang dilakukan 
oleh pemerintah dari 
setiap levelnya sangat 
mempengaruhi kehidupan 
warganya oleh karena 
itu kebijakan untuk 
menentukan besaran 
anggaran belanja, pemilihan 
jenis belanja, dan sumber 
pendanaan/pembiayaan 
adalah hal yang sangat 
penting yang harus 
dilakukan oleh pemerintah
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buku sekolah yang berusaha untuk 
meningkatkan pendidikan penduduk 
(dalam kontek Indonesia adalah 
seperti program BOS, PIP, dll) Pada 
setiap levelnya, keputusan/kebijakan 
pemerintah yang sangat penting adalah 
tentang besaran anggaran belanja, apa 
tujuan/untuk apa belanja tersebut, dan 
bagaimana mencari pendanaan untuk 
membiayai anggaran belanja tersebut. 

Jadi menurut Busatto belanja publik 
yang dilakukan oleh pemerintah dari 
setiap levelnya sangat mempengaruhi 
kehidupan warganya. Oleh karena itu 
kebijakan untuk menentukan besaran 
anggaran belanja, pemilihan jenis 
belanja, dan sumber pendanaan/
pembiayaan adalah hal yang sangat 
penting yang harus dilakukan oleh 
pemerintah.

Pada sisi lain, belanja bansos memang 
merupakan salah satu jenis belanja 
prioritas yang harus dilakukan oleh 
pemeritah manapun karena belanja 
jenis ini akan banyak membantu kondisi 
masyarakat secara umum, Prasetya 
(2012) mengatakan bahwa dalam 
teori ekonomi makro, pengeluaran 
pemerintah terdiri dari tiga pos utama 
yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Pengeluaran pemerintah untuk 

gaji pegawai; perubahan gaji pegawai 
mempunyai pengaruh terhadap kondisi 
makro ekonomi, di mana perubahan gaji 
pegawai akan mempengaruhi tingkat 
permintaan secara tidak langsung.

2) Pengeluaran pemerintah untuk 
pembelian barang dan jasa.

3) Pengeluaran pemerintah untuk 
transfer payment. Secara ekonomis 
transfer payment mempunyai status dan 
pengaruh yang sama dengan pos gaji 
pegawai meskipun secara administrasi 
keduanya berbeda. Transfer payment 
di sini diartikan  pembayaran atau 
pemberian langsung kepada warganya 
seperti pembayaran subsidi atau 
bantuan langsung kepada berbagai 
golongan masyarakat, pembayaran 
pensiun, pembayaran bunga untuk 
pinjaman pemerintah kepada 
masyarakat. 

Prasetya (2012) juga mengatakan 
bahwa belanja pemerintah dalam arti 
riil dapat dipakai sebagai indikator 
besarnya kegiatan pemerintah yang 
dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. 
Semakin besar dan banyak kegiatan 
pemerintah semakin besar pula 
pengeluaran pemerintah yang 
bersangkutan. 

Beberapa pelajaran yang dapat penulis 
ambil dari pendapat Wildavsky (2003) 
tentang pengendalian belanja publik 
adalah (1) sebenarnya menurunkan 
atau menaikkan belanja publik adalah 
hak prerogatif dari pemerintah dan 
ketika tidak ada masalah secara 
alamiah maka dalam hal ini pemerintah 
tidak memerlukan rekomendasi dari 
pihak manapun dalam mengatur 
belanjanya, (2) masalah pengendalian/
pembatasan belanja publik adalah 
ketika publik membutuhkan suatu 
program/kegiatan namun pada sisi 
lain pemerintah tidak bisa menekan 
belanja secara keseluruhan yang 
juga penting (sementara sumber 
pendapatan nasional sudah sangat 
terbatas/tidak proporsional),  dan (3) 
masalah pengendalian/pembatasan 
belanja publik bukan berarti pemerintah 
tidak menyetujui jenis belanja namun 
perlu memilih dan memilah jenis 
belanja mana yang merupakan pilihan 
masyarakat luas dan mana yang hanya 
merupakan pilihan segelintir warga.

Alokasi dan kebijakan pada belanja 
bansos yang dilakukan pemerintah 
secara tahunan ini juga harus 
terus dimonitor dan dievaluasi 
implementasinya dan direncanakan 
keberlanjutannya terutama jika tujuan 

Grafik 1: Anggaran, Realisasi, dan Proporsi Belanja Bantuan Sosial 2005-2017 

  Sumber LKPP 2005-2015, NKAPBN-P 2016, Keterangan Pers RAPBN 2017, data diolah
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utama dari balanja bansos ini yaitu 
menanggulangi kemiskinan di Indonesia 
belum tercapai dengan baik. Jika tidak 
ada monitoring dan evaluasi yang baik 
kesinambungan balanja bansos pada 
khususnya dan kesinambungan fiskal 
pada umumnya bisa terganggu. Hal ini 
tersirat pada konsep yang diungkapkan 
oleh Abdullah, dkk. (2012) dalam Aziz 
(2014)  bahwa kesinambungan (fiskal) 
secara umum adalah fokus pada 
kebijakan sekarang dan akan datang, 
jika tidak maka akan menyebabkan 
kendala anggaran/budget antarwaktu 
sehingga implementasi kebijakan 
fiskal tidak akan berkesinambungan 
dan pemerintah kemungkinan akan 
menjumpai kondisi anggaran yang tidak 
akan berkelanjutan sehingga insolvency/
kebangkrutan akan terjadi. 

Menjaga Belanja Bansos Agar Tetap 
Tepat Sasaran (Efektif)

Perubahan definisi dan reklasifikasi 
belanja bansos ini tentu saja akan 
berdampak pada mengecilnya alokasi 
anggaran belanja bansos seperti pada 
APBN tahun 2016 dan tahun-tahun 
berikutnya yang terlihat pada grafik 1 .

Pada grafik tersebut tampak bahwa 
alokasi belanja bansos telah berkurang 
hampir separuh dari tahun-tahun 
sebelumnya. Begitu pula dengan 
proporsi belanja bansos terhadap 
belanja pemerintah pusat mengalami 
penurunan yang drastis (menjadi hanya 
3,78 persen dan 4,25 persen)

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk 
lebih berhati-hati dalam penentuan 
target sasaran dan penetuan program-
program bansos. Penentuan target 
adalah terkait dengan siapa sebanarnya 
pihak yang berhak menerima program 

ini sedangkan penentuan program-
program bansos adalah terkait dengan 
apakah program yang dijalankan 
telah sesuai dengan klasifikasi dan 
jumlah target penerima yang ada 
tersebut, sehingga dapat meminimalisir 
ketidaktepatan sasaran penerima 
bansos di masa yang akan datang.

Salah satu masalah mendasar yang 
berulang-ulang dalam penyaluran 
belanja APBN yang berbentuk 
pemberian bantuan sosial/transfer/
subsidi kepada pihak ketiga/warga 
negara Indonesia adalah terjadinya 
error pada target akhir, baik itu error 
inclusion (pihak yang sebenarnya berhak 
menerima bantuan tetapi  karena suatu 
hal justru tidak menerima) dan atau 
error exclusion (pihak yang sebenarnya 
tidak berhak menerima bantuan tetapi  
justru menerima bantuan tersebut).

Sebagai contoh, menurut BPKP, pada 
realisasi belanja bansos Kementerian 
Agama tahun anggaran 2014 terjadi 
indikasi tidak transparan dan tidak 
akuntabel sebesar Rp1.487,18 
miliar yang diantaranya disebabkan 
oleh daftar penerima bantuan dan 
jumlahnya tidak ditetapkan secara 
jelas dan diumumkan secara terbuka. 
Disamping itu dari alokasi bansos 
pada Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan TA 2014 sebesar 
Rp7.345,90 miliar terdapat alokasi yang 
tidak tepat sasaran sebesar Rp7.274,96 
miliar, sedangkan pada Kementerian 
Agama, dari alokasi bansos sebesar 
Rp1.487,19 miliar terdapat alokasi yang 
tidak tepat sasaran sebesar Rp973,11 
miliar (DJA: 2015). 

Jika merujuk pada data yang dikeluarkan 
oleh TNP2K tentang tingkatan status 
kesejahterahan penduduk Indonesia 

seperti tampak pada tabel 3 sebenarnya 
target calon penerima dari program 
belanja  bansos ini sudah terpetakan 
dengan baik dimana telah ada sekitar 
75 juta jiwa yang  potensial  menjadi  
sasaran  penerima  bansos.

Jika memperhatikan data pada tabel 
3 tersebut maka akan terlihat bahwa 
target penerima program-program pada 
belanja bansos menunjukan angka 
yang begitu besar (75,48 juta jiwa), 
oleh karena itu indikator yang dipakai 
dalam penetuan setiap desil rumah 
tangga dan individu seharusnya jelas, 
transparan, dan akuntabel agar target 
penerima bansos menjadi lebih akurat.

Pada topik lainnya, definisi dan 
penjelasan dari enam program belanja 
sosial (yang merupakan tujuan 
dari pemberian bansos tersebut) 
diharapkan harus benar-benar jelas dan 
transparan terutama pada kesesuaian 
program-program bansos yang 
dilaksanakan dengan proporsi antara 
alokasi anggaran dari masing-masing 
program tersebut karena hal ini juga 
berkaitan dengan ketepatan sasaran 
penerima program ini. Seperti tampak 
pada hasil LKPP khususnya untuk 
tahun anggaran 2014-2015 (tabel 4 
di bawah ini) maka menurut penulis, 
proporsi realisasi anggaran tersebut 
belum proporsional dengan objek calon 
penerima dari masing-masing program 
pengentasan kemiskinan tersebut 
karena jika mengacu pada data status 
kesejahterahan TNP2K (tabel 3) ini 
maka seharusnya alokasi/realisasi 
anggaran untuk perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan lebih besar 
dari kondisi eksisting karena potensi 
target penerimanya (yang berada pada 
desil 1)  juga cukup besar. 

 
Tabel 3: Jumlah Rumah Tangga dan Individu  

Menurut Status Kesejahteraan Secara Nasional

Jumlah Rumah Tangga Jumlah Individu
Desil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL Desil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL
6.212.800 6.164.968 6.164.753 18.542.521 30.304.806 24.004.873 21.177.488 75.487.167
Catatan:

 

 

Desil 1 (RT/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
Desil 2 (RT /Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)
Desil 3 (RT /Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Juli 2012 TNP2K, data diolah
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Sementara itu, proporsi belanja 
bansos program pemberdayaan sosial 
seharusnya menunjukan alokasi/
realisasi yang  lebih kecil dari kondisi di 
atas karena program jenis ini masuk 
ke dalam klaster berikutnya (kenaikan 
klaster) dengan jumlah potensi 
penerima yang semakin mengecil (desil 
2 dan 3) dan program pengentasan 
kemiskinan jenis ini juga telah di-cover 
oleh program lain seperti pada belanja 
subsidi (KUR, dll). 

Oleh karena itu, di masa yang akan 
datang perlu dibuat matriks yang 
jelas dan transparan antara status 
kesejahterahan penduduk di satu sisi 
dan program-program apa saja yang 
seharusnya dijalankan pada masing-
masing level status kesejahterahan 
tersebut dengan dibarengi berbagai 
alasan yang masuk akal sehingga 

potensi  tidak tepat sasaran penerima 
program seperti ditemukan oleh BPKP 
di atas dapat dihindari sedini mungkin. 

Pada sisi lain, dengan banyaknya 
definisi kemiskinan yang berkembang 
di Indonesia maka sebenarnya juga 
berpotensi menyulitkan pemerintah 
dalam menentukan sasaran penerima 
program belanja bansos ini yang 
pada gilirannya akan berpotensi pada 
ketidaktepatan sasaran program ini. 

Jika merujuk pada data status 
kesejahteraan TNP2K tersebut maka 
sebenarnya target calon penerima 
dari program belanja  bansos ini sudah 
terpetakan dengan baik dimana telah 
ada sekitar 75 juta jiwa yang  potensial  
menjadi  sasaran  penerima  bansos.

Dalam hal ini, ada potensi masalah 
lainnya yang bisa muncul dalam 
implementasi belanja bansos yaitu:

(1) apakah data tersebut telah 
disepakati dan dijadikan sebagai rujukan 
utama oleh K/L teknis pelaksana dari 
program belanja bansos ini seperti 
Kementerian Sosial, Kementrian Agama, 
dan lainnya, 

(2) apakah telah ada koordinasi dari 
masing-masing K/L pelaksana tersebut 
dalam penentuan sasaran program 
sehingga potensi tumpang tindih 
penerima bansos bisa dihindari, dan 

(3) bagaimana target penerima bansos 
tersebut dapat sinergi dengan target 
program pengentasan kemiskinan yang 
telah dicanangkan oleh TNP2K di mana 
terdapat  tujuan strategis untuk secara 
bertahap menaikkan level dari penerima 
bansos dan program semisal seperti 
tampak pada gambar 1.

Oleh karena itu, dalam implementasi 

Tabel 4: Rincian Realisasi Belanja Per Jenis Perjenis Program 2014 -2015 
(dalam miliar rupiah)

Uraian 2014 2015
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial                       378,71                          552,51 
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial                  38.384,51                     32.632,19 
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial                  35.317,17                     40.670,60 
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial                  10.575,77                     16.387,36 
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan                  11.917,77                       4.639,55 
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana                    1.350,73                       2.268,95 
Jumlah:                  97.924,66                     97.151,16 

Sumber: LKPP: 2015 (Audited)

Gambar 1:. Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan Oleh TNP2K

Sumber: Ilustrasi Penulis

Program Penanggulangan 
Kemiskinan

Jenis Program Sasaran/Penerima Program
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belanja bansos diharapkan masing-
masing K/L pelaksana program telah 
mempunyai konsep dan visi yang sama 
untuk mensinergikan sasaran penerima 
bansos sehingga ada roadmap yang jelas 
dalam menaikkan level penerima dati 
tahun ke tahun dan adanya koordinasi 
antar K/L pelaksana sehingga program 
penanggulangan kemiskinan tidak 
terkonsentrasi hanya pada desil/target 
tertentu saja.  

Penutup

Alokasi anggaran pada APBN dan 
program-program kegiatan pada 
belanja bansos adalah salah satu upaya 
pemerintah untuk menanggulangi 
kemiskinan di Indonesia. Keberadaan 
belanja bansos ini tentu sangat 
didambakan oleh warga negara 
Indonesia terutama yang menjadi calon 
penerima belanja bantuan sosial ini. 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah melalui program-program 
belanja bansos tersebut yang bertujuan 
untuk mengurangi dan memberdayakan 
penduduk miskin Indonesia. 

Beberapa konsep belanja publik yang 
ada diharapkan bisa menjadi pedoman 
dalam perencanaan dan implementasi 
belanja bansos di Indonesia. Namun 
demikian, agar belanja bansos ini 
lebih optimal dalam perencanaan 
dan implementasinya maka perlu 
terus dilakukan upaya monitoring dan 
evaluasi terhadap belanja ini terkait 
dengan data calon penerima, koordinasi 
antar K/L pelaksana, dan lainnya 
sehingga efektivitas belanja bansos 
tersebut tetap terjaga dengan baik. 

Saran-saran

1) Seharusnya ada ukuran/indikator 
kemiskinan di Indonesia yang lebih jelas, 
transparan, dan diakui oleh seluruh 
pihak terutama instansi-instansi yang 
terkait dengan program pengentasan 
kemisinan terutama terkait dengan 
implementasi belanja sosial, sehingga 
jumlah penduduk miskin dan pada 
desil mana status kesejahterahannya 
tersebut bisa dihitung dan diketahui 
dengan pasti sehingga bisa menjadi 
pedoman dalam penentuan calon 
penerima bansos; 

2) Perlu adanya koordinasi antar 
berbagai pihak dan instansi yang 

terlibat dalam program pengentasan 
kemiskinan dalam koridor belanja 
bansos sehingga bisa bersinergi 
dalam perencanaan dan implementasi 
program;

3) Pembuatan klaster program 
penanggulangan kemiskinan juga harus 
lebih jelas dan terukur  data targetnya, 
sasaran yang ingin dicapai, dan syarat-
syarat perpindahan klaster. 

4) Alokasi anggaran belanja bansos 
harus proporsional dengan enam 
tujuan program-program yang talah 
ditetapkan dalam PMK Nomor 254/
PMK.05/2015 dan disesuaikan dengan 
status kesejahterahan yang telah 
dikeluarkan oleh TNP2K agar target 
penerima bansos lebih akurat.
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KEBIJAKAN FISKAL 
UNTUK MENJAGA 
KEPERCAYAAN PUBLIK

Kepercayaan (trust) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala hal. Trust dapat 
dijadikan penguat hubungan antara organisasi dengan stakeholders nya. Trust juga dapat 
digunakan untuk memperkuat produktivitas, menciptakan peluang pengembangan dan 
mendorong kinerja yang hebat. Trust juga dapat membuat suatu negara keluar dari krisis 
ekonomi. Semua hal tersebut didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang terjadi di 
dunia nyata, yaitu di Baker & McKenzie, General Electronic dan bahkan di negara Amerika 
Serikat. Demikian juga dengan Indonesia, ditengah kondisi perekonomian global yang 
penuh ketidakpastian ini, dibutuhkan suatu kepercayaan publik untuk dapat membawa 
perekonomian Indonesia tetap berjalan dalam trek nya sehingga mampu mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan bersama.

Prof. Dr. Suahasil Nazara
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Fiskal mendapat kesempatan untuk 
mewawancarai Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal, Profesor Suahasil Nazara 
tentang bagaimana Kebijakan Fiskal 
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Keuangan Republik Indonesia, pada 
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juga menjabat sebagai salah satu 
Dewan Komisaris di PT. Pertamina dan 
menjadi anggota Dewan Pengawas 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
(BPDP) Sawit. Prof. Nazara memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia (1994), 
gelar Master of Science dari Cornell 
University (1997), dan Doctor of 
Philosophy dari University of Illinois at 
Urbana-Champaign (2003). Berikut hasil 
wawancaranya.

Apa tanggapan Bapak soal adanya 
anggapan bahwa APBN kurang sehat/
kurang berkualitas?

Sejak tahun 2015, sejak pemerintahan 
Presiden Jokowi memang ada keinginan 
untuk memperbaiki kualitas APBN. 
Satu yang paling pertama dilakukan 
pemerintah adalah mengubah 
atau mengurangi subsidi BBM. Jadi 
belanjanya diubah gayanya. Dari 
belanja untuk subsidi lalu dinaikan 
untuk belanja infrastruktur. Dengan 
pemahaman bahwa kita membutuhkan 
pembangunan infrastruktur yang 
sangat massif. Bukan saja dari subsidi 
tetapi juga dari pajaknya. Hal ini 
dilakukan karena kita pahami bahwa tax 
ratio indonesia itu terlalu rendah. Dari 
tahun 2011-2012 turun terus.  Sampai 
2014, juga masih turun. Jadi mulai 2015 
ada keinginan meningkatkan rasio 
pajak terhadap PDB. Karena itu target 
penerimaan dinaikan. Salah satunya 
untuk mendukung belanja infrastruktur.  
Tetapi memang kondisi perekonomian 

nasional dan internasional sedang 
mengalami penurunan, harga 
komoditas juga sedang jatuh. Artinya 
nilai ekspor menurun. Ekspor menurun 
ada dampaknya terhadap pajak. 
Karena penerimaan pajak juga akan 
turun. Harga komoditas yang rendah 
membuat sektor pertambangan turun. 
Akibatnya penerimaan pajak dari 
sektor pertambangan ikut turun. Kalau 
ekspornya turun berarti penerimaan 
Bea Keluar turn. Dalam konstelasi 
seperti itu, penerimaan  penerimaan 
negara menjadi turun semua. Baik 
dari pajak maupun non pajak. Tetapi 
disisi lain belanja infrastruktur ingin 
digenjot. Disamping itu percepatan 
belanja pun ingin dipercepat.  Ini 
yang mengakibatkan terlihat 
perbedaannya. Penerimaan agak 
goyang karena targetnya terlalu tinggi 
sehingga penerimaan tidak tercapai 
tetapi pengeluarannya cukup besar. 
Akibatnya ada ancaman terhadap 
kredibilitas APBN. Kalo dikatakan bisa 
mengumpulkan penerimaan sekian 
ribu triliun, apakah benar bisa? Karena 
kondisi ekonominya sedang turun 
dan harga komoditas di dunia sedang 
rendah.  Oleh karena itu ada risiko 
yang sangat besar dalam pelaksanaan 
APBN. Risiko nya sesungguhnya sudah 
dimulai di 2015. Tetapi ketika kita 
melaksanakan di tahun 2016 ini, kita 
kemudian mengembalikan ke tingkat 
kredibilitas yang lebih baik. Salah 
satunya dengan menghitung kembali/
memproyeksikan berapa penerimaan 
yang sesungguhnya bisa tercapai di 
tahun 2016 ini. 

Apakah revisi proyeksi ini perlu 
dilakukan? 

Proyeksi ini penting untuk diperbaiki 
supaya dapat digunakan untuk 
penyusunan APBN 2017. Jika tidak 
ada proyeksi yang baru, maka yang 
menjadi basis pembuatan RAPBN 2017 
adalah APBN-P 2016. Oleh karena itu 
perhitungan ulang perlu dilakukan tidak 
saja untuk menjaga kredibilitas APBN 
2016 tetapi juga agar RAPBN 2017 
juga kredibel. Target APBN-P 2016 itu 
memang terlalu tinggi. 

Menurut Bapak, apa-apa saja indikator 
APBN itu sehat? 

Indikatornya adalah (i) angka-angkanya 
bisa dipercaya masyarakat. Artinya 
nilai penerimaan bisa dikumpulkan 
dan angka pengeluarannya bisa 
dikeluarkan. (ii) Bisa mendorong 
pertumbuhan, mengurangi kemiskinan 
dan kesenjangan. Artinya komposisinya 
harus benar. (iii) APBN sehat jika bisa 
menjalankan fungsi-fungsi yang sudah 
dimandatkan. Misalnya fungsi kegiatan 
pemerintahan pusat. Termasuk 
instrumen desentralisasi berjalan 
dengan baik. Misalnya dibuktikan 
dengan transfer diberikan secara tepat 
waktu. (iv) APBN sehat jika defisit 
terjaga dengan baik. Defisit tidak 
menjadi sumber ketidakpastian.  Dan 
banyak lagi indikator-indikator lainnya, 
dan seluruhnya harus dijaga oleh 
otoritas fiskal. 

Belanja dipangkas, direvisi. Apa 
dampaknya?

Akan ada dampaknya pada 
pertumbuhan. Proyeksi pertumbuhan 
di tahun ini sekitar 5,0 s.d 5,1 persen. 
Tetapi menurut saya masih bisa cukup 
dikontrol. Tahun lalu pertumbuhan 4,8 
persen. Tahun ini bisa tumbuh cepat 
namun memang tidak terlalu cepat.  

Menurut Bapak, apa sumber 
pertumbuhan perekonomian Indonesia? 
Bagaimana dengan pembentukan 
modal? 

Pertumbuhan konsumsi tetap flat, 
disekitar 5,0-5,1 persen. Kita berharap 
pertumbuhan bisa lebih tinggi dari 
pembentukan modal tetap bruto 
(investasi), tetapi memang tidak bisa 
terlalu tinggi. Pengeluaran pemerintah 
pun naik, walaupun agak terbatas 
khususnya dengan adanya pemotongan 
dan penundaan belanja. Kemudian 
yang terkait dengan luar negeri, ekspor 
kita tumbuh negatif. Tetapi hal ini 
dibarengi dengan negatifnya impor. 
Malah negatifnya impor lebih besar dari 
negatifnya ekspor. Sehingga neraca 
perdagangan masih tetap positif 
walaupun memang bukan positif yang 
bagus. 

Apa tantangan menjaga APBN kredibel?

Kita harus memastikan angka-angka 
yang ada di APBN sahih. Dari proyeksi 
dan implementasinya dijalankan 
dengan benar. Dari sisi implementasi 
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pengeluaran negara, cash flow harus 
dijaga. Sehingga pemerintah jangan 
sampai telat bayar. Khususnya 
pengeluaran-pengeluaran yang 
memang tidak bolehterlambat, misalkan 
pengeluaran untuk DAU, pengeluaran 
untuk bayar bunga utang. Jika 
terlambat bayar bunga utang kita bisa 
kena default. Benar-benar harus dilihat 
kapan dikeluarkan. Dalam implementasi 
tentu juga diperlukan sumber 
pembiayaannya. Nah itu juga harus 
dijaga dan dilihat kapan pembiayaan 
harus masuk. Termasuk melihat dan 
menjaga kapan penerimaan masuk. 
Intinya cash flow nya harus dijaga.

Kapan kita merasakan dampak 
infrastruktur? 

Pembangunan infrastruktur bukan 
merupakan pembangunan jangka 
pendek, melainkan pembangunan 
jangka panjang. Tidak akan dirasakan 
dampaknya 2 bulan yang akan datang. 
Tetapi bukan berarti juga kita akan 
mengetahui secara pasti kapan efek 
pembangunan infrastruktur akan 
dirasakan misalnya dalam 3 tahun 
5 bulan 4 hari. Bukan mengejar 
berapa tahun terasa dampaknya. 
Yang namanya perekonomian 
membutuhkan infrastruktur. Selama 
10 tahun terakhir memang Indonesia 
kekurangan infrastruktur. Jadi memang 
harus dibangun. Ketika membangun 
infrastruktur kita melihat jenis 
infrastruktur apa yang harus dibangun. 
Terkait visi membangun dari luar Jawa, 
maka infrastruktur pinggiran harus 
dibangun. Ada visi nawacita, melihat 
Indonesia membutuhkan konektivitas. 
Maka pembangunan infrastruktur yang 
masif menjadi titik tolak. 

Sebenarnya saat ini kita juga sedang 
menikmati pembangunan infrastruktur 
tersebut. Hal ini karena, pembangunan 
infrastruktur mempunyai multiplier effect. 
Karena ada uang yang dikeluarkan 
untuk membangun itu sendiri. Ada 
gaji yang harus dibayar untuk tenaga 
kerja. Ada uang yang dikeluarkan untuk 
membeli faktor input. Itu semua ada 
efek multiplier-nya. Jadi pembangunan 
infrastruktur tersebut memberikan 
efek baik jangka pendek maupun 
jangka panjang. Efek itu jalan terus. 
Efek jangka pendek dirasakan ketika 

infrastruktur tersebut sedang dibangun. 
Efek jangka panjang dirasakan ketika 
infrastruktur tersebut selesai dibangun. 
Akan lebih panjang lagi jika kemudian 
infrastruktur yang sudah dibangun tadi 
ada maintenance nya. Semakin panjang 
usia infrastruktur maka dampaknya 
akan lebih panjang lagi.

Bagaimana kebijakan pemotongan 
anggaran? Apakah termasuk 
infrastruktur?  

Tidak. Yang dipotong itu memang bukan 
yang belanja modal. Yang dipotong 
adalah belanja yang menimbulkan 
inefisiensi. Sehingga kita bisa 
meningkatan efesiensi. Sebenarnya 
bukan dipotong tetapi dihemat. Tidak 
dibelanjakan. 

Masih tentang menjaga kepercayaan 
publik, sekarang masih dalam periode 
tax amnesty. Khusus untuk dana dari 
repatriasi untuk menjaga supaya publik 
yakin akan digunakan untuk hal-hal 
yang optimal. Apa yang dilakukan 
pemerintah? 

Untuk dana repatriasi, pemilik dana 
tersebut bebas mau menempatkannya 
dimana. Yang penting, dana tersebut 
ada di dalam negara kita selama 3 
tahun. Ada pilihan bagi wajib pajak. Mau 
ditaruh dimana wajib pajak boleh pilih. 
Pokoknya ada di dalam negara selama 3 
tahun. Bisa di perbankan, bisa di saham. 
Yang paling baik kalau itu menjadi 
usaha. Menjadi penyertaan modal. 
Atau secara umum masuk ke sektor 
riil. Kita berharap dalam tiga tahun ke 
depan mulai banyak dana repatriasi 
tersebut yang masuk ke sektor riil. 
Sehingga dapat membuka lapangan 
kerja, menambah kapasitas produksi 
dan menggerakan sektor riil. Masuk ke 
sektor riil akan lebih baik. 

Apa yang dimaksud bahwa dana 
repatriasi bisa digunakan untuk 
infrastruktur? Bagaimana proses ini 
bisa berlangsung?

Jadi yang dimaksud adalah, ada 
infrastruktur yang harus dibangun di 
Indonesia. Jika hanya mengandalkan 
APBN, maka dana APBN tidak akan 
cukup kuat. Karena itu kita mesti 
undang. Pakai dana non APBN. Undang 
swasta. Cara mengundang swasta 
sudah ada pakemnya. Misalnya, 

lewat skema Public Private Partnership 
(PPP). Untuk menarik swasta turut 
masuk dalam skema PPP ini, ada 
fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh 
Pemerintah sebagai partner. Misalnya, 
Viability Gap Fund atau bentuk yang 
lain lagi, misalkan availability payment 
atau varian-variannya. Bisa juga 
Pemerintah memberikan penjaminan. 
Penjaminan bisa diberikan langsung 
atau melalui lembaga quasi pemerintah. 
Ini merupakan upaya agar swasta 
mau menaruh uangnya. Ada lagi, tax 
holiday. Jika investasi diatas Rp1 triliun 
dan dibangun murni oleh swasta 
tanpa melalui skema PPP maka dapat 
memperoleh tax holiday. 

Dengan adanya Tax Amnesty, dana 
repatriasi dari tax amnesty tersebut 
diharapkan akan mencari kegiatan 
di sektor riil. Yang perlu didorong 
adalah bagaimana pelaku di bidang 
infrastruktur bisa menerbitkan obligasi. 
Jadi uang TA bisa dipakai untuk membeli 
obligasi tersebut. Kemudian, jika dana 
repatriasi tadi juga digunakan untuk 
membeli saham BUMN karya, maka 
dana dari TA tadi juga bisa dikatakan 
juga digunakan untuk membangun 
infrastruktur. 

Dana repatriasi dari TA bisa dipakai 
untuk PPP harus dengan beberapa 
step. Pertama masuk melalui 
perbankan, kemudian digunakan oleh 
pemiliknya untuk membuat entitas 
private yang kemudian tertarik untuk 
membangun infrastruktur dengan 
skema PPP. 

Tetapi selain itu pun, harus ada produk-
produk finansial yang menampung 
dana TA tersebut untuk kemudian 
dapat disalurkan untuk membantu 
membangun infrastruktur. Produk-
produk finansial yang dikeluarkan oleh 
perusahaan infrastruktur maupun 
lembaga lainnya.
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Namun disisi lain, kondisi tersebut juga 
membawa konsekuensi tersendiri. 
Perekonomian Indonesia menjadi 
lebih rentan dibanding masa lalu pada 
saat perekonomian dunia sedang 
mengalami kelesuan. Kelesuan 
perekonomian dunia akan berimbas 
pada perekonomian dalam negeri, yang 
pada akhirnya memberi tekanan pada 
penerimaan negara. Terganggunya 
penerimaan negara akan menyebabkan 
meningkatnya defisit anggaran karena 
kebutuhan belanja negara yang 

Mengelola Defisit  
Tri Wibowo *)

Dengan penduduk mencapai 250 juta dan sedang memasuki 
suatu era bonus demografi serta didukung oleh kondisi makro 
ekonomi yang stabil, peran Indonesia dalam perekonomian 
dunia menjadi semakin nyata. Pengakuan peran Indonesia 
dalam kancah perekonomian dunia ini terbukti dengan 
masuknya Indonesia kedalam kelompok G-20. Indonesia telah 
digolongkan menjadi kelompok negara yang memberikan 
warna terhadap perekonomian dunia. 

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal
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semakin meningkat untuk membiayai 
pembangunan. 

Prospek Perekonomian Global

Perekonomian dunia pada tahun 2016, 
tidak sebagaimana yang diharapkan dan 
diprakirakan sebelumnya. Hal ini terlihat 
dari revisi hasil prakiraan pertumbuhan 
ekonomi dunia untuk tahun 2016 
oleh IMF yang terus mengalami revisi 
dengan angka yang menurun.  Pada 
Januari 2016, IMF dalam World Economic 
Outlook mengeluarkan prakiraan 
pertumbuhan sebesar 3,4 persen 
untuk tahun 2016, dan  3,6 persen 
untuk tahun 2017. Pada April 2016, 
angka pertumbuhan ekonomi dunia 
direvisi untuk tahun 2016 menjadi 3,2 
persen, dan tahun 2017 menjadi 3,5 
persen. Terakhir pada Juli 2016, kembali 
IMF mengeluarkan revisi prakiraan 
pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 
3,1 persen untuk tahun 2016 dan 3,4 
persen untuk tahun 2017 (IMF, 2016).

Negara-negara yang tergabung 
dalam Advanced Economies sebagai 
motor utama perekonomian dunia, 
justru mengalami tekanan. Prakiraan 
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 
tahun 2016 yang pada awal tahun 
(Januari) 2016 diprakirakan mampu 
tumbuh sebesar 2,6 persen; pada 
pertengahan tahun (Juli) 2016 prakiraan 
tersebut dipangkas menjadi 2,2 persen. 
Demikian pula negara-negara yang 
tergabung dalam G-7,  IMF merevisi 
hasil prakiraan untuk tahun 2016 dari 
2,4 persen menjadi hanya sebesar 2 
persen.

Di sisi lain, IMF merevisi keatas 
pertumbuhan ekonomi Cina. Hasil 
prakiraan pada Januari 2016, Cina pada 
tahun 2016 tumbuh 6,3 persen dan 
tahun 2017 tumbuh 6,0 persen. Pada 
Juli 2016, pertumbuhan Cina direvisi 
menjadi 6,6 persen untuk tahun 2016, 
dan 6,2 untuk tahun 2017. Meskipun 
mengalami  revisi naik, namun IMF 
memprakirakan bahwa perekonomian 
Cina pada tahun 2017 akan lebih berat 
dibanding tahun 2016. 

Sementara itu, untuk negara-negara 
yang tergabung dalam ASEAN-5 
(Indonesa, Malaysia, Philipina, Thailand 
dan Vietnam), IMF tidak mengubah 
hasil prakiraannya. Negara Asean-5 

pada tahun 2016 diprakirakan tumbuh 
sebesar 4,8 persen dan pada tahun 
2017 tumbuh sebesar 5,1 persen.

Dari sisi perdagangan dunia, 
perekonomian dunia tahun 2016 
diprakirakan lebih suram dibanding awal 
tahun. IMF pada awal tahun (Januari 
2016) memprakirakan bahwa volume 
perdagangan dunia pada tahun 2016 
mampu tumbuh sebesar 3,4 persen. 
Dalam perjalanannya, pada April 2016 
volume perdagangan dunia direvisi 
menjadi 3,1 persen. Pada tengah tahun 
(Juli 2016), volume perdagangan direvisi 
kembali menjadi 2,7 persen. Hasil 
revisi tersebut menunjukan bahwa 
perdagangan dunia tahun 2016 tidak 
sebagaimana yang diharapkan. 

 Hasil prakiraan IMF tersebut 
memberikan gambaran bahwa dinamika 
perekonomian dunia pada akhir-akhir ini 
begitu dinamis. Lembaga internasional 
yang mempunyai reputasi seperti  
IMF pun tidak dengan mudah dapat 
memprakirakan kondisi perekonomian 
dunia pada tahun 2016. Tiap triwulan, 
IMF selalu melakukan evaluasi dan 
merevisi hasil prakiraannya. Sehingga 
tidak perlu diperdebatkan apabila hasil 
prakiraan IMF mendekati realisasi.

Sangat berbeda dengan prakiraan 
asumsi makro dalam perencanaan dan 
penyusunan APBN. Prakiraan asumsi 
makro untuk APBN telah dilakukan 1 
tahun sebelumnya. Ruang fleksibilitas 
untuk merevisi angka asumsi makro 
sangat terbatas. Apabila terjadi 

Gambar 1. Revisi Prakiraan IMF Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2016-2017 (persen) 

 
Sumber :  WEO, IMF (2016)

Gambar 2. Revisi Prakiraan IMF Terhadap Volume Perdagangan Dunia  
2016-2017 (persen)

Sumber :  WEO, IMF (2016)



WARTA FISKAL | EDISI  #4/2016
23

ANALISIS

perbedaan yang lebar antara asumsi 
dengan realisasi, harus melalui APBN 
Perubahan. Perubahan asumsi akan 
berdampak pada postur APBN, sehingga 
harus mendapat persetujuan DPR.

Defisit Anggaran 

Secara umum, defisit anggaran terjadi 
apabila belanja negara lebih besar 
daripada pendapatan negara. Menurut 

 
Gambar 4. Defisit dan Keseimbangan Primer 

 

 

Sumber : Nota Keuangan 2012 – 2016

Rahardja dan Manurung (2004), 
defisit anggaran adalah anggaran 
yang memang direncanakan untuk 
defisit, karena adanya budget constraint. 
Pengeluaran pemerintah direncanakan 
lebih besar dari penerimaan pemerintah 
untuk memenuhi tujuan bernegara. 
Anggaran yang defisit ini biasanya 
ditempuh bila pemerintah ingin 
menstimulasi pertumbuhan ekonomi, 

umumnya dilakukan bila perekonomian 
berada dalam kondisi resesi.

Secara kumulatif, nilai rasio utang 
terhadap PDB Indonesia relatif baik 
dibanding negara lain. Pada  tahun 2016 
ratio utang terhadap PDB Indonesia 
sebesar 26 persen, lebih kecil dibanding 
Amerika Serikat (106 persen), Spanyol 
(99 persen), Yunani (206 persen), dan 
Cina (46 persen).

 Selama beberapa tahun terakhir, 
APBN selalu mengalami defisit. Salah 
satu sebabnya adalah Indonesia  ingin 
menetapkan tingkat pertumbuhan 
ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja 
perlu dalam level cukup tinggi untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang telah ditetapkan. Namun disisi 
lain, penerimaan negara belum mampu 
mengimbangi besaran kebutuhan 
belanja tersebut. Dengan rencana 
pemerintah untuk melaksanakan 
budget balance  mulai tahun 2014, maka 
pemerintah perlu mengoptimalkan 
potensi penerimaan yang ada dan 
mencari sumber penerimaan baru agar 
dapat seimbang dengan alokasi belanja 
Negara (Purwiyanto, 2013).

Pada tahun 2012, defisit dalam 
APBN mencapai Rp. 124 triliun, atau 
setara 1,53 persen dari PDB. Tahun 
berikutnya, defisit terus mengalami 
kenaikan. Pada tahun 2016, defisit 

 
Gambar 3. Kumulatif Utang Terhadap PDB Tahun 2016 (persen)

Sumber : IMF, 2016
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APBN telah mencapai  Rp. 273 triliun 
atau setara 2,15 persen. Defisit APBN 
2016 Meningkat lebih dari 2 kali lipat 
dibanding APBN 2012. Setelah APBN 
2016 mengalami perubahan, defisit 
meningkat lagi menjadi Rp. 297 triliun 
atau setara 2,35 persen PDB. 

Perekonomian dunia yang belum pulih 
telah mengakibatkan turunnya volume 
perdagangan dunia yang disertai 
dengan turunnya harga komoditas, 
termasuk migas. Kondisi ini berdampak 
pada menurunnya penerimaan 
ekspor Indonesia, yang pada akhirnya 
mengakibatkan tekanan pada sisi 
penerimaan.   

Kebijakan fiskal yang baik harus mampu 
berfungsi sebagai automatic stabilizer. 
Pilihan kebijakan fiskal terkait dengan 
siklus ekonomi.  Dalam melaksanakan 
kebijakan fiskal yang tercermin dalam 
anggaran negara, suatu negara dapat 
memilih kebijakan sesuai dengan 
kondisi perekonomian. 

Hubbard & Patrick (2010) 
menyampaikan pilihan kebijakan fiskal 
melalui: (i)  anggaran berimbang pada 
saat perekonomian sedang normal. 
(ii) Pada saat perekonomian sedang 
boom yang ditandai dengan inflasi yang 
tinggi,  kebijakan fiskal kontraksioner 
dengan mengurangi belanja pemerintah 
atau meningkatkan pajak diarahkan 
untuk mengerem perekonomian dan 
menurunkan harga. (iii) Sebaliknya, pada 
saat terjadi resesi dan perekonomian 
sedang lesu dibutuhkan kebijakan fiskal 
ekspansioner dengan meningkatkan 
belanja pemerintah atau mengurangi 
pajak agar perekonomian kembali 
bergairah.     

Dalam Fiscal Monitoring (2015), IMF 
melaporkan bahwa sejak lesunya 
perekonomian dunia banyak negara 
maju menghadapi tiga tantangan 
kebijakan yang saling terkait, yaitu: (i) 
pertumbuhan ekonomi yang rendah, 
(ii) inflasi yang rendah atau bahkan 
terjadi deflasi karena melemahnya 
permintaan, dan (iii) utang yang tinggi 
untuk menutup anggaran pemerintah 
yang mengalami defisit. 

Kebijakan defisit APBN selama 5 
tahun terakhir merupakan cerminan 
terjadinya gap antara penerimaan dan 

pengeluaran yang semakin melebar. 
Turunnya harga komoditas di pasar 
global berdampak pada menurunnya 
penerimaan negara  yang bersumber 
dari SDA. Penerimaan pajak juga 
mengalami tekanan karena kondisi 
perekonomian yang sedang lesu.  
Disisi lain, pada saat perekonomian 
sedang lesu, perlu kebijakan fiskal 
yang ekspansif agar perekonomian 
bergairah kembali. Kebijakan fiskal yang 
ekspansif membawa konsekuensi pada 
meningkatnya belanja negara. Dengan 
pendapatan negara yang terbatas,  
peningkatan belanja negara akan  
memperlebar defisit anggaran.  

Keseimbangan Primer

Meskipun defisit diperlukan untuk 
ekspansi fiskal, namun demikian 
pelebaran defisit harus juga terukur. 
Semakin melebarnya defisit akan 
berdampak pada keseimbangan primer.  
Keseimbangan primer merupakan 
selisih antara pendapatan negara 
dengan belanja negara setelah 
dikeluarkan untuk pembayaran bunga 
utang. Keseimbangan primer yang 
bernilai negatif dapat diartikan bahwa 
pelebaran defisit tidak untuk tujuan 
stimulus  ekonomi yang sedang lesu. 
Dengan keseimbangan primer negatif, 
utang yang masuk digunakan untuk 
membayar bunga utang.   

Selama 5 tahun terakhir keseimbangan 
primer semakin berat. Pada tahun 
2012, keseimbangan primer sebesar 
minus Rp. 2 triliun.  Keseimbangan 
primer terus mengalami pelebaran, dan 
tahun 2016 pada APBN-P mencapai 
minus Rp. 106 triliun. Salah satu cara 
menekan keseimbangan primer agar 
tidak mengalami minus yang terlalu 
besar adalah dengan mengoptimalkan 
pendapatan negara, atau efisiensi 
belanja negara. Defisit APBN perlu 
dijaga dimana ratio defisit terhadap 
PDB  lebih kecil dari 3 persen serta 
keseimbangan primer untuk mengarah 
ke positif.  

Catatan Akhir

Defisit anggaran yang terus 
melebar akan menjadi problem 
bagi sustainabilitas fiskal. Seperti 
disampaikan Cootareli (2009), agar 
keluar dari krisis, tantangan utama 

kebijakan fiskal adalah untuk 
mengembangkan strategi yang kredibel 
dalam memperkuat keuangan publik. 
Terjadinya peningkatan tajam dalam 
defisit fiskal dan utang di banyak negara 
telah menimbulkan kekhawatiran 
tentang keberlanjutan anggaran 
pemerintah.

Untuk menjaga stabilitas makro 
ekonomi, diperlukan kinerja fiskal yang 
sehat dan berkesinambungan, salah 
satunya melalui pengendalian defisit 
serta jumlah akumulatif pinjaman. 
Pemerintah telah mengeluarkan PP 
23 Tahun 2003 yang mengatur jumlah 
kumulatif defisit APBN dan APBD 
tidak lebih dari 3 persen, serta jumlah 
kumulatif  pinjaman Pemerintah Psaut 
dan Pemerintah Daerah tidak lebih dari 
60 persen.  

Untuk mengantisipasi terjadinya short 
fall dalam penerimaan serta menjaga 
keseimbangan antara penerimaan 
dan belanja negara, Pemerintah 
telah mengeluarkan Inpres Nomor 
8 Tahun 2016 tentang langkah-
langkah penghematan belanja K/L. 
Menteri Keuangan telah memperbaiki 
postur APBN-P tahun 2016.  
Perbaikan tersebut dilakukan melalui 
penghematan belanja K/L dan transfer 
ke daerah mencapai Rp. 133 triliun, 
dengan mekanisme self blocking.  

Dengan penghematan ini, defisit 
menjadi berkurang dan keseimbangan 
primer menjadi membaik.  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagai wujud dari kebijakan fiskal 
menjadi lebih realistis dan kredibel.
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Akhmad Yasin*)

https://commons.wikimedia.org/

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijaan Fiskal ,  Kementerian Keuangan RI

Perubahan mendasar paradigma pengelolaan keuangan daerah terjadi sejak diterapkan otonomi 
daerah pada tahun 2001. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, 
pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengelola keuangan 
daerahnya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya 
manusia maupun sumber daya lainnya yang menjadi kekayaan daerah. . 

http://pixabay.com

Pembatasan Simpanan Daerah 
Dan Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur
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Pengelolaan keuangan daerah yang 
baik berpengaruh terhadap kemandirian 
dan kemajuan suatu daerah. Kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah tidak 
terlepas dari kebijakan desentralisasi 
fiskal yang diberikan pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah, 
Aturan kewenangannya tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi 
fiskal memberikan kewenangan secara 
luas kepada pemerintah daerah untuk 
mengatur dan mengelola keuangannya 
dalam rangka mengembangkan dan 
membangun daerahnya sesuai dengan 
kebutuhan dan prioritas di daerah 
masing-masing, termasuk dalam 
penyusunan dan pengalokasian dana 
yang dimiliki secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan dana pemerintah daerah 
yang efektif membuat kelebihan 
dana yang selain dipakai untuk 
infrastruktur juga bisa digunakan 
untuk program-program lainnya 
seperti pemberdayaan petani, 
pelayanan pendidikan dan kesehatan 
gratis, peternakan dan sebagainya. 
Anggaran daerah yang menganggur 
dapat digunakan untuk belanja modal 
yang dapat memberikan nilai tambah 
dan stimulus pertumbuhan ekonomi 
daerah. Program-program seperti 
pemberdayaan petani, pendidikan, 
dan kesehatan bisa menjadi prioritas 
dalam pemanfaatan kelebihan dana. 
Bagaimanapun juga pengembangan 
sektor-sektor tersebut agar menjadi 
maju, tentunya perlu secara signifikan 
pembangunan infrastruktur 
penunjangnya.

Dana yang dibutuhkan untuk 
pembangunan infrastruktur sangat 
besar. Oleh karena itu, pemerintah 
menghadapi kendala berupa 
terbatasnya kemampuan keuangan 
dalam membiayai infrastruktur yang 
dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, 
jembatan, saluran irigasi, jaringan kereta 
api, migas, pelabuhan, ketenagalistrikan 
dan sebagainya. Penyediaan 
infrastruktur merupakan tanggung 
jawab pemerintah terhadap warganya, 
sehingga pemerintah memiliki 
kepentingan untuk membangun 

infrastruktur bagi masyarakat sebagai 
bagian pelayanan publik karena 
infrastruktur tidak hanya dipandang 
sebagai economic goods, tetapi juga 
sebagai public goods.

Namun, ada satu permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan daerah oleh 
pemerintah daerah. Banyak daerah 
yang memiliki dana idle yang masih 
mengendap di perbankan baik dalam 
bentuk tabungan, giro, dan simpanan 
berjangka. Dana idle Pemda seyogyanya 
dapat dimanfaatkan untuk membantu 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Apabila dana idle Pemda semakin 
meningkat setiap tahunnya, dapat 
berpengaruh terhadap melambatnya 
konsumsi yang akan berpengaruh pada 
pertumbuhan ekonomi. Pemerintah 
daerah dapat memanfaatkan dana yang 
menganggur tersebut dengan lebih 
maksimal seperti untuk pembangunan 
infrastruktur di daerah, sehingga 
dana tersebut dapat terserap lebih 
cepat sampai akhir tahun, sehingga 
diharapkan pertumbuhan ekonomi akan 
terdongkrak.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
dan Pembatasan Simpanan Daerah 

Kemajuan suatu negara dapat 
dilihat dan ditentukan oleh kualitas 
infrastruktur yang dimilikinya. 
Pembangunan infrastruktur 
mempunyai peranan penting dalam 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. 
Akselerasi pembangunan infrastruktur 
menjadi faktor penting dan vital dalam 
mempercepat proses pembangunan. 
Ketersediaan infrastruktur menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
gerak laju dan pertumbuhan ekonomi 
suatu negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan 
yang terbagi menjadi propinsi dan 
kabupaten/kota, tentunya memerlukan 
koordinasi dan sinergi antara 
pemerintah pusat dan daerah dalam 
pembangunan infrastruktur yang 
merata di semua wilayah NKRI. Jika 
pemerintah pusat meningkatkan porsi 
pengeluarannya untuk pembangunan 
infrastruktur, sementara pemerintah 
daerah tidak menambah pengeluaran 
mereka untuk pembangunan 
infrastruktur di daerah masing-

masing, maka akan terjadi kepincangan 
pembangunan infrastruktur antara 
tingkat pusat (nasional) dan daerah, 
yang akhirnya akan menghambat 
kelancaran investasi dan pembangunan 
ekonomi antar wilayah di dalam 
negeri. Akibatnya daerah menjadi 
sangat tertinggal dalam pembangunan 
Infrastrukturnya. 

Pembangunan infrastruktur yang 
komprehensif di seluruh wilayah 
Indonesia tentunya membutuhkan 
peran serta daerah, disamping biaya 
yang tidak sedikit. Pembiayaan 
infrastruktur menjadi kendala besar 
bagi pemerintah dalam percepatan 
pembangunan infrastruktur. Berbagai 
upaya dilakukan pemerintah untuk 
mencari formula skema pembiayaan 
infrastruktur yang mampu 
mengakselerasi pembangunan 
infrastruktur, baik melalui pengurangan 
subsidi BBM untuk memberikan ruang 
fiskal yang cukup, maupun melalui 
skema kerja sama pemerintah dan 
swasta.

 Keterbatasan dana yang dialami 
daerah untuk membangun infrastruktur 
di wilayahnya menjadikan kualitas 
infrastruktur mereka juga buruk. 
Namun, di sisi lain ada beberapa daerah 
yang justru memiliki dana lebih yang 
disimpan di beberapa perbankan. Dana 
pemerintah daerah yang mengendap 
di perbankan dari tahun ke tahun 
menunjukkan jumlah yang terus 
meningkat. Banyaknya dana idle di 
pemda menunjukkan banyaknya proyek 
pembangunan infrastruktur yang tidak 
berjalan. Pasalnya, anggaran transfer ke 
daerah yang seharusnya dimanfaatkan 
untuk membiayai proyek justru 
disimpan di perbankan. 

Pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur yang dilaksanakan 
di daerah tentu harus mendapat 
perhatian serius, karena faktor 
terbesar yang dihadapai pembangunan 
selama ini adalah buruknya kualitas 
pembangunan infrastruktur khususnya 
di daerah. Berbagai upaya untuk 
mengatasi kondisi tersebut terus 
dilakukan, salah satunya adalah dengan 
akselerasi pembangunan infrastruktur 
daerah guna mengejar ketertinggalan 
daerah dengan pusat dan daerah yang 
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Gambar 1. Tren Bentuk Simpanan Pemda Prov. di Perbankan

Sumber: PKAPBN, BKF, Kemenkeu

tertinggal dengan daerah lain. Pada 
kenyataannya, di dalam perjalanan 
otonomi daerah, banyak kendala 
yang dihadapi daerah. Salah satunya 
pembangunan infrastruktur menjadi 
salah satu hambatan besar. Hasil 
survei TKED (Tata Kelola Ekonomi 
Daerah), yang dilaksanakan oleh 
Komite Pemantauan Pelaksanaan 
Ekonomi Daerah (KPPED) bersama 
dengan The Asia Foundation (TAF), 
memperlihatkan pembangunan 
infrastruktur oleh pemerintah pusat, 
salah satunya melalui  Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), seperti PLN 
dalam membangun infrastruktur listrik, 
lebih baik ketimbang pembangunan 
yang dilakukan daerah. Buruknya 
pembangunan infrastruktur oleh 
pemerintah daerah ini bisa disebabkan 
oleh tidak tersedianya dana (http://
keuda.kemendagri.go.id/, 2013).

Diperlukan kebijakan pemerintah pusat 
untuk mengatasi kecenderungan 
meningkatnya dana simpanan 
pemerintah daerah di perbankan. 
Kebijakan pemerintah tersebut 
diperlukan agar anggaran transfer ke 
daerah benar-benar dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Oleh karena itu, perlu kebijakan 
pembatasan simpanan pemerintah 
daerah dalam % tertentu dari APBD 
di perbankan. Misal, maksimum 10% 
dari APBD (ilustrasi penulis). Apabila 
simpanan pemerintah daerah pada 
akhir periode diketahui melebihi batas 
maksimum yang diperkenankan, 
maka kelebihan simpanan tersebut 
diwajibkan untuk menambah anggaran 
infrastruktur tahun berikutnya. 
Sehingga diharapkan dengan semakin 

cepatnya pembangunan infrastruktur 
akan mendorong peningkatan PAD 
daerah tersebut yang berasal dari 
bergeraknya ekonomi riil di daerah 
tersebut dan bukan dari bunga 
simpanan di bank yang secara 
umum nilai ekonominya lebih kecil 
dibandingkan dengan multiplier effect dari 
infrastruktur yang memadai (Entatarina 
Simanjuntak, Hasna Widiastuti, dkk, 
2015).

Semakin banyak dana pemerintah 
daerah yang disimpan di bank, maka 
semakin tersendat percepatan 
pembangunan infrastruktur daerah. 
Tujuan pemda menyimpan dananya 
di perbankan semata-mata untuk 
mendapatkan imbal balik berupa bunga. 
Imbal balik berupa bunga diperoleh 
dari tabungan, rekening giro, dan 
simpanan berjangka atau deposito 
berjangka. Pendapatan yang diperoleh 
dari bunga tersebut masuk dalam 
akun pendapatan asli daerah (PAD) 
yang sah. Dana pemerintah daerah 
yang tersimpan di bank menjadi sisa 
lebih penghitungan anggaran (SilPA) 
bagi pemda dan bagian dari APBD. 
Peningkatan jumlah SilPA membuat 
APBD surplus karena pendapatan yang 
lebih tinggi daripada belanja.

Semakin tinggi jumlah SilPA suatu 
pemda, tentunya semakin kecil 
belanja modalnya. Daerah dengan 
infrastruktur yang bagus, mempunyai 
perencanaan yang matang dalam 
pengalokasian anggaran dari APBD. 
Perencanaan yang baik dengan diiringi 
pelaksanaan anggaran yang sesuai 
dengan perencanaan menandakan 
bahwa pemerintah daerah tersebut 
memiliki kemampuan manajerial 

yang baik. Tingginya SilPA tentunya 
dapat memperlambat pembangunan 
infrastruktur di daerah, bahkan bisa saja 
terhenti.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan 
pemerintah pusat untuk melakukan 
pengawasan dan pembinaan terhadap 
daerah agar pelaksanaan anggaran 
untuk pembangunan infrastruktur 
dapat dialokasikan sesuai dengan 
peruntukannya. 

Perlunya Pengaturan Batasan SilPA

Faktor regulasi sangat penting 
untuk diterapkan dalam rangka 
mengendalikan semakin meningkatnya 
jumlah SilPA dari tahun ke tahun. 
Pemerintah perlu membuat regulasi 
khusus yang mengatur berapa 
batasan jumlah SilPA yang dapat 
ditolerir bagi pemerintah daerah 
agar tidak banyak dana idle yang 
menumpuk dan menganggur di 
perbankan. Pembatasan dana idle 
pemda di perbankan dapat dilakukan 
dengan membatasi waktu maksimum 
deposito berjangka yang tersimpan di 
bank, misal ditentukan bahwa batas 
maksimum deposito berjangka hanya 
tiga bulan sebagaimana ketentuan 
yang biasa berlaku di perbankan. 
Dengan pembatasan waktu, diharapkan 
dapat memotivasi pemda untuk 
membelanjakan anggarannya dalam 
pembangunan infrastruktur, khususnya 
infrastruktur publik.

Pemerintah pusat tentunya mempunyai 
tanggung jawab dan wewenang dalam 
pengaturan tersebut. Pemerintah 
daerah sangat lemah posisinya apabila 
mereka melahirkan peraturan daerah 
yang mengatur penggunaan anggaran 

 
Gambar 2. Tren Bentuk Simpanan Pemda Kab/Kota di Perbankan

Sumber: PKAPBN, BKF, Kemenkeu
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mereka. Konflik kepentingan dan pertarungan politik 
yang kental dapat menghambat pembentukan 
peraturan daerah dan pelaksanaannya di lapangan. 
Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan 
dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi perlu duduk bersama 
merumuskan regulasi yang sesuai untuk mengatur 
penggunaan anggaran oleh pemda.

Peraturan setingkat peraturan pemerintah (PP) 
menjadi regulasi yang dirasa cukup mempunyai 
kekuatan hukum tetap, apalagi jika pelaksanaan di 
lapangan dibarengi dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri selaku instansi pembina bagi daerah. Penetapan 
PP dapat merujuk pada undang-undang pemerintah 
daerah yang sudah berjalan, yaitu Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penutup

Untuk mengatasi jumlah SilPA pemerintah daerah 
yang terus meningkat, perlu bagi pemerintah untuk 
membuat regulasi khusus yang mengatur jumlah 
maksimum dana idle pemda di perbankan. Kecilnya 
penyerapan anggaran oleh pemda yang berakibat pada 
mengendapnya dana pemda di perbankan berakibat 
pada tidak berjalannya pembangunan infrastruktur di 
daerah.
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Tabel urutan terbesar daerah yang memiliki dana Silpa 
terbesar di Indonesia 2014
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang sangat penting, yang artinya bahwa pajak 
mendominasi penerimaan negara secara keseluruhan. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara 
berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dimana masyarakat pembayar pajak tidak 
mendapat balas jasa secara langsung. Pajak yang dikenakan di hampir setiap negara, terutama 
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk belanja pemerintah, meskipun 
juga untuk tujuan yang lain. Dilihat dari penerimaan per jenis pajak neto selama kurun waktu 2010 
hingga 2014 nampak bahwa, termasuk dengan PPh migas, rata-rata pertumbuhannya adalah 
sebesar 11,98 persen. Namun jika diperhatikan pertumbuhannya setiap tahun pada periode tersebut, 
pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 18,23 
persen, berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2014 pertumbuhannya sebesar 12,53 persen, 10,24 
persen, dan 6,92 persen. 

http://static.republika.co.id/                      

Penurunan tersebut secara dominan berasal dari PPh non 
migas yang rata-rata selama periode tersebut share-nya 
sebesar 46,45 persen. PPh non migas ini selama dua tahun 
terakhir pertumbuhannya relatif tidak banyak berubah, 
yaitu sekitar 9,68 persen, meskipun menurun dibandingkan 
pertumbuhannya di tahun 2011 yang sebesar 20,08 persen. 
Share kedua terbesar adalah PPN dan PPnBM, yaitu share-
nya rata-rata sebesar 40,26 persen. Pertumbuhan PPN 
dan PPnBM pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan 
peningkatan dari 20,47 persen menjadi 21,52 persen. 
Namun pada dua tahun terakhir, yaitu 2013 dan 2014 
pertumbuhannya justru menurun dari 13,96 persen menjadi 
6,27 persen. Sementara itu PPh migas sendiri rata-rata share-
nya sebesar 9,58 persen, dimana rata-rata pertumbuhannya 
sebesar 10,80 persen. Sejak tahun 2011 hingga 2014, 
pertumbuhan PPh migas menunjukkan penurunan terus 
menerus, yaitu 24,17 persen, 14,17 persen, 6,34 persen, dan 
-1,48 persen. Tabel 1 berikut ini menunjukkan pertumbuhan 
dan share dari penerimaan pajak neto tahun 2010 hingga 2014 

sebagaimana telah dibahas sebelumnya. 

Turunnya pertumbuhan penerimaan pajak dan besarnya 
pengeluaran pemerintah mendorong terus dicarinya 
alternatif sumber penerimaan yang baru. Alternatif tersebut 
antara lain dengan menerapkan kebijakan amnesti pajak 
atau pengampunan pajak sebagaimana tertuang dalam 
Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan 
Pajak. Dalam undang-undang tersebut disampaikan 
bahwa yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah 
penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai 
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar 
uang tebusan.

Penerapan amnesti pajak bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan dari tiga sumber utama. Sumber pertama adalah 
pendapatan dalam perekonomian domestik yang tidak 
dilaporkan karena beredar di dalam underground economy. 
Sumber kedua sebagai pendapatan yang potensial yang 

Perilaku Pembayar Pajak, Amnesti 
Pajak, dan Kepatuhan Pajak
Cornelius Tjahjaprijadi  *)
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bersumber dari flight capital. Amnesti 
pajak sebagai stimulus bagi warga 
negara untuk merepatriasi sejumlah 
dana yang dibawa secara illegal maupun 
legal keluar negeri. Sumber ketiga 
berasal dari pembayaran kembali pajak 
oleh mereka yang pajaknya kurang 
bayar tetapi tidak pernah melaporkan 
kesalahan ini karena faktor penalty 
yang terkait dengan penghindaran pajak 
(Uchitelle, 1989).

Hal yang perlu mendapat perhatian 
dalam jangka panjang terkait dengan 
amnesti pajakadalah dampaknya 
terhadap kepatuhan membayar pajak.
Amnesti pajak dapat meningkatkan 
kepatuhan membayar pajak di masa 
depan jika disertai dengan ekspektasi 
yang lebih besar dalam penegakan 
aturan dan hukum yang lebih kuat 
bagi para penghindar pajak. Kritikus 
berpendapat bahwa konsekuensi jangka 
panjang amnesti pajak cenderung 
menyebabkan dampak negatif yang 
signifikan terhadap kepatuhan 
sukarela. Mereka menyajikan beberapa 
argumen untuk mendukung kasus 
mereka. Pertama, wajib pajak yang 
jujur mungkin menganggap amnesti 
pajak sebagai special treatment untuk 
tax cheats. Jika wajib pajak yang jujur 
tidak senang dengan keringanan pajak 
yang diberikan kepada penghindar 
pajak dan menyimpulkan bahwa 
amnesti pajak tidak adil kepada 
mereka, maka kepatuhan mereka bisa 
menurun. Kedua, para pembayar pajak 
mungkin tidak percaya bahwa amnesti 
pajak adalah kesempatan satu kali 
untuk membayar pajak. Jika mereka 
mengantisipasi adanya amnesti pajak di 
masa depan, maka kepatuhan mereka 
mungkin akan menurun (Alm, et al, 
1990).

 

Amnesti Pajak dan Perilaku Pembayar 
Pajak

Prediksi perilaku individu pembayar 
pajak didasarkan pada beberapa faktor 
yang diduga dapat mempengaruhi 
keputusan individu untuk membayar 
pajak. Faktor pertama adalah adanya 
kekhawatiran akan deteksi dan 
hukuman. Namun Skinner dan Slemrod 
membuktikan bahwa deteksi dan 
hukuman tidak dapat menjelaskan 
perilaku kepatuhan membayar pajak 
dari seluruh individu (Alm, et al, 
1990). Dengan mengingat pajak yang 
diaudit serta hukuman yang mungkin 
dikenakan pada pajak yang diaudit, 
wajib pajak akan menunjukkan sikap 
penghindaran risiko jauh melebihi apa 
yang pernah diamati untuk kepatuhan 
yang diprediksi oleh expected utility theory  
untuk memperkirakan kepatuhan yang 
sebenarnya. Faktor kedua, keputusan 
terkait amnesti pajak mungkin menjadi 
cara bagaimana pembayar pajak yang 
jujur memandang amnesti pajak. Jika 
pembayar pajak yang jujur melihat 
amnesti pajak sebagai suatu reward 
atas tax cheats, maka mereka mungkin 
akan menganggap bahwa mereka 
dieksploitasi karena kepatuhan mereka, 
dan kepatuhan tersebut akan menurun 
seiring dengan pelaksanaan amnesti 
pajak. 

Faktor ketiga adalah dampak dari 
amnesti pajak terhadap ekspektasi 
adanya amnesti pajak di masa depan. 
Jika pembayar pajak percaya bahwa 
amnesti pajak bukan merupakan 
one-time program, maka mereka akan 
mengurangi kepatuhan mereka 
pada saat ini dalam mengantisipasi 
peluang di masa depan untuk 
membayar kembali pajaknya. Faktor 
keempat, pembayar pajak mungkin 
membayar pajaknya karena mereka 

menyadari bahwa pajak diperlukan 
untuk menjalankan program-program 
pemerintah. Faktor yang kelima adalah 
adanya aspek antar waktu dan saling 
ketergantungan terhadap kepatuhan 
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 
kepatuhan seorang pembayar pajak 
mungkin tergantung sebagian pada 
keputusan pembayar pajak yang lain 
dari waktu ke waktu. 

Dari kelima faktor di atas, dapat 
diformulasikan kembali berdasarkan 
hipotesis yang dibuat oleh Alm, McKee, 
dan Beck (1990) sebagai berikut. 
Pertama, kepatuhan membayar pajak 
akan menurun setelah adanya amnesti 
pajak. Pembayar pajak yang jujur 
menganggap amnesti pajak unfair 
karena mereka yang tidak memenuhi 
kewajiban sebelumnya ditawarkan 
kesempatan untuk menebus tanpa 
hukuman. Dan juga ada pembayar pajak 
yang mungkin mengantisipasi amnesti 
pajak di masa depan. Hal-hal tersebut 
akan dapat menurunkan kepatuhan 
pembayar pajak. Kedua, efek antisipasi 
akan turun dari waktu ke waktu. Hal ini 
mungkin terjadi jika ekspektasi adanya 
amnesti pajak di masa depan dikurangi 
dengan adanya jaminan pemerintah 
bahwa amnesti pajak merupakan satu 
kali kesempatan untuk membayar 
kembali pajak. Ketiga, pemerintah dapat 
menghilangkan efek antisipasi dengan 
menjanjikan bahwa amnesti pajak tidak 
akan diulang.Pendukung amnesti pajak 
berargumentasi bahwa kesuksesan 
amnesti pajak diikuti oleh peningkatan 
upaya penegakan peraturan yang 
mengikutinya. Upaya tersebut 
akan meningkatkan kemungkinan 
dilakukannya audit dan hukuman 
terhadap penghindaran pajak.

Keempat, kepatuhan membayar pajak 
yang meningkat seiring dengan amnesti 

Tahun Total Peneri-
maan dengan 

PPh Migas

PPh Non migas PPN PPnBM PBB Pajak Lainnya PPh Migas

Jumlah Growth Jumlah share Growth Jumlah share Growth Jumlah share Growth Jumlah share Growth Jumlah share Growth

2010 628.23 298.17 47.46 230.60 36.71 36.61 5.83 3.97 0.63 58.87 9.37

2011 742.74 18.23 358.03 48.20 20.08 277.80 37.40 20.47 29.89 4.02 -18.36 3.93 0.53 -1.01 73.10 9.84 24.17

2012 835.83 12.53 381.60 45.66 6.58 337.58 40.39 21.52 28.97 3.47 -3.08 4.21 0.50 7.12 83.46 9.99 14.17

2013 921.40 10.24 417.69 45.33 9.46 384.72 41.75 13.96 25.30 2.75 -12.67 4.94 0.54 17.34 88.75 9.63 6.34

2014 986.13 6.92 459.08 46.60 9.91 408.83 41.50 6.27 23.48 2.38 -7.19 6.29 0.64 27.33 87.44 8.88 -1.48

Rata-
Rata

11.98 46.45 11.51 40.26 15.55 3.15 -10.32 0.55 12.70 9.58 10.80

Sumber : Laporan Tahunan 2014 Direktorat Jenderal Pajak (diolah)
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pajak yang diikuti oleh penegakan 
peraturan yang lebih tegas dapat 
diperoleh melalui penegakan peraturan 
itu sendiri. Disain amnesti pajak dapat 
mempengaruhi jumlah pajak yang 
dibayar selama amnesti pajak itu 
sendiri. Terdapat kemungkinan bahwa 
pembayar pajak akan membayar 
penuh pajaknya jika mereka tahu 
bahwa penggelapan pajak akan dapat 
lebih dideteksi dan dihukum seiring 
dengan pelaksanaan amnesti pajak. 
Kelima, jumlah pajak yang dibayar 
dalam amnesti pajak tergantung dari 
rezim pasca amnesti pajak. Jika usaha 
penegakan peraturan meningkat 
dan jika pembayar pajak tidak 
mengantisipasi amnesti pajak di masa 
depan, maka akanlebih banyak pajak 
yang dibayarkan.  

Perilaku Pembayar Pajak dan 
Kepatuhan Penyampaian SPT PPh

Penjelasan mengenai kemungkinan 
perilaku pembayar pajak yang telah 
disampaikan sebelumnya dapat 
dikaitkan dengan kepatuhan dalam 
menyampaikan SPT PPh. Jika dilihat 
pada tabel 2 nampak bahwa jumlah 
wajib pajak terdaftar wajib SPT PPh 
terus meningkat dari tahun 2012 hingga 
2014 dengan rata-rata pertumbuhan 
sebesar 1,97 persen. Pertumbuhan 
tertinggi diperoleh dari wajib pajak 
badan yang rata-rata sebesar 6,68 
persen, sedangkan wajib pajak orang 
pribadi rata-rata tumbuh di bawahnya, 
yaitu sebesar 1,69 persen. 

Sementara itu SPT Tahunan PPh 
yang merupakan jumlah SPT Tahunan 
PPh yang diterima oleh Direktorat 
Jenderal Pajak selama masa satu tahun 
menunjukkan kondisi yang berbeda. 
Dengan rata-rata pertumbuhan SPT 
Tahunan PPh yang sebesar 6,97 persen, 

rata-rata SPT Tahunan PPh yang 
disampaikan oleh wajib pajak badan 
relatif rendah, yaitu sebesar 0,39 persen 
dibandingkan dengan rata-rata SPT 
Tahunan PPh yang disampaikan oleh 
wajib pajak orang pribadi yang sebesar 
7,36 persen. 

Kondisi tersebut menimbulkan suatu 
hal yang menarik, yaitu di satu sisi rata-
rata pertumbuhan jumlah wajib pajak 
badan lebih besar dari wajib pajak orang 
pribadi, namun di sisi lain rata-rata 
pertumbuhan SPT Tahunan PPh yang 
disampaikan oleh wajib pajak badan 
lebih rendah dari yang disampaikan 
oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini 
dapat diduga bahwa wajib pajak badan 
memiliki kecenderungan kurang patuh 
dalam menyampaikan SPT Tahunan 
PPh dibandingkan dengan wajib pajak 
orang pribadi. Dengan kata lain, wajib 
pajak orang pribadi diduga lebih patuh 
dalam menyampaikan SPT Tahunan 
PPh. 

Jika hal ini dikaitkan dengan rasio 
kepatuhan maka terlihat bahwa rata-
rata rasio kepatuhan wajib pajak badan 
lebih rendah, yaitu sebesar 50,76 persen 
dibandingkan rata-rata rasio kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang sebesar 
58,27 persen. Dan jika diperhatikan 
lebih seksama, rasio kepatuhan wajib 
pajak badan cenderung terus menurun 
dari tahun 2012 hingga tahun 2014, 
yaitu sebesar 53,36 persen, 51, 88 
persen, dan 47,05 persen. Sementara 
itu wajib pajak orang pribadi meskipun 
rasio kepatuhannya sempat menurun 
di tahun 2014, namun memiliki 
kecenderungan meningkat dari tahun 
2012 hingga tahun 2014.

Terdapat beberapa hal yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan pembayar 
pajak. Pertama, adanya hubungan 

antara kepatuhan membayar pajak 
dengan tarif pajak. Tarif pajak dapat 
mempengaruhi kepatuhan membayar 
pajak secara negatif. Artinya, semakin 
tinggi tarif pajak maka kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak semakin 
rendah, sebagaimana disampaikan oleh 
Clotfelter (1983). Namun juga terdapat 
kajian empiris yang memberikan hasil 
yang berbeda, yaitu adanya hubungan 
yang positif antara tarif pajak dengan 
kepatuhan membayar pajak yang 
berarti bahwa semakin tinggi tarif 
pajak maka semakin tinggi pula 
kepatuhan membayar pajak, seperti 
yang disampaikan oleh Andreoni, 
Erard, dan  Feinstein (1998). Kedua, 
adanya hubungan antara kepatuhan 
membayar pajak dengan probabilitas 
audit dan denda pajak. Hasil kajian 
dari Alm, Jackson, dan McKee (1992) 
menunjukkan bahwa dengan semakin 
besarnya probabilitas audit dan 
hukuman, maka pelaporan pajak 
oleh wajib pajak semakin meningkat. 
Sementara itu Andreoni, Erard, dan  
Feinstein (1998) menunjukkan kondisi 
yang berbeda, yaitu kepatuhan pajak 
meningkat meskipun probabilitas audit 
rendah dan sanksi pajaknya ringan.  

Upaya Tindak Lanjut

Perilaku pembayar pajak terhadap 
kepatuhan membayar pajak 
sebagaimana yang telah disampaikan 
sebelumnya perlu disikapi dengan disain 
amnesti pajak yang merupakan one-time 
program, dimana tentunya diikuti dengan 
law enforcement yang tegas. Penerapan 
audit dan hukuman perlu difokuskan 
pada wajib pajak yang terindikasi 
menghindari dan menggelapkan pajak. 
Law enforcement yang tegas hendaknya 
memberikan rasa keadilan serta efek 
jera sehingga wajib pajak yang tidak 
patuh akan merasa khawatir dihukum, 
sedangkan wajib pajak yang taat akan 
merasa bangga dengan diberikan 
penghargaan. Kajian lebih lanjut untuk 
mengetahui dampak perilaku pembayar 
pajak dan amnesti pajak terhadap 
kepatuhan membayar pajak rasanya 
tetap menarik untuk dilakukan.
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Kebijakan Tax Amnesty, Patriotisme 
dan Nasionalisme
Makmun Syadullah  *)

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan FIskal, Kementerian Keuangan RI

Ada ungkapan bahwa uang tidak mengenal kewarganegaraan, uang akan datang jika ada 
peluang bisnis yang membawa keuntungan, sebaliknya uang akan pergi apabila tidak ada 
peluang bisnis yang menguntungkan. Jadi tidak aneh apabila banyak pengusaha Indonesia 
yang pada awalnya memulai bisnis di dalam negeri, menikmati banyak fasilitas insentif hingga 
menjadi besar, namun setelah besar dan kondisi ekonomi kurang kondusif untuk bisnis 
mereka, dengan mudah mereka kabur ke luar negeri. 
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kebijakan ini. Partisipasi mereka sangat 
penting,  bukan saja karena negara 
sedang membutuhkan uang untuk 
mendanai pembangunan,  tingkat 
kesejahteraan masyarakat Indonesia 
juga masih memprihatinkan. Tidak 
“elok” apabila para miliarder dan dunia 
usaha hanya memikirkan keuntungan 
sendiri, kembali ke Indonesia ketika 
preekonomian menguntungkan  bisnis 
mereka dan melarikan diri ketika 
ekonomi tidak menguntungkan.

Sebagai warga negara yang baik 
tentunya kita harus menyadari bahwa 
mungkin sebagian besar kita yang 
sekarang banyak menikmati “kue 
pembangunan” belum tentu ikut 
berjuang saat meraih kemerdekaan dari 
tangan penjajah. Untuk itu janganlah 
menjadi warga negara yang “licik”, yang 
maunya hanya menumpuk-numpuk 
harta kekayaan yang diperoleh di dalam 
negeri kemudian diparkir di luar negeri. 

Karena tidak ikut berjuang secara fisik 
melawan penjajah, sebagai warga 
negara yang baik kita dituntut berjiwa 
patriotisme dan nasionalisme. Jangan 
makan sendiri “kue pembangunan” 
tanpa memperlihatkan rasa empati 
terhadap warga negara yang kurang 
beruntung. Ada hak warga yang harus 
dikeluarkan oleh para miliarder dan 
dunia usaha yakni dalam bentuk pajak. 

Dari sisi wajib pajak, memang tidak 
mudah untuk mengikuti kebijakan tax 
amnesty. Setidaknya ada tiga hal yang 
harus dipersiapkan, yakni: Pertama, 
pengusaha harus mengidentifikasi 
aset dan utang. Kedua, mereka 
membersihkan administrasi karena 
ada pengalihan harta dari luar ke dalam 
negeri, dan yang ketiga, pengusaha 
besar harus mencari uang untuk 
membayar uang tebusan. Namun 
jangan sampai juga rumitnya persiapan 
tersebut membuat miliarder dan 
dunia usaha tidak mengikuti kebijakan 
tax amnesty. Sedangkan dari sisi 
pemerintah, melihat rumitnya persiapan 
untuk mengikuti kebijakan tax amnesty, 
mungkin perlu mempertimbangkan 
perpanjangan masa berlakunya 
kebijakan demi suksesnya pelaksanaan 
kebijakan itu sendiri. 

US$ 130 juta. 

Setelah krisis keuangan, Amerika 
Serikat juga menjalankan kebijakan 
pengungkapan kekayaan secara 
sukarela. Sejak 2009, regulator 
keuangan Amerika Serikat  mampu 
mengumpulkan tambahan pajak dan 
denda mencapai US$ 6,5 miliar. Empat 
puluh lima ribu orang Amerika Serikat 
secara sukarela mengungkapkan 
kepemilikan assetnya.

Pengalaman lain ditunjukkan oleh 
Argentina, melalui kebijakanTax amnesty, 
pada tahun 1995, pemerintah berhasil 
mengembalikan dana warga yang 
diparkir di luar negeri mencapai sekitar 
US$3.9  miliar dibawa kembali ke 
Argentina. Pada tahun 1997, melalui 
kebijakan Tax amnesty, India juga 
berhasil membawa kembali US$ 2,5 
miliar masuk ke dalam negeri. Pada 
awal 2000-an, Kazakhstan berhasil 
memulangkan sekitar US$ 480 juta. 

Di atas adalah sekedar contoh beberapa 
negara yang berhasil menjalankan 
kebijakan Tax amnesty. Tentunya 
keberhasilan ini tidak terlepas dari 
sikap patriotisme dan nasionalisme 
warga negaranya. Apabila warga negara 
bersikap masa bodoh dan menganut 
paham bahwa uang tidak mengenal 
kewarganegaraan, mereka tak akan 
membawa kembali uangnya mengalir 
ke dalam negeri.

Patriotisme and Nasionalisme

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam 
konteks nasionalisme, Sofyan Wanandi 
dan James Riady telah memberikan 
contoh yang baik. Kedua pengusaha 
tidak hanya melaporkan asetnya, tetapi 
juga memulangkan sebagian besar dari 
dana yang akan diinvestasikan di luar 
negeri kembali ke Indonesia. Mereka 
berdua berharap yang dilakukannya 
dapat menjadi contoh dan mendorong 
miliarder lainnya untuk mengikutinya.

Harus diakui bahwa semangat 
patriotisme dan nasionalisme sebagian 
warga Indonesia mulai menurun. 
Kebijakan Tax amnesty seharusnya 
menjadi momen yang tepat untuk 
menunjukkan semangat patriotisme 
dan nasionalisme, untuk itu miliarder 
dan dunia usaha diharapkan ikut 
berpartisipasi dalam mensukseskan 

Pemerintah sekarang ini sedang 
membutuhkan dana yang cukup besar 
untuk menjaga ketahanan negara. 
Untuk itu Wakil Presiden Jusuf Kalla 
meminta semua elemen masyarakat 
dapat menjaga negara tidak  jatuh. 
Menurut Kalla, Indonesia tidak memiliki 
masalah politik, karena sistem politik 
telah berjalan cukup efektif. Situasi 
politik juga relatif menguntungkan, 
Namun menurut Kalla, ekonomi 
sebagai salah satu pilar ketahanan 
bangsa menghadapi sejumlah masalah. 
Pertumbuhan ekonomi yang melambat, 
seperti halnya yang dialami oleh hampir 
semua negara di dunia. Oleh karena 
itu, pertumbuhan ekonomi harus 
dijaga agar tidak jatuh. Jika gagal akan 
mengganggu ketahanan suatu bangsa.

Salah satu kepedulian masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam menjaga 
ketahanan bangsa adalah melalui 
berpartisipasi dalam kebijakan Tax 
amnesty. Para miliarder Indonesia yang 
selama ini memarkir uangnya di luar 
negeri diharapkan membawa kembali 
pulang uangnya. Tentunya untuk 
merealisir keinginan pemerintah ini 
semudah tidak membalikan tangan. 
Diperlukan sikap patriotisme dan rasa 
nasionalisme para miliarder. 

Menurut data  Direktorat Jenderal 
Pajak, per akhir Agustus 2016, total 
aset bersih yang dilaporkan dalam 
Surat Pernyataan Harta di tax amnesty 
masih sangat kecil, apalagi nilai 
repatriasi masih sangat jauh dari yang 
diharapkan.  Apabila tidak ada lonjakan 
fantastis sampai akhir September, 
target repatriasi Rp 1000 triliun ke 
sistem perekonomian nasional pada 
tahun ini akan meleset jauh. 

Pengalaman kebijakan Tax amnesty 
di berbagai negara menunjukkan 
bahwa ketika negara membutuhkan 
kehadiran miliarder untuk menjaga 
ketahanan negara, mereka siap untuk 
membawa pulang uang ke negaranya. 
Keberhasilan kebijakan tax amnesty 
yang diluncurkan Presiden Putin cukup 
mengejutkan, Rusia berhasil membujuk 
warganya yang menyembunyikan uang 
tunainya di luar negeri untuk dibawa 
kembali pulang.  Dalam enam bulan 
pertama tahun 2007, kebijakan tax 
amnesty Rusia berhasil mengumpulkan 
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Pembentukan Jakarta International 
Halal Hub Sebagai Upaya Peningkatan 
Ekspor Produk Halal

Rita Helbra Tenrini*)

Perhelatan dunia The World Islamic Economic Forum (WIEF) baru saja selesai dilaksanakan 
pada awal bulan Agustus. Sebanyak 10 Nota Kesepahaman untuk berkolaborasi dan 
mempromosikan bisnis dan inisiatif ekonomi telah dilaksanakan antar negara yang 
berpartisipasi dalam WIEF tersebut. Nota kesepahaman ini di bidang real estate, fasilitas 
medis, industri halal, industri waralaba, keuangan syariah dan pasar modal, dengan total 
transaksi sebesar USD 899,6 juta.
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Dalam penutupan WIEF, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani menyampaikan 
bahwa pemerintah, lembaga-lembaga 
keuangan nasional dan internasional, 
para pembuat kebijakan, investor, 
dan akademisi harus bekerja sama 
dalam memperluas dan memperkuat 
keuangan dan ekonomi Islam. 
Menkeu juga berharap WIEF dapat 
menjadi forum yang akan membantu 
memberdayakan usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) sehingga dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi.  
Untuk menjamin kelangsungan hidup 
UMKM tersebut maka dibutuhkan 
upaya dari berbagai pihak. (WIEF, 2016)

Tun Musa Ketua WIEF Foundation 
pada pidato penutupan WIEF juga 
mengatakan untuk meningkatkan level 
keuangan syariah dan industri halal ke 
tingkat global, diperlukan peningkatan 
kesadaran dan membangun kolaborasi 
yang lebih baik antara usaha UMKM 
yang ada dan industri besar. Hal ini 
nantinya juga akan mendorong inovasi 
dan dapat menjadikan UMKM sebagai 
bisnis yang bernilai tinggi. (WIEF, 2016)

Salah satu nota kesepakatan bersama 
yang dilaksanakan pada saat WIEF 
adalah nota kesepakatan bersama 
antara PT. Pelabuhan Indonesia II 
(Persero) dan PT. Jakarta Industrial 
Estate Pulogadung. Nota kesepakatan 
ini adalah mengenai penyusunan 
kajian kerjasama pembangunan dan 
pengoperasian Integrated Logistic Area 
untuk International Halal Hub di kawasan 
Jakarta Industrial Estate Pulogadung 
(JIEP).

Jakarta International Halal Hub 
merupakan layanan integrasi yang 
terdiri dari Jakarta Halal Hub Port and 
Logistic yang dikelola oleh PT. Multi 
Terminal Indonesia(MTI) dan Halal 
Zone & Creativity Industrial Estateyang 
dikelola oleh PT. Jakarta Industrial 
Estate Pulogadung (JIEP). Halal Hub 
Port and Logistic akan dioperasikan 
bekerja sama dengan Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI),  yang akan menjamin 
seluruh produk baik yang masuk dan 
keluar dari pelabuhan ditangani sesuai 
dengan standar jaminan halal yang 
dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Halal Zone 
and Creativity Industrial Estate nantinya 
akan menjadi etalase dan show case 
bagi industri halal. Sinergi dari MTI dan 
JIEP menghasilnya konsep Halal Logistic 
dan Halal Supply Chain Management, 

dimana layanan logistik dan proses 
yang terintegrasi, terkoordinasi, dan 
terkontrol pergerakannya mulai 
dari bahan baku menjadi produk 
jadi dan mengirimkannya pada 
konsumendilaksanakan dalam suatu 
kawasan industri (Antara, 2016).

Penekanan pada pentingnya produk 
halal kini juga terus berkembang. 
Kebutuhan akan produk halal menjadi 
kekuatan pasar baru dan menjadi 
identitas baru. Produk halal sekarang 
menjadi hal yang umum, yang 
mempengaruhi dan mengubah persepsi 
tentang bagaimana bisnis harus 
dilakukan, termasuk sudut pandang 
pemasaran. Sekarang ini, konsep “halal” 
tidak lagi hanya murni masalah agama. 
Di kalangan bisnis dan perdagangan, 
hal ini menjadi simbol global untuk 
jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. 
Produk halal adalah produk yang sesuai 
dengan konsep syariah, yaitu tidak 
melibatkan penggunaan bahan haram 
(dilarang), eksploitasi tenaga kerja atau 
lingkungan, dan tidak berbahaya atau 
dimaksudkan bukan untuk tujuan 
yang berbahaya (Hanzaee K.H. AND 
Ramezani M.R., 2011). 

Aspek halal masuk sebagai salah 
satu ketentuan mutu pangan secara 
internasional oleh Codex Alimentarius 
Commission (CAC) yang didirikan 
Organisasi Pangan Dunia (FAO) dan 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 
1997. Sejak itu, produk halal semakin 
diminati konsumen dunia, baik Muslim 
maupun non-Muslim. Produk halal 
bermakna baik, yang mencakup 

 
Tabel 1. Populasi Muslim Berdasarkan Wilayah Tahun 2010, 2030

Estimasi Populasi 
Muslim (juta)

Persen 
(%)

Proyeksi Populasi 
Muslim (juta)

Persen 
(%)

Asia-Pasifik 1.005,51                  62,1% 1.295,63                     59,2%
Timur Tengah-Afrika Utara 321,87                      19,9% 439,45                         20,1%
Sub-Sahara Afrika 242,54                      15,0% 385,94                         17,6%
Eropa 44,14                        2,7% 58,21                           2,7%
Amerika 5,26                          0,3% 10,93                           0,5%

TOTAL 1.619,31                  100% 2.190,15                     100%

2010 2030
Wilayah

 
 SUMBER : PEW RESEARCH CENTER’S FORUM ON RELIGION & PUBLIC LIFE(2011)

Tun Musa Ketua WIEF 
Foundation pada pidato 
penutupan WIEF juga 
mengatakan untuk 
meningkatkan level 
keuangan syariah dan 
industri halal ke tingkat 
global, diperlukan 
peningkatan kesadaran dan 
membangun kolaborasi 
yang lebih baik antara 
usaha UMKM yang ada dan 
industri besar. 
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Indonesia, Pakistan dan Turki. 
Tingginya permintaan konsumen 
halal menyebabkan munculnya 
berbagai produk dengan label halal 
lainnya, termasuk jasa perbankan dan 
pariwisata.

Hasil penelitian Edbiz dalam Global 
Islamic Finance Report 2013 
menyatakan bahwa industri halal global 
diperkirakan bernilai sekitar USD2.3 
triliun (tidak termasuk keuangan 
syariah), dengan pertumbuhan setiap 
tahun kurang lebih sebesar 20%, atau 
sekitar USD560 miliar per tahun. Hal 
tersebut yang menjadikan industri 
halal global menjadi salah satu 
segmen konsumen yang paling cepat 
berkembang di dunia. Pasar halal global 
saat ini tidak hanya terbatas pada 
industri makanan dan produk yang 
terkait dengan makanan, akan tetapi 
berkembang ke sektor industri lainnya 
seperti industri obat-obatan, kosmetik, 
produk kesehatan, peralatan mandi dan 
alat kesehatan serta beberapa jenis 
sektor jasa seperti logistik, pemasaran, 
media cetak dan media elektronik, 
kemasan, branding, dan pembiayaan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui 
bahwa total pasar global makanan 
halal mengalami peningkatan dari 
tahun 2009 sebesar USD 634,5 miliar 
menjadi USD 661, 6 miliar pada tahun 
2010. Pasar global makanan halal ini 
sekitar 20 persen dari seluruh nilai 
industri makanan di dunia. Melihat 
potensi peningkatan baik dari sisi 
populasi maupun pendapatan dari para 
konsumen halal, dan adanya perkiraan 
peningkatan permintaan makanan 
lebih dari 70% pada tahun 2050, maka 
dapat diasumsikan permintaan untuk 
makanan halal juga akan meningkat 
di masa depan. (Edbiz Consulting. 
nd). Selain makanan halal, beberapa 
sektor industri juga memiliki potensi 
peningkatan permintaan untuk produksi 
halalnya sebagai berikut.

Beberapa sektor yang juga memiliki 
potensi di pasar halal global adalah 
Kosmetik/Keperluan Pribadi, Pertanian, 
Farmasi, Keuangan Syariah, Logistik 
dan Industri  Pariwisata. Melihat 
begitu besarnya potensi pasar halal 
di dunia dan perkembangannya, 
maka dibutuhkan adanya suatu 

keselamatan, kesehatan, lingkungan, 
keadilan, serta keseimbangan alam. 
Untuk itu, produk halal, terutama 
makanan, mendapatkan jaminan 
keselamatan dan kesehatan sehingga 
diakui dunia, setidaknya di negara-
negara Muslim. (Kemendag, 2015)

Populasi muslim di dunia diperkirakan 
kurang lebih 23 persen dari seluruh 
populasi di dunia. Jumlah ini akan terus 
meningkat dari 1,6 miliar di tahun 2010 
menjadi 2,2 miliar di tahun 2030 atau 
sekitar 35 persen menurut proyeksi 
populasi muslim dari PEW Research 
Center’s Forum on Religion & Public 
Life(2011). Berdasarkan wilayahnya, 
pada tahun 2010, populasi muslim 
terbesar berada di wilayah Asia Pasifik 
dengan persentase sebesar 62,1  
persen, kemudian Timur Tengah-Afrika 
Utara sebesar 19,9 persen, Sub-Sahara 
Afrika sebesar 15 persen, Eropa 
sebesar 2,7 persen kemudian Amerika 
0,3 persen. Tabel populasi muslim 
berdasarkan wilayah pada tahun 2010, 

2030, dapat dilihat pada tabel 1

Melihat trend peningkatan populasi 
muslim dapat diketahui bahwa 
pasar halal di seluruh dunia juga 
akan mengalami peningkatan. Hal ini 
juga didorong adanya pertumbuhan 
konsumen halal di kalangan kelas 
menengah di negara-negara dengan 
populasi muslim terbesar seperti 

Tabel 2. Pasar Global Makanan Halal berdasarkan wilayah

 

Wilayah
2009                       

(miliar USD)
2010                       

(miliar USD)
Asia 400 418,1
Timur Tengah/Afrika 150,6 155,9
Eropa 66,6 69,3
Amerika 16,1 16,7
Australia/ Oceania 1,2 1,6

Total 634,5 661,6
Sumber : Edbiz Consulting, nd.

Tabel 3. Potensi Nilai Pasar Halal

 

Sektor
Potensi Nilai Pasar 
Halal (miliar USD) 

Kosmetik/ Keperluan Pribadi 177
Pertanian 41,5
Farmasi 30,3
Keuangan Syariah 25
Logistik 0,17
Industri Pariwisata 0,13

TOTAL 274,1

Sumber : Edbiz Consulting, nd.

Plt. Direktur Jenderal 
Pengembangan Ekspor 
Nasional Kemendag Tjahya 
Widayanti menegaskansudah 
saatnya produk halal 
Indonesia bersaing 
memasuki pasar potensial, 
terutama di wilayah Asia 
Pasifik, mengingat lebih dari 
setengah populasi muslim 
dunia berpusat di Asia
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international halal hub di Indonesia. 
Pembentukan Jakarta International 
Halal Hub untuk menangkap potensi 
pasar halal di dunia dan memenuhi 
permintaan produk halal yang masuk 
maupun keluar dari wilayah Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional Kemendag Tjahya 
Widayanti menegaskan sudah saatnya 
produk halal Indonesia bersaing 
memasuki pasar potensial, terutama 
di wilayah Asia Pasifik, mengingat 
lebih dari setengah populasi muslim 
duniaberpusat di Asia.(Kemendag, 2016)

Indonesia sebagai negara dengan 
populasi muslim terbesar di seluruh 
dunia memiliki potensi sebagai 
produsen produk halal terbesar di dunia. 
Peningkatan permintaan produk halal 
ini dapat juga dimanfaatkan oleh sekitar 
57,9 juta pelaku UMKM, seperti harapan 
dari Menteri Keuangan dari ajang WIEF 
yang baru saja berakhir. Indonesia 
memiliki potensi sebagai eksportir 
produk halal ke beberapa negara 
dengan populasi muslim besar seperti 
Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Mesir 
dan negara lainnya. 

Beberapa perhelatan dunia yang 
dilaksanakan di negara yang bukan 
mayoritas muslim, juga menjadi peluang 
bagi Indonesia. Seperti terpilihnya Tokyo 
sebagai tuan rumah Olimpiade 2020, 
pemerintah Jepang menargetkan 30 
juta orang asing berkunjung ke Jepang 
pada tahun 2020. Dengan adanya ajang 
olimpiade ini pemerintah Jepang lebih 
memperhatikan pasar produk halalnya, 
hal ini terlihat dampaknya pada industri 
restoran di Jepang. Kementerian 
Perdagangan optimistis dapat 
menangkap peluang ini dan nantinya 
akan mampu menggenjot ekspor 
produk halal ke Jepang (Ika A. 2016).

Produk yang akan keluar atau 
masuk negara Indonesia melalui 
,Jakarta International Halal Hub akan 
mendapatkan standar jaminan halal 
produk yang dikeluarkan oleh LPPOM 
MUI, standar jaminan halal ini telah 
diakui oleh pasar internasional. 
Menurut data yang dimiliki oleh LPPOM 
MUI (n.d.), tak kurang dari 22 negara 
dengan 48 lembaga keislaman maupun 
lembaga fatwa internasional telah 
mengakui dan menerima fatwa halal 

yang telah ditetapkan oleh MUI. Sistim 
sertifikasi halal dan sistim jaminan 
halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI 
telah pula diterima dan diadopsi oleh 48 
lembaga sertifikasi halal internasional, 
seperti lembaga-lembaga sertifikasi 
halal di kawasan ASEAN, Australia, 
Eropa bahkan juga Amerika dan Afrika.

Pembentukan Jakarta International 
Halal Hub diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif kepada 
perekonomian, terutama peningkatan 
peran dari pelaku UMKM. Selain itu 
dapat menangkap potensi pasar halal 
di dunia yang semakin meningkat, 
dan memenuhi kebutuhan pasar halal 
dalam maupun luar Indonesia.
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Perwujudan penjaminan polis 
merupakan program yang memang 
mendesak dilakukan mengingat industri 
asuransi mempunyai peranan krusial 
dalam sistem keuangan nasional. 
Industri asuransi merupakan sektor 
utama di industri keuangan setelah 
perbankan (OJK, 2016). Estimasi 
kontribusi industri asuransi terhadap 
GDP pada tahun 2015 mencapai 5,08%,  
lebih tinggi dibandingkan kontribusi 
industri keuangan non-bank lainnya 
seperti dana pensiun (1,74%) dan 
pembiayaan (3,91%). Jumlah usaha 
perasuransian di Indonesia juga jauh 
lebih banyak dibandingkan negara-
negara ASEAN. Data OJK (2016) 
menunjukkan bahwa total terdapat 
146 perusahaan dengan total aset 
pada tahun 2015 mencapai sebesar 

Program Penjaminan Polis Asuransi 
Harus Menghasilkan Tata Kelola Yang 
Komprehensif

Setelah bertahun-tahun diwacanakan tanpa ujung, sistem penjaminan polis asuransi kini 
bakal segera diwujudkan. Hal ini semata-mata bertujuan  untuk melindungi konsumen dan 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. 

Rp. 853,42 triliun. Estimasi rasio total 
aset industri asuransi dibandingkan 
total aset industri keuangan sebesar 
7,46%, lebih tinggi dibandingkan industri 
keuangan non-bank lainnya seperti 
dana pensiun (2,56%) dan pembiayaan 
(5,74%). 

Industri perasuransian mempunyai 
peran yang signifikan dalam 
mendukung proses pembangunan 
melalui pemupukan dana jangka 
panjang dalam jumlah yang besar. 
Peran ini dapat berimplikasi terhadap 
sumber pembiayaan pembangunan 
dan pertumbuhan. Industri asuransi 
juga tidak dapat dipisahkan dengan 
industri keuangan lainnya seperti 
perbankan maupun dengan kehidupan 
masyarakat. Kegagalan industri 

Lokot Zein Nasution *)

asuransi secara otomatis dapat 
berimplikasi terhadap industri keuangan 
lainnya maupun kehidupan masyarakat 
secara luas. 

Melalui peran penting industri 
asuransi terhadap perekonomian, 
maka stabilitas industri asuransi 
merupakan suatu keharusan untuk 
mendorong terciptanya stabilitas 
sistem keuangan nasional. Penjaminan 
polis merupakan alat untuk menjaga 
stabilitas industri asuransi melalui 
penjagaan kepercayaan para pemegang 
polis. Penjaminan ini sudah diwujudkan 
dalam Rancangan Undang-Undang 
tentang Program Penjaminan Polis 
yang merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian (UU Perasuransian).

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal



WARTA FISKAL | EDISI  #4/2016
39

ANALISIS

Meski rancangan program penjaminan 
polis sudah hampir diselesaikan, tetapi 
pada prinsipnya pekerjaan rumah belum 
selesai. Industri asuransi merupakan 
jenis industri yang kompleks, padat 
modal, dan dengan tata kelola 
yang rumit, sehingga secara teknis 
penjaminan terhadap produk asuransi 
juga diperlukan pasal yang tidak sedikit. 
Semua harus diakomodasi melalui 
penciptaan aturan main (rules of the 
game) yang benar-benar komprehensif, 
mengingat industri asuransi yang 
sehat memerlukan pengaturan dan 
pengawasan yang ketat. Berkaca 
pada perbankan, pengawasan dan 
pengaturan yang ketat pun masih 
menimbulkan kerapuhan banyaknya 
pelaku usaha yang mengalami 
penutupan. Oleh karena itu, diperlukan 
tata kelola yang optimum melalui 
jangkauan yang lebih komprehensif 
pada penjaminan polis. Hal ini 
diharapkan dapat melindungi para 
pemegang polis sekaligus memitigasi 
kemungkinan pelaku industri asuransi 
mengalami kesulitan usaha dan 
insolvency. 

Perkembangan Industri Asuransi 
Beriringan Dengan Probabilitas Risiko 
Usaha

Adanya program penjaminan polis yang 
komprehensif sangat dibutuhkan ketika 
industri perasuransian berkembang 
pesat. Pemegang polis adalah pihak 
yang mengikatkan diri berdasarkan 

perjanjian dengan perusahaan asuransi 
dan perusahaan reasuransi baik 
konvensional maupun syariah untuk 
mendapatkan perlindungan atau 
pengelolaan atas risiko bagi dirinya, 
tertanggung, maupun peserta lainnya.

Semakin pesat jumlah pelaku industri 
asuransi, maka terdapat risiko 
kegagalan usaha yang juga bertendensi 
semakin meningkat dari setiap 
pelakunya akibat perebutan pangsa 
pasar yang semakin sengit. Perusahaan 
asuransi bisa kehilangan potensi akibat 
tergerus oleh pangsa preminya, dan 
harus mampu meraih pertumbuhan 
minimal setara dengan pencapaian 
industri. Dalam kasus demikian, maka 
sifat persoalannya cukup kompleks.

Dalam perspektif teoritis, hal ini 
dikenal sebagai teori perebutan 
pasar (contestable market theory) 
yang semakin berisiko jika karakter 
industrinya juga sarat akan risiko. 
Industri asuransi merupakan ciri 
industri yang sangat kompetitif dan 
berisiko, yaitu perusahaan lain masih 
mungkin masuk dan menghadapi biaya 
yang sama besarnya dengan yang 
ditanggung perusahaan sebelumnya 
dan bisa keluar kapan saja tanpa biaya 
apapun (free entry and free exit). Dalam 
situasi pasar seperti ini, terdapat 
persaingan potensial dan perusahaan 
akan mengenakan harga yang hanya 
cukup menutup biaya rata-rata. 
Tingginya risiko kegagalan usaha dalam 

kasus sektor keuangan akan sangat 
berbahaya jika dihadapkan dengan 
nasabah, yakni di asuransi adalah para 
pemegang polis. Terlebih lagi karakter 
persoalan pada industri asuransi 
sangatlah kompleks.

Jumlah investasi industri asuransi 
di Indonesia tumbuh sangat pesat 
(Gambar 1), sehingga seperti telah 
dijelaskan di atas, maka probabilitas 
adanya risiko kegagalan usaha pada 
setiap pelakunya akan semakin tinggi. 
Tingginya investasi mencerminkan 
berkembangnya jumlah pelaku industri 
asuransi beserta ornamen-ornamen 
pendukung lainnya. 

Pada tahun 2011, jumlah investasi 
industri asuransi masih sebesar 419,6 
trilliun rupiah, kemudian pada tahun 
2012 meningkat menjadi 497,32 
triliun rupiah, tahun 2013 (538,45 
trilliun rupiah), tahun 2014 (648,37 
triliun rupiah) dan tahun 2015 (686,12 
triliun rupiah). Dari jenisnya, asuransi 
jiwa menduduki peringkat tertinggi 
dengan jumlah investasi hampir 50% 
dari total, kedua adalah jenis badan 
penyelenggara jaminan sosial, ketiga 
adalah penyelenggara asuransi wajib, 
keempat adalah asuransi umum, 
dan terakhir adalah jenis reasuransi. 
Perkembangan industri asuransi 
yang pesat merupakan hal yang 
menggembirakan bagi sektor keuangan, 
tetapi di sisi lain juga diartikan bahwa 
harus terdapat sistem perlindungan 
konsumen yang lebih terpercaya dan 
masif. Penguatan perlindungan bagi 
para pemegang polis beriringan dengan 
perkembangan industri asuransi yang 
melaju pesat.

Jumlah investasi industri asuransi 
yang terus meningkat sejalan dengan 
jumlah pelakunya. Jumlah pelaku 
industri asuransi di Indonesia memang 
cukup tinggi dengan perkembangan 
aset yang juga cukup pesat. 
Perkembangan jumlah pelaku dan 
aset mengindikasikan bahwa terdapat 
ekspansi usaha secara besar-besaran. 
Hal ini juga berarti bahwa terdapat 
ekspansi dalam mengakumulasi jumlah 
konsumen sehingga pemegang polis 
juga meningkat signifikan. 

Dari tahun 2011 hingga tahun 2015, 
jumlah industri asuransi selalu 

 
Gambar 1. Jumlah Investasi Industri Asuransi (triliun rupiah) 2011-2015

Sumber: OJK, 2016
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meningkat, meski tidak signifikan 
(Gambar 2 A). Jumlah industri asuransi 
terbanyak adalah jenis asuransi umum 
dengan kecenderungan menurun, 
dimana pada tahun 2011 terdapat 
sebanyak 85 perusahaan, tetapi 
menurun menjadi 80 perusahaan pada 
tahun 2015. Jumlah pelaku industri 
asuransi terbesar kedua adalah jenis 
asuransi jiwa dengan kecenderungan 
meningkat, yakni pada tahun 2011 
hingga 2015 secara berurutan adalah 
sebanyak 45, 47, 49, 50, dan 55 
perusahaan. Sementara itu jumlah 
pelaku industri asuransi terbesar ketiga 
adalah jenis reasuransi, dimana pada 
tahun 2011 hingga 2013 berjumlah 
sebanyak 3 perusahaan, kemudian 
menjadi 5 perusahaan pada tahun 2014 
dan 6 perusahaan pada tahun 2015. 
Jenis industri asuransi yang keempat 
adalah penyelenggara asuransi wajib 
yang  tetap berjumlah 3 perusahaan. 
Sedangkan urutan kelima dari 
industri asuransi adalah jenis badan 
penyelenggara jaminan sosial yang 
berjumlah 2 perusahaan selama tahun 
2011-2015.

Dari total jumlah pelaku industri 
asuransi di Indonesia, total asetnya 
juga naik secara signifikan (Gambar 2 
B). Pada tahun 2011, total aset industri 
asuransi mencapai sebesar 481,75 
triliun rupiah, dan kemudian secara 

berurutan pada tahun 2012 hingga 
tahun 2015 meningkat menjadi 584,02 
triliun rupiah, 659,72 triliun rupiah, 
807,68 triliun rupiah, dan 853,42 triliun 
rupiah. Total aset tertinggi secara 
berurutan disumbang oleh jenis 
asuransi jiwa, penyelenggara jaminan 
sosial, penyelenggara asuransi wajib, 
asuransi umum, dan reasuransi.

Dengan kondisi persaingan seperti yang 
telah dijelaskan di atas, penjaminan 
polis menjadi sangat krusial dalam 
melindungi para pemegang polis dan 
tertanggung pada saat perusahaan 
asuransi mengalami insolvensi dari 
probabilitas tingginya jumlah industri 
asuransi. Oswari dan Suhendra (2013) 
menemukan bahwa perkembangan 
industri asuransi yang pesat memang 
dapat menciptakan probabilitas 
perusahaan yang bermasalah. 

Biro Riset Infobank (2016) 
mengungkapkan bahwa pada tahun 
2015, terdapat 38 perusahaan asuransi 
umum yang pangsa pasarnya tergerus 
karena pertumbuhan preminya di 
bawah pertumbuhan industri yang 
sebesar 9,05%. Sedangkan jenis 
asuransi jiwa terdapat sebanyak 21 
perusahaan yang pangsanya menipis 
karena pertumbuhan preminya di 
bawah pertumbuhan industri yang 
sebesar 11,22%. Penurunan pendapatan 
premi dialami oleh sebanyak 19 

perusahaan asuransi umum dan 10 
perusahaan asuransi jiwa. Kondisi 
tersebut ditambah dengan merosotnya 
investasi akibat Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) yang anjlok sebesar 
13,80% menjadi 4.593,01 pada akhir 
tahun 2015. Masih mengutip dari Biro 
Riset Infobank (2016), jika persoalan 
investasi banyak diderita oleh industri 
asuransi jiwa yang 56% preminya 
disesaki oleh produk berbasis investasi 
(unit link), maka di sisi lain banyak 
perusahaan asuransi umum yang lebih 
tertekan akibat ongkos operasional, 
beban klaim, hingga besarnya beragam 
komisi yang harus dibayar ke agen, 
broker, dan lembaga keuangan. Data 
lain juga diungkapkan oleh OJK (2016), 
bahwa dari segi banyaknya pengaduan, 
industri asuransi menempati peringkat 
pertama yang paling banyak menerima 
pengaduan setelah sektor perbankan. 

Beragam persoalan industri asuransi 
ini merupakan akibat dari karakteristik 
usaha asuransi yang padat modal dan 
bersifat kompleks. Bagaimanapun juga 
industri asuransi merupakan usaha 
yang berusaha me-manage risiko (risk 
management). Dalam hal ini manajemen 
perusahaan akan melakukan identifikasi 
risiko pada seluruh bagian organisasi 
yang berpotensi menimbulkan kerugian, 
kemudian mengembangkan rencana 
untuk meniadakan atau memperkecil 

Gambar 2. Jumlah Industri Asuransi dan Asetnya (2011-2015)

Sumber: OJK, 2016 
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jumlah kerugian yang mungkin terjadi 
(Berefortt-Maxwell, 1987). Risiko dalam 
industri perasuransian diartikan sebagai 
ketidakpastian kerugian finansial atau 
kemungkinan terjadinya kerugian. Oleh 
karena itu, perkembangan industri 
asuransi berpotensi mengalami 
hambatan yang signifikan atau bahkan 
dapat mengakibatkan stagnasi jika 
pengetatan pengaturan penjaminan 
polis tidak dilakukan.

Penyusunan Program Penjaminan Polis 
Asuransi Harus Komprehensif

Perkembangan jumlah investasi, 
pelaku dan aset industri asuransi 
harus dikuatkan dengan pengetatan 
pengaturan penjaminan polis, dimana  
laju pasar dan aturan main merupakan 
komponen yang tak terpisahkan. 
Secara kelembagaan, kencangnya 
laju kompetisi pasar harus diimbangi 
dengan aturan main yang ketat, 
agar salah satu pelaku pasar tidak 
mengalami kerugian. Syaratnya, aturan 
main yang ketat harus dipraktikkan 
melalui tata kelola (arrangement) yang 
komprehensif, yakni bisa mencakup 
persoalan mulai dari hulu hingga hilir.

Setiap pelaku ekonomi tidak 
mempunyai kapasitas yang sama 
dalam menghadapi iklim pasar akibat 
keterbatasan informasi (asymmetric 
information). Penjaminan polis 
dalam industri asuransi merupakan 
perwujudan usaha penegakkan 
(enforcement) atas aturan main 
agar pelaku pasar mempunyai 
kedudukan yang seimbang (antara 
pemegang polis dan perusahaan 

asuransi). Bagaimanapun, pemegang 
polis merupakan pelaku pasar yang 
mempunyai keterbatasan informasi 
akan kesehatan perusahaan asuransi. 
Dalam konteks teoritis, mekanisme 
penegakan (mechanism of enforcement) 
merupakan komponen kunci dalam 
melindungi pemegang polis. 

Dalam teori ekonomi kelembagaan, jika 
aturan main tidak dapat ditegakkan, 
maka dapat menimbulkan risiko 
ketidakpercayaan (distrust) pelaku pasar 
terhadap pelaku lainnya. Dalam kasus 
industri asuransi, hal ini dapat sangat 
berbahaya, mengingat industri asuransi 
mempunyai peranan yang penting 
dalam sektor keuangan nasional. 
Tantangan terbesar dalam program 
penjaminan polis adalah memposisikan 
situasi agar tidak terjadi penurunan 
kepercayaan masyarakat (public distrust) 
untuk menggunakan jasa perusahaan 
asuransi dalam rangka memproteksi diri 
dan beragam risiko yang muncul. 

Hasil kajian dari Biro Perasuransian, 
Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan (2009) 
mengemukakan bahwa urgensi 
penjaminan polis asuransi diantaranya 
karena: (i) konsumen dapat menderita 
kerugian yang signifikan jika sebuah 
perusahaan asuransi menderita 
kegagalan; (ii) tertanggung mempunyai 
kemampuan yang terbatas untuk 
melindungi dirinya terhadap risiko 
kegagalan; (iii) melindungi tertanggung 
terhadap kegagalan sebuah perusahaan 
asuransi adalah sebuah hal yang wajar 
untuk dilakukan; (iv) penjaminan polis 

akan membantu pertumbuhan pasar 
asuransi; (v) lembaga penjaminan polis 
akan berkontribusi terhadap kekuatan 
dan kestabilan sektor keuangan. 
Program penjaminan polis harus bisa 
mengatasi beragam kasus yang dapat 
menimpa pemegang polis. Kasus yang 
paling fatal adalah kehilangannya 
hak atas perlindungan atau manfaat 
ekonomi lainnya secara signifikan ketika 
terjadi proses likuidasi atas perusahaan 
asuransi maupun reasuransi. Likuidasi 
terjadi karena kesalahan internal pelaku 
industri asuransi, yakni kerapuhan tata 
kelola perusahaan yang menyebabkan 
perusahaan dalam kondisi keuangan 
yang tidak sehat (insolven). 

Kewaspadaan terhadap kondisi 
tersebut di atas perlu ditingkatkan, 
mengingat pesatnya iklim persaingan 
sejalan dengan pesatnya pertumbuhan 
industri perasuransian. Saat ini terjadi 
gejala bahwa klaim bruto memiliki 
kecenderungan yang selalu meningkat. 
Tabel 3 menunjukkan bahwa rasio 
klaim bruto atas premi bruto selalu 
mengalami kenaikan. Jika persentase 
kenaikan premi bruto kecil, maka akan 
semakin memberatkan perusahaan 
asuransi. Meski secara teknis industri 
asuransi masih profitable, tetapi 
kenaikan rasio klaim bruto atas premi 
bruto ini dapat menjadi sinyal awal 
perlunya pengetatan bagi penegakan 
penjaminan polis.

Kewaspadaan sekali lagi perlu 
ditingkatkan mengingat penutupan 
perusahaan asuransi juga merupakan 
yang paling banyak setelah penutupan 
perusahaan di industri perbankan. 
Pembubaran atau likuidasi yang 
dilakukan di sektor industri asuransi 
seringkali disebabkan kondisi keuangan 
yang tidak sehat. 

Pengetatan secara absolut dan 
komprehensif harus dilakukan karena 
dapat menjadi upaya perlindungan dari 
beberapa risiko di industri asuransi 
nasional, seperti: (i) untuk memenuhi 
standar perilaku usaha para pelaku 
industri asuransi; (ii) menyelesaikan 
klaim dan menangani keluhan 
pemegang polis, tertanggung, atau 
peserta; (iii) penyelesaian sengketa 
melalui mediasi; dan (iv) menjadi 

Tabel 3. Pertumbuhan Klaim Bruto Terhadap Premi Bruto, 2011-2015  
dalam triliun rupiah

Tahun Klaim
Asuransi 
Umum dan 
Reasuransi

Asuransi 
Jiwa

Asuransi 
Sosial

Asuransi 
Wajib

Jumlah 
Klaim 
(a)

Jumlah 
Premi 
Bruto 
(b)

Rasio 
(a/b)

2011 15,05 59,19 3,51 10,03 87,78 153,13 57,3%
2012 20,19 70,89 3,85 12,73 107,66 175,89 61,2%
2013 21,59 75,20 4,71 14,80 116,30 193,06 60,2%
2014 27,93 71,82 56,66 7,01 163,42 247,29 66,1%
2015 33,22 82,83 75,00 6,70 197,75 295,56 66,9%
Sumber: OJK, 2016
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peserta program penjaminan polis. Jika 
pelaku industri asuransi mengalami 
kegagalan, pemegang polis dapat 
kehilangan hak atas perlindungan 
atau manfaat ekonomi lainnya 
secara signifikan ketika terjadi proses 
pembubaran atas perusahaan asuransi. 
Beberapa risiko industri asuransi  sudah 
sering muncul. 

Aturan main yang komprehensif pada 
penjaminan polis asuransi setidaknya 
harus beroperasi pada dua level, 
yakni di level makro dan mikro. Level 
makro adalah seperangkat aturan 
yang bisa menjamin kelancaran 
operasional industri, pertukaran, dan 
distribusi. Sementara dalam tataran 
mikro, aturan main penjaminan polis 
berkutat pada masalah tata kelola 
kelembagaan (institutions governance), 
yakni kesepakatan antara unit ekonomi 
untuk mengelola dan mencari jalan agar 
hubungan antar-unit bisa berlangsung. 
Kedua  level ini bertujuan  agar dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat 
(public confidence) dan memberikan arena 
kompetisi yang setara (level of playing 
field). 

Pekerjaan Rumah Yang Harus 
Diselesaikan

Program penjaminan polis di Indonesia 
memang merupakan program yang 
baru, sehingga membutuhkan waktu 
agar produk yang dirancang bisa lebih 
optimal. Harus diakui bahwakesadaran 
akan pentingnya penjaminan polis 
di Indonesia bisa dikatakan cukup 
terlambat mengingat beberapa negara 
tetangga sudah melakukannya.  
Filipina sudah merancang regulasinya 
semenjak tahun 1974, Thailand di tahun 
1992, bahkan Singapura sudah jauh 
hari yakni sejak tahun 1967. Tujuan 
utama dibentuknya penjaminan polis 
asuransi semata untuk mengurangi 
efek merugikan yang diderita konsumen 
(pemegang polis) karena kegagalan 
sebuah perusahaan asuransi. Tujuan 
dari program penjaminan polis adalah 
untuk menjamin pengembalian 
sebagian atau seluruh hak pemegang 
polis perusahaan asuransi yang dicabut 
izin usahanya atau dilikuidasi akibat 
tata kelola yang tidak baik.

Urgensi program penjaminan polis 
merupakan langkah tindak lanjut dari 

ketentuan Pasal 53 Ayat 4 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian. Penjaminan polis juga 
merupakan langkah eksekusi dari 
tujuan filosofis pada pembukaan UUD 
1945, yakni negara memiliki tugas 
untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Kesejahteraan 
tersebut diwujudkan melalui sektor 
strategis, salah satunya adalah sektor 
jasa keuangan, yang secara spesifik 
memberikan perlindungan terhadap 
risiko (asuransi). 

Keberadaan program penjaminan polis 
asuransi di Indonesia sangat relevan 
dengan UU Perlindungan Konsumen 
dan UU Perasuransian. Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen menyatakan 
bahwa penyedia barang atau jasa 
harus melakukan segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen. Sementara itu 
Undang-Undang Perasuransian juga 
memberikan perhatian pada upaya 
untuk melindungi konsumen jasa 
perasuransian (pemegang polis). 

Dari beragam aspek tujuan, 
keterdesakan karena tingkat 
urgensinya, landasan filosofis, dan 
beberapa kepentingan yang relevan, 
maka program penjaminan polis harus 
menghasilkan tata kelola yang benar-
benar komprehensif. Mengacu dari hasil 
Naskah Akademik Rancangan Udang-
Undang tentang Program Penjaminan 
Polis (2016), terdapat beberapa isu yang 
menjadi pekerjaan rumah yang harus 
segera diselesaikan agar pengelolaan 
tata kelola yang baik dapat menyeluruh. 
Pertama, persoalan jenis asuransi yang 
dijamin (coverage), yakni jenis produk 
asuransi apa yang dijamin, pemegang 
polis mana yang akan dijamin, dan 
berapa nilai yang dijamin. Kedua, 
menyangkut skema pendanaan, yakni 
penetapan tarif atau iuran untuk 
mendanai jika terjadi insolvensi dan 
likuidasi suatu perusahaan asuransi. 
Ketiga adalah persoalan kelembagaan, 
yakni mengklasifikasikan apakah 
program penjaminan polis dapat 
dilaksanakan secara terpisah dengan 
program penjaminan lainnya seperti 
program penjaminan simpanan 
ataukah sama (digabungkan). Keempat, 

menyangkut recovery and resolution plan, 
yakni fungsi penyelenggaraan program 
penjaminan polis. Selain mekanisme 
pengaturan, tingkat komprehensivitas 
juga harus menyangkut penetapan 
lembaga yang akan mengelola program 
penjaminan polis. Terdapat beragam 
gagasan apakah program penjaminan 
polis akan diserahkan kepada 
sebuah lembaga yang telah ada dan 
berpengalaman atau dibentuk lembaga 
baru. Semua penyelesaian pekerjaan 
rumah tersebut dimaksudkan untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap industri perasuransian pada 
umumnya sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan minat masyarakat untuk 
menggunakan jasa asuransi.
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Keberadaanku di dunia untuk 
menjalani peran sebagai khalifah 
(pemakmur bumi) bukanlah 
kehendakku, ataupun kedua 
orang tuaku. Namun, Sang Maha 
Berkehendak, Sang Maha Pencipta, 
Allah SWT lah yang berkehendak 
terhadap diriku untuk dilahirkan 
dan hadir di muka bumi. Ketika 
ruh ditiupkan ke dalam bakal jasad 
yang tersembunyi di balik perut 
sang bunda, Allah SWT sudah 
menetapkan takdir dan ketetapan-
Nya atas diriku. Termasuk rezeki, 
maut, amal perbuatan, dan nasibku, 
baik nasib untuk hidup bahagia 
ataupun sengsara, sebagaimana 
sabda Sang Nabi SAW

Menggapai Mimpi 
di Senja Hari
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“Sesungguhnya salah seorang diantara 
kalian dikumpulkan penciptaannya 
di perut ibunya dalam waktu 40 
(empat puluh) hari, kemudian menjadi 
segumpal darah selama 40 hari, 
kemudian menjadi segumpal daging 
selama itu juga (40 hari), kemudian 
diutuslah Malaikat kepadanya 
dan ditiupkan ruhnya, kemudian 
diperintahkan untuk menuliskan 4 
perkara; rejeki, ajal, amal perbuatan dan 
nasibnya celaka atau bahagia. (Perawi: 
Abdullah bin Mas’ud, kitab: Mu’jam Asy-
Syuyukh, jilid 2, hal 764, derajat hadits: 
Shahih).”

Maka, terlahirlah aku dilingkungan 
keluarga pasangan Hardjo Sentono dan 
Sukinem, suatu keluarga petani kecil, 
pada 10 September 1955 di  Dukuh 
Ngegot, desa  Tambakromo, Kecamatan 
Geneng, kabupaten Ngawi, Jawa Timur. 
Di sini pulalah aku dibesarkan. Aku 
anak kelima dari delapan bersaudara, 
namun dua saudaraku sudah lebih dulu 
menghadap sang Khalik, ketika mereka 
berdua masih balita. Kami bersaudara 
bisa dikatakan hidup rukun, saling 
mengasihi dan menyayangi. Tidak ada 
gesekan atau konflik yang berarti dalam 
kebersamaan kami. Hal ini berkat orang 
tua selalu memberikan teladan kepada 
kami. Salah satu bentuk keteladanan 
dari orang tua adalah bahwa aku belum 
pernah dibentak atau mendapatkan 
kata-kata kasar dari beliau. Kalaupun 
aku melakukan kesalahan, paling hanya 
bilang: “mbok ojo ngono”. Itu saja sudah 
cukup bagi kami, untuk memahami 
bahwa beliau tidak berkenan, dan harus 
introspeksi diri.

Penghasilan orang tuaku sebagai petani 
sangat terbatas. Sawah tidak seberapa 
luas, tidak cukup untuk memberikan 
kehidupan yang layak untuk keluarga. 
Kami memiliki dua ekor indukan kerbau 
yang digunakan untuk menggarap 
sawah, dan sejumlah ayam kampung. 
Kerbau memang beranak sekitar 
setahun sekali. Anak-anak kerbau 
inilah yang menjadi tabungan keluarga, 
biasanya dijual menjelang tahun 
ajaran baru, ketika anak-anak sekolah 
membutuhkan biaya dalam jumlah yang 
signifikan besar. Sedangkan ayam atau 
telur biasanya dijual untuk membayar 
uang SPP bulanan ataupun keperluan 

harian lainnya. Untuk mencukupi 
kebutuhan belanja sehari-hari, ibuku 
membantu mencari penghasilan 
tambahan dengan membuat tempedan 
tauge. Beberapa toko kelontong dan 
warung nasidi kampung menjadi 
langganan tetap. Produk selebihnya 
dijual ke pasar. Semasa sekolah di 
SD, tugas harianku adalah mengantar 
tempe dan tauge ke toko-toko dan 
warung-warung langganan.

Berkat ketekunan dan kerja keras 
orang tua, aku dan saudara-saudara 
dapat mengenyam pendidikan. Kakak 
tertua, selepas SMP ikut mendaftar jadi 
sukarelawan pembebasan Irian Barat 
(1962). Kakak nomor dua setamat SD 
memilih untuk membantu orang tua 
bertani. Kakak nomor 3 dan adik nomor 
memilih sekolah SPG, menjadi guru 
SD. Sedangkan kakak nomor empat 
memilih sekolah SMEA. Di lingkungan 
kampong pada saat itu, keluarga kami 
dianggap keluarga yang cukup berhasil 
menyiapkan pendidikan untuk anak-
anaknya.

Masa sekolahku dimulai dari SD Negeri 
Geneng hingga lulus pada 1967 dan 
kulanjutkan ke SMP Negeri  1  Ngawi, 
yang berjarak sekitar 10 km dari tempat 
tinggalku. Di bangku SMP inilah aku 
mulai belajar hidup mandiri, sebagai 
anak kost dengan segala keprihatinan 
yang harus aku alami. Selama kost, 
untuk makan sehari-hari aku memasak 
nasi sendiri. Berangkat kos hari Senen, 
dengan dibekali beras, tempe orek dan 
sambel, serta sedikit uang untuk hiduo 
selama seminggu. Hari Sabtu pulang ke 
rumah untuk menikmati kebersamaan 
dengan saudara-saudara. Di hari-
hari libur sekolah, kadang-kadang 

aku membantu Bulik (Adik dari Ibu) 
berdagang, sekedar mengharapkan 
uang tambahan untuk satu minggu. 
Bulik punya toko kain di pasar, dan 
memiliki kehidupan yang jauh lebih 
baik. Dari usaha tante inilah aku 
terinspirasi untuk menjadi pedagang 
atau pengusaha.

Inspirasi itu mengarahkan aku untuk 
melanjutkan ke pendidikan SMEA 
setelah lulus dari SMP di tahun 1970. 
Aku diterima di SMEA Negeri Madiun 
yang berjarak 23 km dari rumah.
Mengikuti  saran teman-teman 
yang sudah sekolah di Madiun pada 
umumnya, saya menggunakan kereta 
api untuk pergi dan pulang sekolah. 
Setiap hari aku berangkat dari rumah 
pukul 05.15 pagi, dengan berjalan 
kaki menuju Stasiun Geneng. Kereta 
dijadwalkan sampai di Stasiun Geneng 
jam 06.00 dan sampai di Stasiun 
Madiun jam 06.30. Namun lebih 
sering terlambat, hingga sampai di 
Madiun sekitar jam 07.00-08.00 pagi. 
Dari stasiun Madiun aku masih harus 
berjalan kaki lagi sejauh 2 km untuk 
sampai ke sekolahku. Konsekuensinya, 
kami yang abonemen kereta api 
menjadi langganan datang terlambat, 
dan harus menerima ejekan teman, 
keretanya gembos.

Namun apa yang terjadi di SMEA 
ternyata berbeda dengan yang aku 
inginkan. Karena nilai pelajaran Tata 
Buku dan Hitung Dagang baik, Aku 
ditempatkan di jurusan Tata Buku 
(Akuntansi). Sebenarnya aku ingin 
memilih jurusan Tata Niaga, sejalan 
dengan keinginanku menjadi pedagang, 
namun guru Tatabuku bersikeras 
bahwa  aku lebih baik di jurusan 
Tatabuku. Akupun mengikuti arahan 
guru tersebut.

Ternyata arahan guruku betul. Di kelas 
dua, aku diminta mengikuti ekstra 
kurikuler untuk mengambil sertifikat 
Bond A1. Namun ketika hendak 
mengikuti ujian ternyata sawah kami 
belum panen, sehingga tidak bisa 
mendaftar ujian. Namun lagi-lagi guru 
Tatabuku menjadi pahlawanku. Aku 
didaftarkan untuk ikut ujian, uang 
pendaftaran dibayar oleh beliau, tanpa 
ada suatu syarat apapun. Alhamdulillah, 
aku termasuk dalam 12 orang yang 

INSPIRASI

 
Dari stasiun Madiun aku 
masih harus berjalan kaki lagi 
sejauh 2 km untuk sampai ke 
sekolahku. Konsekuensinya, 
kami yang abonemen kereta 
api menjadi langganan 
datang terlambat, dan harus 
menerima ejekan teman, 
keretanya gembos.
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lulus, di antara 60 orang yang ikut ujian 
saat itu. Di kelas tiga, 12 orang yang 
lulus Bond A1 masuk camp lagi, untuk 
menempuh ujian Bond A2. Dan lagi-lagi 
uang pendaftaran ujian pun dibayar 
oleh guru tatabuku. Dan Alhamdulillah 
lagi, 5 orang berhasil lulus, termasuk 
aku.

Perjuangan untuk menyelesaikan 
sekolah hingga tamat SLTA merupakan 
pengalaman yang paling berkesan 
dalam hidupku. Ayam, burung merpati, 
kambing dan kerbau merupakan 
sahabat keseharianku selepas sekolah. 
Dikerumuni ayam dan burung merpati, 
ketika memberi makan, adalah saat-
saat yang membahagiakan. Dari 
binatang piaraan inilah aku bisa 
sekolah. SPP dan buku dari hasil 
jual ayam. Untuk tahun ajaran baru, 
biasanya ayah mengorbankan satu 
ekor kerbau anakan untuk dijual. Untuk 
mendapatkan uang saku harian, kadang 
aku harus membantu ibuku menumbuk 
padi sebelum berangkat sekolah. 
Berasnya dijual  untuk mendapatkan 
uang sakuuntuk hari itu. 

Puncak kenangan yang paling berkesan 
terjadi di hari upacara kelulusan, yaitu 
ketika diumumkan bahwa yang menjadi 
bintang pelajar tahun ini adalah … 
Purwoko. Alhamdulillah, ya Allah… 
Bermimpi pun tidak, namun itulah 
yang terjadi. Saat itu aku merasakan 
sangat bahagia. Namun pada saat 
menyerahkan piagam, Kepala Sekolah 
bertanya akan meneruskan kuliah 
kemana?  Dengan jujur saya katakan 
tidak tahu, dan memang aku tidak 
berpikir untuk melanjutkan kuliah, 
karena kondisi keuangan orang tua 
tidak memungkinkan. Bisa lulus 
SMEA saja sudah sangat dan sangat 
bersyukur.

Dua minggu di rumah, aku ikut-
ikutan teman membuat lamaran. 
Sasaran yang dituju adalah Pabrik 
Gula Soedhono, kantoryang setiap 
hari aku lewati dalam perjalanan dari 
rumah ke Stasiun Geneng. Seminggu 
kemudian sudah ada panggilan untuk 
wawancara, dan minggu berikutnya, 
awal bulan Januari 1974, sudah diminta 
untuk mulai bekerja. Sungguh, prestasi 
yang luar biasa bagi para remaja di 
kampung. Biasanya mereka harus 

menunggu berbulan-bulan, bahkan 
bertahun-tahun untuk mendapatkan 
pekerjaan, aku hanya butuh waktu satu 
bulan sudah dapat pekerjaan. Rupanya 
sertifikat Bond A2 yang menjadi bahan 
pertimbangan perusahaan untuk 
menerima lamaranku.

Aku ditempatkan di Bagian Tata 
Usaha dan Keuangan. Masuk jam 6.30 
pulang jam 14.00. Masih banyak waktu 
kosong di sore hari. Kadang tergelitik 
juga untuk mewujudkan keinginanku 
menjadi pedagang. Akhirnyaaku minta 
ijin Bulik untuk memanfaatkan salah 
satu rumahnya yang kosong untuk 
membuka warung kelontong. Modal 
dari gaji dan sedikit sumbangan dari 
Bulik. Sejak itu, setiap sore sampai 
malam asyik di toko, sementara pagi 
hari hingga siang kerja di kantor. Hari 
minggu digunakan untuk belanja barang 
dagangan.

Pada tahun 1974, Departemen 
Keuangan membuka lowongan 
pekerjaan untuk tingkat SLTA. Beberapa 
teman alumni SMEA mengajak untuk 
mendaftar rame-rame. Namun ajakan 
tersebut tidak aku ikuti, karena sudah 
merasa nyaman bekerja dekat rumah.

Namun rasa nyaman itu tidak 
berlangsung lama. Pada tahun kedua 
karir di PG Soedhono yang belum pasti 
masa depannya membuatku merenung. 
Akankah begini terus? Pertanyaan 
Kepala Sekolah sewaktu upacara 
kelulusan kembali terlintas di kepala. 
Kuliah… Ya, seharusnya aku bisa kuliah 
sendiri dengan uang gajiku. Tapi di 
mana? Universitas terdekat hanya ada 
di Solo, Jogya, Semarang, atau Surabaya. 
Maka mulailah aku berburu iklan 
lowongan pekerjaan dan mengajukan 
lamaran ke berbagai perusahaan yang 
berbasis di kota-kota tersebut. Jakarta? 
Enggak ah, terlalu ramai!! Bandung? 
Masih oke lah. Ada universitas-
universitas yang kuliahnya sore hari, 
sehingga pagi saya bisa bekerja.

Suatu ketika, aku dapat panggilan 
dari suatu perusahaan di Bandung. 
Aku diminta untuk mengikuti ujian 
saringan. Hasilnya? Ujian tatabuku 
mendapat nilai sempurna, namun 
ujian Bahasa Inggris gagal. Tak mau 
menerima kegagalan, aku bela-belain 
ikut kursus Bahasa Inggris. Rupanya 

usaha ini tidak sia-sia. Pada tahun 
berikutnya, aku diterima di dua tempat 
yang lebih bergengsi, Bank Bumi Daya 
di Madiun dan Departemen Keuangan, 
ditempatkan di Jakarta. Akupun bingung 
untuk menentukan pilihyang mana. 
Namun banyak kawan menyarankan 
untuk memilih Departemen Keuangan, 
Jakarta, akhirnya akupun memenuhi 
saran tersebut.

Pada bulan Nopember 1977, mulailah 
aku bekerja di Departemen Keuangan, 
Jakarta. Aku ditempatkan di kantor yang 
bernama Pusat Analisa dan Informasi 
Keuangan (PAIK). Untuk kedua kalinya, 
perjalanan hidupku melenceng dari 
yang aku rencanakan. Kota yang 
selama ini aku hindari, namun justru 
disitulah sekarang aku harus menjalani 
kehidupan selanjutnya. Akupun 
terpaksa harus beradaptasi dengan 
hiruk-pikukdan  kesemrawutan ibukota. 
Tinggal jauh dari tanah kelahiran 
membuat aku terpacu untuk terus 
mengasah dan meningkatkan skill dan 
kemampuanku. Sesuai dengan rencana, 
tahun 1979 aku mulai kuliah.Akademi 
Pimpinan Perusahaan Indonesia (APPI) 
menjadi labuhanku untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang sarjana muda/
program diploma 3. Alasannya 
sederhana, nantinya ingin menjadi 
Pimpinan Perusahaan. Jiwa dagang 
yang terus menggelayutiku dari waktu 
ke waktu yang belum juga pupus hingga 
saat itu. Tahun 1984, aku di wisuda 
menjadi sarjana muda ekonomi.

Kebetulan, pada tahun ini, pemerintah 
membuka Universitas Terbuka, yang 
memberikan perkuliahan dengan 
system belajar jarak jauh. Aku pikir 
ini asyik, kuliah tanpa harus datang 
ke kampus, bisa belajar sendiri. Aku 
optimis bisa lulus dari UT dengan 
baik. Namun dugaan itu meleset. 
Keasyikankerja dan semangat kerja 
yang tinggi di kantormembuat aku 
lambat dalam menyelesaikan studi di 
UT ini.Syukur Alhamdulillah, akhirnya 
aku bisa menyelesaikan kuliah ini di 
tahun 1992, walau pun dengan nilai 
yang sangat minim, yaitu 2,01.

Di tahun itu juga, Departemen 
Keuangan memberikan tawaran 
beasiswa bagi pegawai yang ingin 
melanjutkan pendidikan ke luar negeri. 
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Salah satu syaratnya, usia kurang 
dari 40 tahun. Saat itu usiaku sudah 
mendekati 38 tahun, dan hanya 
memiliki satu kali peluang untuk ikut 
seleksi. Apabila gagal, maka peluang 
untuk bisa mendapatkan bea siswa 
sudah tidak ada lagi. Setelah melalui 
beberapa tahapan seleksi, alhamdulillah 
aku dinyatakan lulus.

Mimpiku untuk menjadi pebisnis 
atau pedagang belum juga hilang dari 
angan-anganku. Untuk membekali diri 
terjun di dunia bisnis nantinya, maka 
aku mengambil jurusan administrasi 
bisnis (MBA). Alhamdulillah, aku 
diterima di program MBA di Sait Mary’s 
University di Halifax, Canada. Selama 
dua tahun aku menempuh pendidikan 
ini, hingga pada 1996 aku berhasil 
menyelesaikannya.Keberhasilanku 
mendapatkan beasiswa ke Kanada 
ini semakin meyakinkan aku bahwa 
ternyata Allah mempunyai rencana 
yang lebih baik untuk diriku.  Ini semua 
di luar ekspektasiku.

Berbekal ijasah S2, di luar jam kerja 
di Departemen Keuangan atau 
Kementerian Keuangan sekarang, aku 
sumbangkan ilmuku dengan mengajar 
di beberapa perguruan tinggi swasta. 
Di sini aku menjadi sadar bahwa dunia 
penelitian memiliki hubungan yang 
erat dengan dunia pendidikan. Ini yang 
mendorong aku untuk beralih karir 
menjadi peneliti di tahun 2000. 

Peneliti Kementerian Keuangan adalah 
partner kerja bagi pejabat struktural, 
meskipun . masing-masing mempunyai 
jalur karir yang berbeda. aat ini 
sudah banyak peneliti yang mampu 
berkiprah di tingkat nasional maupun 
internasional. Banyak peneliti-peneliti 
berusia muda yang memiliki potensi 
yang luar biasa. Aku yakin mereka 
mampu menghasilkan penelitian atau 
kajian yang diperlukan untuk membuat 
kebijakan dan mengevaluasi kebijakan 
yang ada.

Kementerian Keuangan atau Badan 
Kebijakan Fiskal khususnya perlu 
mempertahankan jargon “Research 
Based Policy”. Kebijakan yang dibuat 
harus benar-benar menggunakan hasil 
riset sebagai dasar pertimbangan dalam 
membuat kebijakan. Peneliti perlu 
didayagunakan secara optimal dalam 

rangka membuat kajian atau penelitian 
yang diperlukan dalam membuat 
kebijakan. Kebijakan-kebijakan 
yang telah dibuat oleh Kementerian 
Keuangan perlu dievaluasi sejauh mana 
keberhasilannya atau efektivitasnya. 
Jika kurang berhasil perlu dicarikan 
pemecahan terhadap kendala yang ada. 

Sebagai asset yang sangat berharga 
bagi masa depan negara, para peneliti 
perlu diberikan peran yang menantang 
dan diciptakan lingkungan dan suasana 
kerja yang kondusif untuk mereka. 
Insyaa Allah, mereka bisa memenuhi 
harapan dan tantangan yang diberikan.

Pada tahun 2016 ini, aku juga terpilih 
menjadi Ketua Himpenindo Cabang 
Kementerian Keuangan. Himpenindo 
adalah Himpunan Peneliti Indonesia, 
yaitu organisasi profesi yang menaungi 
Peneliti seluruh Indonesia baik Peneliti 
di K/L maupun di luar K/L. Aku dipilih 
menjadi Ketua Himpenindo Cabang 
Kemenkeu karena dianggap dapat 
menjadi jembatan antara peneliti senior 
dan peneliti junior, mampu mempererat 
hubungan antara peneliti dan pejabat 
struktural, serta memperbanyak 
kerjasama antara peneliti Kemenkeu 
dengan peneliti K/L lainnya. Selain itu, 
tugasku sebagai Ketua Himpenindo 
Cabang Kemenkeu adalah untuk terus 
memacu dan memfasilitasi/membantu 
para peneliti Kemenkeu untuk go public 
baik di internal Kemenkeu maupun di 
luar Kemenkeu bahkan internasional 
dengan karya-karya yang berkualitas. 

Perjalananku sebagai pegawai negeri 
sipil hampir sampai pada stasiun 

terakhir. Sebagai generasi tua, aku 
optimis bahwa Badan Kebijakan Fiskal, 
Kementerian Keuangan, dan lebih 
luas lagi Indonesia, akan menjadi lebih 
baik di masa mendatang. Pesanku 
kepada para pegawai yang masih 
muda-muda, khususnya para peneliti 
yang berusia muda, jadikan dirimu 
bagian dari generasi terbaik. Para 
peneliti hendaknya mampu menjawab 
tantangan untuk go internasional. 
Setelah sampai di stasiun terakhir 
Pegawai Negeri Sipil, aku berharap 
masih ada kesempatan untuk 
melanjutkan perjalanan selanjutnya, 
dengan gerbong wira usaha. Semoga. 

INSPIRASI

Berbekal ijasah S2, di luar 
jam kerja di Departemen 
Keuangan atau Kementerian 
Keuangan sekarang, aku 
sumbangkan ilmuku dengan 
mengajar di beberapa 
perguruan tinggi swasta. 
Di sini aku menjadi sadar 
bahwa dunia penelitian 
memiliki hubungan 
yang erat dengan dunia 
pendidikan.
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Jakarta, (30/8): Mengawali acara diskusi buku yang 
diselenggarakan di Aula Gedung R.M. Notohamiprodjo, Badan 
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, penulis Serial 
Supernova, Dewi “Dee” Lestari tampil berduet dengan salah 
satu pegawai Badan Kebijakan Fiskal membawakan lagu 
karyanya berjudul Kali Kedua dan Firasat yang disambut 
dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari 
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Diskusi buku yang dibuka dengan sambutan dari Sekretaris 
Badan Kebijakan Fiskal, Arif Baharudin ini mengupas secara 
mendalam seputar proses kreatif penulisan sebuah karya 
yang menjadi bagian dari buku bestseller Serial Supernova, 
yaitu Inteligensi Embun Pagi (IEP). Diskusi menarik yang  
berlangsung selama 1,5 jam dan dipandu oleh Adik Tejo 
Waskito dan Indha Sendary Putri, pegawai Badan Kebijakan 
Fiskal ini menjadi ajang sharing knowledge dan pengalaman 
dari seorang penulis yang mumpuni.

Dee yang hadir mengenakan batik, selain bercerita tentang 
proses penyusunan buku seri terakhir Supernova miliknya 
yang dirilis pada bulan Februari 2016, juga bertutur 
panjang tentang proses penulisan serial Supernova secara 
keseluruhan yang memakan waktu 15 tahun. Dee banyak 
berbagi pengalaman dalam profesinya sebagai seorang 
penulis.  Ia mengungkapkan bahwa dalam menulis buku, 
selalu melakukan riset sebelum menuangkan fantasinya 
menjadi tulisan. Hal tersebut menurutnya memudahkan 
untuk bercerita dan menjelaskan detail-detail dalam 
buku-buku yang ditulis. Seni menulis, menurutnya, tidak 
memisahkan antara fiksi dan nonfiksi, dalam prosesnya 
sama-sama berusaha meramu tulisan yang menarik bagi 
pembacanya.
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Berbagai pertanyaan seputar cara menulis yang baik hingga 
proses penulisan sebuah karya diajukan oleh para peserta 
yang hadir. Tidak ingin kalah dengan antusiasme peserta, Dee 
berusaha untuk menyebarkan passion menulisnya dengan 
memberikan tips-tips bagi yang berkeinginan untuk menulis. 
Untuk menjadi penulis, dibutuhkan sebuah sistem untuk  
mengatur bagaimana seseorang dapat menulis dengan baik, 
dalam hal ini yang utama adalah disiplin. Lebih lanjut, ia 
mengatakan jika seseorang memiliki kemauan dan disiplin 
untuk terus mengasah kemampuan menulisnya, maka 
orang tersebut akan terbiasa menulis dan nantinya akan 
menghasilkan tulisan-tulisan yang baik dari latihan yang 
sering dilakukannya. (is/gh)

Mengupas Proses Kreatif 
Penulisan Sebuah Buku
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dimulai pada tahun 2015 dengan alokasi Rp20.766,2 
Miliar, jumlah desa 74.093 desa, dan rata-rata Dana Desa per 
desa sejumlah Rp280,3 juta. Seiring perkembangannya, alokasi 
Dana Desa meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan pada 
tahun 2018 sudah mencapai Rp1 Miliar per desa. Akan tetapi, 
dikarenakan kemampuan negara yang kurang memadai, sehingga 
road map Dana Desa pun mengalami perubahan.

Gambar 1. Road Map Dana Desa

Gambar 2. Rata-Rata Dana Desa per Desa

Penggunaan dari Dana Desa di prioritaskan untuk 2 kegiatan, 
yaitu untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat. 
Berikut rincian prioritas Dana Desa:

1. Pembangunan

• Infrastruktur;

• Kesehatan masyarakat;

• Pendidikan, sosial dan kebudayaan;

• Produksi dan distribusi;

• Energi terbarukan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

• Peningkatan investasi ekonomi;

• Dukungan kegiatan ekonomi dari BUMDesa;

• Peningaktan ketahanan pangan;

• Bantuan hukum masyarakat desa;

• Promosi kesehatan masyarakat;

• Kegiatan pengelolaan hutan/pantai/desa;

• Edukasi pelestarian lingkungan hidup.

Gambar 3. Jumlah Desa
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Belanja Bantuan Sosial 
adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau 
jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada 
masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan 
terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi 
dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Polis Asuransi  
adalah suatu perjanjian  asuransi atau pertanggungan yang 
bersifat konsensual (adanya kesepakatan), pada umumnya 
harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak 
yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara 
tertulis itu dinamakan “polis”. Jadi, polis adalah tanda bukti 
perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis.

Tax amnesty 
adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana 
di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta 
dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 
Pajak.

Tax coverage ratio  
adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah 
dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang 
seharusnya dapat dipungut

Fiscal space  
adalah ruang gerak pemerintah mengalokasikan dana untuk 
investasi dan pembangunan, ruang gerak akan semakin 
terbatas apabila proporsi anggaran belanja negara yang 
bersifat mengikat seperti mandatory spending ini lebih besar 
daripada yang tidak mengikat.

Logistic Performance Index (LPI)  
adalah, tolok ukur kinerja logistik yang sederhana, dengan 
LPI ini akan mencerminkan dalam perspektif global, 
apakah sebuah negara terkoneksi secara global. LPI diukur 
berdasarkan enam indikator yaitu: efisiensi proses clearance 
(bea cukai) (kecepatan, kemudahan dan terukur secara

Energi Geothermal  
merupakan sumber energi terbarukan berupa energi 
thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam 
inti bumi. Istilah geothermal berakar dari bahasa Yunani 
dimana kata, “geo”, berarti bumi dan, “thermos”, berarti 
panas, menjadi geothermal yang juga sering disebut panas 
bumi. Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari 
peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti 
bumi. Energi geothermal merupakan sumber energi bersih 
bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena sumur 
geothermal melepaskan sangat sedikit gas rumah kaca yang 
terperangkap jauh di dalam inti bumi, ini dapat diabaikan bila 
dibandingkan dengan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan 
oleh pembakaran bahan bakar fosil

Global Competitiveness Index 
adalah ukuran daya saing setiap negara dengan mengunakan 
126 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar yaitu 
kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, 
pendidikan dasar dan kesehatan, pendidikan tinggi dan 
pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, 
pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran 
pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Special Purpose Vehicle (SPV)  
adalah perusahaan tanpa kegiatan bisnis secara aktif atau 
aset bernilai signifikan. Perusahaan cangkang tidak selalu 
berasosiasi dengan usaha-usaha ilegal atau tidak sah, karena 
seringkali mereka berguna untuk startup yang potensial. 
Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penghindaran 
pajak untuk bisnis yang sah.

Glosarium

GLOSARIUM
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Pada suatu hari, tampak seorang 
pemuda berdiri termangu-mangu di 
tepi sebuah jembatan dengan sungai 
yang berair deras di bawahnya. 
Sesekali matanya menerawang jauh, 
menarik napas panjang, dan wajahnya 
menunjukkan dia sedang frustrasi dan 
putus asa.

Si pemuda berkata sendiri, “Semua 
kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku 
kaya raya, pernah bepergian ke tempat-
tempat indah di seluruh dunia dan 
menikmati semua makanan lezat serta 
kenikmatan yang dapat dibeli dengan 
uang. Saat ini aku sungguh tidak 
bahagia. Anak kesayanganku meninggal 
dunia, istriku pun pergi meninggalkan 
aku. Lalu, untuk apalagi aku hidup di 
dunia ini? Biarpun aku memiliki harta 
kekayaan, tetapi hatiku kosong dan 
menderita.” Setelah itu, si pemuda 
tampak bersiap-siap  menceburkan diri 
ke dalam sungai, bunuh diri.

Pada saat yang bersamaan, seorang 
pengemis berpakaian kumal 
menghampiri dia. “Tuan yang baik, 
tolong beri saya sedikit uang untuk 
makan. Saya doakan semoga Tuan 
selalu sehat dan berumur panjang.”

Mendengar permintaan pengemis itu, si 
pemuda segera mengeluarkan dompet 
dari sakunya. Ia mengambil semua uang 
yang ada dan memberikannya kepada 
si pengemis sambil berkata, “Ambillah 
semua uang ini.”

“Semua ini?” Tanya si pengemis tidak 
percaya.

“Iya, ambillah semua. Karena di 
tempat yang akan kutuju, aku tidak 
lagi memerlukannya,” kata si pemuda 
sambil mengalihkan pandangannya 

kembali ke arah sungai di bawah 
jembatan.

Si pengemis rupanya merasakan 
sikap pemuda yang agak janggal. Ia 
memegang dan memandangi uang 
itu sejenak, kemudian cepat-cepat 
dikembalikannya uang itu sambil 
berkata, “Tidak ah, tidak jadi. Aku 
memang seorang pengemis, tetapi 
aku bukan seorang pengecut dan 
aku tidak akan mengambil uang dari 
seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini 
bersamamu ke sungai itu.” Pengemis 
itu pun segera pergi dari sana sambil 
berteriak lantang, “Selamat tinggal tuan 
pengecut!”

Mendengar ucapan  si pengemis, 
pemuda itu terpana kaget. Perasaan 
puas dan bahagia sejenak yang 
dirasakan karena bisa memberi uang 
ke pengemis, lenyap seketika. Dia 
sangat ingin si pengemis menerima 
pemberiannya, apalagi di saat ia akan 
mengakhiri hidupnya, tetapi itu pun 
tidak bisa.

Tiba-tiba, pemuda itu sadar, ternyata 
dengan memberi kepada orang lain, 
telah membuat dirinya merasa bahagia. 
Ini merupakan sebuah perasaan dan 
pengetahuan baru bagi pemuda itu. 
Kemudian, dia kembali memandang 
ke arah sungai itu sekali lagi, lantas 
berpaling dan berjalan pergi mengejar 
si pengemis. Dia ingin mengucapkan 
terima kasih dan memberitahu bahwa 
dia tidak akan menjadi seorang 
pengecut. Dia berjanji di dalam dirinya, 
bahwa dia akan kembali berjuang, untuk 
mendapatkan kebahagiaan dengan 
memberi kepada orang-orang yang 
membutuhkan.

RENUNGAN

Sahabat luar biasa,

Begitu mengenaskan mendengar orang 
mengakhiri hidupnya dengan jalan 
pintas. Dan terasa lebih mengenaskan 
lagi kalau kita mendengar orang bunuh 
diri hanya gara-gara masalah sepele. 
Keberanian harus diletakkan dalam 
porsi yang benar. Selayaknya kaya 
mental yang tertanam adalah ”berani 
hidup”, bukan ”berani mati”.

Kita melakukan itu semua karena 
sebuah alasan yakni hidup adalah 
tanggung jawab! Laksana seorang 
pejuang, apapun medan pertempuran di 
depan yang akan kita hadapi, kita punya 
kewajiban untuk menyelesaikannya. 
Kita punya tanggung jawab untuk 
menjalaninya. Apapun hasil nantinya, 
nilai kenikmatan sejati sebenarnya 
terletak pada proses perjuangan itu 
sendiri. Apalagi, jika hasil perjuangan itu 
bermakna pula bagi orang lain.

Karena itu, hidup akan jauh lebih 
bermakna jika kita bisa memberi 
sesuatu kepada orang lain. Itulah 
salah satu bentuk tanggung jawab kita 
sebagai manusia. Dan jika ini kita sadari 
sepenuhnya dan kita perjuangkan 
dengan tekad kuat dilandasi ketulusan 
hati, maka kesuksesan yang kita 
raih akan jauh lebih berarti. Dengan 
begitu, saat menghadapi tantangan, 
mental kita akan semakin terlatih dan 
siap menghadapinya dengan penuh 
keberanian. Mari,  jauhkan diri dari sikap 
berani mati secara pengecut, tetapi kita 
harus berani hidup secara Ksatria, maka 
hidup akan jauh lebih bernilai. Dikutip 
dari http://www.andriewongso.com/

Hidup adalah 
Tanggung Jawab



Telah Terbit
Buku ini ditulis sebagai usaha dari para 
peneliti Badan Kebijakan Fiskal untuk 
menggali potensi-potensi penerimaan 
negara. Elemen-elemen penerimaan 
negara diperiksa dengan teliti untuk 
mendalami peluang dan tantangan yang 
dihadapi dari berbagai sudut pandang. 
Tidak hanya upaya pengumpulan pajak 
yang menjadi fokus, kebijakan pemberian 
insentif fiskal serta upaya penegakan 
hukum untuk peningkatan kepatuhan 
juga dibedah dengan pisau analisis. 
Berbagai terobosan kebijakan khususnya 
terkait pajak atas kegiatan e-commerce 
serta cukai terhadap BBM dan produk 
plastik juga ditawarkan sebagai alternatif 
solusi. Tidak ketinggalan pula analisis 
tentang kontribusi dari sektor ekstraktif 
dan pengelolaan lingkungan terhadap 
penerimaan negara. Dengan respons 
kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan 
daya saing pada gilirannya akan 
meningkat.

Disclaimer 
 

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah  ini bukanlah  
representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 

Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional penulis
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