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Kebijakan publik(public policy), seperti kebijakan fiskal (fiscal policy) 
adalah kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat 
luas, sehingga harus didesain dengan baik, didukung dengan 
data dan analisis yang kuat, dan memperhitungkan risiko yang 
mungkin timbul.Karena alasan dampak yang meluas itu, maka 
pemberlakukan kebijakan publik harus mendapatkan persetujuan 
parlemen (DPR-RI) sebagai wakil rakyat.Di bidang ekonomi, 
ada dua kebijakan publik yang memiliki dampak luas dan 
mempengaruhi kinerja perekonomian nasional, yaitukebijakan 
fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy). 
Kebijakan fiskal memiliki beberapa kebijakan turunan (kebijakan 
operasional), seperti kebijakan pendapatan (taxation/revenue 
policy), kebijakan belanja (spending/expenditure policy), dan 
kebijakan pembiayaan atau kebijakan utang (financing/debt policy). 
Sedangkan turunan dari kebijakan moneter antara lain kebijakan 
operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan cadangan 
minimum (cash ratio), dan kebijakan uang ketat (tight money).

Bagaimana menilai suatu kebijakan itu(di bidang fiskal 
misalnya) kredibel atau tidak kredibel? Setidaknya, ada tiga 
indikator. Pertama,productive. Kebijakan fiskal disebut kredibel 
bila kebijakan itu menggandakan nilai. Kebijakan fiskal disebut 
kredibel bila kebijakan ini membuat kondisi perekonomian 
berubah menjadi lebih baik.Pendapatan nasional meningkat, 
pertumbuhan ekonomi meningkat, harga-harga barang dan jasa 
stabil, lapangan kerja makin luas, distribusi dan pemerataan 
pendapatan makin baik, dan keadilan sosial makin dirasakan 
masyarakat luas. 

Kedua,risk awareness. Kebijakan fiskal disebut kredibel bila 
mampu mengendalikan atau mengantisipasi risiko fiskal, baik 
yang bersumber dari luar (ketidakpastian ekonomi global) 
maupun yang bersumber dari dalam (ketidakpastian penerimaan 
negara). Kombinasi dua risiko ini bisa membuat sasaran 
kebijakan fiskal bisa meleset. Salah satu risiko fiskal yang 
dimaksud adalah risiko utang. Saat ini total utang Indonesia 
mencapai sekitar Rp 3.400 triliun. Kalau mata anda hanya 
tertuju pada angka ini, pasti anda akan bereaksinegatif terhadap 
pemerintah. Namun, bila anda sedikit memainkan “logika 
akademik”, misalnya membandingkan total utang tersebut 
dengan PDB Indonesia yang mencapai sekitar Rp 12.600 triliun, 
maka anda akan menemukan angka27% dari PDB, masih jauh 
di bawah batas (threshold)rasio utang maksimum 60% dari 
PDBmenurutUU Keuangan Negara. 

Selain utang, pemerintah juga harus mampu mengelola risiko 
defisit anggaran. Dalam lima tahun terakhir ini, defisit anggaran 
(APBN) rata-rata di atas 200an triliun. Namun, selama ini 
pemerintah mampu menjaga rasio defisit berada di bawah 
threshold yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yaitu 
maksimum -3% dari PDB. Artinya, dalam membiayai pengeluaran 
negara, pemerintah lebih mengandalkan penerimaan negara, 
baik dari perpajakan maupun bukan pajak. Pemerintah tidak 
mengandalkan utang.Dengan demikian, APBN kita jauh dari risiko 
default. Ini berbeda dengan kondisiyang pernah terjadi di Yunani 
dan beberapa negara di Zona Eropa, di mana rasio utang negara-
negara tersebut mendekati bahkan ada yang melebihi 100% dari 

PDB.Bila skala ekonomi Indonesia semakin besar dan rakyat 
semakin makmur, maka kita akan mampu melunasi utang, 
dan anggaran kita bisa berubah dari defisit menjadi surplus.

Bagaimana mengelola risiko penerimaan? Bila penerimaan 
negara terganggu, tetapi bangsa ini ingin ekonominya 
tumbuh lebih tinggi lagi, maka pengeluaran atau belanja 
negara bisa dikoreksi. Belanja yang berisifat agak boros atau 
kurang proiritas bisa dikurangi. Langkah ini sudah dilakukan 
pemerintah pada tahun 2016. Menurut Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati, terobosan seperti ini akan membuat 
anggaran menjadi lebih realistis. Dampak ketidakpastian 
global masih menghantui perekonomian Indonesia, sehingga 
beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan pendapatan. 
Di sisi lain, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat 
dari terkikisnya daya beli, jangan sampai mereka terjebak ke 
dalam kemiskinan. Untuk itu, dalam melakukan pengendalian 
belanja negara, pemerintah tidak memotong belanja yang 
berkaitan dengan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan 
dan pengembangan usaha mikro dan kecil. 

Ketiga, managing public trust.Dalam kondisi ketidakpastian 
ekonomi global, menjaga kepercayaan publik, terutama 
investor itu matters. Pemerintah harus memastikan semua 
angka dalam APBN, baik dari sisi penerimaan, maupun dari 
sisi belanja, dan pembiayaan harus rasional. Pemerintah 
harus memastikan bahwa angka-angka dalam APBN bisa 
dipercaya, sehingga menenangkan psikologi publik. Selain 
itu, publik dapat dengan mudah mengakses sumber-sumber 
informasi terkait kebijakan fiskal dan postur APBN agar 
mereka bisa memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, 
misalnya sebagai benchmark dalam membuat kebijakan atau 
keputusan, atau menjadi inspirasi untuk melakukan ekspansi 
bisnis, atau menjadi basis dalam kegiatan penelitian dan 
pembelajaran.

Bila realisasi anggaran meleset dari rencananya, pemerintah 
harus menjelaskan alasannya mengapa bisa meleset. 
Bila pemerintah menaikan harga BBM premium, maka 
pemerintah harus memberikan alasan mengapa harganya 
harus dinaikkan. Bila pemerintah mendorong pembangunan 
proyek-proyek infrastruktur di tengah-tengah ketidakpastian 
ekononomi global, pemerintah harus menjelaskan dari 
mana sumber pembiayaannya. Kalau dari utang, apakah 
berbahaya atau tidak. Kalau dari swasta, apa bisa atau 
tidak.Bila penerimaan perpajakan meleset dari target atau 
mengalami shortfall, pemerintah harus menjelaskan mengapa 
hal itu bisa terjadi dan langkah-langkah perbaikan apa 
yang sedang dilakukan pemerintah. Bila pemerintah ingin 
tetap menjadi anggota tetap berbagai organisasi/forum 
internasional seperti G20, AMRO, Asian+3, ADB, IDB, AIF, dan 
lain sebagainya, jelaskan kepada rakyat mengapa Indonesia 
harus menjadi anggota. Sepanjang semua kebijakan itu bisa 
dijelaskan, maka publik akan percaya, publik akan tenang, dan 
selalu mendukung pemerintah.Demikian editorial, selamat 
membaca.. (Syahrir Ika).

Kredibilitas Kebijakan 
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Syahrir Ika *)

Membangun Kebijakan Fiskal  
Yang Kredibel 

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal (fiscal  policy) adalah kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kondisi 
perekonomian menjadi lebih baik, melalui instrumen APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara). Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan 
harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, 
mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan mendorong terwujudnya 
keadilan sosial bagi masyarakat. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, 
kebijakan fiskal harus dikombinasikan 
dengan kebijakan moneter (monetary 
policy). Kebijakan moneter adalah 
kebijakan dilakukan oleh bank sentral 
untuk mempengaruhi jumlah uang 
beredar (money supply). Mengapa dua 
kebijakan ini harus dikonsolidasi? 
karena penerimaan negara mencakup 
pajak-pajak dan berbagai pungutan 
yang dipungut pemerintah dari 
perekonomian dalam negeri yang 
digunakan untuk membiayai semua 
pengeluaran (operasi pemerintah 
dan pembiayaan berbagai proyek  di 
sektor negara ataupun Badan Usaha 
Milik Negara-BUMN). Bila pajak yang 
dipungut dari perekonomian lebih 
besar dari pengeluaran (expenditure) 
yang dilakukan oleh pemerintah, maka 
menyebabkan perekonomian dalam 
kondisi kontraktif. Sebaliknya, bila pajak 
yang dipungut dari perekonomian lebih 
kecil dari pengeluaran (expenditure) 
yang dilakukan oleh pemerintah, 
maka menyebabkan perekonomian 
dalam kondisi ekspansif. Di sisi lain, 
untuk mendorong laju pertumbuhan 
ekonomi, bank sentral harus mengambil 
kebijakan moneter yang ekspansif 
dengan cara menurunkan suku bunga. 
Bila Bank Indonesia tidak melakukan 
penyesuaian, maka tujuan fiskal 
akan terganggu. Sebaliknya, bila 
pemerintah melakukan kontraksi fiskal, 
misalnya memajaki lebih banyak untuk 
mengatasi overheating, maka hal ini bisa 
mengganggu tujuan kebijakan moneter. 

Pada tataran strategis, APBN 
merupakan instrumen pemerintah 
untuk mencapai cita-cita dalam 
bernegara, yaitu mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur. Adil 
berarti negara memberikan kepada 
setiap orang apa yang menjadi haknya, 
sehingga ia dapat melaksanakan 
kewajibannya tanpa rintangan.  Hak 
yang dimaksud seperti hak untuk 
hidup aman dan tertib, hak untuk 
memperoleh pendidikan yang layak, 
dan hak untuk mendapat perlindungan 
kesehatan. Sementara, makmur berarti 
tersedianya barang kebutuhan pokok 
secara merata dan tersebar, sehingga 
rakyat mampu memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Negara yang makmur 
berarti produksi negara itu (PDB-

Produk Domestik Bruto) meningkat, 
pendapatan rakyat juga meningkat. Itu 
sebabnya bila kesenjangan pendapatan 
semakin lebar, pertumbuhan ekonomi 
menurun, tingkat kemiskinan dan 
pengangguran tinggi, dan masyarakat 
mengalami kesulitan untuk akses ke 
pendidikan dan kesehatan, maka publik 
bisa mengklaim bahwa ada persoalan 
dari sisi policy, apakah kredibel?

Tantangan Pengelolaan APBN

APBN merupakan cerminan kesehatan 
suatu negara. Banyak negara 
tesandung masalah, kesehatan 
negaranya terganggu bahkan merosot 
karena APBN mereka tidak kredibel 
(uncredible) dan tidak berkelanjutan 
(unsutainable). Indonesia bisa belajar 
pengalaman buruk di beberapa negara 
seperti Amerika Latin pada era 1980an, 
negara-negara Timur Tengah pada 
era jatuhnya harga minyak dunia, dan 
negara-negara Eropa seperti Yunani, 
Portugal, Prancis, Spanyol, dan Italia 
yang gagal mengelola utang pemerintah 
pada tahun 2010, yang kemudian 
menimbulkan krisis keuangan di 
kawasan Eropa. 

APBN juga merupakan instrument 
kebijakan yang sangat penting 
untuk mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur sebagaimana janji 
Republik Indonesia kepada rakyatnya 
(Pembukaan UUD 1945). Pencapaian 
masyarakat adil dan makmur 
diwujudkan melalui fungsi alokasi dan 
distribusi sumber daya ekonomi atau 
mengelola siklus ekonomi (naik-turun 
kinerja perekonomian). Tantangan 
alokasi dan distribusi sumber daya 

adalah apakah penerimaan negara, baik 
pajak maupun bukan pajak memadai. 
Bila penerimaan tidak cukup, maka akan 
ada persoalan dalam mengalokasikan 
sumber daya untuk menggerakan 
perekonomian. Tantangan lain adalah 
terkait dengan siklus ekonomi. 
Bagaimana mengelola anggaran saat 
kondisi ekonomi sedang menurun 
(crises) dan sedang menanjak (booming). 
Biasanya, ketika crises di-counter dengan 
ekspansi fiskal (memberikan stimulus). 
Sebaliknya, ketika booming, di-counter 
dengan memajaki lebih besar (tax rates). 

Saat ini ekonomi Indonesia dan 
semua negara di dunia, menghadapi 
ketidakpastian ekonomi global. 
Pemulihan di Eropa belum ada tanda-
tanda yang meyakinkan. Begitu juga 
di AS, sedang menunggu hasil pemilu 
presiden, siapa yang menang, apakah  
Donald J. Trump atau Hillary Clinton, 
akan menentukan arah ekonomi AS 
ke depan. Dua gaya kepemimpinan 
yang berbeda yang mewakili gaya 
Demokrat dan gaya Republik. Hillary 
lebih opensif (liberal), sementara 
Trump lebih protektif (deliberal). Bila 
Hillary yang terpilih, kebijakan Obama 
akan dilanjutkan, sehingga pasar 
bisa membaca dengan baik arah 
perekonomian AS dan perekonomian 
dunia ke depan. Namun, terobosan 
Hillary belum begitu terlihat jelas saat 
kampanye calon presiden. 

Sebaliknya, Trump yang merepresentasi 
pengusaha, diharapkan akan 
membawa harapan bisa membuat 
kebangkitan ekonomi baru AS. Tetapi, 
di sisi lain Trump merencanakan akan 
mengambil kebijakan proteksi dan 
menciptakan konflik dengan China, 
itu bisa membuat masalah baru bagi 
perekonomian dunia. Dengan strategi 
deliberalisasi, Trump akan mereduksi 
perdagangan bebas, globalisasi, dan 
pasar terbuka. Diperkirakan kebijakan 
ini akan berdampak negatif terhadap 
negara-negara emerging economies 
dan perusahaan-perusahaan raksasa 
(multinational companies, MNCs) yang 
tunduk pada model pasar bebas. 
BilaTrump yang terpilih, diperkirakan 
ia akan melakukan beberapa aksi 
fiskal seperti pemotongan pajak dan 
meningkatkan belanja publik. Ini berarti 

 
           APBN merupakan 
           instrumen pemerintah 
untuk mencapai cita-cita 
dalam bernegara, yaitu 
mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur. Adil berarti 
negara memberikan kepada 
setiap orang apa yang menjadi 
haknya, sehingga ia dapat 
melaksanakan kewajibannya 
tanpa rintangan. 

“
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ada akselerasi inflasi dan suku bunga. 
Di sisi lain, publik dunia belum bisa 
membaca reaksi the Fed, apakah akan 
melakukan kontraksi atau ekspansi 
moneter karena masih menunggu siapa 
yang menjadi pemenang pemilu. 

Banyak pakar ekonomi Indonesia 
menilai Trump lebih berisiko bagi 
Indonesia dibanding Hillary. Bila Trump 
yang menang, Amerika akan fokus 
mengurusi diri sendiri, sehingga AS 
menarik diri dari komando ekonomi 
dunia. Lalu, negara mana yang akan 
mengambil peran itu, apakah China 
(Tiongkok)? Bila melihat posisi ekonomi 
Tiongkok saat ini yang memiliki 
perdagangan luar negeri terbesar di 
dunia dan perekonomian terbesar 
nomor dua setelah AS (PDB tahun 2014 
mencapai USD 10,3 triliun dan PDB per 
kapita USD 14,000) dan berada di upper 
middle income country atau sebentar lagi 
naik ke kelas high income country, maka 
Tiongkok yang lebih siap mrenjadi mesin 
ekonomi dunia. 

Namun, apakah dengan begitu 
Indonesia akan mendapatkan 
keuntungan? ini tergantung langkah 
apa yang akan diambil pemerintah 
Tiongkok. Saat ini, ekspor Indonesia 
terbesar ke tiga negara, yaitu AS, 
Jepang, dan China, masing-masing  AS 
sebesar USD13,9 miliar, lalu disusul 
Tiongkok sebesar USD9,6 miliar dan 
Jepang sebesar USD9,4 (BPS, 2016). 
Produk Indonesia yang banyak diekspor 
ke AS adalah sepatu, ban mobil, mesin 
printer dan udang. Sedangkan yang 
banyak di ekspor ke Tiongkok adalah 
bahan tambang (batubara dan nickel)  
dan minyak sawit (Crude Palm Oil-CPO). 
Sementara produk Indonesia yang 
banyak diekspor ke Jepang adalah 
batubara, nikel, karet, dan tembaga. 

Apakah pasar ekspor masih terbuka 
di masa depan, masih dihantui oleh 
ketidakpastian, termasuk respon 
negara-negara maju seperti China, 
Jepang, Korea Selatan, dan negara-
negara di zona Eropa, terhadap 
langkah-langkah yang akan diambil 
presiden AS terpilih. Ketidakpastian 
ekonomi global ini membuat 
pemerintah sulit mengestimasi 
penerimaan negara secara lebih 
akurat. Begitu juga turunnya harga 

komoditas di pasar global, merupakan 
faktor yang tidak bisa dikontrol 
pemerintah. Dalam lima tahun terakhir 
ini, Indonesia menghadapi risiko 
turunnya penerimaan negara dari 
sumber daya alam (SDA), khususnya di 
sektor perkebunan (contoh : sawit) dan  
sektor pertambangan (contoh : nikel, 
bauksit, dan tembaga). Demikian juga 
harga minyak dunia. Turunnya harga 
minyak hingga di bawah 50USD/barrel, 
sangat mempengaruhi pendapatan 
ekspor migas. Selain itu, penerimaan 
yang bersumber dari Bea Masuk juga 
menurun karena impor menciut. 
Dengan demikian, sisi penerimaan 
APBN mengalami gangguan.

Menghadapi ketidakpastian ekonomi 
global, semua negara harus mengatur 
strategi bertahan. Ruang industrialisasi 
di beberapa negara di Asia seperti 
China, Singapura, Korea Selatan, Jepang, 
relatif tertutup karena sentimen 
global masih menghantui. Dua isu 
resistensi globalisasi adalah  British 
Exit (Brexit) dan Pilpres AS. Dalam 
kasus Brexit, diperkirakan dalam 2-3 
tahun ke depan Inggris akan melakukan 
konsolidasi perdagangan dan persoalan 
ekonomi lainnya dengan Uni Eropa. 
Apabila Inggris gagal mendapatkan 
keistimewaan dalam melakukan 
transaksi dagang, bisa memicu 
perlambatan ekonomi di Uni Eropa. 
Bila ini terjadi, maka negara yang paling 
pertama kena imbas adalah AS dan 
China. Karena dua negara ini menjadi 
tujuan ekspor terbesar Indonesia, maka 

imbas itu akan menjalar ke Indonesia. 
Demand terhadap produk ekspor 
Indonesia diperkirakan melemah. 
Namun, imbas ini diperirakan baru akan 
muncul setelah 3 tahun kemudian. 

Dalam jangka pendek (1-2 tahun ke 
depan), Indonesia mungkin memperoleh 
keberuntungan karena the Fed akan 
tidak terburu-buru menaikan suku 
bunga, sehingga sektor keuangan di 
Indonesia masih terjaga baik. Dana-
dana asing diperkirakan akan masih 
megalir ke Indonesia sehingga bisa 
mendukung penguatan nilai tukar 
rupiah. Dari sisi perdagangan, bila terjadi 
capital flight di Inggris yang kemudian 
merem pertumbuhan ekonomi Inggris, 
dampaknya kecil untuk Indonesia, 
karena ekspor Indonesia ke Inggris 
kurang dari 2 persen. Namun, masih ada 
ketidakpastian di sini, mengingat Ekspor 
AS ke Uni Eropa sekitar 40%, sementara 
ekspor Tiongkok ke Uni Eropa sekitar 12 
persen. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa 
juga hampir mencapai 10 persen. Jadi 
apabila Uni Eropa terganggu Brexit, 
maka Indonesia akan terkena dampak, 
terutama dari sisi harga komoditas 
dan energi (yang mengkontribusi 
sekitar 60% ekspor Indonesia) akan 
mengalami tekanan dalam waktu yang 
sulit dipastikan. Ada perkiraan arus 
modal akan banyak “lari” ke AS dan 
Jepang, serta memburu “emas” untuk 
mengamankan dana. Hingga saat ini, 
pemerintah maupun Bank Indonesia 
masih sulit meramal kondisi ekonomi 
pasca Brexit dan dampak dari pilpres AS, 
apakah Hillary atau Trump yang menjadi 
pemenang pemilu presiden AS.

Mengantisipasi Ketidakpastian 
Ekonomi Global

Dalam kondisi ketidak pastian 
ekonomi global, semua negara, 
tidak terkecuali Indonesia, tidak 
lagi mengandalkan ekonomi global 
dan lebih memilih berpaling kepada 
konsumsi domestiknya dan berusaha 
meningkatkan daya beli mayarakat. 
Dari sisi penerimaan, ekspor akan 
tertekan, sehingga pemerintah harus 
membuat terobosan. Salah satunya 
menjalankan program pengampunan 
pajak (tax amnesty). Pemerintah 
mempercepat terbitnya UU Tax Amnesty 
sehingga dapat diundangkan pada Juli 

 
           Menghadapi  
           ketidakpastian ekonomi 
global, semua negara harus 
mengatur strategi bertahan. 
Ruang industrialisasi di 
beberapa negara di Asia 
seperti China, Singapura, 
Korea Selatan, Jepang, relatif 
tertutup karena sentimen 
global masih menghantui. 
Dua isu resistensi globalisasi 
adalah  British Exit (Brexit) 
dan Pilpres AS.
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2016, dan kemudian mempercepat 
pelaksanaanya. Presiden Joko Widodo 
pun turun tangan melakukan sosialiasi 
bersama Menkeu dan Dirjen Pajak. 
Fasilitas kemudahan amnesty diberikan 
untuk gelombang satu (Juli-September) 
dengan biaya tebusan yang kecil. 
Selain menarik penerimaan dari 
tebusan biaya amnesty, program ini juga 
bertujuan menggiring para Wajib ajak 
(WP) untuk “hijrah” dari tidak patuh 
bayar pajak menjadi patuh baya pajak. 
Hasilnya, Rp107 triliun berhasil masuk 
ke kas negara dan tentu tidak cukup 
membantu mengatasi shortfall pajak 
tahun 2016 yang diperkirakan lebih dari 
Rp 250 triliun. 

Urusan berikut adalah bagaimana 
mengelola belanja dalam kondisi 
ketidakpastian pada sisi penerimaaan 
APBN. Bila tidak ada terobosan di sisi 
belanja, maka rasio defisit berpotensi 
melewati threshold  yang ditetapkan 
UU Keuangan Negara (-3% PDB). 
Pemerintah tentunya akan berusaha 
mengendalikan rasio defisit. Menambah 
utang, misalnya dengan menerbitkan 
obligasi negara, merupakan salah satu 
cara, mengingat rasio utang terhadap 
PDB masih di jauh dibawah threshold. 
Total utang pemerintah Indonesia 
hingga akhir September 2016 tercatat 
mencapai sekitar Rp 3.400 triliun. 
Menkeu Sri Mulyani mengatakan 
bahwa “…secara nominal barangkali 
kita akan khawatir, angka Rp 3.400 
triliun itu kan kayaknya gede banget 
ya. Dengan asumsi PDB Rp 12.600 
triliun, maka rasio utang Indonesia 
terhadap PDB adalah 27%. Masih kecil 
dibandingkan negara Jepang dengan 
rasio utang terhadap PDB mencapai 
200% atau AS yang sebesar 70%. 
Indonesia mampu melunasi utang bila 
ekonomi terus tumbuh. Dengan PDB 
Rp 12.600 triliun dan pertumbuhan 
ekonomi sekitar 5-6 persen setiap 
tahunnya, maka pada satu titik, defisit 
anggaran akan terus mengecil bahkan 
surplus. Level tersebut yang akhirnya 
utang bisa dilunasi. Bila rakyat semakin 
makmur, maka cadangan size ekonomi 
kita semakin besar untuk kemudian 
mampu melunasi utang (DetikFinance, 
19/11/2016). 

 

Pemerintah bisa saja menambah utang 
untuk mempercepat pelaksanaan 
proyek-proyek infrastruktur prioritas 
yang sudah dijanjikan pemerintah. 
Namun, cara ini harus dilakukan secara 
hati-hati karena ada batasan (threshold) 
yang ditetapkan UU Keuangan Negara, 
yaitu maksimum 60% GDP. Sepuluh 
tahun lalu, rasio utang Indonsia 
mencapai 56% GDP atau sekitar dua 
kali dari rasio utang saat ini. Itu artinya 
separoh dari perekonomian Indonesia 
adalah utang. Pemerintah akan 
menjaga posisi utang agar tidak kembali 
ke level ini. Posisi rasio utang saat ini 
masih cukup rendah (27% GDP). 

Keputusan pemerintah menambah 
utang didasarkan pada posisi 
keseimbangan primer (primary balance) 
dalam APBN. Bila primary balance (total 
penerimaan dikurangi belanja negara 
tanpa bunga utang) negatif, maka 
pemerintah harus menarik utang 
untuk membayar bunga dan pokok 
utang. Bila pendapatan sektor pajak 
belum bekerja maksimal menopang 
pendapatan negara, maka primary 
balance akan terus tergerus. Pada 
APBN 2016, primary balance mencapai 
Rp105,5 triliun. Ini artinya, posisi bunga 
utang sebesar Rp 105,5 triliun, itu tidak 
bisa dibayar dengan penerimaan yang 
ada, sehingga perlu ditarik utang baru 
untuk membayarnya.  Dalam APBN 
2016, pemerintah merencanakan 
defisit sebesar 2,1 persen (Rp 272,2 
triliun). Karena itu, pemerintah menarik 
utang baru sebesar Rp 329,9 triliun, 
untuk menutup defisit tersebut dan 

selebihnya dipakai untuk membayar 
utang lama yang akan jatuh tempo 
(Menkeu, Bambang P.S. Brodjonegoro, 
CNN, 6/10/2015).  Bila primary balance 
yang negatif itu tidak ditutup, maka 
budget akan tidak balance dan target-
target pertumbuhan ekonomi akan sulit 
dicapai. 

Untuk mengurangi risiko pada 
primary balance dan menahan laju 
penambahan utang, maka cara lain 
adalah pemerintah harus berani 
memangkas belanja (budget cutting). 
Tantangannya adalah saat pemerintah 
menetapkan pos belanja apa saja yang 
anggarannya harus dipotong dan di 
Kementerian/Lembaga/Daerah mana 
saja, karena cara ini  menerobos wilayah 
aman (comfort zone) yang sudah lama 
terjadi.  Akan terjadi tarik menarik 
kepentingan antara Pusat dan Daerah, 
begitu juga antara Kementerian/
Lembaga dan Kementerian Keuangan. 
Bila memperhatikan penerimaan 
negara yang tergerus (shortfall pajak) 
membengkak, di sisi lain amnesti 
pajak hanya berhasil menarik Rp107 
triliun, maka pemerintah harus berani 
memangkas belanja, dan itu sudah 
dilakukan pemerintah pada akhir tahun 
2016, beberpa bulan setelah Sri Mulyani 
dilantik menjadi Menkeu menggantikan 
Bambang P.S.Brodjonegoro, yang 
menempati posisi baru sebagai Kepala 
Bappenas.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, 
pemerintah akan tetap menjaga 
stimulus ekonomi, sehingga prioritas 
pembangunan seperti pembangunan 
infrastruktur, jaring pengaman sosial, 
pendidikan, dan kesehatan, tidak 
mengalami pemotongan (Kompas, 
5/8/2016). Selain itu belanja wajib 
(mandatory expense) tentunya tidak 
boleh diganggu. Total mandatory 
expense mencapai 73 persen, meliputi:  
kewajiban penyediaan anggaran 
pendidikan sebesar 20 persen dari 
APBN/APBD, kewajiban penyediaan 
dana perimbangan berupa Dana Alokasi 
Umum (DAU) sekurang-kurangnya 
sebesar 26 persen dari penerimaan 
dalam negeri neto, Dana Bagi Hasil 
(DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), 
penyediaan dana otonomi khusus 
masing-masing sebesar 2 (dua) persen 

        
         Keputusan pemerintah  
         menambah utang 
didasarkan pada posisi 
keseimbangan primer 
(primary balance) dalam APBN. 
Bila primary balance (total 
penerimaan dikurangi belanja 
negara tanpa bunga utang) 
negatif, maka pemerintah 
harus menarik utang untuk 
membayar bunga dan pokok 
utang. 
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dari DAU Nasional untuk Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi 
Papua yang mencakup Provinsi 
Papua dan Papua Barat, alokasi dana 
kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 
5 (lima) persen dari APBN di luar gaji,  
dan alokasi Dana Desa sekurang-
kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen 
dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalam APBD setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

APBN 2016 direvisi menjadi APBN-P 
2016, di mana total anggaran yang 
dipotong  mencapai Rp133,8 triliun. 
Jumlah itu meliputi anggaran di 
Kementerian/Lembaga sebesar Rp 65 
triliun dan anggaran transfer ke daerah 
sebesar Rp 68,8 triliun. Sedangkan dari 
sisi pos anggaran, belanja operasional 
dipotong Rp 20,95 triliun dan belanja 
lainnya dipotong Rp 29,06 triliun. 
APBN-P 2016 tidak merevisi asumsi-
asumsi ekonomi makro. Asumsi makro 
tetap sama dengan APBN 2016, yaitu 
pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 
yoy 4,7%, tingkat bunga SPN 3 bulan 
5,5% nilai tukar Rp 13.900/USD, harga 
minyak 50 USD/barrel, lifting minyak 
830 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.155 
MBOEPD. 

Postur APBN-P 2016 berubah menjadi 
:  pendapatan sebesar Rp1.786,23 
triliun dan belanja negara sebesar 
Rp 2.082,95 triliun. Terobosan yang 
dilakukan  Menkeu Sri Mulyani adalah 
“membuat anggaran menjadi lebih 
realistis”. Pemerintah berharap 
anggaran sebesar itu dapat dikelola 
dengan produktif agar target-target 
pembangunan bisa dicapai. Apa 
saja? tingkat kemiskinan 9% (tahun 
2015, 10,3%),  angka pengangguran 
berkurang menjadi 5,3% (tahun 2015, 
5,6%), kesenjangan pendapatan atau 
gini ratio (GR) 0,39 (tahun 2015, 0,4),  
dan indeks pembangunan manusia 
(IPM-Human Development Index) 70,1% 
(tahun 2015, 69,4). Pemerintah juga 
mendorong peningkatan kesejahteraan 
masyarakat miskin dan tidak mampu 
melalui bantuan sosial (bansos) yang 
berkesinambungan serta perluasan 
program pembiayaan KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) untuk UMKM. Di bidang 
kemaritiman dan kelautan, pemerintah 
ingin ada percepatan pembangunan 

transportasi yang mendorong 
penguatan industri nasional. Terakhir 
-dan ini yang paling banyak memakan 
anggaran- adalah mempercepat 
pembangunan infrastruktur 
perhubungan. Pemerintah harus 
membangun jalan sepanjang 700an 
km, jembatan sepanjang 8.000an m, 
underpass/flyover KA sebanyak 33 unit, 
irigasi seluas 400 ribu hektar bus rapit 
transit sebanyak 813 unit, jalur kereta 
api sepanjang 142 km, 15 bandara udara 
baru, dan 11.642 unit rusun.  Belum lagi 
ASN (Aparatur Sipil Negara) yang juga 
harus ditingkatkan kesejahteraannya 
dengan memberikan gaji 13 dan THR 
(Tunjangan Hari Raya). 

Membangun kepercayaan Publik 

Di tengah-tengah ketidakpastian 
ekonomi global yang mempengaruhi 
sisi penerimaan dan belanja negara, 
pemerintah memiliki kewajiban 
untuk membuat publik percaya pada 
kebijakannya. Membangun kepercayaan 
inilah yang sulit, tetapi itu merupakan 
suatu keniscayaan karena trust itu 
menggambarkan suatu kebijakan 
kredibel. Bagaimana membuat publik 
pecaya kebijakan pemerintah di bidang 
fiskal? 

Pertama, APBN harus punya rambu-
rambu pengendali.  Dalam sebuah 
seminar nasional bertema “APBN Dari 
Masa ke Masa” yang diselenggarakan 
Kementerian Keuangan di Jakarta 
pada tanggal 30 September 2016, 
mantan Menteri Keuangan Boediono 
mengatakan bahwa APBN jangan 
sampai menjadi penyebab krisis. Ia 
mengambil pelajaran pengalaman 
Indonesia pada era 1950an-1960an, 
di mana APBN adalah bagian dari 
problem. Waktu itu, APBN lepas kendali 
karena rambu-rambunya terbatas. 

Di sisi lain, APBN itu tarik menarik 
kekuatan politik karena menyangkut 
uang banyak dan untuk siapa. Belajar 
dari pengalaman-pengalaman ini, 
pemerintahan berikutnya kemudian 
membuat rambu-rambu dalam 
undang-undang Keuangan Negara, 
yaitu defisit tidak boleh melebihi 3% PDB 
dan total utang tidak boleh melebihi 60% 
PDB. Utang juga sering menyebabkan 
timbulnya gejolak, karena itu harus 
dibuat rambu-rambunya. Boediono 
mengingatkan pemerintah bila ada 
rencana untuk membuka rambu-rambu 
ini, harus hati-hati karena hal itu bisa 
membuat APBN kembali menjadi lepas 
kendali. 

Kedua, Institusi Kemenkeu harus 
semakin cerdas. Boediono, Guru Besar 
Fakultas Ekonomi UGM yang pernah 
menduduki jabatan-jabatan penting 
seperti Menko Perekonomian, Gubernur 
Bank Indonesia, dan Wakil Presiden 
RI, memberikan nasehat kepada para 
pejabat di lingkungan Kementerian 
Keuangan agar membuat instutusi 
(Kemenkeu) semakin cerdas, yaitu suatu 
institusi yang mempunyai memori dan 
knowledge yang melekat pada instutusi 
tersebut. Tahun 1998, Indonesia 
menghadapi krisis Asia, sebuah krisis 
yang sangat parah. PDB Indonesia, tiba-
tiba hilang 1/7-nya yang diikuti PHK 
dan kemudian merembet ke gejolak 
politik dan perubahan sistem politik. 
Situasi iklim juga ikut parah karena ada 
ELNINO yang membuat produksi beras 
anjlok.  Harga beras naik 2-3 kali lipat. 
Ini membuat krisis yang mulanya krisis 
ekonomi, kemudian pindah ke krisis 
sosial. Beban utang tiba-tiba meningkat 
lebih dari Rp 600 triliun, kelangsungan 
fiskal terganggu (unsustainable), dan 
kepercayaan dunia turun. 

Apa yang dilakukan pemerintah? 
pengeluaran negara dipotong, defisit 
APBN ditutup dengan melakukan 
optimalisasi pengelolaan asset yang 
dikumpulkan oleh BPPN. Utang-utang 
yang berjumlah besar di jadwalkan 
ulang sehingga beban utang (risiko) di 
rata-ratakan ke depan. Dengan cara 
ini, pemerintah bisa menjaga APBN 
tetap sustainable. Indonesia bisa keluar 
dari pertumbuhan ekonomi negatif 
pada tahun 1999 menjadi sekitar 4 

        
         Di tengah-tengah  
         ketidakpastian ekonomi 
global yang mempengaruhi 
sisi penerimaan dan belanja 
negara, pemerintah memiliki 
kewajiban untuk membuat 
publik percaya pada 
kebijakannya.
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persen pada tahun 2000. Setelah itu, 
pemerintah berutang lagi, akan tetapi 
dengan cara normal dan pemerintah 
membuat keputusan penting, “stop 
dengan IMF” (International Monetary 
Fund). 

Ketiga, membangun fiscal  governance. 
Pada era Menkeu Boediono (2003-2004), 
pemerintah menerbitkan dua undang-
undang penting, yaitu UU Keuangan 
Negara dan UU Perbendaharaan. Pada 
era Menkeu Sri Mulyani, dua undang-
undang tersebut mulai dijalankan. 
Dalam seminar nasional bertema 
“APBN Dari Masa ke Masa”, Sri Mulyani 
menjelaskan bahwa tugas pertama 
Menkeu adalah menyusun Neraca RI 
(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) 
berupa income statement dan balance 
sheet. APBN dirancang lebih transparan, 
antara lain dengan men-state risiko 
fiskal dalam APBN. Saat itu, governance 
adalah kata yang mulai dipopularkan 
dalam APBN, yang menggambarkan 
apa yang disebut trasnparansi dan 
akuntabilitas APBN. Dengan adanya 
neraca, i-account, dan laporan 
keuangan yang mendapat status WTP 
(wajar tanpa pengecualian), maka APBN 
semakin kredibel. Kalau APBN kredibel, 
angka-angkanya dipercaya, maka publik 
akan lebih tenang secara psikologi. 

Keempat, membuat organisasi 
Kemenkeu sebagai organisasi 
pembelajar. Seorang Menteri Keuangan 
memiliki peran sangat penting dalam 
sebuah negara, karena ada banyak 
keputusan yang harus diambil, baik 
terkait kebijakan fiskal dan pengelolaan 
APBN maupun perekonomian nasional 
pada umumnya, termasuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Dalam 
seminar nasional bertema “APBN Dari 
Masa ke Masa” (2016), mantan Menkeu 
Moh. Chatib Basri bertutur bagaimana 
Ia belajar dari Menkeu Boediono dan 
Menkeu Sri Mulyani. 

Dua hari setelah dilantik menjadi 
Menkeu, Chatib Basri harus datang ke 
DPR untuk menyampaikan rencana 
pemerintah untuk menaikan harga 
BBM. Ia punya institutional memory 
bagaimana pemerintah mengambil 
kebijakan berani, yaitu menaikan harga 
BBM pada tahun 2005 dan 2008, di 
mana saat itu  Chatib menjabat sebagai 

Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani. Ketika 
akan mengambil kebijakan menaikan 
harga BBM, Chatib Basri meminta 
nasehat Sri Mulyani, yang kala itu 
menjabat Managing Direktur Bank 
Dunia. Menurut Chatib, nasehat itu 
penting mengingat pemerintah akan 
mengambil posisi yang berbeda dengan 
kepentingan politik. Pemerintah lebih 
memilih menjaga stabilitas makro dan 
mengorbankan pertumbuhan, padahal 
secara politik, pemerintah tidak boleh 
menurunkan pertumbuhan ekonomi 
satu tahun menjelang PEMILU. 

Kelima, harus mampu meyakinkan 
DPR sebagai pemilik hak budget. 
Bagaimana meyakinkan DPR? Chatib 
memberikan argumen bahwa kenaikan 
harga BBM pada tahun 2005 dan 2008 
dipicu oleh kenaikan harga minyak 
dunia. Sedangkan kenaikan harga 
BBM di tahun 2013 dipicu oleh siklus 
ekonomi. Kebijakan tappering off  
(kontraksi moneter kebijakan bank 
sentral AS/the Fed untuk mengurangi 
money supply) yang membuat arus 
modal masuk ke Indonesia cukup 
deras, sehingga nilai rupiah menguat. 
Ketika ada pelonggaran kuantitatif 
atau  quantitave easing (ekspansi 
moneter kebijakan bank sentral AS/
the Fed mengeluarkan uang untuk 
membeli obligasi jangka panjang, baik 
surat utang AS maupun obligasi kredit 
perumahan yang ada di bank-bank 
komersial dan institusi swasta lainnya. 
Tujuannya untuk meningkatkan money 
supply dalam rangka menstimulasi 
ekonomi), nilai tukar rupiah anjlok, 
sehingga pemerintah harus melakukan 
penyesuaian, yaitu menaikan harga 
BBM. DPR akhirnya menyetujui 

kebijakan ini dan memberikan 
kewenangan kepada pemerintah untuk 
memutuskan kenaikan harga BBM 
tanpa hatus meminta izin ke DPR. 

Ketika harus membuat keputusan 
terhadap RUU Tapera (Tabungan 
Perumahan Rakyat), sebagai Menkeu, 
Chatib Basri cukup hati-hati dalam 
melihat dampak program ini terhadap 
beban fiskal di masa depan yang 
nantinya dijalankan oleh Presiden baru, 
Joko Widodo. Kemenkeu sependapat 
dengan argument RUU ini bahwa 
harus ada program pemerintah untuk 
membuat masyarakat berpendapatan 
rendah (MBR) bisa memiliki akses 
terhadap perumahan. Tetapi skemanya 
harus “win-win”, MBR memperoleh 
akses rumah yang tidak memberatkan, 
di sisi lain tidak menimbulkan risiko 
fiskal yang tinggi dalam jangka panjang. 
Saat itu, ada beberapa opsi kontribusi 
iuran yang menjadi kewajiban 
perusahaan (pemberi kerja) dan tenaga 
kerja. 

Setelah Kemenkeu menghitung beban 
fiskalnya, ada jebakan ruang fiskal 
(fiscal  space) dalam jangka panjang, 
karena iuran dari pekerja dan pemberi 
kerja terlampau kecil. Bila RUU 
diloloskan menjadi UU, maka akan 
sangat memberatkan pemerintahan 
Joko Widodo, yang memiliki banyak 
program prioritas yang sudah dijanjikan 
kepada rakyat.  Dalam Raker dengan 
DPR, Menkeu Chatib Basri secara tegas 
mengatakan agar pemerintah dan 
DPR jangan buru-buru mengesahkan 
RUU Tapera menjandi UU. Sebaiknya 
dilakukan kajian lagi yang lebih 
mendalam dan melakukan konsolidasi 
dengan program yang sama di BPJS. 
Akhirnya, RUU ini tidak jadi disahkan 
menjadi UU. 

Keenam, be prudent any time. Dalam 
menghadapi krisis, Boediono 
mengatakan kita harus mempunyai 
kemampuan membaca bola Kristal. 
Meramal krisis itu sama dengan 
meramal gempa. Bila sudah terjadi 
krisis, maka semua orang bisa 
terhanyut dalam krisis, termasuk 
policy maker-nya. Kita tidak bisa 
terhindar dari dampak krisis. Yang 
bisa dilakukan adalah meminimumkan 
dampak dari krisis tersebut. Caranya, 

 
           Kita tidak bisa terhindar 
           dari dampak krisis. 
Yang bisa dilakukan adalah 
meminimumkan dampak 
dari krisis tersebut. Caranya, 
perbaiki struktur ekonomi 
agar makin berimbang. Lalu di 
APBN, harus pelihara rambu-
rambu.
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perbaiki struktur ekonomi agar makin 
berimbang. Lalu di APBN, harus pelihara 
rambu-rambu. Awas, utang itu penyakit 
bila kita lalai. Karena itu, harus dijaga 
dengan baik. Kita harus “be prudent 
any time”.  Harus ada SOP-SOP yang 
jelas bagi institusi yang mengatur 
krisis  (Kementerian Keuangan, Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 
dan Lembaga Penjamian Simpanan). 
Setelah itu, buat mekanisme koordinasi 
diantara lembaga-lembaga tersebut. 
Sementara menurut Menkeu Sri 
Mulyani, dari sisi policy maker, trend 
bisa kita lihat. Misalnya volatility makin 
besar, akan tetapi kita tidak tahu persis 
kapan akan berakhir.  Karena itu, APBN 
harus dilihat lebih detail, apakah ruang 
fiskal (fiscal  space) ada atau tidak. Dalam 
kondisi krisis, policy maker harus bisa 
melawan comfort zone-nya. Pada saat 
anda membuat keputusan, anda harus 
yakin bahwa keputusan itu baik buat 
semua orang. 

Ketujuh, fokus pada fungsi fiskal untuk 
pemerataan pembangunan. Di era 
pemerintahan Joko Widodo ini, ada dua 
isu besar yang sedang dikoreksi dari 
sisi policy, yaitu bagaimana mengatasi 
masalah kemiskinan (poverty) dan 
masalah kesenjangan (disparity). 
Ekonomi Indonesia tumbuh cukup stabil 
(sekitar 5%) bahkan termasuk salah satu 
yang tertinggi di dunia. Masyarakat 
berharap bisa menikmati pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi tersebut. 
Persoalannya, pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi dan stabil  tersebut ternyata 
masih belum bisa menekan angka 
kemiskinan dan mengatasi masalah 
kesenjangan, baik antarpulau, maupun 
antardaerah dan antarkawasan. 

Pulau Jawa misalnya mewakili 15 
persen dari GDP. Dalam 10 tahun 
terakhir, pertumbuhan ekonomi di 
pulau Jawa mencapai 6 persen, akan 
tetapi tingkat kemiskinan di pulau Jawa 
masih cukup tinggi, sekitar 10 persen. 
Di pulau Papua, pertumbuhannya 
mencapai 4 persen, akan tetapi tingkat 
kemiskinan sangat tinggi, mencapai 21 
persen. Data ini memberikan gambaran 
bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi 
tidak begitu kuat menekan tingkat 
kemiskinan. Kondisi di pulau Sulawesi 
lebih baik dari Papua, bahkan lebih 

baik dari pulau Jawa. Dibandingkan 
dengan Papua, pertumbuhan ekonomi 
di pulau Sulawesi lebih tinggi (10%), 
sementara kemiskinan lebih rendah 
(11%). Dibandingkan dengan Jawa, 
pertumbuhan di pulau Sulawesi lebih 
tinggi, sementara tingkat kemikinan 
relatif sama. Walaupun demikian, pulau 
Jawa memberikan kontribusi paling 
besar terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Q3-2016, sekitar 58 persen. Hal ini 
disebabkan sektor indutri di Jawa bisa 
tumbuh di atas 5 persen. Urutan kedua, 
Sumatera (22%), lalu disusul Kalimantan 
(7,7%), Sulawesi (6,2%), Bali dan Nusa 
Tenggara (3,2%) dan terakhir Maluku dan 
Papua (2,5%).

Dari sisi disparitas, wilayah barat 
menyumbang sekitar 80 persen, 
sementara wilayah Tengah dan 
Timur hanya menyumbang sekitar 
20 persen. Inilah peta kesejangan 
yang membutuhkan perhatian 
serius pemerintah. Dua indikator 
ini (kemiksinan dan disparitas) 
menggambarkan bahwa fungsi fiskal 
untuk pemerataan pembangunan 
belum efektif. Inilah yang dikoreksi 
pemerintah dan harus direspon 
dari sisi policy.  Ke depan, Menurut 
Menkeu Sri Mulyani, pemerintah akan 
mengupayakan tingkat kemiskinan bisa 
ditekan agar bisa di bawah 10 persen 
(single digit). Kita harus potong siklus 
kemiskinan antargenerasi.  Salah satu 
caranya adalah membangun institusi 
yang tatakelolanya baik, bersih dan 
efektif. Ketika muncul kelas menengah, 
tetapi tatakelolanya lemah, apalagi 
penyelenggara negaranya tidak bersih, 
maka mereka akan kecewa. 

 
 
 

Penutup

Untuk mengakhiri ulasan dalam artikel 
ini, dapat ditarik beberapa simpulan 
penting untuk menjadi pembelajaran 
ke depan. Kebijakan apa pun itu, 
ibarat sebuah koin, efektivitasnya 
dipengaruhi oleh dua hal, yaitu  “konsep 
yang baik” dan “kepercayaan publik”. 
Suatu konsep kebijakan yang telah 
disiapkan secara matang belum tentu 
akan efektif jika publik tidak cukup 
percaya bahwa kebijakan yang akan 
diambil itu bermanfaat bagi mereka. 
Ekspektasi publik yang tidak melahirkan 
kepercayaan publik dapat memicu 
kritik dan penolakan. Karena itu upaya 
mendekati espektasi publik merupakan 
keniscayaan. 

Kredibilitas kebijakan fiskal ditentukan 
oleh apakah kebijakan itu dibuat secara 
transparan dan akuntabel atau tidak. 
Semua angka-angka yang tercantum 
dalam APBN harus bisa dijelaskan, 
tidak boleh ada yang disembunyikan. 
Ada dua hal yang menentukan apakah 
setiap angka dalam APBN itu akuntabel 
atau tidak. Apakah angka-angka itu 
muncul dari suatu perhitungan atau 
kajian akademik yang memadai. Disini, 
research base policy (rbp) menjadi 
penting dan harus menjadi budaya 
kerja dari  fiscal  policy makers. Hal kedua, 
apakah APBN menjadi bagian dari 
solusi atau sebaliknya, menjadi bagian 
dari problem. APBN hanya menjadi 
instrumen solusi bila hal-hal yang 
menjadi sasaran pemerintah seperti 
pertumbuhan, pengentasan kemiskinan 
dan penggangguan, pengurangan 
kesejanjangan pendapatan, 
peningkatan indeks kualitas manusia, 
perbaikan pelayanan dasar penduduk, 
dapat dicapai. Bila kondisi yang terjdi 
adalah sebaliknya, maka APBN menjadi 
bagian dari problem. Krisis 1998, di 
mana Indonesia harus berutang lebih 
dari Rp 600 triliun dan masih  harus 
terus dibayar dalam bererapa tahun 
ke depan, tentunya menjadi pelajaran 
bagi generasi mendatang. Bahwa policy 
error itu bisa menimbulkan risiko jangka 
panjang. Karena itu, buatlah kebijakan 
yang kredibel.

 
           Dalam kondisi krisis,    
           policy maker harus bisa 
melawan comfort zone-nya. 
Pada saat anda membuat 
keputusan, anda harus yakin 
bahwa keputusan itu baik buat 
semua orang. 

“
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Praptono Djunedi dan Hidayat Amir*)

Dinamika APBN 2014 – 2016: 
Perlunya APBN Yang Kredibel

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Perkembangan ekonomi global yang masih mengalami perlambatan agaknya berdampak 
pada perekonomian domestik. Untuk itu, APBN sebagai alat dari berbagai kebijakan 
pemerintah dan menjadi cerminan posisi pemerintah dalam menyikapi perkembangan 
domestik maupun internasional perlu disusun dengan lebih hati-hati dan cermat. Sebab, 
dengan terpublikasikannya APBN secara terbuka, rinci dan transparan, maka daftar angka-
angka tersebut akan direspon publik, bahkan menjadi acuan utama bagi semua kalangan 
masyarakat, termasuk para investor untuk menentukan keputusan berinvestasi di Indonesia. 

kemenkeu.go.id
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Dinamika APBN 2014 – 2016 

Pada akhir masa pemerintahan 
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, 
berdasarkan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014, 
realisasi penerimaan negara yang 
berhasil dikumpulkan sebesar Rp1.550,5 
triliun, sedangkan belanja negara yang 
dicairkan sebesar Rp1.777,2 triliun. 
Jumlah pembiayaan yang masuk ke 
kas negara sekitar Rp248,9 triliun, 
padahal dari perhitungan realisasi 
belanja dan penerimaan negara, dana 
defisit yang diperlukan hanya Rp226,7 
triliun sehingga terdapat Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar 
Rp22,2 triliun. Target penerimaan 
negara dalam APBN 2014 tidak tercapai 
sehingga terjadi pelebaran defisit dari 
Rp175,4 triliun menjadi Rp226,7 triliun. 
Angka defisit ini setara dengan 2,2% 
Produk Domestik Bruto (PDB).

Tahun 2015 adalah tahun pertama dari 
implementasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019. Pembangunan difokuskan 
pada pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian berlandaskan pada 
keunggulan sumber daya alam 
dan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Beberapa kebijakan 
baru dari pemerintah diantaranya 
adalah: (1) reformasi subsidi BBM 
sehingga memperluas ruang fiskal bagi 
pemerintah untuk merealokasikan 
belanja ke pos belanja yang lebih 
produktif, (2) implementasi Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa dimana pemerintah mulai 
mengalokasikan Dana Desa hingga 
sepuluh persen dari alokasi dana 
transfer ke daerah secara bertahap. 

Namun demikian, perencanaan yang 
sangat optimis pada saat belum 
kondusifnya perekonomian global 
maupun regional serta masih labilnya 
harga komoditas menyebabkan 
kejadian tahun 2014 berulang kembali. 
Berdasarkan LKPP 2015, realisasi 
penerimaan negara yang berhasil 
dikumpulkan sebesar Rp1.508,0 
triliun, sedangkan belanja negara yang 
dicairkan sebesar Rp1.806,5 triliun. 
Jumlah pembiayaan yang masuk ke 
kas negara sekitar Rp323,1 triliun, 
padahal dari perhitungan realisasi 

belanja dan penerimaan negara, dana 
defisit yang diperlukan hanya Rp298,5 
triliun sehingga terdapat SILPA sekitar 
Rp24,6 triliun. Target penerimaan 
negara dalam APBN 2014 tidak tercapai 
sehingga terjadi pelebaran defisit dari 
Rp245,9 triliun menjadi Rp298,5 triliun 
atau setara dengan 2,6% PDB. Realisasi 
penerimaan negara tahun 2015 bahkan 
lebih kecil daripada realisasi tahun 2014.

Pada tahun 2016, penerimaan negara 
ditargetkan dalam APBN sebesar 
Rp1.822,5 triliun dan belanja negara 
direncanakan sebesar Rp2.095,7 triliun 
sehingga pembiayaan untuk menutup 
defisit sebesar Rp273,2 triliun. Profil ini 
tidak banyak berubah ketika dilakukan 
revisi APBN. Dalam APBN Perubahan 
2016, penerimaan negara diperkirakan 
mencapai Rp1.786,2 triliun, dan belanja 
negara direncanakan sebesar Rp2.082,9 
triliun sehingga perlu pembiayaan 
sebesar Rp296,7 triliun.

Potensi Risiko APBN 2016

Secara angka-angka postur APBN 
Perubahan 2016 yang telah disusun 
tersebut masih dibayangi oleh 
ketidakpastian perekonomian global 
yang berpotensi berimbas kepada 
perekonomian domestik. Jika tidak 
segera diambil langkah-langkah 
koreksi, hal ini berpotensi menimbulkan 
keraguan dalam pelaksanaannya. 

Ditambah lagi, pemerintah Indonesia 
sedang memulai program Amnesti 

Pajak. Tak dapat dielakkan bahwa 
program ini juga meningkatkan 
unsur ketidakpastian. Amnesti Pajak 
berpotensi menarik dana yang terparkir 
di luar negeri untuk kembali ke bumi 
pertiwi sebagai sumber pendanaan 
pembangunan, tebusannya sebagai 
sumber penerimaan pajak. Namun 
tingkat keberhasilan Amnesti Pajak 
sangat sulit diprediksikan. Di sisi 
lain Amnesti Pajak juga berpotensi 
menggerus penerimaan pajak dari 
domestik ketika para wajib pajak cukup 
membayar tebusan yang nilainya 
jauh lebih rendah dari kewajiban yang 
seharusnya dibayar jika dengan tarif 
normal.

Kombinasi berbagai faktor tersebut 
membuat APBN-P 2016 berpotensi 
terganggu kredibilitasnya terutama 
untuk memenuhi target pendapatan 
negara. Masih ada potensi shortfall 
yang cukup tinggi di sisi pendapatan. 
Target yang dipatok dalam APBN-P 
2016, walau pun sudah mengalami 
koreksi dari target APBN 2016, masih 
terlalu tinggi. Memang benar bahwa 
dimungkinkan untuk membuat APBN 
Perubahan untuk kedua kalinya. Namun 
jika hal ini dilakukan dapat berpotensi 
memberikan sinyal yang tidak tepat dan 
memperlambat proses pelaksanaan 
APBN Perubahan 2016.

APBN memiliki karakter bahwa 
angka-angka pada pos belanja sudah 
fixed karena sudah memiliki legitimasi 

Grafik 1. Perkembangan APBN, 2014-2017

 

Sumber: NK APBN, beberapa tahun



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2016
14

FOKUS

yuridis untuk dibelanjakan. Sementara 
angka-angka pada pos pendapatan 
masih merupakan perkiraan yang 
memiliki ketidakpastian. Singkatnya, sisi 
belanja besarannya sudah pasti tetapi 
sisi pendapatan masih belum pasti. Ini 
bagian risiko yang masih melekat dalam 
pengelolaan APBN. Oleh karenanya, 
kekurangakuratan penetapan target 
pendapatan, baik yang berasal dari 
proses teknokratik maupun proses 
politik dapat mengakibatkan APBN 
menjadi bermasalah.

Langkah Mengembalikan Kredibilitas 
Fiskal

Untuk menjaga kredibilitas fiskal, 
hal pertama yang perlu dilakukan 
ialah dengan melakukan efisiensi, 
memangkas sebagian belanja 
operasional dan nonprioritas. Ini 
sebetulnya langkah yang politically 
sensitive dan tidak popular. Namun, hal 
ini dilakukan sebagai langkah antisipatif 
untuk pengendalian defisit anggaran. 
Upaya efisiensi ditempuh dengan 
pemotongan belanja kementerian/
lembaga dan meningkatkan ketepatan 
sasaran subsidi (targeted subsidy) 
serta dengan pengurangan subsidi 
tetap untuk BBM Solar yang semula 
Rp1.000,00 menjadi Rp350,00 per 
liternya. Langkah ini dilakukan secara 
selektif dan dengan pertimbangan yang 
matang agar program-program prioritas 
tetap berjalan dan tidak terganggu.

Efisiensi anggaran juga merambah pos 
dana transfer ke daerah. Pemangkasan 
dana transfer daerah dan dana desa, 
diambil dari penghematan alamiah 
yang berasal dari perkiraan sisa pagu, 
penundaan penyaluran Dana Alokasi 
Umum (DAU), optimalisasi Dana Alokasi 
Khusus, dan revisi atas Dana Bagi Hasil 
(DBH). Penentuan daerah dan besaran 
penundaan penyaluran sebagian Dana 
Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada 
perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan 
belanja, dan posisi saldo kas di daerah 
tersebut pada akhir 2016. Namun hal ini 
dilakukan secara berhati-hati dan terus 
dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu. 
Tujuannya agar daerah tetap memiliki 
kapasitas untuk menjalankan program-
program prioritasnya. 

Kedua, untuk tetap menjaga 
fungsi APBN sebagai penggerak 

perekonomian, belanja prioritas seperti 
belanja infrastruktur, pendidikan 
dan kesehatan, besaran alokasinya 
tetap dipertahankan. Selain itu perlu 
dilakukan percepatan penyerapan 
agar dampak positifnya terhadap 
perekonomian lebih maksimal.

Ketiga, mengoptimalkan setiap potensi 
sumber pendapatan. Program Amnesti 
Pajak yang sedang berjalan, memiliki 
risiko keberhasilan yang tinggi. Walau 
pun hingga saat ini, antusiasme 
masyarakat untuk mensukseskan 
program ini cukup tinggi namun 
tetap saja pada akhirnya yang akan 
menentukan ialah total pendapatan 
negara, apakah target yang telah 
dicanangkan dalam APBN Perubahan 
2016 tercapai atau tidak. Sebagai 
konsekuensinya maka sekecil apa pun 
sumber pendapatan negara harus 
dimaksimalkan.

Ketiga langkah tersebut menjadi 
keharusan untuk menjaga agar APBN 
tetap kredibel. Defisit APBN tetap 
terjaga dalam batas aman yang 
diperbolehkan oleh undang-undang dan 
program-program prioritas pemerintah 
masih bisa dijalankan. Sehingga walau 
pun dalam kondisi pelambatan ekonomi 
dan ketidakpastian perekonomian 
global, target-target pembangunan 

yang telah direncanakan masih bisa 
dicapai.

Pentingnya APBN Kredibel

Sebagaimana disebutkan di muka, 
posisi APBN sejatinya sangat strategis. 
Penentuan angka-angka dalam APBN 
sangat ditunggu-tunggu banyak 
kalangan guna dijadikan pedoman 
dalam rangka pengambilan keputusan 
untuk berbagai kepentingan. Terkait 
dengan hal itu, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati menekankan 
pentingnya menjaga kredibilitas APBN. 
Terjaganya kredibilitas APBN akan 
memberikan pijakan yang pasti bagi 
para pembuat kebijakan, terutama 
diperlukan pada saat menghadapi 
kondisi krisis.

Sebagai ilustrasi, pada saat terjadi 
krisis tahun 2008-2009, banyak pelaku 
ekonomi yang bersikap irasional, 
karena adanya dorongan untuk 
menyelamatkan kepentingannya. 
Penarikan uang dan aset marak terjadi, 
karena ada pengalaman yang traumatik 
pada saat terjadinya krisis tahun 
1997-1998. Dalam kondisi menghadapi 
krisis tahun 1998-2009 seperti itu, 
para pembuat kebijakan, termasuk 
Menteri Keuangan dituntut untuk bisa 
mengambil sikap dan keputusan yang 
tepat. 

Menteri Keuangan sebagai wakil 
pemerintah bidang keuangan harus 
mampu mengembalikan confident para 
pembuat kebijakan dan menumbuhkan 
kembali public trust.. Kuncinya adalah 
penyusunan APBN yang kredibel. Yang 
dimaksud kredibel di sini adalah angka-
angka yang tercantum dalam APBN 
cukup rasional dan berbagai asumsi 
yang dibangun masuk akal dan wajar 
sehingga deviasinya relatif kecil pada 
saat APBN itu dilaksanakan. APBN yang 
kredibel akan menjadi efektif dan pada 
akhirnya dapat memberikan dampak 
pada ekonomi dan masyarakat. Dengan 
kata lain, kredibilitas menjadi kunci 
efektivitas APBN sebagai instrumen 
kebijakan fiskal.##

 
           Program Amnesti Pajak 
           yang sedang berjalan, 
memiliki risiko keberhasilan 
yang tinggi. Walau pun hingga 
saat ini, antusiasme masyarakat 
untuk mensukseskan program 
ini cukup tinggi namun tetap 
saja pada akhirnya yang 
akan menentukan ialah total 
pendapatan negara, apakah 
target yang telah dicanangkan 
dalam APBN Perubahan 2016 
tercapai atau tidak. Sebagai 
konsekuensinya maka sekecil 
apa pun sumber pendapatan 
negara harus dimaksimalkan.

“
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Cornelius Tjahjaprijadi dan Adrianus Dwi Siswanto *)

Penguatan Institutional Knowledge 
Dalam Formulasi Kebijakan Fiskal 

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Menyongsong abad ke-21, Kemenkeu 
memiliki visi “Kami akan menjadi 
penggerak utama pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang inklusif di 
abad ke-21”. Untuk itu Kementerian 
Keuangan mempunyai lima misi yaitu: 
(1) mencapai tingkat kepatuhan pajak, 
bea dan cukai yang tinggi melalui 
pelayanan prima dan penegakan hukum 
yang ketat, (2) menerapkan kebijakan 
fiskal yang prudent, (3) mengelola 
neraca keuangan pusat dengan risiko 
minimum, (4) memastikan dana 
pendapatan didistribusikan secara 
efisien dan efektif, dan (5) menarik 
dan mempertahankan talent  terbaik di 
kelasnya dengan menawarkan proposisi 
nilai pegawai yang kompetitif. 

Selanjutnya guna mewujudkan visi 
tersebut, Kementerian Keuangan 
mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Tugas tersebut 
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 
28 Tahun 2015. Dalam melaksanakan 
tugas tersebut, Kementerian Keuangan 
memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan dibidang 
penganggaran, pajak, kepabeanan 
dan cukai, perbendaharaan, 
kekayaan negara, perimbangan 
keuangan, dan pengelolaan 
pembiayaan dan risiko;

2. Perumusan, penetapan, dan 
pemberian rekomendasi kebijakan 
fiskal dan sektor keuangan;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Pengelolaan barang milik/
kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawab Kementerian 
Keuangan;

5. Pengawasan atas pelaksanaan 
tugas di lingkungan Kementerian 
Keuangan;

6. Pelaksanaan bimbingan teknis 
dan supervisi atas pelaksanaan 
urusan Kementerian Keuangan di 
daerah;

7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari 
pusat sampai ke daerah;

8. Pelaksanaan pendidikan, 
pelatihan, dan sertifikasi kompetensi 
di bidang keuangan negara; dan

9. Pelaksanaan dukungan yang 
bersifat substantif kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 

Sebagai salah satu institusi yang berada 
di bawah Kementerian Keuangan, 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memiliki 
visi yang diselaraskan dengan induknya. 
Visi BKF adalah menjadi unit terpercaya 
dalam perumusan kebijakan fiskal 
dan sektor keuangan yang antisipatif 
dan responsif untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia sejahtera. 
Selanjutnya dari visi tersebut, BKF 
memformulasikan misinya sebagai 
berikut:

1. Merumuskan analisis ekonomi 
makro serta harmonisasi kebijakan 
fiskal dan moneter dalam rangka 
mendukung stabilitas ekonomi dan 
pemerataan pembangunan.

2. Mengembangkan kebijakan 
penerimaan negara yang kredibel 
dalam rangka penciptaan iklim 
ekonomi yang kondusif dan 
optimalisasi penerimaan negara.

3. Mengembangkan kebijakan 
anggaran negara yang sehat 
dan berkelanjutan dengan 
memperhatikan risiko fiskal yang 
terukur.

4. Mengembangkan kebijakan 
pembiayaan yang mendukung 
percepatan pertumbuhan ekonomi 
dan fiskal yang berkelanjutan.

5. Mengembangkan kebijakan kerja 
sama keuangan internasional yang 
bermanfaat bagi perekonomian 
nasional.

6. Mengembangkan kebijakan 
sektor keuangan yang mendukung 
pendalaman pasar, keuangan 
inklusif, serta stabilitas sistem 
keuangan.

7. Mewujudkan SDM yang memiliki 
integritas dan kompetensi tinggi 
dengan didukung teknologi informasi 
dan komunikasi yang andal, 
serta kinerja perencanaan dan 
penganggaran yang suportif.

Untuk itu BKF memiliki tugas 
menyelenggarakan perumusan, 
penetapan, dan pemberian rekomendasi 
kebijakan fiskal dan sektor keuangan 

           Untuk membangun 
           institusi BKF dengan 
core business-nya berupa 
penyusunan dan analisis APBN 
maka dibutuhkan sumber daya 
manusia yang berkualitas. 
Sumber daya manusia tersebut 
hendaknya memiliki knowledge 
yang mumpuni agar dapat 
melaksanakan fungsi BKF.

“

Kementerian Keuangan merupakan institusi pemerintah yang mempunyai peran strategis 
dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan 
dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan administrasi yang baik pula dalam hal 
pengelolaan keuangan negara. Peran penting Kementerian Keuangan adalah mengelola 
keuangan negara dan juga membantu Presiden dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. 
Karena itu, sangat tepat jika Kementerian Keuangan mendapat sebutan, “penjaga keuangan 
negara” (Nagara Dana Raksa). 



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2016
17

FOKUS

sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  Untuk 
membangun institusi BKF dengan core 
business-nya berupa penyusunan dan 
analisis APBN maka dibutuhkan sumber 
daya manusia yang berkualitas. Sumber 
daya manusia tersebut hendaknya 
memiliki knowledge yang mumpuni agar 
dapat melaksanakan fungsi BKF.

Fungsi tersebut tersebut antara lain 
adalah: penyusunan kebijakan teknis, 
rencana dan program analisis dan 
perumusan rekomendasi kebijakan 
fiskal dan sektor keuangan serta 
kerja sama ekonomi dan keuangan 
internasional, pelaksanaan analisis 
dan perumusan rekomendasi 
kebijakan fiskal dan sektor keuangan, 
pelaksanaan kerja sama ekonomi 
dan keuangan internasional, dan 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
kebijakan fiskal dan sektor keuangan 
serta kerja sama ekonomi dan 
keuangan internasional

Fungsi BKF memiliki spektrum yang 
luas sesuai dengan tugasnya. Untuk 
itu knowledge tiap individu dalam BKF 
terhadap semua cakupan spektrum 
tersebut menjadi hal yang penting. 
Saling kerjasama dan komunikasi 
antar individu akan dapat menciptakan 
penguasaan knowledge yang 
menyeluruh. Artinya, setiap individu 
diharapkan akan dapat mengerti dan 
memahami semua yang menjadi tugas 
dan fungsi BKF sehingga core business 
BKF dapat dijiwai dan dijalankan oleh 
setiap insan BKF. 

Pengertian Knowledge

Apa itu knowledge? Knowledge atau 
pengetahuan merupakan aset yang 
dimiliki oleh suatu institusi. Aset 
tersebut dapat mempengaruhi 
kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia yang dimiliki, pengelolaan 
maupun penyebaran informasi, 
peningkatan keterampilan, serta 
struktur organisasi yang diperlukan. 
Dengan knowledge maka akan dapat 
tercipta komunikasi antar pihak 
yang saling berkepentingan dalam 
mengembangkan knowledge untuk 
kemudian mengaplikasikannya dalam 
mencapai tujuan institusi.

Drucker (1998) mendefinisikan 

knowledge sebagai informasi yang 
mengubah sesuatu atau seseorang. 
Perubahan terjadi manakala informasi 
tersebut menjadi dasar untuk bertindak, 
atau ketika memampukan seseorang 
atau institusi untuk mengambil 
tindakan sebelumnya. Maka knowledge 
dapat diartikan sebagai actionable 
information atau informasi yang dapat 
ditindaklanjuti. Dengan perkataan 
lain, knowledge merupakan informasi 
yang dapat digunakan sebagai dasar 
untuk bertindak, untuk mengambil 
keputusan dan untuk menempuh arah 
atau strategi tertentu. Informasi dalam 
hal ini menjadi sesuatu yang sangat 
strategis. 

Sementara itu, Sveiby (1997) 
mendefinisikan knowledge sebagai 
kapasitas untuk bertindak. Kapasitas 
untuk bertindak seseorang diciptakan 
secara berkelanjutan melalui proses 
mendapatkan pengetahuan (process-
of-knowing). Dengan kata lain, knowledge 
tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. 
Sedangkan bertindak merupakan 
sesuatu yang bersifat praktis, seperti 
berjalan, dan juga bersifat intelektual, 
seperti bicara dan menganalisis.

Proses memperoleh dan 
mempertahankan knowledge merupakan 
proses belajar yang terus menerus 
harus dilakukan. Seseorang dapat 
memiliki knowledge yang baik sebagai 
hasil dari belajar, tetapi knowledge 
tetap menjadi suatu kekuatan 
tersembunyi hingga ia digunakan untuk 

melakukan sesuatu, seperti memahami 
sesuatu, membuat keputusan atau 
memecahkan masalah. Dalam hal ini, 
program pelatihan dan pendidikan 
menjadi sangat penting karena dapat 
memberikan kesempatan untuk 
memperoleh knowledge. 

Formulasi Kebijakan Publik

Sebagai bagian dari kebijakan publik, 
kebijakan fiskal harus diformulasikan 
dengan hati-hati. Yaitu harus 
memperhatikan berbagai aspek 
terutama bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dan masyarakat 
luas, dapat dipertanggungjawabkan, 
serta memiliki wawasan ke depan. 
Dunn (2004) menjelaskan proses 
kebijakan publik sebagai berikut. 
Pertama, penetapan agenda kebijakan 
(agenda setting), dengan menentukan 
masalah publik yang akan diselesaikan. 
Kedua,  formulasi kebijakan, dengan 
menentukan kemungkinan kebijakan 
yang akan digunakan dalam 
memecahkan masalah melalui proses 
forecasting (konsekuensi dari masing-
masing kemungkinan kebijakan 
ditentukan). Ketiga, adopsi kebijakan, 
menentukan pilihan kebijakan melalui 
dukungan para eksekutif dan legislatif. 
Untuk mendapatkan dukungan, 
perlu melakukan proses usulan atau 
rekomendasi kebijakan. Keempat, 
implementasi kebijakan, pada tahapan 
ini kebijakan yang telah diadopsi 
tersebut dilaksanakan oleh organisasi 
atau unit administratif tertentu. 
Caranya dengan memobilisasi dana 
dan sumber daya untuk mendukung 
kelancaran implementasi. Pada tahap 
ini, proses pemantauan (monitoring) 
kebijakan dilakukan; dan evaluasi 
kebijakan, adalah tahap melakukan 
penilaian kebijakan atau kebijakan yang 
telah diimplementasikan.

Kebijakan publik mendiskusikan tentang 
bagaimana isu-isu dan persoalan 
publik disusun dan didefinisikan, dan 
bagaimana semuanya itu diletakkan 
dalam agenda kebijakan dan agenda 
politik (Parsons, 2001). Oleh karena itu, 
diperlukan analisis untuk mengetahui 
substansi kebijakan yang mencakup 
informasi mengenai permasalahan 
yang ingin diselesaikan dan dampak 
yang mungkin dapat ditimbulkan 

         Proses memperoleh dan  
         mempertahankan 
knowledge merupakan proses 
belajar yang terus menerus 
harus dilakukan. Seseorang 
dapat memiliki knowledge yang 
baik sebagai hasil dari belajar, 
tetapi knowledge tetap menjadi 
suatu kekuatan tersembunyi 
hingga ia digunakan untuk 
melakukan sesuatu, seperti 
memahami sesuatu, membuat 
keputusan atau memecahkan 
masalah.

“
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sebagai akibat dari kebijakan yang 
diimplementasikan (Dunn, 2004). 
Menganalisis suatu kebijakan 
merupakan aplikasi dari berbagai 
metode penelitian yang dilakukan 
oleh analis kebijakan yang bertujuan 
untuk memperoleh berbagai data 
dan kemudian mengolahnya menjadi 
informasi yang terkait dengan suatu 
kebijakan (policy information) untuk 
selanjutnya digunakan dalam formulasi 
suatu masalah publik yang rumit dan 
kompleks menjadi lebih terstruktur 
(well-structured policy problem) sehingga 
akan memudahkan dalam merumuskan 
dan menentukan berbagai alternatif 
kebijakan (policy alternatives) yang 
akan digunakan untuk memecahkan 
suatu masalah, dan selanjutnya 
direkomendasikan kepada pembuat 
kebijakan (policy maker). 

Informasi yang dibutuhkan dalam 
proses perumusan kebijakan adalah: 
apa masalah kebijakan; apa hasil-hasil 
yang diharapkan dari suatu kebijakan 
di masa depan; apa pilihan kebijakan 
yang paling ideal untuk memperoleh 
kebijakan yang diharapkan; apa hasil 
dari kebijakan yang diperoleh setelah 
diimplementasikan; dan bagaimana 
kinerja suatu kebijakan, apakah 
kebijakan tersebut mampu menjadi 
solusi atas suatu masalah atau tidak. 
Untuk dapat menghasilkan informasi 
atas suatu kebijakan maka penting bagi 
perumus kebijakan untuk merumuskan 
masalah; membuat forecasting; 
memberikan rekomendasi; melakukan 
monitoring, dan melakukan evaluasi.

Untuk dapat memahami instrumen 
kebijakan apa yang akan digunakan 
oleh pemerintah dalam memecahkan 
suatu masalah, maka perlu diketahui 
jenis kebijakannya. Jenis kebijakan 
akan membantu terhadap pemahaman 
pelaku kebijakan termasuk masyarakat 
tentang mengapa suatu kebijakan lebih 
penting dari kebijakan yang lain, siapa 
pelaku yang terlibat dalam perumusan 
kebijakan, serta pada tahap mana 
peran seorang pelaku lebih penting 
dibandingkan dengan pelaku yang lain. 

Tantangan Kebijakan Publik 

Wilayah dan lingkungan dimana 
suatu kebijakan publik dikembangkan 
bersifat dinamis, kompleks, penuh 

ketidakpastian, serta sulit untuk 
diprediksi arah perubahannya. Keadaan 
masyarakat yang memiliki kemudahan 
dalam memperoleh informasi dapat 
menyebabkan munculnya harapan yang 
semakin tinggi, memiliki permasalahan 
yang semakin kompleks, serta 
menuntut peran pemerintah yang 
semakin tinggi. Oleh karena itu, berbagai 
agenda perubahan di sektor publik 
perlu dilakukan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pada berbagai 
penyelenggaraan publik. 

Perumusan kebijakan yang baik 
merupakan salah satu indikator dari 
kehandalan sebuah pemerintahan. 
Tantangan dalam perumusan kebijakan 
publik adalah menciptakan suatu 
lingkungan yang memungkinkan 
proses perumusan kebijakan 
publik (pengambilan keputusan 
dan pelaksanaan kebijakan) dapat 
berlangsung secara fleksibel, interaktif, 
adaptif, transparan, akuntabel, serta 
sesuai dengan dinamika lingkungan 
yang sangat kompleks. Jika lingkungan 
ini dapat diciptakan baik secara politik 
maupun teknis, maka tuntutan 
terhadap partisipasi, tranparansi, 
keterbukaan, produktivitas, serta 
actionable policy dapat diwujudkan.

Rekomendasi

Untuk menguatkan institutional 
knowledge yang kokoh dapat ditempuh 
upaya-upaya sebagai berikut:

a. Membangun visi institutional knowledge 
yang mudah dipahami dan dapat 

dijadikan rujukan atau acuan bagi 
pengembangan dan penguatan perilaku 
maupun budaya dalam institusi. 
Untuk itu institusi perlu didorong 
untuk semakin memahami pentingnya 
knowledge dalam pengembangan 
diri pegawai, institusi itu sendiri, dan 
masyarakat luas. Pegawai dalam 
institusi perlu didorong untuk terus 
berupaya menguasai knowledge sesuai 
dengan bidang minatnya masing-
masing sehingga diharapkan akan 
lahir knowledge workers yang dapat 
diandalkan.

b. Membentuk team knowledge yang 
solid, artinya institusi perlu mengambil 
langkah nyata dalam penguatan 
institusi research and development. 
Research and development perlu 
difasilitasi untuk dapat membangun 
jejaring (network) kerjasama dan team 
yang kuat, baik yang sifatnya domestik 
maupun luar negeri. 

c. Antara pegawai dan pihak yang 
mengembangkan knowledge perlu 
saling mendukung (piggy back). Untuk 
itu perlu belajar dari pola kerja sama 
pengembangan knowledge pada institusi 
yang telah mapan.

d. Institusi perlu memberi insentif 
yang memadai kepada pegawai atau 
individu yang sangat bersemangat 
dalam melakukan kegiatan research and 
development untuk mengembangkan 
produk knowledge yang baru. 
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perumusan kebijakan publik 
(pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan kebijakan) dapat 
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Praptono Djunedi *)

Cost Recovery, Perlukah Dikendalikan 

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Dalam dua tahun terakhir ini, harga minyak mentah dunia masih berada di level rendah. Hal 
ini tentu berdampak pada penerimaan negara yang bersumber dari penjualan minyak maupun 
berupa penerimaan pajak. Dari dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa salah satu butir 
kebijakan pemerintah di bidang pendapatan SDA Migas tahun 2016 adalah mengupayakan 
terciptanya efisiensi cost recovery (CR) melalui pengendalian sehingga menjaga angka rasio 
CR terhadap gross revenue dan pengawasan intensif terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan diajukan sebagai CR (NK APBN 2016, II.3-13). 
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Pada tahun sebelumnya, kebijakan 
pemerintah untuk melakukan 
optimalisasi PNBP dengan cara 
menahan laju penurunan alamiah 
lifting migas dan pengendalian CR (NK 
APBN 2015, I-5). Untuk menahan laju 
penurunan alamiah lifting, langkah-
langkah yang perlu dilakukan meliputi: 
optimalisasi perolehan minyak dari 
lapangan yang beroperasi melalui 
peningkatan manajemen cadangan 
minyak, percepatan pengembangan 
lapangan minyak, percepatan produksi 
minyak, meningkatkan kehandalan 
fasilitas produksi sampai menurunkan 
peluang unplanned shut down, 
penerapan enhanced oil recovery (EOR), 
serta meningkatkan koordinasi antar 
instansi dalam mendukung operasi 
kegiatan hulu migas (pembebasan 
lahan dan perizinan). 

Berdasarkan uraian di atas, dalam 
kondisi masih rendahnya harga minyak 
dunia (dan atau Indonesia Crude Oil 
Price), lifting minyak yang mengalami 
penurunan secara alamiah, serta 
urgensi untuk mencapai penerimaan 
negara yang sudah ditargetkan, kata 
kunci yang menarik untuk dibahas lebih 
lanjut adalah pengendalian CR. 

Pengendalian Cost Recovery

Penerimaan SDA migas dipengaruhi 
oleh perubahan beberapa asumsi 
seperti lifting, CR, harga minyak 
dunia melalui ICP, kurs Rp/USD, 
dan naiknya komponen pengurang 
(PBB, Pengembalian PPN, Pajak dan 
Retribusi daerah) karena peningkatan 
aktivitas eksplorasi. Adapun faktor 
non fundamental yang berpengaruh 
terhadap penerimaan SDA migas adalah 
perubahan geopolitik internasional 
khususnya kawasan Timur tengah (NK 
APBN 2008, III-21 dan VI-55). Dengan 
demikian, hubungan lifting dengan 
penerimaan APBN tidak selalu linier. 
Naiknya lifting tidak selalu diikuti dengan 
naiknya penerimaan negara dalam 
APBN. Hal ini terjadi pada wilayah kerja 
pertambangan baru (NK APBN 2008, 
VI-56). Kondisi di atas ternyata berlaku 
juga pada periode tahun 2008 s.d. 2010 
sebagaimana tampak pada Grafik 1.

Dari Grafik 1 juga tampak bahwa 
selama periode 2008 s.d. 2014, dana 

CR menunjukkan tren yang meningkat 
(2008: USD9,3 miliar, 2014: USD15 
miliar). Menariknya, dana CR mengalami 
peningkatan tajam pada tahun 2011 
(USD15,13 miliar) jika dibandingkan 
dengan tahun 2010 (USD10,9 miliar) 
justru ketika lifting minyak terus 
mengalami penurunan. Sementara itu, 
penerimaan negara (dalam hal ini PNBP) 
menunjukkan arah yang menurun pada 
periode 2008 s.d. 2014. Menariknya, 
PNBP mengalami peningkatan tajam 
pada tahun 2011 (Rp193,5 triliun) 
jika dibandingkan dengan tahun 
2010 (Rp152,7 triliun) seiring dengan 
pergerakan harga minyak dunia yang 
relatif tinggi. Lantas, bagaimana kalau 
harga minyak dunia berada pada level 
yang relatif rendah sebagaimana yang 
terjadi sekarang ini? 

Dalam kondisi rendahnya harga 
minyak dunia, ditambah dengan lifting 
minyak yang berada pada level yang 
menurun secara alami dan urgensi 
untuk mengoptimalkan penerimaan 
SDA migas maka adalah wajar apabila 
muncul ide untuk mengendalikan CR.

Pemerintah cq SKK Migas mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan 
kegiatan usaha hulu migas berdasarkan 
Kontrak Kerja Sama (KKS) agar 
pengambilan sumber daya alam 

migas milik negara dapat memberikan 
manfaat dan penerimaan yang 
maksimal bagi negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat (Permen 
ESDM Nomor 9 Tahun 2013). Terkait 
dengan hal ini, SKK Migas melakukan 
pengendalian CR melalui beberapa 
mekanisme diantaranya adalah Plan Of 
Development (POD), Work lifting &Budget 
(WP&B),  Financial Quarterly Report 
(FQR), dan Audit. Semua mekanisme 
pengendalian yang dilakukan itu 
bertujuan untuk memastikan 
Kontraktor melaksanakan kegiatan 
operasi hulu migas sesuai dengan 
persetujuan SKK Migas. Perhitungan 
bagi hasil dan CR secara jelas tergambar 
dalam dokumen FQR.

CR merupakan suatu mekanisme 
dimana pihak Kontraktor (KKKS) 
mengeluarkan lebih dahulu biaya 
pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi 
pada suatu Wilayah Kerja, dan 
Kontraktor akan mendapatkan kembali 
biaya yang telah dikeluarkan pada 
Wilayah yang bersangkutan setelah 
berproduksi secara komersial. Dari 
sudut pandang lain, CR juga merupakan 
suatu investasi, karena suatu biaya 
yang dibebankan pada tahun berjalan 
memberikan kontribusi untuk 
penghasilan di masa datang, seperti 
biaya-biaya eksplorasi dan biaya–biaya 

Grafik 1 PNBP SDA Migas, Lifting dan Cost Recovery

 

Sumber: Kemenkeu, 2016
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kapital.

Komposisi CR dikelompokkan menjadi 
non capital cost  yaitu: pengeluaran 
eksplorasi dan pengembangan, 
pengeluaran produksi, dan pengeluaran 
administrasi; capital cost  yaitu: 
depresiasi atas investasi aset-aset 
KKKS; dan unrecovered cost  yaitu 
pengembalian atas biaya operasi 
tahun-tahun sebelumnya yang belum 
bisa diperoleh kembali (NK APBN 2010, 
III-31). Atau, komposisi CR bisa juga 
terdiri dari Current Year Operating Cost, 
Depresiasi dan Sunk Cost/Unrecovered 
Cost dari tahun –tahun sebelumnya.

Dalam perhitungan bagi hasil, CR 
dikembalikan melalui produksi yang 
dihasilkan dari suatu Wilayah Kerja 
(WK). Apabila pada tahun tersebut CR 
ternyata lebih besar dari revenue yang 
dihasilkan maka sisa CR dapat di carry 
forward ke tahun berikutnya. Pada 
tahun-tahun awal produksi, pemerintah 
belum mendapatkan bagi hasil (kecuali 
dari First Tranche Petroleum) dikarenakan 
seluruh revenue masih digunakan 
untuk me-recover biaya-biaya eksplorasi 
dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 
umumnya, perlu waktu 3-5 tahun, 
bahkan lebih, untuk me-recover 
sunk Cost, sebelum Pemerintah 
mendapatkan bagi hasil dari Equity to be 
Split (ETBS).

Sebagai ilustrasi yaitu pada tahun–
tahun awal CR atas suatu WK 
dimungkinkan mencapai 80 persen 
dari gross revenue yang dihasilkan. 
Dalam kondisi ini, WK tersebut tidak 
dapat dikatakan tidak efisien karena 
pada tahun–tahun awal terdapat 
sunk cost yang belum dikembalikan 
oleh pemerintah tetapi sudah 
dikeluarkan Kontraktor pada tahun-
tahun sebelumnya. Sebagaimana 
diketahui, kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi kegiatan usaha hulu migas 
memiliki tingkat ketidakpastian yang 
sangat tinggi karena berhubungan 
dengan reserve di dalam bumi. Pada 
masa-masa eksplorasi seluruh risiko 
ditanggung oleh Kontraktor. Dalam hal 
tidak ditemukan cadangan yang dapat 
dikembangkan secara komersial maka 
seluruh biaya tersebut ditanggung oleh 
Kontraktor.

Suspend biaya merupakan salah 

suatu kebijakan pengendalian CR yang 
diterapkan kepada Kontraktor. Suspend 
biaya terjadi pada kegiatan-kegiatan 
yang realisasi biayanya melebihi 
anggaran yang disetujui oleh SKK 
Migas. Biaya yang di-suspend bukan 
berarti biaya tersebut non CR, tetapi 
diperlukan verifikasi lebih lanjut oleh 
SKK Migas. Apabila berdasarkan hasil 
verifikasi, biaya tersebut dapat diterima, 
wajar, dan sesuai ketentuan, maka 
Kontraktor dapat mengklaim biaya 
tersebut sebagai CR.

Sebagaimana disampaikan di atas, CR 
dari sudut pandang lain juga merupakan 
suatu investasi yang akan memberikan 
kontribusi di masa depan. Apabila 
terdapat kebijakan pengurangan/
pemotongan CR dari Pemerintah, 
Kontraktor akan menunda biaya-biaya 
yang terkait dengan kegiatan eksplorasi 
yang akan berdampak pada produksi 
migas lima tahun mendatang. Sumur-
sumur migas memiliki karakteristik 
yaitu semakin tua suatu sumur maka 
biaya yang diperlukan akan semakin 
mahal karena diperlukan kegiatan 
maintenance untuk mempertahankan 
produksi sumur tersebut. Dengan 
demikian, pemotongan CR hanya akan 
berdampak pada penurunan produksi 
dikarenakan terdapat pengurangan 
kegiatan maintenance oleh Kontraktor.

Jadi, terkait dengan pengendalian CR, 
yang perlu menjadi concern adalah 
pengendalian CR tidak berarti upaya 
untuk memangkas atau menekan 
biaya investasi menjadi serendah 
mungkin yang justru akan menjadi 
kontra produktif. Pengendalian CR 
tentu tetap mempertimbangkan 
kesinambungan produksi migas 
di masa yang akan datang. Setiap 
persetujuan SKK Migas atas suatu 
kegiatan akan memperhitungkan faktor 
keekonomian.  Sebagai ilustrasi, suatu 
lapangan disetujui untuk dikembangkan 
atau tidak, tergantung pada evaluasi 
perhitungan keekonomian oleh SKK 
Migas atas POD yang diusulkan oleh 
Kontraktor. Seringkali ditemukan suatu 
lapangan yang mempunyai cadangan 
yang siap dikomersialkan, tetapi 
apabila perhitungan keekonomiannya 
tidak memberikan nilai tambah bagi 
Pemerintah, maka lapangan tersebut 
agar tidak dikembangkan lebih dahulu 

sampai menunggu harga yang lebih baik 
atau ditemukannya suatu metode yang 
lebih murah.

Penutup

Kondisi perekonomian global 
sekarang ini memang masih dalam 
ketidakpastian. Dengan demikian, 
semua pihak perlu menahan diri dalam 
pengambilan kebijakan yang dapat 
merugikan kita sebagai sebuah bangsa. 
Usulan pengendalian CR sebagaimana 
dipaparkan di atas sebaiknya dimaknai 
dalam konteks pengendalian CR yang 
tidak untuk memangkas atau menekan 
biaya investasi menjadi serendah 
mungkin yang justru akan menjadi 
kontra produktif. Pengendalian CR 
tentunya tetap mempertimbangkan 
kesinambungan produksi migas 
di masa yang akan datang. Suatu 
lapangan disetujui untuk dikembangkan 
atau tidak, tergantung pada evaluasi 
perhitungan keekonomian oleh SKK 
Migas atas POD yang diusulkan 
oleh Kontraktor. Suatu lapangan 
yang mempunyai cadangan yang 
siap dikomersialkan, tetapi apabila 
perhitungan keekonomiannya tidak 
memberikan nilai tambah bagi 
Pemerintah, maka lapangan tersebut 
tentu tidak direkomendasikan untuk 
dikembangkan. Tentu ini demi 
kemaslahatan bangsa dan kepentingan 
Kontraktor. 

Daftar Pustaka:
Republik Indonesia. Nota Keuangan dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016.

Republik Indonesia. Nota Keuangan dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2015.

Republik Indonesia. Nota Keuangan dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2010.

Republik Indonesia. Nota Keuangan dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2008.



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2016
22

ANALISIS

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Pelaksana pada Pusat Pendapatan Negara , Badan Kebijakan FIskal

Dari mereka yang pernah belajar ilmu sejarah kelembagaan dan pemikiran ekonomi, akan 
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Gambar 1. Pertumbuhan PDB Per Kapita (%, yoy)
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 Sumber: World Economic Indicators

Keberhasilan suatu negara dalam 
mencapai sasaran-sasaran 
pembangunan yang telah lebih dahulu 
direncanakan secara sistematis 
dan terukur umumnya memerlukan 
landasan perekonomian yang kokoh 
sebagai “necessary condition” untuk 
keluar dari situasi keterbelakangan. 
Dari perspektif sejarah misalnya, kita 
akan dihadapkan pada kenyataan 
dimana cukup banyak pemerintah 
yang melaksanakan perencanaan 
pembangunan, antara lain akibat 
lembaga pasar hanya berfokus 
pada upaya pemenuhan kebutuhan 
“private goods” pada jangka pendek. 
Padahal, membangun kemakmuran 
perekonomian membutuhkan 
usaha-usaha yang bersifat jangka 
menengah dan panjang, khususnya 
antara lain dalam pemenuhan “public 
goods”. Dapat disaksikan juga dengan 
jelas pada saat ini, bahwa dengan 
semakin dinamisnya akselerasi 
lembaga pasar dalam memenuhi 
aspirasi masyarakat, justru diperlukan 
dukungan pemerintah dan peran 
negara secara lebih dalam untuk 
melakukan tindakan-tindakan 
penyelamatan yang berorientasi 
untuk mempertahankan efektivitas 
lembaga pasar tersebut; alih-alih 
kredibilitasnya.

Transformasi kemakmuran ekonomi 
yang dijumpai di Indonesia nyatanya 
tidak selalu membentuk suatu pola 

yang rapi dan dapat dipahami sebagai 
suatu kelanjutan dari hasil pencapaian 
di masa lalu maupun masa kini (lihat 
gambar 1) . 

Di dalam upaya untuk mencapai 
pertumbuhan maupun menjaga 
kestabilan perekonomian tersebut, kita 
akan dihadapkan pada gejolak-gejolak 
maupun kejutan yang mungkin tidak 
kita perhitungkan dalam perumusan 
pola pembangunan sebelumnya. 
Terkadang juga, gejolak dan kejutan 
tersebut dapat mengubah sama sekali 
haluan dan orientasi pembangunan. 
Oleh karena itu, dari perjalanan 
pembangunan kemakmuran ekonomi 
yang sudah berjalan lebih dari separuh 
abad ini,  kita akan mulai menemukan 
indikasi yang cukup kuat bahwa 
intervensi pemerintah yang dibalut 
dalam skenario kebijakan, tidak saja 
akan menentukan arah dan jangka 
waktu kemakmuran ekonomi itu akan 
tercapai, tetapi juga memastikan bahwa 
tujuan tersebut dilalui dengan fase 
yang bertahap, dan bukan berupa hasil 
lompatan jauh ke muka sebagaimana 
yang pernah digagas Mao dan Lenin.  

Dari pengamatan kondisi makro-
fiskal global saat ini, berbagai cobaan 
ekonomi yang dihadapi oleh banyak 
‘advanced economies’ maupun ‘emerging 
markets’ menyasar daya tahan ekonomi 
domestik atas pengaruh negatif yang 
ditimbulkan globalisasi perekonomian 

dunia, antara lain sebagai efek krisis 
keuangan 2008. Melambungnya 
rasio utang di beberapa negara maju 
tidak hanya memperlambat potensi 
pertumbuhan dalam beberapa tahun 
ke depan, tetapi juga akan membatasi 
cakupan diskresi dan proyeksi kebijakan 
fiskal jangka menengah. Sementara, 
terbatasnya ruang fiskal yang dihadapi 
‘low income countries’ yang dipengaruhi 
buruknya mobilisasi pendapatan 
dibandingkan kecepatan pertumbuhan 
belanja menciptakan tantangan 
tersendiri bagi otoritas fiskal negara-
negara tersebut untuk sekadar menjaga 
tingkat kemakmuran ekonominya. 

Atas gambaran awal tersebut, maka 
tidaklah sulit untuk dipahami apabila 
strategi yang diambil Menteri Sri 
Mulyani Indrawati pada tahun APBN 
2017 mendatang adalah untuk menjaga 
tingkat pertumbuhan domestik secara 
rasional berada di kisaran level 5%. 
Proyeksi ini dianggap lebih rasional 
bagi industri dan pasar domestik dalam 
menanggapi pemulihan ekonomi 
global yang masih berlangsung lambat 
dan tidak merata. Sebelumnya, IMF 
memprediksi potensi pertumbuhan 
global melambat di level 3,1% dan 
membaik di kisaran 3,4% pada 2017 
akibat kekhawatiran yang masih 
dirasakan pasar pasca Brexit dan 
proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 
yang lebih rendah dari perkiraan 
sebelumnya. 
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Strategi APBN 2017 tersebut juga pada 
gilirannya akan berpengaruh terhadap 
perekonomian dalam negeri. Menteri 
Sri secara tegas mengungkapkan 
untuk berupaya mengoptimalkan 
potensi pertumbuhan yang bersumber 
dari sektor-sektor di dalam negeri. Ia 
jelas membaca pencapaian ekspor riil 
domestik yang masih tertahan seiring 
dengan lemahnya ekonomi trading 
partners sekalipun harga beberapa 
komoditas ekspor mulai membaik. 
Maka, hampir dipastikan bahwa 
tidak ada cara lain untuk mencapai 
optimalisasi potensi pertumbuhan 
tersebut selain dengan kebijakan 
fiskal ekspansif yang prudent dan 
berkomitmen pada reformasi anggaran. 

Lalu, bagaimana kemudian 
Pemerintah dapat berusaha mencapai 
kemakmuran ekonomi sebagaimana 
dikemukakan di muka? Konsensus 
yang  diyakini oleh sebagian futurolog 
dan para ekonom masa kini tidak 
lagi berfokus pada permasalahan 
akumulasi modal sebagaimana yang 
dipercayai pada periode 1950’an 
hingga 1970’an. Begitupun dengan 
proses yang harus diupayakan oleh 
masing-masing negara, penelitian 
empiris yang melibatkan berbagai 
parameter dan variabel berbeda serta 
metode pengujian yang semakin 
canggih tetap menunjukkan adanya 
ketidakmampuan untuk menemukan 
sumber pokok (premium mobile) dari 
proses pertumbuhan tersebut. Hal ini 
sekali lagi menyadarkan kita, bahwa 
keberhasilan proses pembangunan 
banyak melibatkan hal-hal yang 
sifatnya khas yang dijumpai di suatu 
negara dan pada suatu saat tertentu. 
Dengan kata lain, masing-masing 
pemerintah/negara harus berupaya 
keras untuk mencari rumus-rumus 
yang paling cocok dengan situasi dan 
initial condition yang dimiliki.

Beberapa Langkah Awal

Dapat kita saksikan bahwa Pemerintah 
saat ini secara meyakinkan berusaha 
mengejar kemakmuran ekonomi 
dengan cukup optimis dan ambisius. 
Dalam perjalanan usahanya tersebut, 
tidak jarang kita saksikan lobi-lobi 
kebijakan dengan para stakeholders, 
antara lain sebagaimana ditunjukkan 

oleh Menteri Sri dalam upayanya 
menarik para high networth individuals 
di Indonesia agar ikut serta dalam 
program tax amnesty beberapa 
waktu lalu. Upaya  tersebut tidak 
lain merupakan strategi reformasi 
perpajakan agar basis data perpajakan 
yang dimiliki otoritas fiskal dapat 
diperluas dan validitas penggalian 

potensi pajak dapat dilakukan secara 
komprehensif dan terintegrasi.

Dengan mencermati gambar 2, 
Pemerintah menyadari bahwa 
upaya pembangunan nasional 
yang melibatkan pembiayaan 
yang bersumber dari masyarakat 
(pembayaran pajak) terus menunjukkan 
hasil yang tidak menggembirakan. 

Gambar 2. Target & Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rp) 

Target Realisasi

Sumber : Kementerian Keuangan

 
Tabel-2 : Ringkasan Neraca PLN

KEMENHAN 108.7 104.4 108.0
KEMEN PUPR 97.1 105.6 101.5
POLRI 79.3 72.4 84.0
KEMENAG 56.2 60.7 60.2
KEMENKES 62.7 58.3 58.3
KEMENHUB 42.9 48.7 46.0
KEMENKEU 38.1 42.2 40.8
KEMENDIKBUD 43.6 39.8 39.8
KEMENRISTEK/DIKTI 40.6 39.4 39.7
KEMENTAN 27.6 23.9 22.1
KEMENSOS 13.1 18.3 17.5
KEMENKUNHAM 11.3 9.3 9.4
KKP 10.6 10.1 9.3
MA 8.8 8.5 8.2
KEMENLU 7.0 7.7 7.4
15 K?Terbesar 647.5 649.4 652.2
K/L Lainnya 10.3 109.0 111.4
Ttotal 767.8 758.4 763.6

Sumber : Nota Keuangan RI
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Kondisi ini antara lain disebabkan 
masih rendahnya kemampuan 
memungut potensi yang ada (59%),  
tingkat pelaporan SPT yang masih 
jauh dibandingkan jumlah Wajib Pajak 
terdaftar, maupun faktor moral hazard 
dalam bentuk transfer pricing dan 
aggressive tax planning. Seiring dengan 
berjalannya waktu, baik jumlah individu 
dan besaran aset keuangan yang 
dilarikan ke tax haven countries juga 
meningkat signifikan seiring dengan 
perkembangan teknologi transaksi 
keuangan yang semakin borderless 
dan timeless. Usaha perluasan basis 
data perpajakan dengan menggunakan 
strategi tax amnesty ini menghasilkan 
pencapaian berupa 405.405 Wajib 
pajak yang menyampaikan Surat 
Pelaporan Harta (SPH) dengan nilai 97 
T total penerimaan yang diperoleh dan 
3.826,81 T harta yang dilaporkan pada 
akhir periode pertama lalu. Pencapaian 
nominal ini belum memperhitungkan 
marginal effect yang akan dirasakan 
pada perekonomian domestik dalam 
beberapa periode ke depan.

Sejalan dengan pemahaman ekonom 
sektor publik yang menilai bahwa 
kebijakan fiskal tidak lain adalah 
mekanisme yang dijalankan pemerintah 
untuk memperbaiki ketimpangan 

Uraian 2016 2017

APBNP RAPBN APBN**

I. Infrastruktur Ekonomi 307,1 336,9 377,8

  1. Melalui Belanja K/L 151,2 161 153,7

a.1 033 Kementerian Pekerjaan Umum  
              dan Perumahan Rakyat

94,7 102,9 98,8

      022 Kementerian Perhubungan 39,9 44,9 42,1

      018 Kementerian Pertanian 4,1 2,9 2,7

      020 Kementerian ESDM 3,7 3,8 3,6

   2. Melalui Belanja Non K/L 5,9 2,7 2,6

a.1 1. VGF (termasuk Cadangan VGF) 1,1 0,5 0,3

       2. Belanja Hibah 4,6 2,2 2,2

3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 88 133,7 183,7

       1. Dana Alokasi Khusus 66,3 33,8 32,3

       2. Perkiraan Dana Desa Untuk  
           Infrastruktur

18,8 24 24

       3. Perkiraan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur 72,5 124

4. Melalui Pembiayaan 62,1 39,5 37,8

       a.1   1. FLPP 9,2 9,7 9,7

               2. Penyertaan Modal Negara 36,2 7,2 7,2

               3. BLU LMAN 16 21,7 20

II. Infrastruktur Sosial 5,7 5,5 5,5

a.1 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,6 4,2 4,2

      019 Kementerian Perindustrian 1,2 1,2 1,2

III. Dukungan Infrastruktur 4,2 4,2 4,1

a.1 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 0,3 0,2 0,1

      019 Kementerian Perindustrian 0,4 0,6 0,6

Jumlah 317,1 346,6 387,3

Gambar 4. Transmisi Komponen Anggaran Berdasarkan Fungsi

Komponen Anggaran Pendidikan 2016 2017 Komponen Anggaran Kesehatan 2016 2017

(Triliun rupiah) APBNP RAPBPN APBNP (Triliun rupiah) APBNP RAPBN APBN
a b c d a b c d

1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 145 142,1 145,4 1. Melalui Belanja Pemerintah 
Pusat

76,1 74,7 75,2

A. Anggaran Pendidikan pada K/L 141,7 140,9 141,8   A. Anggaran pendidikan pada K/L 70,1 65,1 65,4

B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN 3,3 1,2 3,6   B.  Anggaran Pendidikan pada BA  
        BUN

6 9,6 9,8

2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 266,6 269,5 268,2 2. Melalui Transfer ke Daerah dan 
     Dana Desa

21,2 25,2 25,2

a.l. Dana Transfer Khusus 119,9 117 115,5 3. Melalui Pembiayaan 6,8 3,6 3,6

   a. DAK Fisik 2,7 8,1 8,1 4. Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3) 104,1 103,5 104

   b. DAK Non Fisik 117,3 109 107,4 5. Total Belanja Negara 2082,9 2070,5 2080,5

3.  Melalui Pengeluaran Pembiayaan 5 2,5 2,5 RASIO ANGGARAN KESEHATAN 
(4:5) X 100%

5 5 5

4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) 416,6 414,1 416,1

5. Total Belanja Negara 2082,9 2070,5 2080,5

RASIO ANGGARAN  PENDIDIKAN (4:5) X 100% 20 20 20
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kemakmuran ekonomi dan menciptakan 
pertumbuhan yang inklusif, Menteri Sri 
lantas merombak sistem penganggaran 
Kementerian dan Lembaga dengan 
mengadopsi skema penganggaran 
yang lebih menempatkan Pemerintah 
Daerah untuk mengambil porsi peran 
secara lebih signifikan di dalamnya. 
Dengan kata lain, bila sebelumnya 
anggaran K/L dikuasai oleh K/L itu 
sendiri (Pemerintah Pusat), melalui 
skema ini maka ada sebagian belanja 
K/L yang kemudian ditransmisikan 
kepada Pemerintah Daerah. Hal ini jelas 
mengubah komposisi besaran anggaran 
yang diterima K/L (penurunan) pada 
tahun 2017 mendatang (lihat gambar 3). 

Tiga sasaran utama anggaran 
yang ingin dipenuhi dengan skema 
ini adalah anggaran pendidikan, 
anggaran kesehatan, dan anggaran 
infrastruktur ekonomi. Perhatikan 
bahwa baik Kemendikbud (dibandingkan 
APBNP-2016), Kemenkes, maupun 
Kemen PUPR secara simultan 
mengalami dampak penurunan akibat 
perubahan skema ini dan di saat 
yang bersamaan, kita melihat adanya 
peningkatan ketiga mata anggaran di 
atas melalui skema transfer ke daerah 
dan dana desa (Gambar 4) untuk ketiga 
jenis anggaran tersebut. 

Masih dari struktur APBN, reformasi 
yang dijalankankan otoritas fiskal pada 
tahun 2017 mendatang juga menyasar 
komponen transfer payment yang 
diberikan kepada masyarakat. Dengan 

menggunakan basis data mutakhir 
yang dikelola TNP2K dan Kemensos, 
alokasi subsidi energi (terutama LPG 
3 Kg dan listrik) dilakukan dengan pola 
distribusi tertutup dan targeted untuk 
26 juta rumah tangga miskin dan 2,3 
juta usaha mikro. Dengan mekanisme 
ini, kita akan memperoleh selisih 14,9 
T pada APBN 2017 dibandingkan 
dengan rancangan awal. Jumlah ini jauh 
menurun dibandingkan periode-periode 
sebelumnya (gambar 5) dan sesuai 
dengan kehendak untuk mengalihkan 
ke jenis alokasi belanja produktif 
(gambar 6).

Penutup

Adalah sebuah keniscayaan bahwa 
perencanaan pembangunan nasional 
akan sangat ditentukan dengan 
berbagai variabel dan parameter, 
termasuk keandalan otoritas 
fiskal di dalam usaha-usaha untuk 
menghimpun dan mengalokasikan 
sumber daya yang dimiliki sebuah 
negara. Belajar dari dinamika 
pembangunan yang terus berjalan, 
baik sejak republik ini berdiri maupun 
pengalaman advanced economies 
belakangan ini,  kita akan sangat 
sadar betapa besar ongkos yang 
harus ditanggung dan lamanya waktu 
untuk memulihkan perekonomian 
dari keadaan krisis. Oleh karena itu, 
perencanaan yang bertahap dan 
berkelanjutan serta dukungan human 
capital di dalam institusi pemerintah 
akan sangat krusial dalam menentukan 

berhasil/tidaknya orientasi 
kemakmuran ekonomi yang akan 
dirasakan secara inklusif pada jangka 
panjang. 
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Gambar 5. Perkembangan Belanja Subsidi Energi 
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Gambar 6. Belanja Subsidi dan Belanja Pendidikan,  
Infrastruktur, dan Kesehatan) 
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Pada tanggal 15 April 2016, Bank Indonesia (BI) 
mengumumkan bahwa BI melakukan reformulasi suku bunga 
kebijakan, dari BI Rate menjadi BI 7-day (Reverse) Repo Rate, 
yang berlaku efektif mulai tanggal 19 Agustus 2016. Selama 
masa transisi sampai dengan diberlakukannya kebijakan 
baru tersebut, BI masih akan tetap menggunakan BI Rate 
yang telah digunakan sejak tahun 2008 sebagai suku bunga 
kebijakan. Kebijakan ini setelah melalui berbagai tingkatan 
transmisi moneter yang ada diharapkan akan secara positif 
turut mempengaruhi tingkat imbal hasil (yield) SBN. Tulisan ini 
bertujuan untuk menyelidiki dampak reformulasi suku bunga 
kebijakan BI terhadap yield SBN, khususnya pengaruhnya 
terhadap yield SBN domestik.

Berdasarkan pernyataan Gubernur 
BI (2016), reformulasi suku bunga 
kebijakan diambil dalam rangka 
penguatan operasi moneter tanpa 
mengubah sikap (stance) kebijakan 
moneter yang telah diterapkan dan 
memiliki tiga tujuan utama. Pertama, 
memperkuat sinyal kebijakan moneter 
dengan suku bunga Repo Rate 7 
hari sebagai acuan utama di pasar 
keuangan. Kedua, memperkuat 
efektivitas transmisi kebijakan moneter 
melalui pengaruhnya pada pergerakan 
suku bunga pasar uang dan suku 
bunga perbankan. Ketiga, mendorong 
pendalaman pasar keuangan, 
khususnya transaksi dan pembentukan 
struktur suku bunga di pasar uang 
antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan 
hingga 12 bulan.

Menurut European Central Bank 
(2016), sebagaimana dapat dilihat pada 
Diagram 1, implementasi kebijakan 
moneter melalui operasi moneter 
dilakukan dengan mempengaruhi suku 
bunga jangka pendek sebagai sasaran 
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operasionalnya. Hal tersebut dilakukan 
dengan menjaga keseimbangan antara 
pasokan (supply) dan permintaan 
(demand) likuiditas di sistem perbankan 
(giro bank di bank sentral/bank 
reserves). Selanjutnya, pengaruh 
pelaksanaan operasi moneter terhadap 
suku bunga pasar uang tersebut 
ditransmisikan lebih lanjut ke dalam 
antara lain harga-harga aset (termasuk 
surat utang), suku bunga kredit, nilai 
tukar, dan neraca perusahaan. Pada 
akhirnya, transmisi kebijakan moneter 
ini akan berdampak pada level harga 
secara umum yang diindikasikan 
dengan indeks harga konsumen (inflasi). 
Namun demikian, transmisi kebijakan 
moneter terhadap perekonomian suatu 
negara secara umum dapat berjalan 
dalam waktu yang bervariasi dan tidak 
seketika.

Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral

Menurut Friedman dan Kuttner (2010), 
kebijakan moneter dapat digambarkan 
sebagai tindakan bank sentral atau 
institusi yang diberi wewenang 
selayaknya bank sentral di suatu negara 
untuk menetapkan suku bunga pada 
level tertentu, dimana level tersebut 
menggambarkan kesediaan bank 
sentral untuk memberikan pinjaman 
kepada pihak lain. Selanjutnya, IMF 
(2016) mendefinisikan suku bunga 
kebijakan bank sentral sebagai tingkat 
bunga yang digunakan bank sentral 
dalam mengimplementasikan atau 
memberikan sinyal atas sikap (stance) 
kebijakan moneternya. Suku bunga 
kebijakan pada umumnya ditetapkan 
oleh suatu komite atau dewan penentu 
kebijakan moneter di bank sentral. 
Instrumen keuangan yang dijadikan 
dasar (underlying) dari suku bunga 
kebijakan dapat berbeda-beda di tiap 
negara. Sebagai contoh, beberapa 
bank sentral menggunakan discount 
rate sedangkan di beberapa negara lain 
menggunakan tingkat bunga repurchase 
agreement (repo) sebagai acuan.

Kerangka Kebijakan Moneter Bank 
Indonesia

Dalam melaksanakan kebijakan 
moneter, BI menganut sebuah kerangka 
kerja yang dinamakan Inflation 
Targeting Framework (ITF). Secara 
formal, kerangka kerja ini diaplikasikan 

sejak Juli 2005, setelah sebelumnya 
menggunakan kebijakan moneter 
yang menerapkan uang primer (base 
money) sebagai sasaran kebijakan 
moneter. Tabel 1 menunjukkan bahwa 
dengan kerangka ini, BI secara tegas 
mengumumkan sasaran inflasi kepada 
publik dan kebijakan moneter yang 
diarahkan untuk mencapai sasaran 
inflasi tersebut. 

Untuk mencapai sasaran inflasi, 
kebijakan moneter dilakukan secara 
forward looking, artinya perubahan stance 
kebijakan moneter dilakukan melalui 
evaluasi, yaitu untuk mengetahui 
apakah perkembangan inflasi ke 
depan masih sesuai dengan sasaran 
inflasi yang telah dicanangkan. Dalam 
kerangka kerja ini, kebijakan moneter 
juga ditandai dengan transparansi dan 
akuntabilitas kebijakan kepada publik. 
Secara operasional, stance kebijakan 
moneter dicerminkan oleh penetapan 
suku bunga kebijakan (BI Rate) yang 
diharapkan akan mempengaruhi suku 
bunga pasar uang, suku bunga deposito, 
dan suku bunga kredit perbankan. 
Perubahan suku bunga ini pada 
akhirnya akan mempengaruhi output 
dan inflasi (BI, 2016).

Kegiatan operasi moneter secara 
garis besar dapat diklasifikasikan 
menjadi dua jenis. Pertama, Operasi 
Pasar Terbuka (OPT) yang merupakan 
kegiatan transaksi di pasar uang yang 

dilakukan atas inisiatif BI dalam rangka 
mengurangi (smoothing) volatilitas suku 
bunga PUAB O/N (Pasar Uang Antar 
Bank Overnight). Kedua, Standing Facilities 
(SF) yang merupakan penyediaan dana 
rupiah (lending facility-LF) dari BI kepada 
Bank dan penempatan dana rupiah 
(deposit facility-DF) oleh Bank di BI dalam 
rangka membentuk koridor suku bunga 
di PUAB O/N. OPT dilakukan atas 
inisiatif Bank Indonesia, sementara SF 
dilakukan atas inisiatif Bank.

Pergerakan di suku bunga PUAB 
O/N ini diharapkan akan diikuti 
oleh perkembangan suku bunga 
deposito, dan pada gilirannya suku 
bunga kredit perbankan. Dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor lain 
dalam perekonomian, BI pada umumnya 
akan menaikkan BI Rate apabila inflasi 
ke depan diperkirakan melampaui 
sasaran yang telah ditetapkan, 
sebaliknya BI akan menurunkan BI Rate 
apabila inflasi ke depan diperkirakan 
berada di bawah sasaran yang telah 
ditetapkan.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan 
yang mencerminkan sikap atau stance 
kebijakan moneter yang ditetapkan 
oleh BI dan diumumkan kepada 
publik (BI, 2016). BI Rate diumumkan 
oleh Dewan Gubernur BI pada setiap 
Rapat Dewan Gubernur bulanan dan 
diimplementasikan pada operasi 
moneter yang dilakukan BI melalui 

 
Diagram 1. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Sumber: European Central Bank, 2016
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pengelolaan likuiditas di pasar uang 
untuk mencapai sasaran operasional 
kebijakan moneter. Sasaran 
operasional kebijakan moneter tersebut 
dicerminkan dengan mempengaruhi 
suku bunga PUAB O/N. Target ini 
dijelaskan sebagai variabel yang secara 
langsung dapat dipengaruhi oleh 
operasi moneter (measurable, controllable, 
predictable) dan tertransmisikan ke 
sasaran antara.

Suku bunga kebijakan BI Rate

Suku bunga BI Rate yang digunakan 
sebagai suku bunga kebijakan saat 
ini mulai diberlakukan sejak bulan Juli 
2005, dimana pada saat itu BI mulai 
menggunakan ITF sebagai kerangka 

kebijakan moneter. BI Rate sendiri 
setara dengan instrumen operasi 
moneter berdurasi 12 bulan. Menurut 
Wiranto (2016), pada awalnya, BI Rate 
digunakan sebagai “jangkar” yang 
menjadi acuan bagi masyarakat dalam 
menentukan ekspektasi inflasi. Hal 
inilah yang menyebabkan BI Rate 
12 bulan dianggap sesuai dengan 
perspektif inflasi yang biasanya 
dinyatakan dalam setahun (inflasi 
tahunan) sebagaimana dapat dilihat di 
Grafik 1.

Namun seiring perjalanan waktu, 
penggunaan BI Rate sebagai suku bunga 
kebijakan menghadapi tantangan, yakni 
transmisi kebijakan moneter yang 

berjalan kurang efektif (Hutapea, 2016). 
Hal tersebut antara lain disebabkan 
oleh ekses likuiditas sebagai akibat 
aliran masuk modal asing yang besar 
pasca krisis keuangan global 2008 yang 
mendorong suku bunga PUAB O/N 
turun di sekitar DF Rate. Sementara 
itu BI Rate  sendiri berada di kisaran 
tenor instrumen OM 12 bulan. Selain 
itu, pasar keuangan yang belum dalam 
juga menyebabkan transmisi kebijakan 
moneter menjadi tidak terlalu efektif 
(lihat hubungan antara BI Rate  dengan 
suku bunga PUAB O/N di Grafik 2).

Penguatan Kerangka Kebijakan 
Moneter dengan Seven-day (Reverse) 
Repurchase Rate

Sebagai langkah penguatan kerangka 
kebijakan moneter, BI memutuskan 
untuk memperkenalkan suku bunga 
kebijakan baru yang efektif mulai 
berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016, 
yakni Seven-day repurchase rate (“7-
day repo rate”). Kebijakan ini menurut 
BI bukanlah suatu perubahan atas 
stance kebijakan moneter yang telah 
berlangsung hingga saat ini, namun 
merupakan penguatan kebijakan 
moneter dengan merubah acuan suku 
bunga kebijakan dari BI Rate yang 
berdurasi 360 hari dengan menetapkan 
acuan suku bunga instrumen yang 
berdurasi lebih pendek (tujuh hari) 
sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 
3. Saat kajian ini disusun, tingkat suku 
bunga repo tujuh hari BI berada pada 
level 5,50%.

Setidaknya terdapat tiga tujuan dari 
ditetapkannya 7-day repo rate sebagai 
suku bunga acuan yang baru (BI, 
2016). Pertama, untuk memperkuat 
sinyal kebijakan moneter di pasar 
keuangan. Kedua, untuk mempercepat 
transmisi kebijakan moneter dengan 
mempengaruhi tingkat suku bunga 
pasar uang dan bunga bank. Ketiga, 
untuk menciptakan pasar keuangan 
yang lebih dalam dengan meningkatkan 
nilai transaksi dan dapat berimbas 
secara signifikan terhadap struktur 
suku bunga PUAB tenor 3-12 bulan. 

Saat ini, BI Rate dianggap memiliki 
pengaruh yang terbatas dalam 
mempengaruhi suku bunga perbankan. 
Sebagai ilustrasi, sejak awal tahun 2016 

Tabel 1. Kerangka Kebijakan Moneter

 

Kerangka
Kebijakan 
Moneter

-
-(Multiple Target) Tugas pokok BI:
membantu Pemerintah dalam: 
(a). Mengatur, menjaga, & 
memelihara kesetabilan nilai Rp; 
(b)Mendorong kelancaran 
produksi & pembangunan serta 
memperluas kesempatan kerja; 
guna meningkatkan taraf hidup 
rakyat  

Inflation Targeting 
Framwork (ITF)

-Tujuan BI adalah 
Mencapai dan 
memelihara 
kesetabilan nilai rupiah

Inflation Targeting 
Framwork (ITF)

-Tujuan BI adalah 
Mencapai dan 
memelihara 
kesetabilan nilai rupiah

Kerangka 
Operasional 
Kebijakan 
Moneter

Sasaran operasional ; uang 
primer (base money)

-Uang Primer

Sasaran operasional :
Suku Bunga

-Suku Bunga SBI 1 Bulan

Sasaran operasional :
Suku Bunga

-Suku Bunga pasar 
uang antar Bank 
(PUAB) O/N

< Jul 2005 Jul 2005- Mei 2008 Mei 2008 - 
Sekarang

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Grafik 1 BI Rate dan Inflasi Indonesia

Jan 08        Jan 09         Jan 10           Jan 11         Jan 12          Jan 13         Jan 14          Jan 15         Jan 16

BI Rate, % Headline Inflation, %yoy

Sumber: BIoomberg, 2016
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sampai dengan bulan Maret, BI telah 
menurunkan BI Rate sebanyak tiga kali 
dengan total penurunan sebesar 75 
bps. Namun demikian, pemangkasan 
suku bunga acuan tersebut tidak 
serta merta terefleksikan pada suku 
bunga pinjaman di industri perbankan. 
Sebagaimana digambarkan pada 
Grafik 4, sejak awal tahun, tingkat 
bunga simpanan di bank hanya turun 
kurang dari 10 bps, sedangkan base 
lending rate justru naik 5 bps. Selain 
itu, keterbatasan yang dihadapi BI 

Rate adalah terbatasnya likuiditas 
pada pasar instrumen moneter 12 
bulan. Menurut Wiranto (2016), hal ini 
disebabkan bank yang masuk ke dalam 
PUAB cenderung mencari pinjaman 
dalam rangka memenuhi kebutuhan 
likuiditas jangka pendek melalui PUAB 
tenor pendek, seperti untuk memenuhi 
rasio cadangan wajib atau kebutuhan 
kliring, dibandingkan untuk kebutuhan 
jangka panjang. Oleh sebab itu, PUAB 
dengan tenor pendek (misalnya 
O/N sampai dengan 7 hari) memiliki 

likuiditas yang relatif lebih baik, dimana 
likuiditas tertinggi terdapat pada tenor 
O/N meskipun volatilitas pada tenor ini 
sangat tinggi, terutama di periode bank-
bank yang membutuhkan dana jangka 
pendek.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara 
teknis, pilihan BI untuk menetapkan 
instrumen 7-day repo rate yang 
menggunakan SBN sebagai kolateral 
dapat dikatakan tepat. Instrumen 
7-day repo rate memiliki likuiditas 
relatif baik dan pasar yang relatif 
lebih dalam dibandingkan instrumen 
moneter 12 bulan sehingga peran aktif 
BI dalam pasar instrumen tersebut 
akan memberikan dampak lebih besar 
pada pasar keuangan secara umum 
dan pada saat yang sama menghindari 
risiko volatilitas yang sangat tinggi di 
tenor O/N. Selain itu, perubahan suku 
bunga kebijakan dari BI Rate 12 bulan 
juga merefleksikan keyakinan BI atas 
semakin terjaganya tingkat inflasi di 
Indonesia.

Hubungan antara Suku Bunga 
Kebijakan dengan Imbal Hasil SBN

Grafik 5 menggambarkan pergerakan 
BI Rate, BI 7-day repo rate, suku bunga 
PUAB tujuh hari (1w), dan yield SBN 
tenor 10 tahun Indonesia secara harian. 
Dari data yang disajikan tersebut, dapat 
dilihat bahwa penurunan suku bunga BI 
Rate sebanyak tiga kali sejak awal tahun 
2016 diikuti dengan pelonggaran term 
structure instrumen moneter repo tujuh 
hari dalam frekuensi yang sama dengan 
total 75bps. 

Selain itu, dari data tersebut, dapat 
dilihat bahwa seiring dengan perubahan 
kebijakan suku bunga acuan menjadi 
7-day repo rate dan peralihan fokus BI 
pada instrumen pasar uang, sejak awal 
tahun BI tampak mulai berpartisipasi 
lebih aktif di instrumen (reverse) repo 
tenor tujuh hari yang berimbas pada 
lebih terjaganya suku bunga PUAB 
1w pada koridor suku bunga BI 7-day 
repo rate. Sebelum BI menyatakan 
akan lebih memperkuat pengaruh 
mereka di instrumen pasar uang jangka 
pendek, tren pergerakan PUAB 1w 
tersebut relatif lebih fluktuatif dan pada 
beberapa periode memiliki selisih yang 
sangat jauh dengan tingkat BI 7-day 
repo rate. 

Grafik 2 BI Rate dan Transmisinya pada PUAB O/N

 
Sumber: Hutapea, 2016

Grafik 3 Term Structure Instrumen Operasi Moneter BI

LF Rate 7.25 %

Tidak Ada Perubahan Stance dan Tetap 
Konsisten Dengan Pengeloloaan Stabilitas 
Makro

DF Rate 4.75%

Policy Rate 
dicerminkan 
pada tenor 
lebih pendek

BI rate

BI 7-day 
Repo Rate

1 Minggu       2 Minggu          1 Bulan           3 Bulan             6 Bulan             9 Bulan          12 Bulan 

Term Structure 4.75 5.5 5.6 5.8 6.2 6.45 6.6 6.75
O/N 1 wk 2 wk 1 mo 3 mo 6 mo 9 mo 12 mo

Instrument DF RRSBN SDBI SBI
Outstanding 70 128` 108 75
Portion of OM (%) 21% 39% 33% 23%

 
 Sumber: Bank Indonesia, 2016
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Berdasarkan olah data historis 
pergerakan BI Rate, PUAB 1w, dan 
yield SUN 10y Indonesia dari bulan 
Januari 2015 sampai dengan Mei 2016 
diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 
hasil uji statistik, dapat disimpulkan 
bahwa tingkat imbal hasil SUN 10y 
memiliki hubungan positif dan lebih erat 
dengan tingkat bunga PUAB 1w (r=0,57) 
dibandingkan dengan BI Rate (r=0,20). 
Berdasarkan hal tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa dengan berubahnya 
acuan suku bunga kebijakan BI menjadi 
7-day repo rate serta peran yang lebih 
aktif dari BI pada pasar uang jangka 
pendek, proses transmisi terhadap suku 
bunga pasar uang diharapkan menjadi 
lebih cepat. Proses transmisi yang lebih 
cepat tersebut diharapkan juga dapat 
terasa imbasnya terhadap harga-harga 
aset termasuk harga SBN Indonesia.

 

 
 
Penutup

Tulisan ini disusun untuk menyelidiki 
dampak reformulasi suku bunga 
kebijakan BI dari BI Rate 12 bulan 
menjadi 7-day repo rate terhadap 
imbal hasil SBN domestik Indonesia. 
Pada dasarnya, reformulasi kebijakan 
moneter tersebut bukanlah suatu 
perubahan sinyal pendirian (stance) 
kebijakan BI yang berlandaskan pada 
kerangka kerja ITF atau suatu bentuk 
pelonggaran (loosening), namun 
merupakan suatu bentuk penguatan 
kerangka operasi moneter BI melalui 
percepatan transmisi kebijakan 
moneter terhadap suku bunga pasar 
uang dan pendalaman pasar keuangan 
Indonesia. Oleh karena itu, perubahan 
suku bunga kebijakan BI tidak serta 
merta dapat memberikan efek pada 
tingkat imbal hasil SBN tanpa disertai 
dengan adanya perubahan stance 
seperti pengetatan atau pelonggaran 

pada suku bunga term structure 
operasi moneter BI, termasuk salah 
satunya instrumen repo tenor tujuh 
hari. Namun demikian, dengan adanya 
proses transmisi yang lebih cepat 
sebagaimana diungkapkan di atas, 
dampak operasi moneter di masa 
depan, khususnya pelonggaran moneter 
dapat terefleksikan dalam waktu relatif 
cepat pada harga SBN dibandingkan 
dengan yang terjadi saat ini. 
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*cat.: tingkat Repo Rate 7 hari BI Januari s.d. November 2015 diasumsikan memiliki selisih 125bps dengan BI Rate 

Sumber: Bloomberg, 2016, diolah
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Afif Hanifah*)

Asuransi Usaha Bersama, Seberapa 
Jauh Melangkah

Asuransi merupakan salah satu cara paling sederhana 
yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi 
ketidakpastian dalam hidup. Kematian, kecelakaan, 
kehilangan, kebakaran dan berbagai musibah 
lainnya yang datangnya tidak dapat diprediksi 
maupun diduga-duga, menjadi salah satu hal yang 
berusaha diatasi melalui keikutsertaan dalam usaha 
perasuransian. Dengan membayar sejumlah uang 
dengan nilai tertentu yang dianggap sebagai premi 
kepada perusahaan asuransi, setiap orang dapat 
memindahkan risiko yang muncul di masa yang 
akan datang yang berasal dari musibah ataupun 
hal-hal negatif lainnya yang ingin dihindarinya 
kepada perusahaan asuransi. Keikutsertaan dalam 
perusahaan asuransi ini juga menjadi salah satu cara 
bagi para pemegang polis asuransi untuk tetap dapat 
melakukan konsumsi dalam kondisi yang berbeda 
daripada kondisi biasanya, karena adanya kejadian 
yang tak terduga tersebut. Hal ini biasa disebut 
dengan istilah consumption smoothing. 

Terdapat beberapa jenis usaha asuransi yang 
berkembang di dunia. Berdasarkan ketentuan 
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 
tentang Asuransi, terdapat 3 bentuk badan hukum 
dan kepemilikan perusahaan perasuransian 
yang diakui di Indonesia, yaitu usaha asuransi 
yang berbentuk perusahaan terbatas (PT), 
koperasi, dan usaha bersama. Perbedaan 
mendasar dalam perusahaan asuransi tersebut 
adalah bentuk badan usaha yang menaungi 
usaha asuransi tersebut. Perusahaan terbatas 
memiliki struktur permodalan yang berasal dari 
penerbitan saham maupun permodalan dari 
para pemilik perusahaan. Sementara itu, usaha 
perasuransian berbentuk koperasi mengikuti 
definisi koperasi dalam undang-undang 
terkait. Di sisi lain, asuransi usaha bersama 
mengedepankan asas kegotongroyongan dalam 
pengumpulan modal. Hal ini dilakukan dengan 
cara menjadikan pemegang polis asuransi 
sebagai pemilik perusahaan dimana sebagian dari 
setoran polis asuransinya menjadi setoran modal 
dan menentukan kepemilikan pemegang polis 
asuransi tersebut terhadap perusahaan. 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 
Asuransi memberikan landasan hukum paling 
dasar, baik bagi perusahaan asuransi maupun 
para pemegang polis di Indonesia. Undang-

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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undang tersebut berhasil disusun 
tidak lepas dari kerja sama yang 
baik dari berbagai pihak meliputi 
praktisi dan profesional di bidang 
asuransi, akademisi, para pelaku 
industri perasuransian, asosiasi-
asosiasi terkait, dan Pemerintah. 
Tujuan penyusunan undang-undang 
ini adalah untuk menciptakan, 
menjaga, dan memelihara industri 
perasuransian yang sehat, 
dapat diandalkan, amanah, dan 
kompetitif dengan harapan bahwa 
semakin terbuka harapan dan 
kesempatan untuk menjawab 
tantangan kebutuhan industri 
perasuransian, dapat meningkatkan 
perlindungan kepada masyarakat 
secara proporsional dan tepat 
sasaran, serta mampu mendukung 
pertumbuhan nasional dalam rangka 
menciptakan demokrasi ekonomi 
yang berkeadilan. Undang-undang 
ini mengatur mengenai bentuk 
badan hukum dan kepemilikan 
perusahaan perasuransian, perizinan 
usaha, penyelenggaraan usaha, 
tata kelola usaha perasuransian 
berbentuk koperasi dan usaha 
bersama, peningkatan kapasitas 
asuransi, asuransi syariah, reasuransi, 
dan reasuransi syariah dalam 
negeri, perubahan kepemilikan, 
penggabungan, dan peleburan, 
pembubaran, likuidasi, dan kepailitan, 
perlindungan pemegang polis, 
tertanggung, atau peserta, profesi 
penyedia jasa bagi perusahaan 
perasuransian, pengaturan dan 
pengawasan, dan asosiasi usaha 
perasuransian. Dengan diterbitkannya 
UU Asuransi ini, diharapkan industri 
asuransi di Indonesia semakin 
berkembang dengan pesat dan dapat 
berkontribusi dalam perekonomian 
serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Asuransi Usaha Bersama

Dalam UU No. 40 Tahun 2014, 
disebutkan bahwa pengaturan 
mengenai usaha bersama asuransi 
(mutual insurance) akan dilakukan 
melalui penerbitan undang-undang/
peraturan tersendiri. Menurut UU 
tersebut, Pemerintah memiliki tenggat 
waktu untuk melakukan penyusunan 

dan penerbitan peraturan mengenai 
usaha bersama asuransi paling lambat 
3 tahun dari terbitnya UU No. 40 Tahun 
2014 atau hingga akhir tahun 2017. 

Hingga saat ini belum ada aturan baku 
yang dapat dijadikan sebagai landasan 
bagi usaha bersama dalam sektor 
industri apapun untuk beroperasi di 
Indonesia. Ketiadaan aturan yang 
jelas mengenai usaha bersama 
asuransi hingga saat ini menimbulkan 
ketidakjelasan status hukum bagi 
usaha bersama asuransi yang ada 
di Indonesia. Hal ini tentunya dapat 
membahayakan keberlangsungan 
usaha bersama asuransi yang telah 
ada dan berdiri sejak dahulu. Selain 
itu, ketiadaan status hukum yang 
jelas mengenai usaha bersama 
asuransi menimbulkan ketidakpastian 
status bagi para pemegang polis. 
Hal ini menyebabkan tidak adanya 
perlindungan atas hak dan kewajiban 
para pemegang polis asuransi yang 
tergabung dalam usaha bersama 
asuransi. Sebagai contoh sederhana, 
dengan tidak adanya landasan hukum 
usaha bersama asuransi premi asuransi 
yang telah dibayarkan oleh para 
pemegang polis belum tentu dapat 
diklaim oleh para pemegang polis. 

Dengan tidak adanya payung hukum 
yang jelas terhadap keberadaan suatu 
organisasi yang telah lama berdiri di 
suatu negara, hal ini akan menyulitkan 
bagi para pemangku kepentingan 
organisasi tersebut. Sebagai contoh, 
apabila terjadi sengketa, baik para 
pemegang polis maupun perusahaan 
tidak memiliki kekuatan hukum 
sama sekali. Posisi pemegang polis 
asuransi maupun perusahaan asuransi 
berbentuk usaha bersama menjadi 
rentan di mata hukum Indonesia. Selain 
itu, ketidakjelasan status perusahaan 
asuransi berbentuk mutual ini 
menimbulkan keterbatasan maupun 
diskriminasi secara tidak langsung 
bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan 
perusahaan asuransi mutual tidak 
memiliki aturan apapun sebagai 
landasan hukum untuk menjalankan 
hak dan kewajibannya dalam 
operasional perusahaan sehari-hari 
serta tidak dapat disetarakan dengan 
badan hukum resmi. Efek lanjutan 

dari ketidaksetaraan badan hukum 
ini menyebabkan keterbatasan gerak 
bagi perusahaan dalam berkegiatan. 
Sebagai contoh sederhana, sebagai 
perusahaan yang tidak memiliki bentuk 
badan hukum yang jelas, asuransi 
usaha bersama tidak dapat mengikuti 
syarat dalam proses tender karena 
bukan merupakan badan hukum yang 
berbentuk persero yang biasanya 
menjadi persyaratan utama dalam 
proses tender. Hal ini membuat 
perusahaan asuransi usaha bersama 
ini kurang kompetitif dalam upaya 
mengembangkan bisnisnya ke arah 
yang lebih menguntungkan bagi 
perusahaan di masa yang akan datang.

Di Indonesia, hanya terdapat satu 
perusahaan asuransi dengan jenis 
usaha bersama seperti ini, yaitu 
Asuransi AJB Bumiputera 1912. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 
1912 oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, 
Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas 
Adimidjojo yang disebut Onderlinge 
Levensverzekering Maatschappj PGHB 
(OLMij.PGHB). pada saat pendirian 
usaha ini kantor pusatnya berada di 
kota Magelang Jawa Tengah.  Sebagai 
perusahaan asuransi jiwa bersama 
nasional yang pertama, perusahaan 
ini didirikan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya yang pada saat itu berasal 
dari kalangan Perserikatan Guru-Guru 
Hindia Belanda. Dengan anggota 
awal sebanyak 5 orang, perusahaan 
ini dibangun dengan semangat 
gotong royong dan saling membantu 
antara anggotanya. Hal ini bermula 
dari semangat untuk memberikan 
perlindungan yang terjangkau bagi 
para guru yang notabene tidak memiliki 
modal untuk mengikuti usaha asuransi 
yang ditawarkan oleh perusahaan-
perusahaan asuransi yang telah ada 
dan diperkenalkan oleh Pemerintah 
Belanda kepada rakyat Indonesia pada 
saat itu. 

Asuransi Bumiputera AJB 1912 berfokus 
pada usaha asuransi jiwa dan saat 
ini berkembang menjadi perusahaan 
asuransi jiwa terbesar di Indonesia. 
Dengan menganut konsep asuransi 
mutual, perusahaan ini dimiliki oleh para 
pemegang polis asuransi, dioperasikan 
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untuk kepentingan para pemegang 
asuransi, dan dibangun berdasarkan 
tiga pilar utama, yaitu mutualisme, 
idealisme, dan profesionalisme. Sampai 
saat ini, pemegang polis asuransi 
sekaligus pemilik perusahaan Asuransi 
AJB Bumiputera 1912 terdiri dari 
berbagai lapisan masyarakat Indonesia 
dengan berbagai latar belakang dan 
usia. 

Sebagai satu-satunya perusahaan 
asuransi jiwa berbentuk usaha bersama 
pertama dan satu-satunya serta telah 
lama berdiri di Indonesia, Asuransi 
AJB Bumiputera tentunya memiliki 
kelebihan maupun kekurangan dari sisi 
tata kelolanya. Mutual adalah badan 
hukum peninggalan Belanda. Dalam 
anggaran dasar AJB, pemegang polis 
sekaligus bertindak sebagai pemilik 
perusahaan. Proses pengumpulan 
modal perusahaan hanya dapat 
dilaksanakan melalui penambahan 
jumlah pemegang polis asuransi. 
Hal ini menimbulkan kerumitan 
tersendiri bagi perusahaan. Karena 
proses pengumpulan modal hanya 
dapat dilakukan melalui penambahan 
jumlah pemegang polis asuransi 
perusahaan, gerak finansial perusahaan 
menjadi lebih terbatas apabila 
dibandingkan perusahaan asuransi 
lain yang dapat mengumpulkan 
modal melalui penerbitan saham 
dan penyetoran modal tambahan 
dari para pendiri maupun pemilik 
modal perusahaan asuransi tersebut. 
Ketidakjelasan status hukum  badan 
usaha asuransi berbentuk mutual 
menjadi permasalahan tersendiri bagi 
perusahaan Asuransi AJB Bumiputera. 

Salah satu akibatnya adalah pemegang 
polis tidak mendapat pembagian laba. 
Di sisi lain, pengelolaan keuangan tidak 
transparan. Badan perwakilan anggota 
(BPA) yang seharusnya diisi oleh para 
pemegang polis itu kerap dijadikan 
ajang politik karena diisi oleh gubernur, 
bupati, dan pejabat-pejabat tinggi. 

Saat ini, kondisi keuangan asuransi 
AJB Bumiputera 1912 mengalami 
kemunduran dari beberapa segi. Hal 
ini dapat dilihat dari tabel laporan 
keuangan AJB Bumiputera (Tabel 1)

Dapat dilihat bahwa kemampuan 
perusahaan untuk menutup 
kewajibannya kepada para kreditur, 
salah satunya para pemegang polis, 
mengalami kemunduran pesat 
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 
Nilai ekuitas perusahaan semakin 
tergerus dan mengalami kerugian 
dan perusahaan mengalami kesulitan 
menambah modal karena penerbitan 
saham tidak dimungkinkan bagi 
perusahaan asuransi berbentuk usaha 
bersama. Di sisi lain, sampai dengan 
saat ini kemampuan perusahaan untuk 
menutup kewajiban jangka pendeknya, 
salah satunya dari klaim asuransi para 
pemegang polis, masih dapat dilakukan.

Meskipun permasalahan kondisi 
keuangan perusahaan dalam jangka 
pendek masih dapat diatasi, perlu 
langkah-langkah nyata untuk 
memperbaiki kinerja perusahaan 
terutama dari sisi permodalan. 
Restrukturisasi permodalan perusahaan 
dan alternatif pengumpulan modal 
selain dengan menerbitkan saham perlu 
dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

keuangan perusahaan. Selain itu, perlu 
segera diterbitkan payung hukum bagi 
perusahaan asuransi usaha bersama 
AJB Bumiputera 1912 ini agar terdapat 
kepastian hukum bagi para pemangku 
kepentingan yang terkait dengan 
perusahaan. Hal ini diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing perusahaan 
dengan perusahaan asuransi lain 
serta meningkatkan pertumbuhan 
perusahaan ke arah yang lebih baik.  

Daftar Pustaka:
- Naskah akademik Undang-Undang No. 14 
Tahun 2014 tentang Asuransi.

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 
tentang Asuransi 

- http://manado.tribunnews.
com/2016/07/13/ojk-dorong-
restrukturisasi-asuransi-bumiputera.

- http://www.bumiputera.com/pages/
default/our_company/company_profile/0.

- http://www.pikiran-rakyat.com/
ekonomi/2013/04/03/229532/pemegang-
polis-asuransi-jiwa-bumiputera-1912-
tuntut-kejelasan-status 

Tabel 1. Rasio Keuangan AJB Bumiputera 1912

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Solvency ratio Debt to asset ratio 99% 99% 100% 99% 112% 107%

Debt to equity ratio 8.889% 11.610% 4.204% -8.435% -764% -1.113%
Profitability Ratio Return on Equity 24% 44% 17% -45% -24% -15%

Return on Investment 0,26% 0,38% 0,41% 0,52% 3,49% 1,41%
Liquidity ratio Asset liquidity ratio 175% 187% 187% 250% 216% 204%

Current asset ratio 87% 67% 80% 86% 43% 49%

Sumber: laporan keuangan AJB Bumiputera, diolah.
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Tri Achya Ngasuko*)

Strategi Nasional Keuangan Inklusif 
Untuk Peningkatan Keuangan Inklusif 
Di Indonesia
Sudah menjadi kodrat seseorang untuk tidak mau terlalu jauh tertinggal dengan kemajuan para 
tetangganya. Segala cara akan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, tentunya dengan 
cara yang positif. Begitu juga dengan Indonesia. Dengan seluruh daya dan upaya, Indonesia berusaha 
semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warganya agar sejajar dengan negara 
tetangga yang sudah lebih maju. Lebih penting lagi, Pemerintah juga menginginkan kesejahteraan 
merata di seluruh wilayah Indonesia. 

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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31%. Dari data tersebut sudah menjadi 
kewajaran apabila Pemerintah berusaha 
untuk membuat masyarakatnya untuk 
lebih memanfaatkan sebuah layanan 
jasa keuangan formal.

Jalan Panjang Penyusunan Cetak Biru 
Keuangan Inklusif di Indonesia

Upaya Pemerintah dalam 
meningkatkan jumlah masyarakat 
agar mau memanfaatkan jasa 
keuangan telah dimulai sejak dahulu. 
Pada tahun 90-an, Indonesia pernah 
mempunyai program Tabungan 
Pelajar dan Pramuka (Tapelpram). 
Program ini diselenggarakan untuk 
menginisiasi dan memupuk hasrat 
menabung sejak masa kecil. Pada 
tahun 2010, Bank Indonesia (BI) selaku 
pemegang kebijakan makro prudensial 
juga membuat program TabunganKu. 
TabunganKu merupakan program 
tabungan dengan persyaratan mudah 
dan ringan, antara lain tidak dibebani 
dengan biaya administrasi. Produk 
ini tidak dikhususkan kepada para 
pelajar melainkan menyasar kepada 
masyarakat miskin tanpa dibebani 
dengan biaya administrasi. Hal ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
budaya menabung di masyarakat. 
Pengawasan di sektor perbankan saat 
ini telah beralih dari BI ke Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 
Desember 2013. Hal ini juga mendorong 
OJK pada Juni 2015 untuk menerbitkan 
program serupa yaitu Layanan 
Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka 
Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Kajian dari Honohan (2007) yang 
menyertakan 160 negara sebagai 
sampel menyatakan bahwa akses 
masyarakat di suatu negara terhadap 
jasa keuangan berhubungan dengan 
tingkat gini rasio yang rendah.  
Dengan demikian, akses kepada jasa 
keuangan layak untuk mendapatkan 
perhatian dari Pemerintah. Akses 
kepada jasa keuangan tersebut 
bisa dimulai dari tabungan. Dengan 
menabung, masyarakat akan dapat 
menyimpan dan memupuk dananya 
untuk digunakan di masa yang akan 
datang sebagai modal. Sebagai contoh, 
Brune et al. (2011) mengemukakan 
bahwa peningkatan akses keuangan 
melalui komitmen rekening 
tabungan di pedesaan Malawi akan 
meningkatkan kesejahteraan rumah 
tangga miskin. Hal ini terjadi karena 
uang pada tabungan digunakan 
untuk membeli modal dalam bertani. 
Maka dari itu, dapat dilihat bahwa 
memiliki tabungan adalah sesuatu 
yang dipandang penting untuk 
mengangkat tingkat kesejahteraan 
seseorang. Suatu kondisi dimana 
setiap masyarakat mempunyai akses 
terhadap layanan keuangan formal 
dikenal sebagai keuangan Inklusif.
Salah satu indikator keuangan inklusif 
adalah banyaknya masyarakat di 
suatu negara yang mempunyai 
rekening tabungan. Hasil kajian dari 
World Bank (2015) menyatakan bahwa 
akses keuangan di Indonesia masih 
rendah. Hal ini terlihat dari jumlah 
penduduk dewasa yang memiliki 
rekening tabungan di lembaga 
keuangan resmi hanya sekitar 36%, 
sedangkan sisanya tidak memiliki 
rekening. Angka ini sebenarnya sudah 
lebih baik dibandingkan pada tahun 
2011 yang hanya sekitar 20%. Namun 
demikian, apabila dibandingkan 
dengan negara di Asia Tenggara 
lainnya, posisi Indonesia masih 
tertinggal. Sebagai perbandingan, 
pada tahun 2015 penduduk dewasa 
di Singapura, Malaysia dan Thailand 
telah memiliki akses terhadap jasa 
keuangan berturut-turut sebesar 96%, 
81% dan 78%. Posisi Indonesia lebih 
baik dari Vietnam dan Philipina yang 
penduduk dewasanya mempunyai 
akses terhadap jasa keuangan sekitar 

Di sisi lain, Pemerintah mempunyai 
berbagai macam program bantuan 
sosial yang cara penyalurannya 
dilaksanakan secara tunai. 
Penyaluran secara tunai memiliki 
banyak kelemahan, diantaranya 
pengawasan distribusi uang 
dalam bentuk fisik dan biaya 
penyaluran yang mahal. Salah 
satu hal yang harus digarisbawahi 
dalam pengawasan distribusi uang 
bantuan sosial adalah dalam hal 
adanya potongan tidak resmi yang 
diduga dilakukan untuk mengurangi 
kecemburuan diantara keluarga 
miskin yang tidak tercatat sebagai 
penerima bantuan sosial. Hal 
ini terjadi karena data keluarga 
miskin yang tidak akurat oleh 
Pemerintah. Terlepas dari tidak 
akuratnya daftar penerima bantuan 
sosial, pemotongan bantuanan 
sosial akan mengurangi efektivitas 
pencapaian tujuan suatu bantuan 
sosial tersebut. Di sisi lain, biaya 
penyaluran yang tinggi disebabkan 
persebaran penduduk yang 
mendapatkan bantuan sosial di 
seluruh pelosok Indonesia yang 
rata-rata jauh dari lembaga 
jasa keuangan formal. Hal ini 
membutuhkan pemindahan uang 
fisik dalam jumlah yang masif. 
Maka dari itu pada akhir tahun 
2014, Pemerintah merintis usaha 
penyaluran bantuan sosial Program 
Simpanan Keluarga Sejahtera 
(PSKS) secara nontunai dengan 
memanfaatkan lembaga jasa 
keuangan perbankan.

Gambaran diatas merupakan sedikit 
dari sejumlah inisiasi kebijakan 
untuk meningkatkan keuangan 
inklusif di Indonesia. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa Indonesia 
memerlukan suatu cetak biru 
kebijakan keungan inklusif untuk 
mengejar ketertinggalannya dari 
negara lain. Hal ini juga merupakan 
fokus pembahasan dalam dunia 
internasional. BI yang menjadi 
anggota Alliance for Financial Inclusion 
(AFI), pada pertemuan tahunan 
ketiga di Riviera Maya, Mexico, 
pada tanggal 28 sampai dengan 30 
September 2011 bersama-sama 
dengan para anggota AFI lainnya 

           Terlepas dari tidak  
           akuratnya daftar 
penerima bantuan sosial, 
pemotongan bantuan sosial 
akan mengurangi efektivitas 
pencapaian tujuan suatu 
bantuan sosial tersebut. Di sisi 
lain, biaya penyaluran yang 
tinggi disebabkan persebaran 
penduduk yang mendapatkan 
bantuan sosial di seluruh 
pelosok Indonesia yang rata-
rata jauh dari lembaga jasa 
keuangan formal. 

“
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menandatangani Maya Declaration. 
Dalam Maya Declaration, para anggota 
AFI berkomitmen untuk membuat 
kebijakan tentang keuangan inklusif 
yang membuat biaya akses kepada jasa 
keuangan semakin terjangkau. Selain 
itu, para anggota AFI juga berkomitmen 
untuk menyusun peraturan yang 
mendukung tujuan keuangan keuangan 
inklusif. Perlindungan konsumen juga 
menjadi komitmen di antara para 
anggota AFI. Komitmen lainnya adalah 
bahwa di antara para anggota AFI akan 
membangun profil keuangan inklusif 
di masing-masing negara berdasarkan 
indikator tertentu. Hal ini dilakukan 
agar tingkat inklusifitas masing-masing 
negara anggota AFI dapat dibandingkan 
satu sama lain. 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, 
BI bersama dengan Kementerian 
Keuangan dan Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemisininan (TNP2K) 
yang merupakan tim nasional dibawah 
Kantor Wakil Presiden Republik 
Indonesia telah berhasil menyusun 
Strategi National Keuangan Inklusif 
(SNKI) pada tahun 2012. SNKI tersebut 
terdiri dari enam pilar yaitu edukasi 
keuangan, fasilitas keuangan publik, 
pemetaan informasi keuangan, 
kebijakan/peraturan yang mendukung, 
fasilitas intermediasi & saluran 
distribusi, dan perlindungan konsumen. 
Namun demikian, SNKI tersebut dirasa 
masih kurang efektif. Wakil Presiden 
Republik Indonesia pada saat itu, 
Boediono, berpandangan bahwa SNKI 
harus diberikan suatu payung hukum 
berupa Peraturan Presiden. Hal ini 
penting mengingat aktivitas dalam SNKI 
akan melibatkan beberapa Kementerian 
termasuk BI dan OJK yang mulai 
melaksanakan fungsi pengawasan 
perbankan pada tahun 2013. Hal yang 
tak kalah krusial menurut Boediono 
adalah permasalahan koordinasi. Beliau 
berpandangan bahwa pelaksanaan 
SNKI harus dalam koordinasi salah satu 
Kementerian dimana Kementerian 
Keuangan muncul sebagai salah satu 
pilihan.

Setelah melalui pembahasan tentang 
perlunya suatu Peraturan Presiden 
sebagai payung hukum SNKI, Menteri 
Keuangan mengajukan izin prakarsa 

penyusunan Rancangan Peraturan 
Presiden tentang SNKI kepada Presiden 
pada akhir tahun 2013. Dengan 
terbentuknya Pusat Kebijakan Sektor 
Keuangan sebagai salah satu pusat 
yang berada di bawah Badan Kebijakan 
Fiskal Kementerian Keuangan pada 
tahun 2014, Bidang Kebijakan Keuangan 
Inklusif yang berada di bawah Pusat 
Kebijakan Sektor Keuangan terus 
melakukan penyempurnaan SNKI 
bersama-sama dengan BI dan OJK serta 
melibatkan stakeholder lainnya seperti 
TNP2K, Bappenas dan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. 
Penyempurnaan SNKI diperlukan 
karena untuk mengikuti perkembangan 
dan isu terkini dari kebijakan keuangan 
inklusif di seluruh dunia. Setelah melalui 
jalan panjang pembahasan izin prakarsa 
dan penyempurnaan SNKI, akhirnya 
pada tanggal 1 September 2016 
Presiden Joko Widodo menetapkan 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2016 tentang Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif. Dokumen SNKI yang 
telah disempurnakan menjadi Lampiran 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2016 dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Presiden 
tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2016 tentang Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif

Dalam Peraturan Presiden tersebut, 
dijelaskan bahwa SNKI adalah strategi 
nasional yang dituangkan dalam 
dokumen yang memuat visi, misi, 
sasaran, dan kebijakan keuangan 
inklusif dalam rangka mendorong 
pertumbuhan ekonomi, percepatan 

penanggulangan kemiskinan, 
pengurangan kesenjangan antarindividu 
dan antardaerah dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Untuk  melaksanakan 
strategi tersebut, dibentuk Dewan 
Nasional Keuangan Inklusif yang 
bertugas melakukan koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, 
mengarahkan langkah-langkah 
dan kebijakan untuk penyelesaian 
permasalahan dan hambatan 
pelaksanaan SNKI, dan melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
SNKI. Presiden dan wakil Presiden akan 
memimpin langsung Dewan Nasional 
Keuangan Inklusif (DNKI). Untuk 
melaksanakan tugas DNKI, Presiden 
menunjuk Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian selaku ketua harian dan 
akan melaporkan pelaksanaan tugas 
tersebut setiap enam bulan. Ketua 
harian akan dibantu oleh BI dan OJK 
tanpa mengurangi wewenang dan 
independensi pelaksanaan tugas dan 
fungsi masing-masing berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan. DNKI 
dibantu oleh sekretariat dan tujuh 
kelompok kerja (pokja) yaitu pokja 
edukasi keuangan, pokja hak properti 
masyarakat, pokja fasilitas intermediasi 
dan saluran distribusi keuangan, pokja 
pelayanan keuangan pada sektor 
pemerintah, pokja perlindungan 
konsumen, pokja kebijakan dan regulasi, 
dan pokja infrastruktur teknologi 
informasi keuangan.

Dalam penjelasan Perpres tersebut, 
Pemerintah berharap dengan 
dilaksanakannya kebijakan dalam 
Strategi Nasional Keuangan Inklusif 
akan meningkatkan presentase jumlah 
penduduk dewasa di Indonesia yang 
memiliki dan memanfaatkan akses 
kepada jasa keuangan formal menjadi 
75%. Untuk mengejar target tersebut, 
Pemerintah menyempurnakan 
SNKI dari versi sebelumnya. Seperti 
dijelaskan sebelumnya, SNKI versi tahun 
2012 terdiri dari enam pilar keuangan 
inklusif. Dalam lampiran Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2016, SNKI 
terdiri dari lima pilar dan tiga fondasi 
keuangan inklusif. Lima pilar tersebut 
adalah edukasi keuangan, hak properti 
masyarakat, fasilitas intermediasi dan 
saluran distribusi keuangan, layanan 

           dibentuk Dewan Nasional  
           Keuangan Inklusif yang 
bertugas melakukan koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan 
SNKI, mengarahkan langkah-
langkah dan kebijakan untuk 
penyelesaian permasalahan 
dan hambatan pelaksanaan 
SNKI, dan melakukan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan SNKI. 

“
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keuangan pada sektor pemerintah, dan 
pilar perlindungan konsumen. Kelima 
pilar tersebut didukung oleh tiga fondasi 
yaitu kebijakan dan regulasi yang 
kondusif, infrastruktur dan teknologi 
informasi keuangan yang mendukung, 
serta organisasi dan mekanisme 
implementasi yang efektif. 

Dalam melaksanakan SNKI, masing 
masing anggota DNKI menyusun 
suatu Aksi Keuangan Inklusif (AKI). 
AKI merupakan inisiatif yang telah 
dan akan dilakukan dalam rangka 
mendukung keuangan inklusif. AKI 
disusun tiap tahun dengan berpedoman 
pada pilar dan fondasi keuangan 
inklusif yang sudah ditetapkan. Setiap 
AKI yang diajukan dan disepakati 
oleh DNKI berisi target penyelesaian 
kegiatan, kriteria keberhasilan, dan 
instansi yang bertanggung jawab 
atas AKI tersebut. Salah satu contoh 
AKI untuk pilar edukasi keuangan 

adalah Gerakan Nasional Non 
Tunai. Gerakan ini bertujuan untuk 
mendorong masyarakat menggunakan 
sistem pembayaran dan instrumen 
pembayaran nontunai dalam 
melakukan transaksi pembayaran. 
Instansi yang bertanggung jawab untuk 
AKI ini adalah BI. Hal yang menjadi 
kriteria keberhasilan AKI ini adalah 
peningkatan jumlah transaksi sistem 
pembayaran retail secara nontunai. 
Contoh lain AKI yang mungkin telah 
kita dengar adalah program Gerakan 
Indonesia Menabung,  pengembangan 
Surat Berharga Negara Retail, 
optimalisasi aset wakaf, percepatan 
sertifikasi lahan atas tanah rakyat, 
Layanan Keuangan Digital, dan lain-lain.

Dengan resminya SNKI, Indonesia berdiri 
sejajar dengan negara lain yang terlebih 
dahulu telah memiliki strategi nasional 
keuangan inklusif seperti Brazil, Nigeria, 
dan lain-lain. Satu hal yang harus 

digarisbawahi adalah dengan SNKI 
pelaksanaan percepatan keuangan 
inklusif bisa lebih sinergis dan mencapai 
target yang telah ditentukan.
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Gambar 1 : Pilar dan Fondasi Keuangan Inklusif
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Singgih Riphat, Sofia Arie Damayanty, dan Hadi Setiawan*)

Reformasi Pajak:  
Belajar dari Pakistan dan Meksiko

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Saat ini pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem perpajakan dalam rangka 
meningkatkan kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar.Belum 
optimalnya tax ratio, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah, serta basis data yang belum 
terintegrasi merupakan beberapa permasalahan yang terus diupayakan pemecahannya. 
Walaupun target penerimaan pajak tahun 2017 ditetapkan dengan lebih realistis, namun 
dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang masih dibayangi oleh lemahnya sisi 
permintaan serta rendahnya harga komoditi mengisyaratkan tetap beratnya perjuangan 
untuk mencapai target yang ditetapkan. 

http://www.kopsaotte.com/
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Di saat yang bersamaan, pembahasan 
perubahan seri Undang-Undang 
Perpajakan – baik itu Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak 
Penghasilan (PPh) maupun Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Barang Mewah (PPN dan PPnBM) – 
masih terus dilakukan secara intensif 
sebagai salah satu instrumen yang 
mendukung optimalisasi penerimaan 
negara. Perubahan peraturan 
perundangan perpajakan diharapkan 
dapat menjadi dasar bagipemerintah 
dalam menggali potensi penerimaan 
negara secara optimal namun dengan 
tetap menjaga iklim investasi dan dunia 
usaha. 

Dalam rangka merumuskan kebijakan 
yang kredibel pemerintah dituntut 
untuk senantiasa mendasarkannya 
pada hasil kajian yang mendalam 
(research-based policy). Artikel ini disusun 
sebagai salah satu upaya melakukan 
benchmarking atas pelaksanaan 
kebijakan yang telah dilakukan oleh 
negara lain dalam rangka melakukan 
reformasi perpajakan. Pakistan dan 
Meksiko dianggap dapat mewakili 
karakteristik Indonesia sebagai negara 
berkembang. Beberapa kebijakan 
mereka dalam mereformasi sistem 
perpajakan dapat dijadikan rujukan 
bagi Indonesia khususnya Kementerian 
Keuangan yang sedang dalam proses 
melakukan transformasi kelembagaan.

Gagalnya Tax Reform di Pakistan

Pakistan merupakan salah satu negara 
dalam kategori lower middle income 
class menurut World Bank, sama 
seperti Indonesia. Dengan PDB per 
capita sebesar US$ 1.434,7, Pakistan 
masih berada di bawah Indonesia 
yang mempunyai PDB per capita 
sebesar US$3.346,5. Jumlah penduduk 
yang dimiliki oleh Pakistan juga besar 
yaitu sebanyak 188.924.874 orang 
pada tahun 2015 (World Bank, 2017) 
membuat Pakistan menjadi negara 
dengan jumlah penduduk terbanyak 
ke-6 di dunia.

Pakistan merupakan salah satu 
negara dengan perbandingan tax to 
GDP ratio yang sangat rendah. Pada 
tahun 1985, tax to GDP ratio Pakistan 
hanya mencapai 11,3% jauh lebih 

kecil dibandingkan negara-negara 
berkembang pada waktu itu yang 
sudah mencapai 14,7% (Ahmad, 2010) 
(lihat Tabel-2). Selain itu, Pakistan juga 

menghadapi masalah defisit anggaran, 
pengenaan pajak tidak langsung yang 
tinggi dan lebih besar kepada kelompok 
penduduk yang berpenghasilan rendah 
(Youth Parliament Pakistan, 2015).

Tabel-1. Postur APBNP 2016 dan APBN 2017 (dalam miliar Rupiah)

URAIAN APBNP 2016 APBN 2017
A.PENDAPATAN NEGARA 1.786.225,0 1.750.283,4
 I.PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.784.249,9 1.748.910,7
1.PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.539.166,2 1.498.871,6

2.PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 245.083,6 250.039,1
II. PENERIMAAN HIBAH 1.975,2 1.372,7

B. BELANJA NEGARA 2.082.948,9 2.080.451,2
    I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.306.696,0 1.315.526,1
       1. Belanja Kementerian/Lembaga 767.809,9 763.575,1
2. Belanja Non Kementerian/Lembaga 538.886,1 551.951,0
       II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 776.252,9 764.925,1
           1. Transfer ke Daerah 729.270,8 704.925,1
           2. Dana Desa 46.982,1 60.000,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (105.505,6) (108.973,2)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (296.723,9) (330.167,8)
% Surplus/(Defisit) terhadap PDB (2,35) (2,41)

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V) 296.723,9 330.167,8
I.  PEMBIAYAAN UTANG 371.562,6 384.690,5
II.  PEMBIAYAAN INVESTASI (93.984,8) (47.488,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN 461,7 (6.409,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (651,7) (924,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA 19.336,1 300,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel-2. Perbandingan Rasio Pajak Pakistan dengan Negara Berkembang Lainnya  
Tahun 1985

Pakistan All 
developing

Very Poor 
<$ 349

Poor 
$350><$849

Middle 
$850><$1699

Better off 
>$1700

Bea 5.5 5.0 4.9 6.6 5.3 3.9

PPN/
PPn

0.9 2.0 1.9 1.4 1.9 3.1

Cukai 3.0 2.0 1.6 2.2 1.9 2.2

PPh 1.9 5.6 2.7 5.5 5.8 8.1

Total 11.3 14.7 11.1 15.8 14.9 16.5
Sumber: Ahmad and Stern (1991) dalam (Ahmad, 2010)
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Kecilnya tax to GDP Ratio Pakistan, 
terutama disebabkan oleh sempitnya 
basis data, sistem perpajakan yang 
inelastis, rumitnya aturan perpajakan, 
terlalu banyak pembebasan pajak dan 
insentif pajak dengan sistem yang 

kompleks, lemahnya administrasi 
perpajakan dan lemahnya mobilisasi 
pajak daerah (Ahmed & Sheikh, 2011). 
Selain itu menurut National Taxation 
Reform Commission (1986) dalam 
(Ahmed & Sheikh, 2011), penyebab 

rendahnya kinerja perpajakan Pakistan 
adalah tingginya penggelapan pajak, 
penyelundupan dan korupsi. 

 
 
 

Tabel-3. Beberapa Rekomendasi National Tax Reforms Commision untuk Pakistan

Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung Administrasi Perpajakan
Bea Pajak Penjualan Cukai

1. Tidak boleh ada 
intervensi untuk tarif 
PPh OP

1. Bea tidak boleh 
menjadi sumber 
utama pendapatan

1. Peran pajak 
penjualan harus 
ditingkatkan sehingga 
menjadi sumber 
utama penerimaan 
negara

1. Sistem self 
clearance harus 
ditambahkan 
sampai dengan 
unit industri 
dibawah sistem 
pengawasan

1. Membentuk 
departmen 
ombudsman

2. Tarif dasar 
perusahaan swasta 
dikurangi dari 55% 
menjadi 45%

2. Basis bea harus 
diperluas dan 
tidak boleh ada 
pengecualian sama 
sekali

2. VAT harus sudah 
mulai diperkenalkan

2. Jasa akuntan/ 
auditor/
ahli industri  
eksternal harus 
digunakan untuk

2. Membentuk 
pengadilan yudisial 
untuk pajak tidak 
langsung

3. Pola ekslusivitas pada 
basis pajak kekayaan 
harus direview ukang 
sehingga menghilang 
anomali yang ada

3. Tarif yang dikenakan 
harus dibuat sekecil 
mungkin untuk 
meminimalisir 
penyelundupan dan 
rekayasa harga

3. Pajak penjualan 
harus dikenakan 
pada seluruh barang 
impor dan produk 
dalam negeri kecuali 
barang pertanian dan 
makanan yang belum 
diproses

3. Pengawasan 
mendadak harus 
terus dilakukan 
tetapi oleh 
pegawai yang 
senior

3. Divisi penerimaan 
yang baru harus 
dibentuk dan harus 
berisi peneliti dan 
ekonomis yang bekerja 
sepanjang tahun 
untuk menghasilkan 
kebijakan perpajakan 
yang komprehensif

4. Pola insentif harus 
direview dan 
menghilangkan 
pembebasan pada 
entitas tertentu

4. Tarif ad valorem 
lebih diutamakan 
dibandingkan tarif 
spesific

4. Penyessuaian tarif 
standar untuk 
bahan baku harus 
ditetapkan

4. Sanksi yang 
diterapkan harus 
benar-benar 
memberikan 
efek jera dan 
dieksekusi.

4. Skema reward untuk 
pegawai harus dibuat 
lebih efektif

5. Pegawai diminta 
memasukkan SPT 
secara self assessment

5. Harus ada 
pemeriksaan ulang 
terhadap potongan 
tarif dan “katabelece” 
individual harus 
dihentikan

5. Kenaikan honorarium 
pegawai pajak harus 
diperiksa oleh Pay 
Commission.

6. Retailer kecil tanpa 
pembukuan dan 
peredaran usaha nya 
dibawah Rs.350.000/
tahun harus 
membayar pajak 
sebesar Rs. 600

7. Wajib Pajak harus 
menyimpan 
pembukuannya baik 
untuk usaha maupun 
profesi

8. Pengemplang pajak 
harus dikucilkan dan 
mencabut posisi 
mereka baik secara 
sosial maupun politik

Sumber: (Ahmed & Sheikh, 2011)
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Reformasi Perpajakan di Pakistan

Pakistan telah memulai perbaikan 
dibidang perpajakan sejak akhir tahun 
1970-an. Mereka banyak menerima 
masukan dari akademisi dan lembaga 
internasional seperti World Bank dan 
IMF (Ahmad, 2010; Ahmed & Sheikh, 
2011). Kemudian secara formal National 
Tax Reforms Commission dibentuk 
pada tahun 1985 untuk memberikan 
rekomendasi dalam meningkatkan 
sistem perpajakan di Pakistan. Komisi 
ini kemudian memberikan laporan 
akhirnya pada bulan Desember 1986, 
yang mencakup beberapa kategori 
yaitu untuk pajak langsung, pajak 
tidak langsung (Bea, Pajak Penjualan, 
dan Cukai), dan struktur administrasi 
perpajakan. Secara umum rekomendasi 
yang diberikan oleh National Tax Reforms 
Commission terlihat dalam Tabel 3.

Kemudian reformasi perpajakan tahap 
pertama mulai dilakukan pada awal 
tahun 1990an dengan tujuan utamanya 
sebagai berikut (Ahmed & Sheikh, 2011):

1. Meningkatkan porsi pajak langsung 
dalam porsi penerimaan perpajakan

2. Mereformasi GST dan mengganti GST 
dengan VAT untuk meminimalkan tax 
expenditure dan cascading(hal berarti 
mengurangi jumlah pembebasan pajak 
penjualan atau GST).

3. Mengurangi porsi pajak terkait 
perdagangan

4. Mengurangi porsi cukai.

Khusus untuk pajak tidak langsung, 
konsep Value Added Tax (VAT)atau 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 
diperkenalkan pada reformasi tahap 
pertama ini. Penerapannya dilakukan 
secara parsial di bidang manufaktur dan 
untuk impor. Dilakukan seperti halnya 
cukai, tanpa adanya rantai pertambahan 
nilai. Kemudian penurunan tarif PPN 
juga direkomendasikan tetapi dengan 
menambah jasa yang dikenakan pajak. 
Tetapi tidak ada usaha untuk menutup 
“katabelece” atau pembebasan “spesial” 
(Ahmad, 2017).

Reformasi ini kemudian diikuti dengan 
beberapa reformasi perpajakan lainnya. 
Sampai kemudian reformasi perpajakan 
terpadu dilakukan lagi pada tahun 
2009-2010 dengan tujuan utama 

(Ahmed & Sheikh, 2011):

1. Meningkatkan transparansi fiskal

2. Meningkatkan dokumentasi

3. Menyederhanakan prosedur

4. Mengubah beban pajak dari impor 
dan investasi menjadi konsumsi dan 
penghasilan

5. Mengurangi tarif pajak

6. Meningkatkan efisiensi administrasi 
pajak.

Pada reformasi kali ini, pihak Pakistan 
setuju untuk mengubah VAT dan 
menghilangkan loopholes. Kemudian 
Conditional Cash Transfer (CCT - semacam 
Bantuan Langsung Tunai/BLT di 
Indonesia) juga mulai diperkenalkan 
untuk mengkompensasi kerugian yang 
diderita oleh kaum miskin (Ahmad, 
2017).

Hasil Reformasi Perpajakan di Pakistan

Setelah dua dekade reformasi yang 
dilakukan di Pakistan ternyata tidak 
terlalu membawa perubahan yang 
signifikan bagi Pakistan. Masalah yang 
terjadi dua dekade yang lalu yaitu 
tingginya defisit anggaran, rendahnya 
tax ratio, tingginya utang, dan masalah 
manajemen belanja masih menjadi 
masalah yang sama pada saat ini 
(Aftab, 2014). Defisit anggaran Pakistan 
masih di sekitaran 5% pada tahun 
2009-2010. Tax to GDP ratio Pakistan 
pada tahun 2013 malah turun menjadi 
dibawah 10%, padahal pada tahun 1990-
an masih di kisaran 12%-13%. Yang 
kemudian malah turun menjadi 9%-10% 
pada tahun 2000-an. 

Walaupun komposisi struktur 
perpajakan Pakistan sudah jauh lebih 
baik dibandingkan pada tahun 1990, 
dimana perbandingan penerimaan pajak 
langsung dan pajak tidak langsung 
sebesar 16% berbanding 84% dan 
menjadi 40% berbanding 60% pada tahun 
2010-2011 (Ahmed & Sheikh, 2011), 
tetapi masalah-masalah lain masih 
banyak yang belum terselesaikan. 
Walaupun secara nominal penerimaan 
perpajakan Pakistan meningkat sangat 
besar dari Rs 386 billion pada tahun 
2000 menjadi Rs 1.9 trillion pada tahun 
2012, tetapi tax ratio masih berkutat 
diangka 10% (Aftab, 2014). Jauh dibawah 

rata-rata middle income countries yang 
sekitar 17% menurut World Bank (2012) 
dalam (Aftab, 2014).

Masih besarnya porsi pajak tidak 
langsung khususnya pajak penjualan 
menunjukkan bahwa pengenaan 
pajak di Pakistan masih regresif dan 
secara proporsional, si “miskin” masih 
menanggung beban yang jauh lebih 
besar dibandingkan si “kaya”. Otoritas 
pajak Pakistan juga masih berkutat 
di pemajakan pada pihak “easy to tax”. 
Industri menyumbang 60% penerimaan 
pajak, padahal kontribusinya ke 
GDP hanya dibawah 20%. Kemudian 
pertanian yang menyumbang 21% GDP 
hanya menyumbang 2.5% penerimaan 
pajak. Selain itu, otoritas pajak di 
Pakistan juga selalu bermain pada Wajib 
Pajak yang memang sudah terdaftar.

Masalah-masalah lain yang juga 
belum terselesaikan adalah (i) masih 
banyaknya pegawai pajak yang tidak 
kompeten, (ii) database yang tidak 
memadai, (iii) banyaknya pengecualian-
pengecualian khususnya di sektor 
pertanian padahal pertanian merupakan 
penyumbang PDB yang cukup besar, (iv) 
liberalisasi perdagangan, untuk masalah 
ini memang dialami oleh semua negara 
termasuk Indonesia, (v) kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah 
yang rendah sehingga menyebabkan 
kepatuhan pajak juga sangat rendah, (vi) 
Kebijakan perpajakan yang kurang baik 
dan kurangnya mekanisme penegakan 
hukum (Youth Parliament Pakistan, 2015).

Ketika CCT mulai diperkenalkan, 
diharapkan dapat mengkompensasi 
buat kaum miskin dan VAT bisa 
diterapkan di Pakistan. Tetapi 
yang terjadi adalah CCT nya dapat 
diimplementasikan, tetapi reformasi 
perpajakannya tidak bisa dilakukan. 
Apalagi pada tahun 2011, terjadi 
perubahan UU yang membagi basis 
pajak penjualan dan VAT di Pakistan 
dan memberikan kewenangan kepada 
pemerintahan Propinsi untuk mengatur 
administrasi perpajakan atas Jasa Kena 
Pajak, maka reformasi yang dilakukan 
pun menjadi berantakan. Pakistan juga 
berulang kali memberikan tax amnesty 
tetapi tanpa tindak lanjut pemberian 
sanksi yang baik, sehingga membuat 
Wajib Pajak selalu berpikiran bahwa 
akan ada amnesty selanjutnya.
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Kisah Sukses Tax Reform Meksiko 

Reformasi perpajakan yang cukup 
mendasar dilakukan oleh Meksiko 
pada awal 1980-an, ditandai dengan 
penerapan VAT, bersamaan dengan 
rasionalisasi perpajakan di tingkat 
federal dan negara bagian, dan juga 
pembentukan Servicio Administrativo 
Tributário (SAT), administrasi perpajakan 
kelas dunia milik Meksiko. PPN 
ditetapkan sebagai pajak yang 
diadministrasikan oleh Pemerintah 
Federal, sehingga diharapkan dapat 
mengurangi kompleksitas dan distorsi 
sebagaimana yang dialami Brazil yang 
menerapkan pengelolaan administrasi 
PPN di tingkat negara bagian.

Namun demikian, dengan 
diberlakukannya berbagai pengecualian 
dan perlakuan khusus atas pengenaan 
PPN maupun Pajak Penghasilan (PPh), 
penerimaan pajak non-migas Meksiko 
mengalami penurunan sekitar 10% dari 
PDB, sehingga berada di bawah rata-
rata negara anggota OECD maupun 
negara-negara Amerika Latin. Hal ini 
menjadikan sistem perpajakan Meksiko 
tidak jauh berbeda dengan Pakistan, 
sebagai salah satu sistem perpajakan 
terburuk di dunia. 

Sebagaimana terlihat pada Tabel-4, 
bila kita bandingkan tax ratio beberapa 
negara Amerika Latin, pada tahun 
1990-92 Meksiko masih berada sedikit 
di bawah rata-rata, tetapi masih lebih 
baik dibandingkan dengan Guatemala 
dan Dominica. Namun pada periode 
2008-09, sementara tax ratio negara-
negara lain mengalami peningkatan, 
Meksiko justru menjadi satu-satunya 

negara yang  mengalami penurunan 
rasio penerimaan pajak terhadap 
PDB. Berbagai keringanan pajak dan 
pengecualian yang ditujukan sebagai 
bentuk insentif bagi perekonomian 
justru menjadi tumpang tindih 
(redundant) serta menimbulkan berbagai 
kesempatan untuk melakukan 
kecurangan dan penghindaran pajak.

Salah satu tujuan pemberian insentif 
pajak yang dilakukan pemerintah 
Meksiko adalah untuk mendorong 
perdagangan dan investasi, yang 
sebelumnya terhambat karena adanya 
penerapan tarif yang tinggi serta 
hambatan investasi lainnya. Pemberian 
berbagai insentif tersebut menjadi 
cikal bakal terbentuknya maquiladoras 
regime   pada tahun 1980an di Meksiko. 
Namun demikian, reformasi atas rezim 
perdagangan dan investasi di Meksiko 
(khususnya terkait rasionalisasi tarif) 
menjadikan maquiladoras regime 
sebagai sarana bagi para pengusaha 
dalam melakukan praktik penghindaran 
pajak, baik PPh maupun PPN. 

Alasan lain yang mendasari kebijakan 
pemberian insentif pajak adalah 
perlindungan bagi rakyat miskin. 
Tidak adanya instrumen distribusi 
pendapatan yang efektif, terutama 
yang dapat menyentuh lapisan rakyat 
termiskin, membuat para policymakers 
menggunakan instrumen perpajakan 
seperti penerapan pengecualian PPN 
atas sumber pendapatan yang diyakini 
terkonsentrasi pada rakyat miskin. 
Saat ini dimana penerimaan pajak 
yang berasal dari PPh masih minim, 
upaya redistribusi pendapatan melalui 

instrumen PPh menjadi lebih terbatas 
(Bird dan Zolt, 2005 dalam Ahmad, 
2012).

Ahmad (2012) menyatakan bahwa 
rendahnya tax ratio di Meksiko 
disebabkan oleh kebijakan pemerintah 
yang justru memberikan incentive to 
cheat. Adanya pembagian kewenangan 
administrasi pajak – baik PPN maupun 
PPh – antara pemerintah Pusat dan 
negara bagian menyebabkan terjadinya 
distorsi yang mendorong incentive 
to cheat. Administrasi WP dengan 
omset di bawah MX$2 juta menjadi 
wewenang pemerintah negara bagian, 
di bawah rezim Régimen den Pequeńos 
Contribuyentes (REPECOS) atau UMKM. 
Terbatasnya kapasitas negara bagian 
dalam mengadministrasikan WP UMKM 
atau REPECOS menyebabkan tingginya 
modus penghindaran pajak. 

Pemberian ‘insentif’ berupa 
pengecualian (exemptions) atas 
pengenaan pajak tertentu selain 
menyebabkan hilangnya penerimaan 
pajak, juga akan mempengaruhi 
prilaku wajib pajak untuk melakukan 
penghindaran atas jenis pajak lainnya 
(tax interactions). Besaran dari dampak 
yang ditimbulkan oleh interaksi 
penghindaran pajak tersebut ditentukan 
oleh (i) tarif pajak yang dikenakan 
atas penjualan dan pembelian yang 
dilakukan perusahaan (semakin tinggi 
tarif pajak, semakin besar ‘insentif’ bagi 
WP untuk menyembunyikan aktivitas 
bisnisnya); dan (ii) kemudahan bagi WP 
melakukan misreporting dan lemahnya 
pengawasan.

Ahmad (2012) dalam penelitiannya 
mencoba menghitung spillover effects 
atas laba kena pajak yang dilaporkan 
perusahaan, akibat adanya incentive 
to cheat pada sistem PPN di Meksiko. 
Incentive to cheat yang terjadi berasal dari 
dua kebijakan, yaitu (i) adanya perlakuan 
PPN atas beberapa jenis barang, baik 
dalam bentuk pengecualian (exemption) 
maupun pengenaan PPN nol persern 
(zero rated); dan (ii) adanya perbedaan 
tarif PPN antara daerah perbatasan dan 
daeran lain di Meksiko (di perbatasan, 
PPN lebih rendah 5 persen). 

Tabel-4. Tax Ratio beberapa negara Amerika Latin (% of GDP)

1990-92 2008-09
Brazil 23,7 34,4
Argentina 18,5 31,2
Uruguay 22,5 24,6
Mexico 12,7 10,7
Guatemala 8,8 11,1
Dominican Republic 8,6 14,1
Average Latin America 14,0 18,5

Sumber: Ahmad, 2012
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Pada tahun 2013, pemerintah Meksiko 
mengeluarkan paket reformasi 
perpajakan, yang lebih ditujukan kepada 
reformasi struktural, bukan pada 
penerimaan pajak semata. Beberapa 
poin reformasi yang dilakukan adalah:

a. Perubahan mendasar berbagai 
kebijakan perpajakan 

• Menghilangkan berbagai 
pengecualian pengenaan PPN

• Melakukan rasionalisasi tarif PPh

• Menghapuskan minimum asset tax 
(IETU)

• Mengenakan cukai atas berbagai 
barang yang dianggap ‘merugikan’ 

• Menerapkan carbon tax

b. Menghilangkan modus penghindaran 
pajak bagi pengusaha kecil (UMKM) 
dengan melakukan integrasi WP UMKM 
tersebut. 

• SAT sebagai otoritas pajak 
memberikan paket cash-based 
accounting sederhana kepada WP 
UMKM

• Diwajibkannya penggunaan faktur 
elektronik (e-invoice)

• Semua WP memiliki kesempatan 
yang sama untuk dilakukan audit oleh 
SAT

Walaupun penerimaan pajak 
bukan menjadi tujuan utama dari 
dilakukannya reformasi, namun 
terbukti pasca dilakukannya reformasi, 
terjadi dampak positif yang signifikan 
pada perekonomian Meksiko (Ahmad, 
2017). Tambahan penerimaan pajak 
meningkatkan rasio pajak nonmigas 
terhadap PDB menjadi 14 persen pada 
tahun 2015 (meningkat 3,5 persen dari 
PDB pada tahun 2012). Peningkatan 
terbesar adalah PPh, pada tahun 
2015 meningkat 1,7 persen dari PDB 
dibandingkan tahun 2012. Demikian 
juga penerapan carbon tax walaupun 
mendapat berbagai tantangan politis 
mampu memberikan kontribusi 
penerimaan sebesar 1,4 persen dari 
PDB pada tahun 2015.

Lesson Learned

Kegagalan reformasi pajak di Pakistan 
terutama disebabkan karena masih 

banyaknya exemptions yang diberikan 
oleh otoritas Pakistan kepada pihak-
pihak tertentu dengan kasus-kasus 
tertentu. Selain itu, penyebab utama 
kegagalan reformasi ini adalah 
karena pihak otoritas Pakistan, masih 
“setengah hati” dalam menjalankan 
reformasi yang di programkan. Contoh-
contoh “keengganan” mereka untuk 
melakukan reformasi secara total antara 
lain masih banyaknya barang-barang 
dan jasa yang diberikan pengecualian 
dari pengenaan pajak penjualan/
VAT khususnya yang mempunyai 
kedekatan dengan penguasa dengan 
“excuse-excuse” tertentu, perubahan 
UU yang memberikan kewenangan 
kepada propinsi untuk mengelola VAT 
khususnya untuk jasa, dan penegakan 
hukum oleh otoritas pajak yang tidak 
tegas. Sebaliknya pada kasus Meksiko, 
belajar dari dampak tergerusnya potensi 
pajak karena pemberian berbagai 
fasilitas perpajakan pada maquiladora 
regime, pemerintah Meksiko melakukan 
reformasi yang cukup signifikan pada 
tahun 2013 dengan menghilangkan 
berbagai exemptions serta menerapkan 
beberapa pengenaan pajak baru, yang 
pada gilirannya memberikan hasil positif 
bagi perekonomian. 

Benang merah yang dapat ditarik 
dari pengalaman Pakistan dan 
Meksiko adalah bahwa salah satu 
faktor penyebab tidak optimalnya 
sistem perpajakan adalah praktik 
pemberlakuan berbagai fasilitas 
pengecualian pengenaan pajak 
(exemptions) yang pada gilirannya 
justru memberikan ruang bagi 
modus penghindaran pajak atau 
incentive to cheat. Indonesia perlu 
mempertimbangkan untuk melakukan 
hal serupa dengan Meksiko, yaitu 
dengan meminimalkan ruang 
penghindaran pajak. Perbaikan iklim 
investasi dapat dilakukan melalui 
penerapan regulasi dan pelaksanaan 
kebijakan yang konsisten, perbaikan 
kualitas infrastruktur, serta stabilitas 
makro ekonomi. Fasilitas kepada 
masyarakat miskin dapat dilakukan 
melalui mekanisme transfer dan 
subsidi tepat sasaran dan tepat 
jumlah. Demikian pula fasilitas untuk 
sektor tertentu dapat dilakukan 
menggunakan mekanisme anggaran 

melalui pelaksanaan program yang 
komprehensif, terintegrasi serta 
termonitor dengan baik. Kebijakan 
perpajakan yang netral serta didukung 
dengan sistem, database serta SDM 
yang berkualitas bukan hanya akan 
meningkatkan penerimaan negara, 
tetapi juga menciptakan perekonomian 
yang efisien, yang bermuara pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara luas. 
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Jakarta, (27/10): Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 
26 Oktober 2016 telah menyepakati dan mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2017 menjadi 
Undang-Undang APBN tahun 2017. Dalam UU APBN 2017, 
pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun, 
belanja negara Rp2.080,5 triliun, dan pembiayaan Rp330,2 
triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi 
pers mengenai APBN 2017 di Aula Djuanda Kementerian 
Keuangan menyampaikan bahwa ketiga komponen APBN 
yakni pendapatan negara, belanja, dan pembiayaan, masing-
masing memiliki  dimensi yang memengaruhi ekonomi baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan fiskal 
yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017 dirancang 
agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian 
global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional 
yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas 
kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya. Kebijakan  
tersebut dijabarkan melalui: 1) belanja yang lebih produktif; 2) 
subsidi yang lebih tepat sasaran; 3) perkuatan desentralisasi 
fiskal; 4) optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis, 
serta; 5) fokus pada kesinambungan fiskal.

Pada APBN 2017, pendapatan negara akan semakin 
bertumpu pada penerimaan perpajakan yakni sebesar 
85,6 persen dari total pendapatan negara. Selain itu, target 
penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber 
dari minyak dan  gas bumi juga tetap dioptimalkan 
sedangkan peranan PNBP yang bersumber dari penerimaan 
Kementerian Negara/Lembaga (PNBP K/L) diupayakan terus 
meningkat, melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pada sisi belanja negara, pemerintah akan terus melanjutkan 
upaya efisensi khususnya pada belanja operasional yang 
tidak prioritas dan penajaman belanja non operasional di 
Kementerian/Lembaga dengan tetap menjaga kualitas 
pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, subsidi tahun 
2017 diarahkan untuk lebih tepat sasaran, antara lain melalui 
efisiensi dan efektivitas subsidi energi.

Pada sisi pembiayaan, Pemerintah merencanakan untuk 
mengalokasikan investasi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan 
infrastruktur bagi proyek-proyek strategis nasional melalui 
Badan layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset 
Negara (LMAN), antara lain untuk pembangunan proyek jalan 
tol, proyek infrastruktur kereta api, proyek bandar udara, 
proyek infrastruktur pelabuhan, dan proyek bendungan.

Dengan defisit anggaran yang masih terkendali dan dalam 
batas aman sebesar Rp330,2 triliun atau setara dengan 2,41 
persen dari PDB, pemerintah optimis APBN tahun 2017 akan 
mampu mendorong langkah konsolidasi fiskal dalam rangka 
menuju APBN yang kredibel, berkelanjutan dan berkeadilan. 
(atw/pg)

Menuju APBN 2017 yang Kredibel, 
Berkelanjutan dan Berkeadilan
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Jakarta, (24/10):  Kementerian Keuangan bekerjasama dengan 
OECD menyelenggarakan OECD Day. Acara yang berlangsung 
di aula Mezzanine, Gedung Djuanda I ini bertujuan untuk 
menandai peluncuran survey perekonomian Indonesia 2016 
dan Joint Work Program Indonesia-OECD 2017-2018. Dalam 
kesempatan ini hadir Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo; 
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, 
Pertahanan dan Keamanan, Rizky Ferianto dan Sekretaris 
Jenderal OECD, Jose Angel Gurria. Acara ini dihadiri pula oleh 
duta besar negara-negara anggota OECD yang berada di 
Jakarta serta pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Kehadiran Sekretaris Jenderal OECD, Jose Angel Gurria, 
merupakan pengakuan atas kinerja ekonomi Inonesia yang 
baik, terlebih bila dibandingkan dengan negara-negara lain 
yang terimbas krisis ekonomi global. Hal ini sebenarnya 
terlihat dari banyaknya kebijakan ekonomi Indonesia yang 
merespon rekomendasi dari OECD seperti peningkatan 
basis pajak dan kepatuhannya, peningkatan efisiensi belanja 
negara, dan perbaikan disparitas antar daerah. Angel Gurria 
juga mengungkapkan kekagumannya atas keberhasilan 
Indonesia yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya 
di atas pertumbuhan ekonomi global di tengah situasi global 
yang masih belum pulih.

Secara umum rekomendasi utama pada Economic Survey 2016 
di antaranya adalah:

1.  Menetapkan kebijakan makro untuk pertumbuhan yang 
stabil dan berkelanjutan

2.  Memfasilitasi perubahan struktural untuk mempercepat 
perubahan struktural menuju sektor yang memiliki nilai 
tambah dan produktivitas tinggi

3.  Memastikan keberlanjutan dan inklusifitas pertumbuhan 
ekonomi

4.  Meningkatkan pertumbuhan daerah

5.  Meningkatkan efisiensi belanja publik.

Bersamaan dengan peluncuran Economic Survey 2016, OECD 
dan Pemerintah Indonesia juga meluncurkan kajian Indonesia 
Open Government Review 2016. Indonesia sebagai salah satu 
Key Partners Countries OECD telah mengeluarkan sebuah 
kajian  Arah kerjasama Indonesia - OECD ke depannya akan 
diprioritaskan pada penguatan kebijakan penerimaan negara, 
penguatan postur anggaran dan belanja nasional pada 
tingkat pusat dan daerah, serta penguatan postur anggaran 
dan belanja nasional pada tingkat pusat dan daerah, 
serta penguatan kebijakan anti korupsi pada semua level 
pemerintahan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, dalam 
kesempatan ini juga menjelaskan bahwa Indonesia 
telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan OECD dan 
berencana akan terus aktif dalam kegiatan OECD karena 
pada gilirannya kegiatan ini akan memberikan manfaat pada 
kebijakan ekonomi Indonesia, proses perumusan kebijakan, 
benchmarking kepada negara-negara lain dan mendapatkan 
pengalaman pengalaman negara lain melalui forum OECD. 
(pg)

The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD)Day
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Jakarta, (24/10): Berdasarkan hasil pemantauan dan asesmen 
terhadap perkembangan nilai tukar, makroprudensial, 
sistem pembayaran, pasar modal, pasar surat berharga 
negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan non-bank, 
penjaminan simpanan, dan fiskal, Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK) menyimpulkan kondisi stabilitas sistem 
keuangan triwulan III 2016 dalam kondisi baik dan terkendali. 
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani 
usai memimpin rapat rutin KSSK di Gedung Djuanda I, 
Kementerian Keuangan. “Kami simpulkan kondisi stabilitas 
sistem keuangan pada kuartal III 2016 baik dan terkendali. Hal 
ini, didukung menurunnya tekanan pada kurs, membaiknya 
kinerja APBN sebagai instrumen fiskal dampak dari langkah 
yang diambil pemerintah baik dari sisi belanja, tax amnesty 
atau peningkatan penerimaan, dan membaiknya pasar 
modal. Hal ini konsisten dengan kebijakan yang telah diambil 
Kemenkeu di bidang fiskal,” ujar Menteri Keuangan Sri 
Mulyani.

Mantan Managing Director World Bank ini menambahkan 
perlunya koordinasi kebijakan antarlembaga perekonomian 
untuk mengelola ekonomi Indonesia agar tetap stabil. 
“Koordinasi kebijakan sangat penting, langkah yang diambil 
OJK, BI, LPS, dan Kementerian Keuangan harus saling 
memperkuat, tidak saling melemahkan,” kata Sri.

Namun demikian, KKSK tetap mencermati berbagai risiko 
baik dari faktor domestik maupun eksternal yang dapat 
mempengaruhi stabilitas sistem keuangan hingga akhir 
tahun 2016. Risiko dari faktor domestik antara lain kondisi 
intermediasi lembaga jasa keuangan yang dipengaruhi 
oleh pertumbuhan ekonomi yang mengalami tekanan dari 
pelemahan perdagangan internasional dan harga komoditas 
yang rendah, penurunan eksposur utang korporasi, dan 
kehatian-hatian industri perbankan untuk mengantisipasi 
tekanan terhadap NPL. Sedangkan dari faktor eksternal 
antara lain terkait dengan rencana kenaikan Fed Funds 
rate pada tahun 2016 ditambah dampak Brexit yang 
menyebabkan tekanan pada pasar modal dan pasar SBN. 
(atw)

Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan III 2016 
Dalam Kondisi Baik dan Terkendali
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Tax amnesty sebagai instrument untuk meningkatkan 
penghasilan pajak Negara menjadi focus pemerintahan di 
tahun 2016 ini. Amnesti pajak adalah program pengampunan 
yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi 
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan 
sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi 
pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 
tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam 
SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang 
dimiliki dan membayar uang tebusan. 

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, 
dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

• Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016

• Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 
2016

• Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Periode satu amneti pajak telah ditutup dengan pencapaian 
97 triliun atau sebesar 58% dari target amnesti pajak. Dari 
statistik penerimaan amnesti pajak, dapat dilihat pelaporan 
terbanyak terjadi di bulan September, mendekati akhir periode 
I sebesar 90 triliun atau 93% dari total realisasi periode I.

 Di antara jenis pembayaran amnesti pajak, pembayaran 
uang tebusan memiliki kontribusi terbanyak dalam realisasi 
sebesar 93 trilliun atau 97% dari total realisasi periode I. 

Dari tebusan amnesti pajak di periode I, Wajib Pajak OP 
Non UMKM merupakan kontribusi besar dalam pencapaian 
realisasi sebesar 79 triliun atau 86% dari total realisasi. 
Berdasarkan statistic di atas, kesimpulan yang dapat 
diambil wajib pajak OP non UMKM memiliki potensi dalam 
pencapaian target penerimaan amnesti pajak.
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Sunk Cost biaya tertanam) 

adalah  biaya – biaya  yang  dikeluarkan di waktu  yang  
lampau atau  biaya – biaya  yang  dikeluarkan  tetapi  tidak 
mempengaruhi keputusan proyek jangka pendek karena biaya 
ini tak akan kembali..

Transfer pricing 

adalah harga yang dibebankan satuan usaha individual 
dalam suatu perseroan multisatuan usaha atas transaksi 
di antara mereka sendiri. Konsep ini digunakan bila setiap 
satuan usaha dikelola sebagai suatu pusat laba, yang 
masing-masing bertanggung jawab atas laba dari modal yang 
diinvestasikan. Dengan praktek transfer pricing, perusahaan 
akan melaporkan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak.

Bioenergi

adalah energi terbarukan yang didapatkan dari sumber 
biologis, umumnya biomassa. Biomassa adalah bahan organik 
yang menyimpan energi cahaya matahari dalam bentuk 
energi kimia. Biomassa sebagai bahan bakar umumnya 
berupa kayu, limbah industri kayu, jerami, dan hasil pertanian 
seperti tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Dalam 
definisi yang lebih sempit, bioenergi adalah sinonim dari 
biofuel, yang merupakan bahan bakar turunan dari sumber 
biologis. Dalam cakupan yang lebih luas, bioenergi mencakup 
juga biomassa. Bioenergi adalah energi yang dihasilkan dari 
biomassa, tetapi bioenergi bukanlah biomassa itu sendiri.

Institutional Memory

adalah penyimpanan informasi dari sejarah organisasi yang 
dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan saat ini

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.

Keuangan inklusif

Keuangan inklusif (financial inclusion) adalah seluruh upaya 
yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan 
yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses 
masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. 
Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasionaluntuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan 
pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem 
keuangan. 

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.

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 
formal), kondisi infrastruktur perdagangan dan transportasi 
(pelabuhan, perkeretaapian, jalanan dan teknologi 
informasinya), kemudahan mencari kapal pengakutan barang, 
kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemudahan proses 
pelacakan dan penelusuran barang, dan ketepatan waktu.

BI Rate  
adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 
atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan 
diumumkan kepada publik

Glosarium

GLOSARIUM
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Rafael adalah seorang pria yang sangat polos, sangking 
polosnya, ia sangat gampang percaya terhadap hal 
apapun. Anak-anak di desa menyadari akan hal ini dan 
memanfaatkannya untuk berbuat iseng. Suatu hari, Rafael 
sedang dalam perjalanan ke pasar dengan anaknya untuk 
menjual keledai mereka. Di tengah perjalanan mereka 
melewati sekumpulan anak-anak desa yang sedang bermain.

Melihat kedua ayah dan anak tersebut sedang berjalan 
bersama keledai, Anak-anak desa itu menyarankan kepada 
sang Ayah agar ia menaikkan anaknya ke atas keledai supaya 
anaknya tidak kehabisan tenaga. Sang Ayah pun menaikkan 
anaknya di punggung keledai. 

Beberapa saat kemudian anak-anak desa itu mengejek 
anak itu karena dengan tega membiarkan ayahnya berjalan 
sementara ia enak-enak saja duduk di atas keledai. 
Mendengar ejekan tersebut, sang ayah dan anaknya akhirnya 
bertukar tempat. Sang ayah di atas keledai dan anaknya 
berjalan. 

Beberapa waktu kemudian anak-anak desa itu kembali 
mengejek sang ayah karena membiarkan anaknya yang 
lemah untuk berjalan dan menyarankan keduanya untuk 
menaiki keledai itu bersama-sama. Merasa bahwa ide itu 
adalah ide yang bagus mereka mengikutinya. 

Akibat kelelahan dinaiki oleh kedua ayah dan anak, keledai 
tersebut akhirnya tumbang. Anak-anak desa itu kemudian 

merasa muak dengan perlakuan duo ayah-anak terhadap 
keledai itu dan menyarankan mereka untuk membawa 
keledai ke dokter hewan. Lagi-lagi bapak dan anak itu 
mengikuti saran anak-anak desa itu dengan polosnya.

Di dalam perjalanan menuju dokter hewan, mereka 
bertemu dengan anjing liar. Anjing liar itu terus-menerus 
menggonggong kepada mereka. Keledai yang merasa 
ketakutan dan bingung berlari tanpa tujuan dan akhirnya 
terjatuh ke dalam sungai yang mengalir. Keledai itu hilang 
selamanya. 

Rafael akhirnya harus kehilangan keledainya hanya karena ia 
mengikuti semua yang disarankan tanpa berpikir jauh untuk 
dirinya sendiri.

Moral yang bisa di dapat dari cerita inspirasi ini: 

Orang sangat gampang sekali memberikan kritikan kepada 
seseorang dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. 
Namun, kadang kala kritikan yang diberikan justru kritikan 
yang tidak membangun dan hanya melihat hal buruknya saja. 
Kita harus dengan bijak untuk memilih mana yang terbaik 
untuk kita, mana yang membangun kita menjadi pribadi yang 
lebih baik.

RENUNGAN

Seorang Ayah yang Polos  
Dan Keledai

wordpress.com



Telah Terbit
Buku ini menyajikan berbagai analisis, 
hasil penelitian, pemikiran, dan 
rekomendasi mengenai beragam isu 
di sektor keuangan. Diawali dengan 
pembahasan mengenai tata kelola 
(good governance) untuk jaringan 
pengamanan sistem keuangan. 
Kemudian dilanjutkan dengan kajian 
mengenai mekanisme transisi kebijakan 
moneter ke pasar keuangan dan 
kredibilitas kebijakan moneter paska 
perubahan suku bunga acuan baru yang 
ditetapkan Bank Indonesia.

Keragaman informasi yang  
disampaikan dalam buku ini  
dapat menjadi sebuah  
referensi bagi siapapun  
yang berminat menelaah  
masalah-masalah  
di sektor keuangan. 

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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