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Memasuki penghujung tahun 2015, ada peristiwa yang jarang 
sekali dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Direktur Jen-
deral Pajak Kementerian Keuangan RI Sigit Priadi Pramudito 
mengundurkan diri dari jabatannya terhitung 1 Desember 
2015. Sigit memberi alasan bahwa Ia tidak mampu mengejar 
target penerimaan pajak -minimal 85%- yang menjadi tang-
gung jawab lembaga yang dipimpinnya –Direktorat Jenderal 
Pajak, Kementerian Keuangan RI (Bisnis.com, 01/12/15). 
Peristiwa pengunduran diri Dirjen Pajak  -sebagaimana juga 
terjadi di negara lain- merupakan proses pembelajaran yang 
baik. Hal itu tidak saja merefleksikan integritas dan akuntabil-
itas sang pejabat tersebut, tetapi juga merefleksikan adanya 
sejumlah persoalan mendasar di bidang perpajakan nasional 
kita yang memerlukan solusi tepat dan cepat.

Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu membu-
tuhkan penerimaan negara yang besar, terutama dari peneri-
maan pajak. Di sisi lain, kondisi ekonomi global belum pulih 
bahkan muncul berbagai ketidakpastian terkait kebijakan 
ekonomi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat 
dan Eropa. Sumber penerimaan negara yang dahulunya tajir, 
kini sudah tidak lagi tajir. Contohnya di sektor pertambangan 
seiring dengan penurunan harga komoditas mineral tambang 
di pasar global dan adanya larangan untuk ekspor mineral 
mentah. Pemerintah juga ingin membangun infrastruktur un-
tuk memperluas dan memperlancar konektivitas arus barang 
dan manusia, baik antardaerah maupun antarpulau, sehingga 
dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Namun, 
penerimaan pajak yang belum optimal membuat kapasitas 
fiskal menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah membatasi 
pembiayaan melalui utang, apalagi menjual asset negara, 
tentu bukan pilihan yang baik. 

Persoalannya, dalam beberapa tahun terakhir ini penerimaan 
pajak kurang optimal sehingga sulit mencapai target APBN. 
Para ahli fiskal berpendapat bahwa realisasi penerimaan 
pajak yang kurang optimal antara lain disebabkan struktur 
penerimaan pajak yang masih didominasi oleh PPN dan PPh 
Badan dibandingkan dengan PPh Orang Pribadi, padahal 
potensi PPh Orang Pribadi lebih besar.  Kondisi ini berbeda 
dengan apa yang terjadi di negara-negara ASEAN lain-nya. 
Tax Ratio Orang Pribadi di Indonesia tahun 2011 kurang dari 
1% (tepatnya 0,94%), jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
Thailand (8,1%), Vietnam (8,8%), Malaysia (2,3%), Kamboja (3,2%), 
Filipina (1,9%), dan Laos (1,8%). Tax Ratio Orang Pribadi di 
negara-negara maju jauh lebih besar lagi. Australia  misal-
nya, Tax Ratio Orang Pribadi sebesar 50% atau hampir tiga kali 
dari PPh Badan. Sementara Amerika Serikat, Tax Ratio Orang 
Pribadi bahkan mencapai 80%.

Salah satu penyebabnya adalah banyak orang Indonesia tidak 
patuh membayar pajak. Penyebab lain adalah basis wajib 

pajak (WP) yang masih kecil. Jumlah WP Orang Pribadi mis-
alnya, baru mencapai sekitar 27 juta WP, sementara banyak 
analis memperkirakan potensi tambahan WP Orang Pribadi, 
khususnya dari kelas ekonomi menengah saja,  bisa mencapai 
lebih dari 10 juta orang. Dengan demikian, salah satu tan-
tangan pemerintah adalah bagaimana merubah potensi WP 
Orang Pribadi menjadi WP Orang Pribadi. Tantangan lainnya 
adalah bagaimana membenahi sistem administrasi perpa-
jakan. Gagasan lama yang hingga saat ini masih belum bisa 
dijalankan adalah penerapan single identity number (SIN) untuk 
disinkronkan dengan NPWP. Penerapan SIN ini harus didu-
kung dengan penyederhanaan pengisian SPT. Dengan sistem 
ini, pemerintah bisa memastikan aktivitas yang dilakukan 
oleh setiap warganya dan sekaligus memastikan penerimaan 
pajak dari WP Orang Pribadi. Kepastian ini akan membantu 
pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak 
yang realistis yang nantinya akan menjadi KPI (Key Perfor-
mance Indicators) dari Dirjen Pajak. 

Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mendorong per-
tumbuhan bila penerimaan pajak di bawah target atau sebut 
saja kurang optimal? Langkah konvensional hanya ada dua, 
yaitu berbaiki kualitas belanja dan mengandalkan  
financing dari utang, terutama menerbitkan SBN (Surat 
Berharga Negara). Persoalannya financing melalui utang ada 
batasannya, sehingga tidak bisa diharapkan sebagai bantalan 
utama dalam mengatasi financing gap. Cara yang paling mung-
kin diantara banyak cara yang ada adalah meningkatkan 
kualitas belanja (quality of spending). Belanja harus dipriori-
taskan pada sektor-sektor yang sangat perlu, terutama untuk 
menjaga daya beli masyarakat, mengajak partisipasi rakyat 
dalam pembangunan (disiasati pemerintah dengan adanya 
alokasi anggaran untuk Dana Desa), meningkatkan akses para 
wirausaha kecil dan menengah ke lembaga keuangan, serta 
meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan dan 
kesehatan. Intinya, belanja pembangunan harus lebih produk-
tif dan belanja sosial harus lebih terarah. Langkah-langkah 
ini setidaknya dapat membantu pemerintah untuk mencapai 
beberapa sasaran pembangunan seperti mengurangi angka 
kemiskinan dan angka pengangguran, mengurangi kesen-
jangan pendapatan antarmasyarakat, serta meningkatkan 
indeks pembangunan manusia. Tantangan APBN 2016 ada di 
sini. Demikian editorial, selamat membaca. Syahrir Ika.

Tantangan APBN 2016
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Arti Dyah Woroutami *) dan Indra Budi S **)

Outlook Pertumbuhan Ekonomi  
Indonesia 2016

________________________________________________________________________
*) Kasubbid Analisis Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, Badan Kebijakan Fiskal  
**) Kasubbid Analisis Permintaan Agregat, Badan Kebijakan FIskal

Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, kinerja perekonomian nasional 
tidak terlepas dari kondisi ekonomi global. Hingga kuartal III-2015, perekonomian global yang 
masih dilanda ketidakpastian akibat rendahnya harga komoditas dan moderasi perekonomian 
Tiongkok serta beberapa negara Eropa cukup mempengaruhi kinerja perdagangan  
internasional Indonesia. Kinerja ekspor masih mengalami kontraksi dengan pertumbuhan 
sebesar minus 0,6 persen. Hal ini mencerminkan bahwa permintaan terhadap barang-barang 
domestik di pasar ekspor dunia, terutama  di negara-negara partner dagang Indonesia, masih 
menurun. Penurunan harga komoditas dunia juga berpengaruh terhadap pendapatan ekspor 
nasional.     

Sementara itu, impor juga  
cenderung mengalami pertumbuhan 
minus, bahkan lebih tajam dari penu-
runan ekspor. Penurunan impor teruta-
ma dari nilai impor BBM turunnya harga 
minyak dan volume konsumsi BBM di 
masyarakat. karena  Investasi relatif 
tumbuh stabil didorong oleh mening-
katnya belanja infrastruktur pemerintah 
sebagai stimulus bagi pembangunan 
infrastruktur dari swasta. Sementara 

itu, dengan terjaganya laju inflasi pada 
level yang stabil, daya beli masyarakat 
mampu mendorong kinerja konsumsi 
rumah tangga. Kinerja lembaga negara 
non profit (LNPRT) terdorong dengan 
penyelenggaraan Pilkada serentak di 
beberapa daerah. Meningkatnya pe-
nyerapan anggaran belanja pemerintah 
baik pusat maupun daerah mendorong 
peningkatan pada konsumsi pemerin-
tah.  

Dari sisi sektoral, hampir semua sek-
tor mengalami perlambatan. Faktor 
kekeringan dan kebakaran hutan yang 
terjadi di beberapa daerah akibat musim 
kemarau yang berkepanjangan men-
gakibatkan kinerja subsektor tanaman 
pangan dan kehutanan mengalami 
penurunan. Sektor pertambangan juga 
melambat karena masih belum opti-
malnya aktivitas smelter yang mengolah 
bijih besi. Sementara itu, melemahnya 
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permintaan global juga berdampak pada 
perlambatan sektor industri. 

Secara agregat, sampai dengan kuartaI 
III-2015 perekonomian Indonesia tum-
buh pada level 4,7 persen (ytd), yang 
mana relatif lebih rendah dibanding-
kan dengan tahun sebelumnya yang 
sebesar 5,0 persen. Pada kuartal IV-
2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia 
diperkirakan masih mengalami perlam-
batan terutama dari sisi perdagangan 
internasional. Dorongan diharapkan be-
rasal dari pemerintah dengan tingginya 
penyerapan anggaran baik dari belanja 
barang maupun belanja infrastruktur 
yang menggenjot kinerja investasi. 

Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 
Indonesia diperkirakan mulai membaik 
meskipun masih diliputi oleh beberapa 
kekhawatiran akan pemulihan kondisi 
perekonomian global. Berbagai institusi 
dan analis memberikan proyeksi yang 
positif terhadap perekonomian 2016. 
Rilis World Economic Outlook (WEO-IMF) 
Oktober 2015 memperkirakan pertum-
buhan ekonomi Indonesia naik dari 
4,7 persen di tahun 2015 menjadi 5,1 
persen di tahun 2016. Sementara itu, 
Bank Dunia memberikan proyeksi sebe-
sar 5,3 persen dan Asian Development 
Bank memproyeksi lebih tinggi yakni 
hingga 5,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 
2016 diperkirakan berada pada level 5,3 
persen. Meskipun perekonomian global 
masih cenderung lemah, konsumsi 
rumah tangga tetap menjadi pondasi 
yang kuat untuk mendukung perekono-
mian nasional.  Stabilitas konsumsi juga 
didukung oleh tingkat inflasi yang relatif 
rendah sehingga daya beli masyara-
kat tetap terjaga. Berbagai kebijakan 
pemerintah yang telah diluncurkan 
diharapkan menjadi faktor positif dalam 
mendorong penguatan permintaan 
domestic, antara lain kebijakan penye-
suaian Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP). 

Secara lebih detil, konsumsi rumah 
tangga diperkirakan tumbuh lebih baik 
dengan dukungan subsektor makanan 
dan minuman yang menyumbang seki-
tar 38 persen. Beberapa faktor pendu-
kung lainnya seperti kenaikan jumlah 
golongan masyarakat menengah dan 

stabilitas harga juga menjadi kunci 
dalam menjaga daya beli masyarakat, 
terutama harga bahan pokok bagi ma-
syarakat yang rentan.

Pemerintah turut berupaya men-
jaga tingkat konsumsi dalam negeri 
yakni dengan melaksanakan beberapa 
program bantuan sosial secara ber-
kesinambungan seperti program Kartu 
Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia 
Pintar. Disamping itu, Pemerintah 
juga memperluas cakupan penerima 
Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 
juta Keluarga Sangat Miskin (KSM)
serta memberi Tunjangan Hari Raya 
kepada PNS, TNI, dan Polri. Kebijakan ini 
diharapkan dapat mendorong kon-
sumsi masyarakat ditengah pelemahan 
ekonomi. 

Selain konsumsi, peran investasi bagi 
perekonomian nasional juga tidak kalah 
penting. Kontribusi Pembentukan 
Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan 
meningkat seiring dengan dukun-
gan Pemerintah melalui peningkatan 
belanja produktif dan perbaikan iklim 
investasi. Anggaran belanja modal yang 
besar juga diharapkan dapat memberi-
kan multipier effect yang besar untuk 
perekonomian. Selain itu, kinerja PMA 
dan PMDN diproyeksikan membaik seir-
ing dengan berjalannya pembangunan 
infrastruktur. 

Pemerintah juga terus membenahi ber-
bagai kebijakan di bidang investasi sep-
erti pembentukan pelayanan terpadu 
satu pintu (PTSP) di berbagai daerah, 
pelayanan investasi 3 jam, dan penye-
derhanaan prosedur penanaman modal. 
Selain itu, Pemerintah berupaya untuk 
meningkatkan daya saing dengan pem-
bentukan kawasan khusus industri dan 
deregulasi industrialisasi.  pada tahun 
2016 pertumbuhan investasi didukung 
oleh subsektor konstruksi dan subsek-
tor bangunan. Pertumbuhan subsektor 

konstruksi dan bangunan yang relatif 
tinggi seiring dengan pertumbuhan kon-
sumsi semen yang diperkirakan tumbuh 
8 persen dengan asumsi pembangunan 
infrastruktur dapat berjalan dengan 
optimal. Perbaikan sistem logistik dan 
penyediaan insentif fiskal juga terus 
diformulasikan guna mengakselerasi 
peningkatan PMTB.  

Kinerja ekspor dan impor juga diper-
kirakan membaik pada tahun 2016 
meskipun masih dalam level yang cukup 
moderat. Perbaikan ekonomi di negara 
maju dan negara mitra dagang utama 
diperkirakan akan meningkatkan kinerja 
perdagangan internasional. Namun, 
perlu diwaspadai beberapa risiko atas 
moderasi pertumbuhan ekonomi Tion-
gkok dan pelemahan harga komoditas 
yang masih terus berlangsung. Untuk 
mendorong kinerja perdagangan nasi-
onal, Pemerintah telah mengeluarkan 
Paket Kebijakan IV berupa insentif pajak 
di delapan wilayah khusus berupa tax 
holiday, tax allowance dan pembebasan 
PPh. 

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekono-
mi juga ditopang terutama dari sektor 
industri sejalan dengan mulai mening-
katnya volume perdagangan dunia dan 
kinerja ekspor, serta dari sektor kon-
struksi terkait dengan meningkatnya 
anggaran infrastruktur yang merupakan 
stimulus bagi pihak swasta.  

Secara umum, perekonomian Indo-
nesia pada tahun 2016 menunjukan 
outlook yang positif. Konsumsi rumah 
tangga dan pemerintah serta investasi 
diharapkan menjadi motor peng-
gerak utama perekonomian nasional. 
Namun, tekanan sektor eksternal 
perlu diwaspadai mengingat ekonomi 
global masih dalam pemulihan. Untuk 
itu, peran pemerintah menjadi sangat 
strategis dalam mendorong pertumbu-
han ekonomi yang lebih berkualitas dan 
berkelanjutan dalam jangka panjang.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Institusi 2015 2016
IMF (October 2015) WEO 4,7 5,1
World Bank (October 2015) 4,7 5,3
ADB (September 2015) 4,9 5,4
OECD (November 2015) 4,7 5,2

Sumber: Diolah dari brbagai sumber
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  ___________________________________________________________________________________________________
*)Staff pada subbidang Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif, BKF

Negara dapat dianalogikan sebagai sebuah rumah tangga dimana APBN adalah mekanisme 
pengelolaan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebagaimana 
rumah tangga kebanyakan, kepala rumah tangga (baca: Pemerintah) akan berupaya  
mendistribusikan sumber daya kepada seluruh anggota keluarganya secara adil sesuai  
dengan porsi dan peranan masing-masing anggota keluarganya.

APBN 2016: 
Stabilisasi Pertumbuhan dan 
Restrukturisasi Ketimpangan 
Pendapatan Masyarakat 
Milson Febriyadi *)

http://anggaran.kemenkeu.go.id
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APBN merupakan instrumen utama 
kebijakan fiskal yang dijalankan oleh 
Pemerintah. Berbeda dengan kebi-
jakan moneter yang berorientasi pada 
stabilitas nilai mata uang— yang pada 
gilirannya akan mempengaruhi tingkat 
kesejahteraan masyarakat secara 
umum— kebijakan fiskal mengemban 
fungsi untuk menyeimbangkan distri-
busi kesejahteraan masyarakat. Den-
gan kata lain, bila kebijakan moneter 
lebih berupaya untuk menjaga agar 
tingkat kesejahteraan masyarakat 
tidak menurun, kebijakan fiskal bertu-
juan agar ketimpangan kesejahteraan 
masyarakat tidak melebar.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren 
ketimpangan struktur kesejahteraan 
(Gini Coefficient) masyarakat di Indone-
sia kian mencemaskan. Bagaimana-
pun, seluruh level pendapatan 
masyarakat mengalami kenaikan 
konsumsi riil pada medio 2003 hingga 
2010. Namun, 10% masyarakat ter-
kaya menikmati 6,5% pertumbuhan 
konsumsi sementara 40% kelompok 
terbawah hanya mampu tumbuh 
sebesar 1 hingga 2% per tahun. Ter-
lebih, tren tersebut semakin membu-
ruk selepas hantaman krisis keuan-
gan Asia tahun 1998 dan reformasi 
pemerintahan. 

Dibanding beberapa negara ASEAN 
maupun kawasan Asia Timur sekali-

pun, tampak kecenderungan Indonesia 
mengalami pertumbuhan ketimpa-
ngan yang tinggi yang dimulai sejak 
tahun 1990 hingga 2000’an. Ironisnya, 
negara ASEAN lain serupa Malaysia dan 
Thailand yang mengalami pertumbuhan 
hebat justru sanggup menjaga tingkat 
ketimpangan bahkan menurunkan 
derajat ketimpangan tersebut. Berbeda 
dengan kejadian di kedua negara terse-
but, kendatipun Indonesia mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang kuat-- sei-
ring dengan commodity boom dan tingkat 
konsumsi domestik yang terus mem-
baik—derajat ketimpangan pendapatan 
juga terus meningkat selepas tahun 
2000.

Permasalahan

Kenyataannya, ketimpangan pendapa-
tan yang lebar juga berimplikasi kepada 
pertumbuhan dan stabilitas makro. 
Analisis terkait distribusi pendapatan, 
baik di negara maju (advanced economies) 
maupun di negara berkembang (develop-
ing economies) menyimpulkan bahwa 
ketika 20% orang terkaya mengalami ke-
naikan pendapatan, hal tersebut justru 
mendorong pelemahan pertumbuhan 
jangka menengah. Sebaliknya, membai-
knya porsi pendapatan 20% masyarakat 
termiskin berasosiasi dengan tingginya 
pertumbuhan PDB. Dengan kata lain, 
masyarakat pra-sejahtera dan  

masyarakat kelas menengah meru-
pakan determinan utama pertumbuhan 
yang memberikan pengaruh melalui 
sekian banyak saluran ekonomi, sosial, 
dan politik yang saling terhubung satu 
sama lain. 

Lebih dalam, masalah ketimpangan 
pendapatan juga menjadi sinyal bu-
ruknya akses mobilitas sosial masyara-
kat. Perhatikan kasus yang terjadi di 
Indonesia dimana variabel pendidikan 
menjadi faktor kunci masalah  
ketimpangan pendapatan. Dalam satu 
dekade terakhir, tingginya permintaan 
tenaga kerja terdidik mendorong pen-
ingkatan level upah pekerja berpendidi-
kan tinggi. 

Laporan Bank Dunia menyimpulkan 
pekerja dengan pendidikan di atas 
SMA (tertiery education) menikmati 
lebih dari dua kali upah yang diterima 
pekerja SMA (senior secondary education).  
Konsekuensinya,  permintaan pekerja 
berpendidikan rendah yang turun akan 
menekan tingkat upah  kelas pekerja 
tersebut secara relatif dan pada giliran-
nya akan mempersulit mobilitas vertikal 
penduduk berpendidikan rendah.

Dewasa ini juga tampak  
kecenderungan perubahan perspektif 
mengenai kemiskinan (poverty) dan 
ketimpangan (inequality).  Buah dari 
serangkaian pembahasan dan kalkulasi 

 
Gambar 1. Koefisien Gini Indonesia relatif tinggi dibanding 

beberapa negara kawasan Asia Timur (1990’an s.d. 2000’an). 

 

Sumber: World Bank(2015)

 
Gambar 2. Permintaan tenaga kerja terdidik meningkat 

dalam 1 dekade ke belakang. 

Sumber: World Bank(2015)
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lintas area dan waktu berhasil  
menemu-kenali bahwa kemiskinan 
dapat timbul antarwaktu antargenerasi 
dan membentuk siklus berkelanjutan 
(vicious circle of poverty). Begitu juga den-
gan ketimpangan yang muncul akibat 
kombinasi antara perbedaan kesempa-
tan yang dimiliki dengan kemampuan 
dan usaha yang diakukan oleh individu. 

Umumnya, muara keterhubungan 
antara ketimpangan dan kemiskinan 
berkaitan dengan kualitas pertumbu-
han. Negara-negara dengan  
ketimpangan pendapatan masyarakat 
yang lebar mengalami pertumbuhan 
yang tidak mampu menurunkan tingkat 
kemiskinan. Begitupun jika terpapar 
gejolak pertumbuhan, ketimpangan 
pendapatan yang lebar membuat risiko 
kemiskinan cenderung dihadapi oleh 
proporsi sebagian besar penduduk. 

Beberapa kecenderungan terkini

APBN akan sulit menjalankan fungsi 
distribusi sebagaimana dikemukakan 
di muka apabila tidak mampu mene-
mu-kenali determinan ketimpangan 
pendapatan penduduk. Secara global, 
dalam beberapa dekade terakhir,  
ketimpangan meningkat sejalan dengan 
proses pertumbuhan itu sendiri. Paling 
tidak, faktor-faktor serupa perubahan 
teknologi, globalisasi perdagangan 
(barang, modal, dan jasa), ataupun 
pendalaman pasar keuangan (financial 
deepening) dan globalisasi keuangan 
(financial globalization), dianggap menjadi 

penyebab memburuknya ketimpangan 
pendapatan di beberapa negara.

Ironisnya, terkadang ketimpangan 
juga bisa muncul akibat bias kebijakan 
Pemerintah sendiri. Sebagai contoh, 
perhatikan beberapa negara maju yang 
memotong tarif PPh Badan dan OP 
pada threshold pendapatan tertinggi 
untuk menurunkan derajat progresivi-
tas tarif PPh.

Penurunan progresivitas PPh me-
nyebabkan kelompok masyarakat 

berpendapatan tertinggi meninkmati 
tarif pajak efektif yang lebih rendah. 
Peraga 3 mengindikasikan kenaikan 
konsentrasi pendapatan sebelum 
pajak kelas pendapatan teratas seiring 
dengan penurunan tarif PPh bagi layer 
kelompok pendapatan teratas.  Repot-
nya, bias kebijakan yang terjadi di sisi 
penerimaan dibarengi dengan sistem 
transfer payment yang tidak tepat 
sasaran sehingga memicu celah bagi 
upaya perbaikan ketimpangan pasar. 
 

Gambar 3. Pekerja terdidik memperoleh upah yang relatif 
lebih tinggi dan sejalan dengan tingkat konsumsinya

Sumber: Global Competitiveness Reports (beberapa edisi, diolah).

Tabel 1 Komponen Penyusun GCI Basic Requirement

Uraian 2015

APBNP*

2016

APBN*

Selisih

BELANJA NEGARA 1984,1 2121,3 137,1
Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa

664,6 782,2 117,6

Total Anggaran Infrastruktur 290,3 313,5 23,2
Rasio Anggaran Infrastruktur 
Total (%)

14,6 14,7 0,1

Total Anggaran Pendidikan 408,5 424,8 16,2
Rasio anggaran Pendidikan (%) 20,6 20,0 (0,6)
Total Anggaran Kesehatan 74,3 106,1 31,8
Rasio Anggaran Kesehatan 
Total (%)

3,75 5,0 1,3

*Triliun Rupiah

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran

Gambar 4. Perubahan tarif pajak tertinggi dan 1% teratas 
pendapatan 

Sumber: World Top Income Database, and IMF calculation
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APBN 2016

Rencana anggaran tahun berjalan harus 
mampu dianalisis dengan pertimbangan 
risiko yang matang, disesuaikan dengan 
parameter target pembangunan jangka 
menengah dan panjang, dan dievalu-
asi secara berkala untuk mengukur 
derajat efektivitas pada jangka pendek. 
Elaborasi berikut ini hanya bertujuan 
untuk mendeskripsikan bagaimana 
otoritas fiskal secara parsial berupaya 
memetakan alokasi dan distribusi  
anggaran untuk kepentingan restruk-
turisasi ketimpangan pendapatan 
masyarakat. Evaluasi dan kesim-
pulan menyeluruh diperlukan dalam 
eksplorasi lebih lanjut dan harus dapat 
menyentuh aspek hasil yang dirasakan 
masyarakat secara riil atas program 
anggaran tersebut yang melibatkan 
kewenangan otoritas Kementerian dan 
Lembaga teknis. 

Sebagaimana dipaparkan di muka, ke-
cenderungan ketimpangan pendapatan 
dewasa ini diakibatkan faktor-faktor se-
rupa perubahan teknologi; pendalaman 
pasar keuangan; liberalisasi perdagan-
gan barang, modal, dan jasa; ataupun 
perubahan institusi pasar tenaga kerja. 
Paparan lebih lanjut dalam artikel ini 
menunjukkan intervensi kebijakan fiskal 
yang menyasar pada variabel yang 
dapat dikontrol untuk memperbaiki ke-
cenderungan melebarnya ketimpangan 
pendapatan masyarakat.

Perhatikan bahwa porsi alokasi belanja 
modal dasar/infrastruktur mengalami 
perkembangan signifikan pada tahun 
2016. Lebih lanjut, usaha tersebut juga 
dibarengi dengan semangat untuk 
mengurangi ketimpangan antar-
wilayah yang telah berlangsung selama 
berpuluh-puluh tahun dan menciptakan 
beban pertumbuhan yang terkonsen-
trasi di Pulau Jawa.

Menggerakkan sumber-sumber potensi 
pertumbuhan untuk mendistribusi-
kan kesejahteraan ke seluruh wilayah 
Indonesia adalah filososfi instrumen 
anggaran transfer ke daerah. Program 
Pemerintah dan Kabinet Kerja (Nawa 
Cita) telah berkehendak untuk mem-
bangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan serta 
mewujudkan kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik.

Mulai 2016, klasifikasi penganggaran 
transfer ke daerah dilakukan dimana 
Dana Perimbangan yang dikelompokkan 
menjadi 2 komponen yakni Dana Trans-
fer Umum (DTU) dan Dana Transfer 
Khusus (DTK). Mekanisme ini membuka 
ruang objektif yang lebih spesifik bagi 
DTK untuk mendanai bidang-bidang 
yang menjadi prioritas nasional (DAK 
Fisik), termasuk percepatan  
pembangunan/ penyediaan infrastruk-
tur yang menjadi keebutuhan dan pri-
oritas daerah (DAK Infrastruktur Publik 
Daerah).

Rencana Kerja Pemerintah juga men-
empatkan tahun 2016 untuk mem-
perkuat fondasi pembangunan melalui 
percepatan pembangunan infrastruk-
tur. Mekanisme ini tidak lain beru-
paya memperkuat akumulasi kapital 
sebagai modal dasar pembangunan. 
Umumnya, pembangunan infrastruktur 
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan BUMN. Sejalan 
dengan hal tersebut, penganggaran 
pembangunan infrastruktur dapat di-
identifikasi melalui besaran belanja K/L 
dan non K/L, transfer ke daerah dan 
dana desa, ataupun penyertaan modal 
negara kepada BUMN bidang infrastru-
kur yang akumulasinya mencapai 313,5 
Triliun rupiah pada 2016, meningkat 
hampir 8% dari APBNP 2015.

Sasaran anggaran infrastruktur terse-
but diarahkan untuk infrastruktur  
energi, pangan, perumahan, air mi-
num dan sanitasi, serta konektivitas 
nasional. Output dari sasaran tersebut di 
antaranya adalah tersedianya kapa-
sitas pembangkit listrik sebesar 61,5 
Giga Watt, pengembangan jaringan dan 
optimasi air seluas 500.000 ha, pem-
bangunan 228 embung dan bangunan 
penampung air, 375,9 km ruas jalan 
baru, 26 km ruas jalan tol, 110,9 km’sp 
jalur kereta api, 11 bandara baru, serta 
coverage broadband yang menjangkau 
86% kabupaten/kota.

Selain itu, secara parsial, pencipataan 
akses pendidikan tinggi melalui hibah 
beasiswa dan bantuan siswa miskin 
adalah inisiasi untuk memotong  
ketimpangan pendapatan bagi tenaga 
kerja  berpendidikan dasar (SD & 
SMP) dan menengah (SMA/SMK dsb) 
disamping usaha untuk menurunkan 
tingkat kesenjangan partisipasi pendidi-
kan antarkelompok masyarakat melaui 
pencapaian APK antara 20% penduduk 
termiskin (terkaya) pada jenjang SMP 
dan SMA sebesar 0,87(0,58). 

Waspada Risiko

APBN tidak dapat imun dari setiap 
perubahan yang menjadi dasar pe-
nyusunannya. Bagi kebijakan alokasi 
belanja, risiko mungkin muncul apabila 
sisi pendapatannya mengalami deviasi 
yang cukup signifikan. Contoh, setiap 
perubahan pada sisi belanja negara juga 
memiliki konsekuensi terhadap peruba-
han anggaran pendidikan dan  
kesehatan. Hal ini karena masih 
berlakunya mandatory spending yang 
mengharuskan pemenuhan alokasi 
anggaran pendidikan minimum 20% dan 
anggaran kesehatan sebesar 5% dari  
total belanja negara yang akan mem-
persempit ruang fiskal. Selain itu, risiko 
juga dapat muncul dari inefektivitas 
belanja dimana umumnya pola belanja 
K/L menumpuk pada kuartal 2,3, bah-
kan kuartal 4 tahun berjalan yang me-
micu risiko lanjutan berupa  penyerapan 
anggaran yang tidak optimal. Selain itu, 
hal lain yang juga mempengaruhi daya 
serap anggaran adalah kehati-hatian 
K/L maupun daerah dalam pengelolaan 
anggaran terkait kepastian hukum.

Tabel.2 Sasaran Bidang Pendidikan 
Tahun 2016

Uraian Target
Kartu Indonesia Pintar 
(siswa)

21.570.777

Beasiswa Bidik Misi 
dan bantuan siswa 
miskin (mahasiswa)

295.084

Pembangunan unit:
     * Sekolah Baru  
        (unit)

981

     * Ruang kelas bar 
         (unit)

14.566

     *  Rehabilitasi  
         ruang kelas  
         (ruang)

11.625

Sumber: Kementerian Keuangan
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Meningkatkan Penerimaan Pajak  
Melalui Reformasi PPh Orang Pribadi
Hadi Setiawan *)

http://www.liestania.co.id/
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Target penerimaan pajak pada ta-
hun 2016 naik sebesar 5% dari target 
APBN-P 2015 yaitu menjadi sebe-
sar Rp1.360 triliun. Jika menilik dari 
penerimaan tahun-tahun sebelumnya 
ternyata penerimaan pajak didominasi 
oleh penerimaan PPN dan PPh Badan. 
Sedangkan jumlah penerimaan dari PPh 
Orang Pribadi tidak terlalu besar, pada 
tahun 2014 penerimaan PPh Orang 
Pribadi hanya sekitar 11,20% dari total 
penerimaan Pajak diluar cukai dan pajak 
perdagangan internasional (Tabel 1). Se-
mentara PPh Badan sanggup menyum-

bang sebesar 15,06% serta unallocated 
PPh yang asumsinya sebagian besar 
merupakan penerimaan dari PPh Badan 
mencapai 20,30%. Padahal secara kasar 
seharusnya jumlah potensi penerimaan 
dari PPh Orang Pribadi jauh lebih besar 
dari angka tersebut. Hal ini tercermin 
dari sangat kecilnya tax ratio PPh Orang 
Pribadi Indonesia dibandingkan dengan 
negara-negara ASEAN (Hidayat, 2014). 
Tax Ratio PPh Orang Pribadi Indonesia 
pada tahun 2011 hanya sebesar 0,94%, 
bandingkan dengan Thailand yang 
sudah mencapai 8,10%, Vietnam 8,80%, 

Malaysia 2,29%, Singapura 2,06%, bahkan 
Indonesia juga kalah dari Laos yang 
mencapai angka 3,20%, Filipina 1,99%, 
dan Kamboja 1,80%. 

Tulisan ini mengupas tentang besaran 
potensi PPh Orang Pribadi yang dapat 
diperoleh oleh DJP dan bagaimana cara 
mereformasi PPh Orang Pribadi terse-
but agar dapat mengoptimalkan potensi 
yang ada.

Potensi Penerimaan PPh Orang Pribadi

Jumlah penerimaan PPh Orang Pribadi 
Indonesia masih cukup kecil  
dibandingkan dengan negara-negara 
lain baik di ASEAN maupun luar ASEAN. 
Untuk kawasan ASEAN, Tax Ratio PPh 
Orang Pribadi Indonesia merupakan 
yang terkecil di kawasan. Kemudian jika 
dibandingkan dengan Australia, Amerika 
Serikat, New Zealand bahkan  
Namibia pun porsi penerimaan PPh 
Orang Pribadi Indonesia dibandingkan 
penerimaan pajak secara keseluruhan 
masih kalah jauh. Porsi penerimaan 
PPh Orang Pribadi Amerika Serikat 
sebesar 80% (46% dari individual taxes 
dan 34% dari payroll taxes) dari seluruh 
penerimaan federal taxes . Sementara 
penerimaan PPh Orang Pribadi Australia 
mencapai hampir 50% dari total peneri-
maan pajak nya dan hampir 3 kali lipat 
penerimaan PPh Badan . Demikian juga 
dengan New Zealand yang mengandal-
kan penerimaan pajaknya sebesar 41% 
dari PPh Orang Pribadi dan hanya 13% 
dari PPh Badan . Bahkan Namibia juga 
menghasilkan penerimaan PPh Orang 
Pribadi sebanyak 27% dan hanya 17% 
dari PPh Badan .

 

 
Gambar 1. Perbadingan Pertumbuhan Penerimaan Pajak, PDB, Tax Ratio dan  

Tax Buoyancy

 
 
Sumber: LKPP, BPS, dan Presentasi Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan 

Penerimaan pajak (selain cukai dan pajak perdagangan international) secara nominal memang 
meningkat dari tahun ke tahun, rata-rata pertumbuhan nya dari tahun 2009 sampai dengan 
2014 adalah sebesar 12,68 persen per tahun (Gambar 1). Tetapi jika kita lihat dari tax ratio 
maupun tax bouyancy ternyata pertumbuhan secara nominal tersebut tidak sebanding dengan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, baik tax ratio maupun tax 
buoyancy Indonesia cenderung menurun (Gambar 1). Hal ini berarti pertumbuhan penerimaan 
pajak kalah cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Mengapa hal ini bisa terjadi? 
Menteri Keuangan mengatakan bahwa kinerja penerimaan pajak  yang kurang baik ini antara 
lain disebabkan oleh kepatuhan pajak yang sangat rendah, kebocoran penerimaan pajak dan 
basis WP yang kecil (Ariyanti, 2015)   
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Penyebab kecilnya penerimaan PPh 
Orang Pribadi ini seperti yang dikatakan 
oleh Menteri Keuangan antara lain 
karena rendahnya kepatuhan pajak 
dan basis WP yang kecil. Data dari buku 
tahunan DJP tahun 2014 menyebut-
kan bahwa jumlah WP Orang Pribadi 
terdaftar pada tahun 2014 hanya 
sebesar 27.687.515 WP. Dari jumlah 
tersebut yang wajib menyampaikan SPT 
berjumlah 17.191.797 WP tetapi yang 
menyampaikan SPT hanya berjumlah 
10.258.948 WP atau hanya sebesar 
59,67%. Plus menurut Menteri Keuan-
gan yang membayar sesuai dengan 
ketentuan hanya sekitar 900 ribu orang 
saja.

Padahal jika kita berbicara potensi 
penerimaan dari PPh Orang Pribadi, 
penulis katakan sangat besar. Apalagi 
dengan semakin besarnya jumlah kelas 
menengah Indonesia dan semakin 
besarnya nilai PDB per kapita pen-
duduk Indonesia. Majalah SWA Edisi 12 
Tahun 2015 mengatakan bahwa jumlah 
penduduk kelas menengah Indonesia 
mencapai angka 163 juta orang dengan 
jumlah daya beli sekitar Rp290 triliun 
per bulan. Jika menggunakan hitungan 
sederhana dari angka tersebut maka 
akan didapat potensi tambahan jumlah 
WP Orang Pribadi sebanyak 13.062.485 
WP. Selain itu juga akan didapat potensi 

tambahan penerimaan PPh OP yang 
cukup signifikan yaitu sebesar Rp 26,4 
triliun (pesimis) atau Rp61,6 triliun 
(optimis) (lihat perhitungan dalam Tabel 
2 dan 3). Angka ini didapat dengan 
mengasumsikan jumlah pengeluaran 
sama dengan jumlah penghasilan, 
padahal sangat mungkin jumlah peng-
hasilan lebih besar daripada jumlah 
pengeluaran. Sehingga masih mungkin 
potensi penerimaan PPh Orang Pribadi 
yang ada lebih besar daripada hitungan 
sederhana penulis.

Reformasi PPh OP

Data-data penerimaan pajak diatas 
menunjukkan bahwa penerimaan dari 
WP Orang Pribadi masih sangat kecil 
dibandingkan dengan penerimaan 
dari WP Badan. Penulis juga yakin 
bahwa penerimaan PPN sebagian 
besar disumbang oleh WP Badan dan 
bukan WP Orang Pribadi. Hal ini lah 
yang harus diubah oleh Pemerintah. 
Pemerintah harus dapat mengandal-

kan atau paling tidak meningkatkan 
peran Orang Pribadi dalam penerimaan 
pajak khususnya dari PPh. Hal ini juga 
sejalan dengan negara-negara lain pada 
umumnya, khususnya di negara maju 
yang memang lebih tinggi penerimaan 
PPh OP nya dibanding dengan PPh 
Badan. Mengandalkan penerimaan 
pajak dari WP Badan juga cukup rentan 
terhadap terhadap kondisi perekomian 
global. Sudah seharusnya pemerintah 
mereformasi basis pajak dari sebelum-
nya besar di WP Badan menjadi besar 
di WP Orang Pribadi maupun ke sektor 
usaha mikro, kecil, dan menengah yang 
umumnya Orang Pribadi dan terbukti 
lebih kebal terhadap kondisi perekono-
mian global.

Melihat potensi WP Orang Pribadi yang 
ada, seharusnya ini bisa dilakukan. Ma-
sih sangat banyak jumlah Orang Pribadi 
potensial yang belum terdaftar di kantor 
pajak. Selain itu tingkat kepatuhan dari 
WP Orang Pribadi ini juga masih sangat 
rendah baik dari penyampaian SPT nya 
apalagi dari kebenaran penghitungan 
pajak nya.

Reformasi yang dapat dilakukan oleh 
Pemerintah agar dapat meningkatkan 
penerimaan PPh Orang Pribadi antara 
lain dengan cara: 

 

Tabel 1. Proporsi Penerimaan Pajak Indonesia 2010-2014

JENIS 
PAJAK 2010 2011 2012 2013 2014

Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal %

PPh 
Migas

     58.872.731 9,59%      73.095.497 9,84%      83.460.867 9,99%      88.747.448 9,63%      87.445.663 8,88%

PPh OP      58.266.515 9,49%      70.038.592 9,43%      83.362.903 9,97%      94.545.687 10,26%    110.355.125 11,20%

PPh 
Badan

   131.480.615 21,43%    154.609.564 20,82%    152.131.952 18,20%    154.294.874 16,75%    148.361.812 15,06%

Unal-
located 
PPh

   105.532.464 17,20%    133.378.061 17,96%    146.113.918 17,48%    168.854.786 18,33%    200.018.270 20,30%

PPN 
dan 
PPnBM

   219.538.218 35,77%    277.800.076 37,40%    337.584.578 40,39%    384.713.520 41,75%    409.181.628 41,54%

Lainnya      39.978.229 6,51%      33.820.627 4,55%      33.179.740 3,97%      30.241.666 3,28%      29.769.587 3,02%

Total    613.668.772 100,00%    742.742.417 100,00%    835.833.958 100,00%    921.397.981 100,00%    985.132.085 100,00%
 
Sumber: LKPP, diolah

Selain itu tingkat kepatuhan 
dari WP Orang Pribadi ini juga 
masih sangat rendah baik dari 
penyampaian SPT nya apalagi 
dari kebenaran penghitungan 
pajak nya.
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(i) Menambah jumlah WP terdaftar.

Potensi WP Orang Pribadi yang belum 
terdaftar masih sangat banyak, walau-
pun begitu penambahan jumlah WP ini 
tetap harus dilakukan dengan selektif. 
Pengalaman beberapa tahun terakhir 
penambahan jumlah WP tidak terlalu 
berkontribusi secara signifikan terhadap 
penerimaan pajak. Artinya penamba-
han jumlah WP secara jabatan harus 
dilakukan dengan melihat potensi WP 
tersebut jangan malah menambah 
beban administrasi bagi DJP. Misalnya 
pedagang-pedagang di Tanah Abang, 
Mangga Dua, Glodok dan tempat-
tempat lain, setelah ditetapkan secara 
jabatan harus ada tindak lanjutnya, bisa 
melalui sosialisasi, himbauan sampai 
dengan pemeriksaan agar penamba-
han jumlah WP tersebut juga dapat 
menambah penerimaan. 

(ii) Membuat single identity number (SIN).

Single identity number sebenarnya sudah 
mulai di gagas sejak beberapa tahun 
yang lalu bahkan proyeknya juga sudah 
dimulai. Tetapi kemudian beritanya 
lenyap tidak terdengar lagi. Dengan 
adanya e-KTP dan single NIK maka 
sebenarnya SIN ini bisa dimulai kembali. 
NPWP harus bisa di match kan dengan 
NIK. Kemudian NIK dan NPWP yang 
tidak valid, double, atau satu orang yang 
memiliki beberapa NIK/NPWP harus 
benar-benar dibersihkan. Setelah itu 
dalam melakukan setiap transaksi atau 
kegiatan apapun harus menggunakan 
NIK/NPWP sehingga pemerintah memi-
liki data secara lengkap tentang aktifi-
tas warganya sebagaimana halnya di 
negara maju. Jika hal ini dapat dilakukan 
niscaya penerimaan pajak dari Orang 
Pribadi akan dapat meningkat dengan 
tajam.

(iii) Mengumpulkan data dari berbagai 
sumber sebanyak-banyaknya baik dari 
instansi pemerintah, swasta, berita, 

lembaga penelitian, dan sebagainya.

Pemerintah dan DPR harus memberi-
kan wewenang yang lebih besar kepada 
DJP agar bekerjasama dengan insttansi 
lain dan dapat mengumpulkan data 
yang sebanyak-banyaknya misalnya 
data kepemilikan tanah, rumah,  
apartmen, saham, obligasi, surat 
berharga lainnya, mobil, dan lainnya 
termasuk data perbankan, walaupun 
khusus data perbankan masih diper-
debatkan efeknya. Tetapi minimal yang 
dapat dilakukan adalah jika sebelum-
nya permintaan data perbankan harus 
dari Menteri Keuangan maka dapat 
diturunkan menjadi cukup permintaan 
dari Eselon I atau bahkan Eselon II saja. 
Tetapi tentu saja penggunaannya harus 
benar-benar dapat dijaga kerahasiaan-
nya sehingga jika ada pegawai DJP yang 
membocorkan data tersebut maka 
sanksi yang sangat berat menantinya. 
Hal ini untuk meredam penolakan dari 
industri perbankan maupun dari nasa-
bah itu sendiri.

(iv) Memperbaiki pengelolaan database 
yang dimiliki sehingga dapat benar-
benar dimanfaatkan.

Selama ini DJP sudah memiliki cukup 
banyak database tentang WP maupun 
WP potensial hanya saja kualitas data 
nya sering tidak bagus atau banyak 
yang tidak valid dan tidak terkelola 
dengan baik. Hal ini lah yang harus 
diperbaiki. DJP harus memiliki teknologi 
IT yang andal layaknya perbankan 

bahkan harus lebih. Belanja IT untuk 
memperbaiki sistem informasi maupun 
database harus diperbesar jika perlu 
ditingkatkan sampai beberapa kali 
lipat. Hal ini sangat diperlukan karena 
database itu lah sumber data untuk 
meningkatkan penerimaan pajak.

(v) Mempermudah pemenuhan kewa-
jiban perpajakan bagi WP Orang Pribadi.

Salah satu kesan yang ada selama 
tentang pajak adalah rumit, baik untuk 
penghitungannya, pembayarannya, 
pengisian SPT nya maupun pelaporan-
nya. Hal ini harus diminimalisir oleh 
Pemerintah. Apa yang dilakukan oleh 
Pemerintah saat ini sebenarnya sudah 
sesuai jalur misalnya dengan menerap-
kan PPh 1% untuk UMKM. Kebijakan ini 
sebenarnya bertujuan baik yaitu untuk 
kesederhanaan hanya penerapannya 
dilapangan tidak begitu baik antara 
lain karena disebabkan masih sangat 
rendahnya pengawasan dan penegakan 
hukum sehingga banyak WP yang seha-
rusnya bukan UMKM mengaku-ngaku 
sebagai UMKM dan cukup membayar 1% 
saja. Kemudian ada juga yang benar-
benar UMKM tetapi tidak mau melak-
sanakan kewajiban perpajakannya 
dan tidak terdeteksi oleh DJP karena 
lemahnya pengawasan dan penegakan 
hukum. 

Selain itu untuk pembayaran pajak saat 
ini juga sudah dapat dilakukan melalui 
ATM dan  internet banking. Ini merupakan 
suatu kemudahan bagi WP. Demikian 
juga halnya dengan pelaporan, WP  
tidak perlu repot-repot lagi ke kantor 
pajak melainkan cukup melaporkan 
melalui e-filing. Hal ini yang harus terus 
ditingkatkan oleh Pemerintah.

(vi) Memberikan pelayanan yang baik 
dan memperbaiki citra di masyarakat 
sehingga menjadi lebih “rela” untuk 
membayar pajak.

Tabel 2. Perhitungan Potensi Tambahan Jumlah WP OP

Kelas 
menengah

Potensi 
WP*

WP  
terdaftar 

2014

WP yang 
menyampai-

kan SPT

Tambahan 
jumlah WP

Potensi jumlah WP yang  
belum melaksanakan  

kewajiban

(1) (2) = (1) / 4 (3) (4) (5) = (2) – (3) (6) = (2) – (4)

163.000.000 40.750.000 27.687.515 10.258.948 13.062.485 30.491.052

*asumsi 1 keluarga = 4 orang

 
Salah satu kesan yang ada 
selama tentang pajak adalah 
rumit, baik untuk penghi-
tungannya, pembayarannya, 
pengisian SPT nya maupun 
pelaporannya. 
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Pegawai DJP khususnya yang dibidang 
pelayanan harus dapat merubah mind-
set nya dari sebelumnya berperilaku 
“galak” menjadi memberikan pelayanan 
terbaik. Dalam hal ini dapat mencon-
toh perilaku teller maupun customer 
service bank yang memberikan layanan 
terbaik. Demikian juga dengan ruangan 
pelayanannya harus dibuat semenarik 
mungkin sehingga WP merasa nyaman 
ketika berada di kantor pajak.

Citra pegawai DJP yang sempat rusak 
beberapa tahun yang lalu juga harus 
terus diperbaiki. Hal ini dapat dilakukan 
dengan melakukan pelayanan  
sebagaimana disebutkan diatas sekal-
igus memberikan sosialisasi yang baik 
kepada masyarakat. Penerapan reward 
and punishment kepada pegawai DJP ha-
rus benar-benar dilaksanakan. Pegawai 
yang berprestasi harus benar-benar 
diapresiasi dan pegawai yang jelek ha-
rus benar-benar di hukum. Hal ini juga 
harus ditunjukkan kepada masyarakat 
sehingga masyarakat benar-benar 
merasakan bahwa DJP telah berubah 
sehingga mereka pun menjadi “rela” 
untuk membayar pajak.

(vii) Melakukan penegakan hukum 
tanpa pandang bulu baik terhadap 
pejabat negara, tentara, polisi, anggota 
DPR, pengusaha, profesional, dan lain 
sebagainya.

Jika pegawai dibidang pelayanan harus 
memberikan pelayanan yang terbaik, 
maka hal yang sebaliknya harus dilaku-
kan oleh pegawai dibidang penegakan 
hukum (pemeriksaan, penyidikan mau-
pun penagihan). Mereka harus galak 
kepada WP yang nakal tanpa pandang 
bulu termasuk kepada semua pejabat-
pejabat negara baik sipil maupun 

militer yang nakal. Tetapi untuk dapat 
melakukan hal ini, dukungan penuh 
dari Presiden sangat diperlukan karena 
tanpa adanya dukungan dari pimpinan 
tertinggi negara ini maka penegakan 
tersebut tidak akan dapat terlak-
sana. Selain itu dalam melakukan law 
enforcement (misalnya ketika melakukan 
pemeriksaan atau penagihan ke WP 
yang “galak”), pegawai DJP juga harus 
bekerja sama dan dibantu oleh instansi 
yang berwenang misalnya Polisi atau 
TNI sehingga dapat lebih efektif.

(viii) Mengenakan pajak secara adil dan 
menyeluruh terhadap setiap orang 
tanpa terkecuali sehingga tidak ada 
kesan bahwa pajak hanya berburu di 
“kebun binatang”.

Terakhir yang harus dilakukan adalah 
pengenaan pajak harus dilakukan ke-
pada setiap orang tanpa terkecuali.  
Banyak pengusaha yang merasa ke-
beratan membayar pajak karena mera-
sa bahwa saingannya tidak membayar 
pajak dan fiskus hanya mengejar dirinya 
saja. Hal ini juga membuat persaingan 
bisnis menjadi tidak adil karena beban 
WP yang membayar pajak lebih besar 
daripada yang tidak membayar pajak. 
Jika perlakuan adil ini dapat dilakukan 

maka WP khususnya WP Orang Pribadi 
tidak akan terlalu keberatan untuk 
membayar pajak. 

Penutup 

Reformasi basis pajak dari mengan-
dalkan WP Badan menjadi WP Orang 
Pribadi adalah suatu keniscayaan 
sehingga penerimaan perpajakan 
menjadi lebih sustainable. Langkah-
langkah untuk melakukan reformasi 
yang penulis usulkan diatas hanya 
dapat dilakukan dengan kerja keras dan 
didukung penuh oleh semua pihak baik 
dari Presiden, DPR dan pihak terkait 
lainnya. Dukungan regulasi dari mulai 
UU sampai dengan peraturan pelak-
sananya pasti dibutuhkan demikian 
juga dengan dukungan SDM yang andal 
dan tentu saja uang. Akhirnya penulis 
berharap ditahun-tahun yang akan 
datang penerimaan pajak dari Orang 
Pribadi benar-benar menjadi motor 
penggerak penerimaan pajak Indonesia 
dan dapat disejajarkan dengan nagara-
negara lainnya. Semoga.

Tabel 3. Perhitungan Potensi Tambahan Penerimaan PPh OP

Total pengeluaran 
per bulan

Total pengeluaran 
per tahun

Pengeluaran 
per keluarga per 

tahun

PTKP per 
keluarga

Pengh Kena 
Pajak

PPh terutang Tambahan 
PPh OP 
optimis

Tambahan PPh 
OP pesimis

(1) (2) = (1) x 12 (3) = (2) / kolom 
2 tabel 2

(4) (5) = (3) – (4) (6) = (5) x 5% (7) = (6) x 
kolom 6 
Tabel 2

(8) = (6) x kolom 5 
Tabel 2

Rp290 triliun Rp3.480 triliun Rp85.398.773 Rp45.000.000 Rp40.398.000 Rp2.019.939 Rp61,6 
triliun

Rp26,4 triliun

Asumsi: total pengeluaran sama dengan total penghasilan

Selain itu dalam melakukan law 
enforcement (misalnya ketika 
melakukan pemeriksaan atau 
penagihan ke WP yang “galak”), 
pegawai DJP juga harus bekerja 
sama dan dibantu oleh instansi 
yang berwenang misalnya Polisi 
atau TNI sehingga dapat lebih 
efektif
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Prof. Robert Arthur Simanjuntak
Staff khusus Menteri Keuangan RI  
Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal

Sebagai negara yang tengah memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur, pemerintah 
Indonesia menggunakan APBN sebagai fiscal tools untuk mencapai tujuan tersebut. APBN 2016 telah 
disahkan sebagai dokumen kebijakan fiskal dengan berbagai perubahan dan perbaikan. APBN 2016 
diharapkan semakin mempertajam kualitas belanja pemerintah sebagai upaya mencapai tujuan-
tujuan bernegara. Pada kesempatan kali ini Warta Fiskal mendapat kesempatan untuk mewawancarai 
Profesor Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. Profesor Robert menempuh jenjang pendidikan Sarjana 
Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986. Melanjutkan pendidikan master di University of 
Birmingham Inggris dan lulus pada tahun 1988. Kemudian memperoleh gelar Ph.D. di bidang ekonomi 
di tahun 1998. 
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Saat ini Prof. Robert merupakan staff 
khusus Menteri Keuangan RI Bidang 
Perumusan Kebijakan Fiskal sejak 2013 
dan sekaligus menjadi anggota Dewan 
Komisaris PT. Antam (Pesero) Tbk sejak 
tanggal 26 Maret 2014. Disamping 
itu beliau juga merupakan  Ketua Tim 
Asistensi Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Bidang Desentralisasi Fiskal 
sejak tahun 2009; serta pernah menjadi 
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, UI dari Mei 2005-Juni 
2009. Berikut hasil wawancaranya.

Sebagai negara yang dominan dalam 
ekspor komoditas, turunnya harga 
minyak dan juga komoditas lain seperi 
sawit adn batubara, tentunya mem-
pengaruhi penerimaan negara. Dengan 
situasi demikian, pemerintah kemudian 
mengambil beberapa langkah, misal-
nya melakukan kebijakan reformasi 
fiskal, dari sisi pendapatan, shift dari 
penerimaan sumberdaya alam ke pajak. 
Bagaimana pendapat Bapak mengenai 
isu ini?

Harus begitu. Dimana-mana, bagi 
negara-negara maju pajak sumber 
pendapatan utama. Syukur komoditas 
naik lagi, utamanya Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) naik kembali. Kita 
250 juta penduduk, PPh orang pribadi 
10 juta orang memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak. Kurang dari 1 juta yang 
benar-benar lapor. Di luar Pegawai  
Negeri Sipil (PNS). Potensinya berlipat-
lipat dari yang ada sekarang. Masih 
banyak yang belum taat pajak. Amerika 
dan negara maju lainnya, PPh orang 
pribadi menjadi penerimaan pajak 
utama. Kita mesti menuju kesana. Kita 
masih jauh. Jauh banget. Orang ngum-
pet semua kalo soal pajak. 

Berkenaan dengan kondisi demikian, 
apa yang telah dilakukan oleh Menteri 
Keuangan untuk mengatasi rendahnya 
penerimaan pajak, khususnya pajak 
orang pribadi? 

Menteri Keuangan saat ini berjuang 
agar setiap orang taat pajak. Ma-
salahnya resistensi-nya luar biasa 
besarnya. Saya umpamakan, orang 
kaya yang dekat kemana-mana, dekat 
dengan penguasa, mereka itu bayar 
PPh orang pribadi rendah. Secara 
nominal bayarnya besar tetapi untuk 
ukuran mereka sangat rendah. Lukisan, 
mobil, rumah, kapal pesiar, dan penge-

pendek. Artinya mencampuradukkan 
target yang bisa dicapai dalam satu 
tahun dan relatif panjang. Misalnya  
angka pengangguran, itu bisa-lah  
sebagai tahunan. Sedangkan Indeks 
Pembangunan Manusia, merupakan 
target yang sifatnya jangka mix. Oleh 
karena itu perlu dipilah-pilah target 
dimaksud. Inilah realitas politik. Ada 
beberapa hal yang dalam jangka pendek 
memang tidak bisa diukur. Soal mix – 
target, dari 4 target ini tidak semuanya 
tidak dapat dicapai dalam jangka 
pendek. Kita mesti bisa memilah-milah 
mana yang bisa dicapai dalam jangka 
pendek, dua, tiga, bahkan lima tahun. 
Saya maklum, karena bicara angga-
ran kental dengan nuansa politik, dan 
dipengaruhi oleh para politisi. Barang-
kali mereka juga paham, namun karena 
untuk menekan pemerintah, hal ini 
kemudian dimasukan. Masyarakat 
terlalu berharap banyak, bisa kecewa 
jika melihat perubahan-perubahan 
yang tidak signifikan manakala tidak 
memahami target-target tersebut. 
Sudah sewajarnya berjangka panjang 
untuk menghasilkan perubahan yang 
signifikan.

Bicara soal target, bagaimana menyu-
sun target yang ideal mengingat APBN 
disusun setiap tahun? Apa masukan 
dari Bapak?  

Yang ini sudah benar semua. Pertum-
buhan, masuk sebagai asumsi juga 
target. Mau asumsi dasar, 5.3 persen. 
Dunia lagi tidak begitu cerah, ya bisa 
diterima lah, walaupun agak terlalu 
optimis. Harga minyak, tidak lagi US$ 50 
per barrel, tetapi bergerak ke 30, angka 
tersebut rata-rata. Asumsi-asumsi ini 
harus dekat dengan kenyataan. Tidak 
terlalu tinggi namun lebih lebih realistis.  

Dikaitkan dengan data harga minyak 
dan pajak. PPh Migas, minus 7 di 2016. 
Apakah akan diperkirakan akan turun 
lagi? 

Dari PPh migas dan PNBP mestinya 
secondary saja. Pajak yang lain yang 
jadi tumpuan. Kemarin 82,5 persen 
yang tercapai dari target pajak. Jangan 
mengandalkan komoditas lagi. Berlaku 
untuk BUMN nya maupun penerimaan 
negara juga. Supaya kita tidak terbebani 
hal tersebut. 

Target pajak, tercapai sekitar 82 persen. 

luaran lainnya dibayar oleh perusahaan. 
Kemudian dilakukan segala macam 
rekayasa yang membuat orang tersebut 
membayar lebih rendah. Mereka  
sepatutnya bayar beberapa kali lipat 
dari yang dibayar sekarang. Bill Gates, 
misalnya, membayar pajak rumah lebih 
dari US$ 1 juta. Di Indonesia banyak 
sekali orang-orang kaya melakukan 
rekayasa pajak. Makanya pembayaran 
PPh orang pribadi sangat rendah. 
Menteri Keuangan, Pak Bambang sudah 
mengetahui itu semua. Tetapi itu tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. 
Pa Bambang telah melakukan hal yang 
benar. Diberi pengampunan dulu baru 
kemudian diberi sanksi. Namun demiki-
an mesti persisten, terus menerus. 
Karena pajak sifatnya paksaan maka 
bukan hal yang mudah. Pelan-pelan-
lah, mesti terus dilakukan.

Dalam APBN 2016, ada persoalan yang 
diangkat, misalnya terkait dengan isu 
kemiskinan, bagaimana tanggapan 
Bapak masuknya kemiskinan sebagai 
target tahunan APBN?

Saya sebenarnya tidak setuju Gini Ratio 
jadi target tahunan. Mengubah Gini Ratio 
itu perlu yang konsisten dan sekian ta-
hun. Kalo dikaitkan dengan kemiskinan 
ini seolah-olah, kalo angka kemiskinan 
turun, jumlah orang miskin turun, maka 
Gini Rasio membaik. Bisa saja jumlah 
orang miskin turun, Gini Rasio-nya 
naik. Kenapa begitu? Karena Gini Rasio 
itu angka relatif. Semakin mendekati 
1 semakin timpang. Intinya, 40 persen 
penduduk terbawah menguasai berapa 
persen dari income. Bisa saja angka ini 
naik, dalam arti 40 persen penduduk 
terbawah menguasai semakin sedikit 
relatif income, orang miskinnya turun. 
Jadi Gini Index sebagai target 5 tahunan 
pemerintahan itu cukup rasional-lah. 
Mungkin karena pemahaman agak 
kurang sehingga Gini Ratio dimasukan 
sebagai target tahunan. Saya ragu 
dalam satu tahun bisa tercapai. Kalo 
tidak tercapai bukan berarti pemerintah 
gagal, butuh proses lebih lama. 

Bagaimana dengan target-target 
lainnya yang tercantum dalam APBN, 
seperti pengangguran, Indeks Pemban-
gunan Manusia (IPM), dan pertumbu-
han. Apa tanggapan Bapak?

Menurut saya, kita mencampuraduk-
kan antara yang jangka menengah dan 
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Dengan APBN yang sekarang, target 
realisasi dinaikan lebih tinggi 28 persen 
dari target kemarin. Sedangkan dari  
APBN-P 2015 hanya naik sekitar 6 
persen. Mengapa pemerintah begitu 
optimis, dan apa pertimbangannya?

Saya termasuk yang minta kepada Pa 
Menteri Keuangan untuk tidak tinggi-
tinggi menetapkan target. Untuk tahun 
2016, Menteri Keuangan bekerja keras 
memenuhi target tersebut, Beberapa 
BUMN diminta asetnya untuk revaluasi. 
Intinya kita harus kerja keras lagi. Tahun 
2016 merupakan tahun kerja keras. Pak 
Bambang siap kerja keras. Pak Dirjen 
Pajak yang baru ini sanggup bekerja 
keras untuk mencapai target tersebut. 
Saya rasa semua elemen di Ditjen Pajak 
siap untuk bekerja keras. 

Apa strategi untuk mencapai target pa-
jak tersebut. Apa strategi konkret yang 
akan dilakukan?

Strategi sekarang sudah konkret. 
Semua basis pajak, dikorek dan diang-
kat, diupayakan untuk digali. Orang 
yang belum bayar dengan benar, harus 
bayar pajak dengan benar. Orang yang 
mestinya bayar pajak, harus bayar pa-
jak. Susahnya di negara ini, ada hal-hal 
yang terkotak-kotak. Presiden sadar 
itu. Tidak otomatis bisa mengkontrol 
100 persen hal-hal yang ada kaitannya 
dengan persoalan pajak. Misalnya ter-
kait dengan pembukaan rekening, Bank 
Sentral, Bank Indonesia, tidak dengan 
mudah memberikan ijin pembukaan 
rekening. Menteri Keuangan keinginan-
nya hal-hal tersebut bisa dilakukan. 
Saat ini telah didorong berbagai institusi 
untuk bekerjasama menghimpun data-
data guna kepentingan pajak. Tahun 
2015, Kementerian Keuangan menge-
luarkan kebijakan pengampunan pajak. 
Dengan pengampunan pajak, diharap-
kan dana-dana yang ada di luar negeri 
bisa kembali ke Indonesia dan bisa digu-
nakan untuk percepatan pembangunan. 
Walaupun sampai sekarang sebagian 
belum dapat masuk ke Indonesia.

Terkait dengan infrastruktur, apa 
pendapat Bapak mengenai fokus kebi-
jakan infrastruktur di Indonesia?

Memang harus infrastruktur. Kalo 
soal infrastruktur, saya bisa cerita 
soal Jerman dan Jepang. Mereka mulai 

pembangunan dari dua unsure, yaitu 
infrastruktur dan sumberdaya manusia 
(pendidikan). Baru nomor 3, kesehatan. 
Persoalan mereka jauh lebih serius dari 
kondisi kita sekarang. Kita sudah benar. 
Cuma duitnya kurang. Dananya kurang. 
Untuk negara seperti kita, pulau se-
banyak dan seluas ini, perlu dana yang 
sangat besar. Mimpi kita, pertumbuhan 
7 persen atau 8 persen seperti China 
yang dua digit. Tahun ini, tahun depan 
dan seterusnya infrastruktur mesti 
dibenahi. Kalo bisa 10 kali lipat dari 
anggaran yang ada sekarang. Negara 
lain bisa penyerapan 100 persen. APBN 
kemarin baru bisa menyerap sekitar 
91 persen untuk K/L. Untuk APBD kita 
belum tahu.   

Bagaimana tanggapan mengenai tol 
laut yang saat ini menjadi visi pemer-
intahan sekarang. Apakah ini cukup 
menjawab kebutuhan Indonesia di 
bidang infrastruktur?

Idenya bagus. Mengembangkan pelabu-
han-pelabuhan. Ini sebabnya kenapa di-
batalkan pembangunan jembatan Selat 
Sunda. Pemerintahan sekarang melihat 
bahwa sebaiknya yang dikembangkan, 
yaitu fery, jumlah dan frekwensinya 
ditambah. Kalo bicara Jawa – Suma-
tera, jalur darat sudah bagus. Ada jalur 
kereta, dan segala macamnya sudah 
bagus. Tinggal connecting-nya lewat laut. 
Tol lautnya di sini. Dan untuk pulau-
pulau lain juga akan diterapkan begitu. 
Tetapi itu membutuhkan waktu yang 
panjang. Padahal pemerintahan Jokowi 
hanya sampai 2019. Semoga bisa 
terpilih kembali. Dalam waktu 10 tahun 
pemerintahan Jokowi, saya nyakin jika 
diintensifkan, walaupun belum selesai. 
Masih banyak, Nusa Tenggara, Maluku, 
dan kepulauan-kepulauan tersebut 
yang paling perlu. Perencanaannya 
nanti harus memasukan within pulau-
pulau tersebut. Butuh waktu lebih dari 
10 tahun. Jadi perencanaannya bisa 10, 
bahkan 25 tahun. Karena itu perlu Garis 
Besar Haluan Negara seperti jamannya 
Soeharto. GBHN dibutuhkan supaya 
mengikat manakala terjadi pergantian 
kepemimpinan.  

Terkait dengan pembiayaan infrastruk-
tur, Indonesia bergabung dengan Asia 
Infrastructure Investment Bank (AIIB). 
Apa pendapat Bapak mengenai pem-

bentukan AIIB tersebut? 

Secara mendasar, dengan berdirinya 
AIIB, kita tambah alternatif, tambah 
financial resources. Tambah sum-
ber pembiayaan. Bicara soal itu, kita 
harus mau menyentuh, akar persoa-
lan sumber pembiayaan. Kita sangat 
takut kalau lebih dari 3 persen defisit. 
Secara pribadi saya bertanya? Mengapa 
takut utang. Defisit financing lebih dari 
3 persen tidak mengapa. Tetapi kita 
harus gali resources dari dalam negeri. 
Lebih aman pinjam dari orang Indo-
nesia sendiri daripada beli dari asing. 
Kita keluarkan surat utang negara. Kita 
pinjam dari orang kaya di Indonesia. Jika 
itu sebagian bisa kita dapat, defisit 5 
persen tidak apa-apa. Bisa digunakan 
untuk infrastruktur. Mengembangkan 
infrastruktur kesehatan, pendidikan, 
fisik, itu bagus sekali. Kita sustain. Dari 
luar tetap baik, secondary priority. Namun 
kehadiran AIIB hanya sebagai alternatif. 
Persoalannya apakah kita berani keluar 
dari bayang-bayang defisit 3 persen. 
Diusahakan di bawah 3 persen. Negara 
lain jauh di atas itu tidak apa-apa. 
Waktu itu orang membayangkan Yu-
nani udah bakal bangkrut. Engak juga. 
Sampai sekarang Yunani tidak bangkrut. 
Apalagi sepanjang kita gunakan dengan 
benar tidak akan bangkrut. Manajemen 
utang itu di situ. Pakai dengan benar. 
Kita bisa bayar nanti dengan syarat 
dipakai dengan benar. 

Kembali pada postur Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Apa 
pendapat Bapak dalam mengelola ke-
tiga aspek dalam postur tersebut? 

Ketiga unsur dalam APBN, pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan, ketiga-tiganya  
isu-nya satu dengan lainnya saling link. 
Tetapi masing-masing punya prioritas. 
Pendapatan dari pajak, itu yang mesti 
terus di-push. Belanjanya mesti benar. 
Penyerapan salah satu isu belanja. 
Saya mengusulkan sendiri kepada 
Pak Jokowi, kalau bisa tender itu mulai 
tahun sebelumnya. Memang otomatis 
jadi mengurus dokumennya bertumpuk. 
Ya tambah insentif. Mengapa tender 
mulai disiapkan tahun sebelumnya. 
Kalo kita sudah menyusun perencanaan 
yang baik, kita sudah tahu apa yang ha-
rus dilakukan tahun depan. Jadi Januari 
sudah tahu siapa yang menang. Kenapa 
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penyerapan tidak bisa 99 persen. Ya 
mulainya saja Oktober, Nopember. Dari 
dulu penyakitnya begitu. Singapura 
sudah menyerap sejak Januari. Kenapa 
tidak dari Pebruari sudah penyerapan 
tinggi. Itu yang sedang dicoba sekarang. 
Jokowi kalau usulan begitu sudah lang-
sung menangkap dan langsung push. 
DKI katanya penyerapan rendah. Tetapi 
dimana-mana ada pembangunan. Jadi 
Gubernur ini benar cara kerjanya.

Bicara tentang peranan Badan Kebi-
jakan Fiskal, menurut Bapak, apa yang 
perlu ditajamkan dari peran BKF? 

Peran BKF adalah itu peran Kementeri-
an Keuangan. Menteri Keuangan, saya 
katakan RI-3. Menteri Keuangan CEO 
negara ini, utamanya fiscal policy. BKF-
lah yang ada di belakangnya. Kalau kita 
punya moto mempercepat pembangu-
nan infrastruktur, ya BKF hendaknya 
memformulasikan policy-policy yang 
mendukung hal tersebut. Kementerian 
Keuangan harus punya kendali terha-
dap Kementerian teknis dan Pemerin-
tah Daerah. Jamannya Pa Agus Marto, 
Menteri Keuangan dulu, sebagai bankir, 
sudah konsen pada persoalan bagaima-
na uang itu dimanfaatkan. Yang masih 
relatif agak sulit itu di daerah. Karena 
sebagian besar yang ditransfer bersifat 
block grant. Block grant itu apa mau-
nya daerah. Yang akan dikembangkan 
adalah kerjasama dengan Kementerian 
Dalam Negeri. Yang akan diperbaiki 
adalah, bahwa kalau Silpa besar, maka 
akan mempengaruhi  transfer ke dae-
rah. Jadi Silpa akan dianggap sebagai 
kapasitas fiskal daerah. Semakin besar 
kapasitas fiskal daerah, maka semakin 
kecil transfer ke daerah. Transfer dana 
alokasi umum akan semakin kecil. Itu 
yang akan dilakukan ke depan. Kita 
bisa dalam tanda petik, ancam daerah. 
Biasanya daerah paling konsen soal itu. 
Kita cari akal tangan Menteri Keuangan 
bisa sampai ke bawah. Kalau K/L lebih 
mudah lewat Presiden. Daerah ini yang 
agak susah. Pelan-pelan memang. 

Bagaimana dengan rencana Silpa akan 
dikonversikan dalam bentuk Surat 
Utang Negara (SUN)? 

Ya, akan dijalankan. Waktu itu Pa Rob-
ert Pakpahan, memikirkan bagaimana 
disesuaikan dengan aturan main SUN. 
Saya pikir itu bagus. Soalnya begini, 

Menteri Keuangan kemana-mana 
mencari pembiayaan. Kenapa pem-
biayaan cukup besar, karena transfer 
ke daerah besar dan menyebabkan 
defisit. Di satu sisi Menteri Keuangan 
kerja keras mencari pinjaman, uang 
yang ditransfer hanya disimpan di bank. 
Menurut teori dasar, jika uang ditaruh 
di bank tidak jadi uang. Tidak mampu 
menggerakan ekonomi. Pemahaman 
semacam ini harus ditanamkan supaya 
para kepala daerah paham soal ini. 
Uang ditaruh di bank akan masuk dalam 
sistem perbankan. Di satu sisi, ada 
peraturan Pemda yang menyatakan 
bahwa sumber PAD adalah pendapa-
tan bunga. Jika hanya disimpan dalam 
bentuk giro tidak masalah, setiap waktu 
bisa diambil. Persoalannya kemudian 
disimpan dalam bentuk deposito. Seka-
rang, sebagian-hampir 40 persen dalam 
bentuk deposito. Deposito dapat bunga. 
Kenapa DPRD nya mendukung, karena 
itu dianggap sebagai prestasi. Ada 
insentif dari situ. Peraturan ini dibuat 
oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada 
Dirjen Bina Keuangan Daerah. Tidak ada 
kapasitasnya untuk membuat aturan 
tersebut. Sehingga peraturan-peraturan 
menjadi tabrakan. Anyway, Menteri 
Keuangan itu sekarang punya tangan 
untuk mengatur, dengan insentif dan 
disinsentif. Ada dana insentif, jika bagus 
dan demikian sebaliknya. Tahun depan 
jika tidak berprestasi akan dipotong 
transfernya tahun depan.    

Bagaimana dengan konsep fly paper 
effect. Transfer dari pusat sejogyanya 
lebih signifikan pengaruhnya terhadap 
belanja ketimpang PAD mereka. Apa 
tanggapan Bapak?  

Konsepnya begini. Daerah di Indo-
nesia, lebih diberi kewenangan be-
lanja ketimbang pendapatan. Otonomi 
daerah di Indonesia lebih di belanjanya. 
Dalam arti diskresi yang cukup be-
sar untuk membelanjakan uangnya. 
Diskresi yang terbatas dalam rangka 
mengumpulkan pendapatan. Mengapa 
begitu. Karena sebagian besar pajak 
masih dikumpulkan oleh pusat. Terkait 
dengan daya tarik di daerah. Kalau dae-
rah diberi kewenangan di pendapatan. 
Daerah maunya pungut-pungut yang 
membuat pengusaha keberatan. Semua 
yang bernafas kena pajak. Daerah han-
ya diberi kewenangan PBB, pajak hotel, 

restoran, selebihnya pusat yang besar. 
Pembangunan dananya dari pusat. 
Pusat yang kumpulkan nanti daerah 
dikasih. Tahun 2016, akan ditransfer 
lebih dari Rp 700 triliun.  Untuk ukuran 
Indonesia sangat besar. Sebagian besar 
lepas begitu saja. Untuk dana DAK 
punya instrumen untuk kontrol. Dana 
Alokasi Umum dan Bagi Hasil itu lepas. 
Sampai saat ini Kementerian Keuangan 
hanya bisa melihat, Daerah melakukan 
apa, itu menjadi urusan Kementerian 
Dalam Negeri yang pemahamannya 
sangat terbatas. Jadi kalau mau belanja 
berkualitas, perlu ada kendali. Pemerin-
tah Propinsi diberi kewenangan untuk 
mengkontrol daerah bawahannya. Dulu 
Bupati berani melawan Gubernur. Apa 
yang kita lakukan sekarang sudah on the 
right track. Namun perlu diingat, Kemen-
terian Keuangan hanya sebagian kecil. 
Sebagian besar ada di K/L dan pemda. 
Itu diluar kontrol Kementerian Keuan-
gan, ada di tangan Presiden. Tugas-
nya BKF memformulasikan kebijakan 
tersebut. Tugas Kementerian Keuangan, 
mengumpulkan uang dan membaginya. 
Meskipun ada aturannya. Selebihnya 
tanggungjawab masing-masing K/L 
dan pemda. 

Sebagai penutup, APBN sekarang 
semakin berkualitas dan terus didorong 
utk mencapai hal tersebut, bagaimana 
pendapat Bapak mengenai hal tersebut.

Kita ada perencanaan, merencanakan 
apa yang pemerintah lakukan tahun de-
pan. Misalnya, bidang kesehatan, sekian 
persen anggarannya, bidang pendidikan, 
sekian persen, infrastruktur sekian 
persen. Nah yang dimaksud berkualitas 
tidak lain adalah benar-benar sesuai 
dengan perencanaan itu dan benar-
benar proyek itu terealisir. Kalau ban-
gun sekolah, ya bangun sekolah, sesuai 
dengan speknya. Kalau bangun jalan, 
ya sesuai dengan perencanaannya. Jadi 
banyak variabelnya. Sebagian besar di 
luar kontrol Kementerian Keuangan. 
Bagaimana kita yakin puskesmas itu 
berbangun. Itu sudah pemerintah 
daerah dan Kementerian Kesehatan. 
Bagaimana jadinya ya urusan mereka. 
Penyerapan itu hanya salah satu indi-
kator berkualitas belanja. Ada lagi yang 
lain, ada inspektorat, ada evaluasi dan 
segala macam. Oleh karena itu Bappe-
nas mesti difungsikan.   
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Dinamika perkenomian global saat ini bergerak dengan sangat cepat dan ditandai dengan 
tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Dalam dua dekade terakhir, berbagai krisis ekonomi 
ataupun krisis di sektor keuangan terjadi di berbagai belahan dunia, dengan tingkatan ke-
dalaman maupun lamanya terjadinya krisis tersebut yang berbeda-beda. Dunia global saat 
ini berhadapan dengan jenis krisis yang berbeda dengan masa sebelumnya dan harus siap 
dengan berbagai strategi terobosan untuk menghadapi dan memitigasi berbagai risiko yang 
terjadi. 

Salah satu krisis di sektor keuangan 
global yang baru saja terjadi dan dam-
paknya masih cukup terasa hingga 
kini adalah Global Financial Crisis 
(GFC). GFC ini berawal dari AS dengan 
kasus subprime mortgage pada tahun 
2008 dan menyebar dengan cepat 
dan mempunyai dampak yang luas 
pada perekonomian dunia. Indonesia 
sebagai bagian dari tataran perekono-
mian global yang lebih terhubung satu 
sama lainnya (interconnected) juga tidak 
terlepas dari pengaruh GFC ini. Salah 
satu dampak dari GFC dapat terlihat 
dari pergerakan nilai tukar Rupiah 
yang merupakan salah satu faktor 
penting penggerak pembangunan per-
ekonomian Indonesia. Tulisan singkat 
ini bermaksud untuk membahas dan 
menganalisis pergerakan nilai tukar 
Rupiah pada periode mulai terjadinya 
GFC sampai dengan saat ini.     

Periode Sebelum 2015

Ketika GFC mulai terjadi pada tahun 
2008 yang berasal dari pasar keuan-
gan AS, maka salah satu respon 
kebijakan yang ditempuh oleh bank 
sentral AS, the Fed, adalah dengan 
menggelontorkan stimulus moneter 
yang cukup agresif melalui program 
Quantitative Easing (QE) yang dilaku-
kan secara bertahap dalam rentang 
waktu yang cukup lama. Selain itu the 
Fed juga menurunkan tingkat suku 
bunganya sampai mencapai 0-0.25%. 

Ke dua kebijakan tersebut mengaki-
batkan berlimpahnya likuiditas di 
pasar keuangan global. Sedikit berbeda 
dengan krisis-krisis sebelumnya, dam-
pak GFC ternyata lebih menyebar dan 
terasa di negara maju. Dalam waktu 
yang tidak terlalu lama Eropa mulai 
terkena dampak krisis. Yunani menjadi 
salah satu contoh nyata sebagai suatu 
negara yang mengalami krisis ekonomi 
cukup parah mulai tahun 2010 sebagai 
imbas dari GFC. Sebaliknya emerging 
market, khususnya Asia, justru tidak 
terlalu terpengaruh oleh krisis. Bahkan 
mereka menjadi motor andalan dalam 
pertumbuhan ekonomi dunia. Karena 
itu emerging market menikmati windfall 
dalam bentuk capital inflow sebagai 
dampak dari berlimpahnya likuiditas di 
pasar global pada periode tersebut. Hal 
ini berdampak positif pada nilai tukar 
negara-negara berkembang tersebut, 

termasuk Indonesia, salah satunya den-
gan terjadinya apresiasi rupiah terhadap 
US Dollar. 

Pada saat yang sama ekonomi  
Tiongkok dan India tumbuh dengan 
cukup menakjubkan yang mencapai 2 
(dua) digit, dan hal ini mengakibatkan 
booming pada pasar komoditas global. 
Fenomena commodity boom ini ditandai 
dengan meningkatnya demand maupun 
harga komoditas secara cukup signifi-
kan. Hal ini berimbas pada peningkatan 
ekspor Indonesia pada periode tersebut, 
khususnya ekspor komoditas. Perbai-
kan ekspor ini menjadi faktor lain yang 
mendorong terjadinya apresiasi nilai 
tukar Rupiah. Menjelang akhir tahun 
2008, atau pada awal terjadinya GFC, 
nilai tukar Rupiah berada pada level 
Rp12.650/USD. Kemudian nilai Rupiah 
terus terapresiasi dan pernah mencapai 
posisi terendah sebesar Rp8.888/USD 
pada November 2010. 

Hal yang patut dicermati adalah terlihat 
bahwa penguatan Rupiah pada periode 
tersebut sebenarnya bersifat vulner-
able karena lebih didorong oleh faktor 
eksternal. Kebijakan pemberian stimu-
lus sifatnya adalah sementara, yaitu 
hanya dibutuhkan untuk memperkuat 
perekonomian saat terjadi krisis. 
Demikian juga dengan stimulus  
moneter the Fed pastinya bersifat 
sementara, di mana pada suatu titik 
tertentu, QE tersebut pasti akan di-

 
Kebijakan pemberian stimulus 
sifatnya adalah sementara, 
yaitu hanya dibutuhkan untuk 
memperkuat perekonomian 
saat terjadi krisis. Demikian juga 
dengan stimulus moneter the 
Fed pastinya bersifat semen-
tara, di mana pada suatu titik 
tertentu, QE tersebut pasti akan 
dihentikan.  
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hentikan. Artinya, windfall yang dinik-
mati oleh emerging market pada saat itu 
sebenarnya bersifat temporary, dan 
perekonomian dunia akan bergerak 
mencari titik equilibrium baru dengan 
kondisi tanpa stimulus moneter dari the 
Fed. Sebagai catatan, kondisi nilai tukar 
Rupiah saat ini yang mencapai kisaran 
Rp13.000/USD menunjukkan bahwa 
perekonomian Indonesia memang 
sedang bergerak menuju kondisi yang 
kurang lebih sama dengan tahun 2008 
(dengan tingkat penyesuaian yang wa-
jar), yaitu kondisi tanpa adanya stimulus 
moneter dari the Fed.

Seiring dengan membaiknya perekono-
mian AS, the Fed akhirnya memutuskan 
untuk menghentikan program stimulus 
moneternya pada awal 2014. Secara 
lebih spesifik, the Fed menyampai-
kan rencana penghentian QE (tapering 
off) pada pertengahan tahun 2013 
yang mengakibatkan terjadinya taper 
tantrum, yaitu pembalikan arus modal 
dari emerging market yang cukup masif 
dan disertai dengan pelemahan nilai 
tukar mata uang yang cukup signifi-
kan. Selain itu, kombinasi dari mulai 
terjadinya pelemahan permintaan 
global, khususnya dari Tiongkok dan 
India, dan penurunan harga komoditas 
yang sudah mulai berlangsung sejak 4 
tahun belakangan telah mengakibatkan 
penurunan ekspor Indonesia. Pemerin-
tah juga mulai menerapkan kebijakan 
pelarangan ekspor mineral mentah 
mulai tahun 2014 yang juga berdampak 
pada penurunan ekspor. Sementara 
itu, produksi minyak (oil lifting) Indonesia 
terus menunjukkan penurunan yang 
juga berpengaruh pada berkurangnya 
ekspor. 

Di sisi lain, perekenomian Indonesia 
masih dapat tumbuh di atas 5% pada 
periode tersebut. Kuatnya pertumbu-
han tersebut membutuhkan dukungan 
impor yang tidak kecil. Industri domestik 
Indonesia harus diakui masih sangat 
tergantung dari impor. Data menunjuk-
kan bahwa impor barang modal dan ba-
han mentah dan pendukung mencapai 
kurang lebih 92% dari total impor. Hal 
ini diperparah dengan masih diberikan-
nya subsidi BBM dengan jumlah yang 
cukup signifikan, sehingga volume 
konsumsi BBM domestik masih tetap 

tinggi yang sebagian besar dipenuhi 
oleh impor. Sebagai hasilnya, Indonesia 
untuk pertama kalinya setelah 50 tahun 
mengalami defisit neraca perdagangan 
pada tahun 2012 dan terus berlanjut 
sampai tahun 2014. Secara lebih spe-
sifik, neraca migas mulai menunjukkan 
defisit sementara neraca non migas 
masih menghasilkan surplus.

Defisit neraca perdagangan juga ter-
cermin pada neraca transaksi berjalan 
(current account) yang juga mengalami 
defisit. Selain defisit pada transaksi 
barang (goods), defisit juga masih terus 
terjadi di service account, misalnya defisit 
untuk freight dan transportasi untuk 
mendukung kegiatan ekspor impor yang 
ternyata masih didominasi oleh peru-
sahaan asing. Demikian juga income 
account yang terus mengalami defisit, 
khususnya besarnya repatriasi income 
atau pembayaran dividen ke luar negeri 
sebagai konsekuensi besarnya investasi 
asing di Indonesia, baik dalam bentuk 
Foreign Direct Investment (FDI)  
maupun portfolio. Akibatnya sama 
halnya dengan neraca perdagangan, 
neraca transaksi berjalan mengalami 
defisit mulai tahun 2012 dan terus ber-
lanjut ke tahun 2014. Untuk tahun 2013, 
neraca transaksi modal dan finansial 
masih menunjukkan surplus, tetapi 
jumlahnya tidak cukup untuk menu-
tupi defisit neraca transaksi berjalan, 
sehingga secara keseluruhan Neraca 
Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami 
defisit sebesar USD7.1 milyar. 

Berbagai kejadian di atas mengakibat-
kan tekanan yang cukup berat pada 

nilai tukar Rupiah, khususnya pada 
episode taper tantrum pada paruh ke dua 
tahun 2013. Cadangan devisapun mulai 
tergerus seiring dengan upaya  
pengendalian nilai tukar Rupiah.  
Sebagai catatan, untuk gambaran  
ekonomi makro, berakhirnya era  
commodity boom juga berdampak pada 
melambatnya pertumbuhan perkono-
mian Indonesia mulai tahun 2011. 

Dalam menghadapi financial turmoil ini, 
BI telah mengambil beberapa terobo-
san kebijakan. Salah satunya adalah 
perubahan kebijakan pengendalian nilai 
tukar yang tidak lagi berpatokan pada 
penargetan untuk menjaga nilai tukar 
pada suatu nilai tertentu. Strategi/tu-
juan baru BI dalam mengendalikan nilai 
tukar adalah untuk menjaga volatili-
tas pergerakan nilai tukar, sepanjang 
nilai tukar tersebut menggambarkan 
fundamental perekonomian yang ses-
ungguhnya. Kebijakan nilai tukar yang 
lebih fleksibel seperti ini ternyata dapat 
berfungsi sebagai shock absorber yang 
cukup efektif. Selain itu BI juga memu-
tuskan untuk menaikkan suku bunga 
untuk menjaga stabilitas perekonomian 
dan lebih mengendalikan pertumbuhan 
(stabilization over growth). Dalam peri-
ode tersebut BI telah menaikkan suku 
bunga sebesar 175 bps yang dilakukan 
secara bertahap. 

Masalah perekonomian Indonesia  
sebenarnya adalah terbatasnya  
(constraint) sisi supply, khususnya terkait 
infrastruktur dan tingkat produktivi-
tas, serta struktur produksi domestik 
yang sangat tergantung impor. Tetapi 
penyelesaian masalah yang sifatnya 
struktural ini membutuhkan waktu 
(medium-long term). Karena itu un-
tuk jangka pendek, sisi demand perlu 
dikendalikan, dan itu dapat dilakukan 
melalui kenaikan suku bunga yang akan 
berdampak salah satunya pada per-
lambatan pertumbuhan kredit. Tetapi 
sebagai konsekuensinya, kebijakan ini 
juga akan menyebabkan perlambatan 
ekonomi. Data menunjukkan bahwa 
pertumbuhan kredit di tahun 2014 
adalah sebesar 11,5%, melambat dari 
tahun 2013 sebesar 21,4%, dan ini seja-
lan dengan perlambatan pertumbuhan 
ekonomi dari 5.8% untuk tahun 2013 
menjadi hanya 5.0% untuk tahun 2014. 

 
Strategi/tujuan baru BI dalam 
mengendalikan nilai tukar 
adalah untuk menjaga volatilitas 
pergerakan nilai tukar, sepan-
jang nilai tukar tersebut meng-
gambarkan fundamental per-
ekonomian yang sesungguhnya. 
Kebijakan nilai tukar yang lebih 
fleksibel seperti ini ternyata 
dapat berfungsi sebagai shock 
absorber  yang cukup efektif. . 
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Kebijakan mengedepankan stabilisasi 
perekonomian juga menjadi prioritas 
pemerintah, khususnya untuk jangka 
pendek, termasuk melalui kebijakan di 
bidang fiskal. Pemerintah mengelu-
arkan beberapa paket kebijakan yang 
tidak kalah pentingnya untuk mem-
bantu mengendalikan defisit transaksi 
berjalan, di antaranya melalui kenaikan 
harga BBM bersubsidi (dilakukan 2 kali, 
yaitu Juni 2013 dan November 2014) 
yang dilengkapi dengan pemberian Ban-
tuan Langsung Sementara Masyarakat 
(BLSM) yang lebih tepat sasaran, kewa-
jiban penggunaan biodiesel, pemberian 
fasilitas perpajakan bagi perusahaan 
yang menunda PHK dan/atau mendo-
rong ekspor, dll. 

Berbagai kebijakan tersebut tampaknya 
cukup efektif dalam mengurangi tekan-
an defisit pada neraca transaksi berja-
lan yang berdampak pada berkurangnya 
tekanan pada nilai tukar. Untuk tahun 
2014, neraca transaksi berjalan masih 
mengalami defisit sebesar USD26.2 mi-
lyar (-2.95% dari PDB), tetapi lebih baik 
dibandingkan defisit tahun 2013 sebe-
sar USD29.1 milyar (-3.18% dari PDB). 
Selain itu terdapat perbaikan capital 
inflow yang cukup signifikan di tahun 
2014, di mana transaksi modal dan 
finansial mengalami lonjakan surplus 
menjadi USD43.6 milyar, dibandingkan 
surplus 2013 sebesar US$22.0 milyar. 
Dengan demikian Neraca Pembayaran 
Indonesia 2014 mengalami surplus 
sebesar USD15.2 milyar. Hal ini ber-
dampak positif pada nilai tukar Rupiah, 
di mana depresiasi nilai tukar Rupiah 
yang cukup signifikan pada tahun 2013 
sebesar 24.3% dapat berkurang pada ta-
hun 2014 menjadi hanya sebesar 2.1%, 
jauh lebih baik dibandingkan dengan 
peer countries. Kebijakan pengendalian 
nilai tukar baru tersebut juga berhasil 
menambah jumlah cadangan devisa. 
Sebelum taper tantrum, cadangan 
devisa Indonesia pada akhir tahun 2012 
mencapai USD112.8 milyar, dan ketika 
terjadi taper tantrum, cadangan devisa 
turun terus dan sempat menyentuh 
jumlah terendah sebesar USD92.7 
milyar. Setelah itu cadangan dapat 
terus ditingkatkan sampai mencapai 
USD111.9 milyar di akhir tahun 2014.

 

Morgan Stanley dalam laporannya pada 
tahun 2013 memasukkan Indonesia 
bersama Turki, Brazil, India dan Afrika 
Selatan, dalam kelompok Fragile Five, 
yaitu negara yang terpukul cukup parah 
akibat kebijakan normalisasi the Fed, 
khususnya dilihat dari pergerakan 
nilai tukarnya, karena ketergantungan 
ekonominya yang cukup besar dari 
sektor komoditas. Dengan melihat ke-
berhasilan Indonesia dalam mengelola 
ekonominya, termasuk dalam menjaga 
stabilitas sistem keuangan, terutama 
dalam periode taper tantrum, majalah 
Economist pada awal 2014 menulis 
bahwa Indonesia sudah selayaknya 
untuk tidak lagi digolongkan sebagai 
bagian dari Fragile Five (Fragile No More), 
dengan kalimat sebagai berikut “….with 
annual GDP growth accelerated to 5.7% in 
Q4, boosted by exports, Indonesia no longer 
looks so fragile”. Simon Kennedy selan-
jutnya pada bulan Maret 2015 menulis 
di Bloomberg bahwa Fragile Five sudah 
berkurang menjadi tinggal tiga, di mana 
India dan Indonesia sudah tidak layak 
dikategorikan sebagai negara dalam kri-
sis dengan pernyataan sebagai berikut: 
“India and Indonesia may have dodged the 
bullet. Morgan Stanley economists say 
they’ve enacted enough economic reforms 
to have passed ‘the point of inflexion away 
from their old models of growth’”.  

Periode tahun 2015

Perlambatan pertumbuhan ekonomi 
masih terus berlanjut di tahun 2015, 
terlihat pada pertumbuhan untuk Q1 
dan Q2 2015 yang hanya mencapai 
4,72% (yoy) dan 4,67% (yoy). Salah satu 
faktor penyebab perlambatan pertum-
buhan ini adalah pelemahan harga 
komoditas yang masih terus berlanjut 
di sepanjang tahun 2015. Perlambatan 
pertumbuhan tahun 2015 tergambar 
dengan jelas pada pertumbuhan eko-

nomi per pulau, di mana terlihat Kali-
mantan sudah tumbuh negatif sebesar 
-0,4% (yoy) pada Q3 2105, sementara 
Sumatera dan Papua dan Maluku hanya 
tumbuh sekitar 3.0% (yoy) dan 2.3% (yoy) 
pada periode yang sama. Berita baiknya 
adalah pertumbuhan di pulau lain 
masih mencapai di atas 5%, khususnya 
Jawa yang tetap masih mendomi-
nasi perekonomian nasional dengan 
share mencapai 58% dan masih dapat 
tumbuh sebesar 5,4% (yoy). Kita sangat 
mahfum bahwa perekonomian ke tiga 
pulau tersebut sangat bergantung pada 
komoditas, khususnya batubara dan 
kelapa sawit, untuk penggunaan ekspor. 
Jika melihat data komponen ekspor 
dan impor dalam PDB, ke duanya juga 
menunjukkan kontraksi di Q3 2015 
sebesar masing-masing -0.7% (yoy) dan 
-6.1% (yoy). 

Penurunan harga juga terjadi pada 
komoditas minyak. Tetapi penurunan 
harga minyak dunia yang cukup cepat 
dan drastis pada akhir paruh 2014 
mendorong pemerintah melakukan 
reformasi kebijakan subsidi BBM, yaitu 
dengan menghapus subsidi BBM untuk 
premium dan memberikan subsidi tetap 
untuk solar sebesar Rp.1000/liter mulai 
1 Januari 2015. Sebagai akibatnya nilai 
impor minyak Indonesia selama tahun 
2015 juga turun cukup signifikan. 

Dengan kondisi tersebut, neraca perda-
gangan Indonesia mulai membaik yang 
ditunjukkan dengan terjadinya surplus 
selama 2015 yang mencapai USD7.5 
milyar. Tetapi surplus ini sebenarnya 
bukanlah suatu yang ideal, karena dia-
kibatkan oleh menurunnya baik ekspor 
maupun impor. Karena penurunan 
impor (-19.9%) ini lebih besar dibanding-
kan penurunan ekspor (-14.6%), maka 
neraca perdagangan masih mengalami 
surplus, atau dengan kata lain terlihat 
bahwa surplus ini bukan diakibatkan 
oleh membaiknya ekspor. 

Neraca transaksi berjalan untuk Q3 
2015 juga menunjukkan perbaikan 
dengan nilai defisit yang mencapai 
USD4.0 milyar atau 1.86% dari PDB, lebih 
kecil dibandingkan dengan angka defisit 
Q3 2014 sebesar USD7.0 milyar (3.02% 
dari PDB). Proyeksi neraca transaksi 
berjalan untuk Q4 dan tahun 2015 
secara keseluruhan juga diharapkan 

Morgan Stanley dalam laporan-
nya pada tahun 2013 memasuk-
kan Indonesia bersama Turki, 
Brazil, India dan Afrika Selatan, 
dalam kelompok Fragile Five, yaitu 
negara yang terpukul cukup 
parah akibat kebijakan normal-
isasi the Fed, khususnya dilihat 
dari pergerakan nilai tukarnya,
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akan membaik. Defisit neraca transaksi 
berjalan tahun 2014 mencapai USD24.4 
milyar atau 2.86% dari PDB, dan outlook 
untuk tahun 2015, angka defisit dapat 
mencapai sekitar 2% dari PDB.  
Transaksi modal dan finansial pada Q3 
2015 masih mencatat surplus yang 
sebesar USD1,2 milyar, tetapi lebih ren-
dah dibandingkan dengan surplus Q3 
2014 sebesar USD14,7 milyar. Sehingga 
secara keseluruhan NPI Q3 2015 masih 
mengalami defisit sebesar USD4,6 
milyar (setelah penyesuaian). Dengan 
perkembangan tersebut, posisi  
cadangan devisa turun menjadi 
USD101,7 milyar pada akhir Septem-
ber 2015. Akan tetapi dengan mulai 
membaiknya perekonomian Indonesia 
di akhir tahun dan juga adanya kebi-
jakan pre-funding untuk APBN 2016 
yang dilakukan pada akhir tahun 2015, 
maka posisi cadangan devisa per akhir 
tahun 2015 melonjak menjadi USD105,9 
milyar.   

Perlu dicatat bahwa fenomena pelema-
han pertumbuhan ekonomi dialami 
oleh banyak negara, baik untuk negara 
maju maupun negara berkembang. 
Di antara negara G20, pertumbuhan 
Indonesia masih berada pada nomor 3 
setelah Tiongkok dan India. Untuk in-
flasi, perkembangan harga di Indonesia 
dalam kondisi sangat terkendali. Inflasi 
tahun 2015 tercatat sebesar 3.35% (yoy), 
turun drastis dari inflasi tahun 2014 
sebesar 8,36% (yoy). Dapat dilihat bahwa 
secara fundamental sebenarnya kondisi 
perekonomian Indonesia secara umum 
cukup bagus, apalagi jika dibandingkan 
dengan peer countries. Solidnya pereko-
nomian Indonesia juga diakui oleh Lem-
baga Pemeringkat Standard & Poor’s 
(S&P), di mana pada Mei 2015, mereka 
meningkatkan Outlook Peringkat Rating 
Indonesia dari Stable menjadi Positive 
sekaligus menegaskan rating BB+ untuk 
Indonesia. 

Tetapi selama tahun 2015, Rupiah 
mengalami depresiasi sebesar 10.9%, 
atau berada pada level Rp13.794/USD 
pada 31 Desember 2015. Hal ini terjadi 
disebabkan oleh faktor eksternal dan 
internal. Meskipun demikian, pengaruh 
eksternal tampaknya lebih mendomi-
nasi, di mana terjadi penguatan mata 
uang US Dollar terhadap hampir semua 
mata uang dunia, atau dikenal juga den-

gan fenomena Super Dollar. Indikator 
Dollar Index yang mengukur perbandin-
gan US Dollar terhadap keranjang mata 
uang dunia menunjukkan peningkatan 
yang cukup cepat dan signifikan sejak 
pertengahan tahun 2014 yang terus 
berlanjut sampai pertengahan tahun 
2015, dan setelah itu terus berfluktuasi 
selama sisa tahun 2015. Rupiah tidak 
terkecuali, di mana terjadi pelemahan 
nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar 
dengan pola yang kurang lebih sama 
dengan pergerakan Dollar Index. Jika 
dibandingkan dengan beberapa negara 
lain, sebenarnya Rupiah masih men-
galami apresiasi pada periode tersebut, 
seperti Rupiah terhadap Euro, Yen, 
Australian Dollar, dll. 

Data menunjukkan bahwa memang 
untuk tahun 2015, motor perbaikan 
perekonomian dunia adalah ekonomi 
AS. Tiongkok masih berjuang untuk me-
nahan perlambatan yang lebih dalam, 
sementara Eropa dan Jepang masih 
berkutat dengan program pemulihan 
ekonominya. Membaiknya perekono-
mian AS akan membawa konsekue-
nsi baru, yaitu berlanjutnya kebijakan 
normalisasi kebijakan moneter AS 
setelah penghentian QE, yaitu melalui 
kenaikan suku bunga (Fed fund rate). 
Kenaikan suku bunga AS diprediksi akan 
mendorong capital outflow dari negara 
berkembang untuk masuk kembali ke 
AS. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi 
penguatan US Dollar terhadap mata 
uang negara-negara tersebut. Lebih 
jauh lagi, untuk mengatasi tekanan 
tersebut dan menahan terjadinya capital 
outflow, negara berkembang sangat 
mungkin untuk ikut menaikkan tingkat 
suku bunganya. Mata dunia terus men-
gawasi pertemuan reguler bank sentral 
AS, yaitu FOMC meeting, yang akan 

memutuskan kebijakan suku bunga 
tersebut. Masyarakat dunia sudah 
mengerti bahwa kenaikan suku bunga 
AS pasti akan terjadi, tetapi yang men-
jadi pertanyaan dan perhatian utama 
adalah kapan, besaran dan bagaimana 
sequence dari kebijakan tersebut 
dilakukan (karena kenaikan tersebut 
diprediksikan akan dilakukan secara 
bertahap). Karenanya pasar keuangan 
dunia, khususnya emerging marget 
termasuk Indonesia, selalu bergejolak 
menjelang dan pada saat FOMC meeting. 
Kekhawatiran penaikan suku bunga 
AS tersebut menjadi salah satu faktor 
penting penyebab terjadinya pelemahan 
mata uang Rupiah terhadap US Dollar. 

Fenomena bubble burst di pasar saham 
Tiongkok, yaitu Shanghai dan Shen-
zen, yang mulai terjadi di bulan Juni 
sempat menjadi sumber kekhawatiran 
baru yang dapat mengganggu sta-
bilitas pasar keuangan global maupun 
regional Asia. Sebagaimana diketahui 
telah terjadi koreksi yang cukup tajam, 
sekitar 30%, dari pasar saham Shanghai 
mulai pertengahan bulan Juni. Otoritas 
Tiongkok, termasuk bank sentral PBOC, 
sudah melakukan berbagai langkah-
langkah intervensi untuk melakukan 
stabilisasi dan mencegah penurunan 
yang lebih tajam. Kabar baiknya adalah 
pemerintah Tiongkok dipercaya mem-
punyai kemampuan yang cukup untuk 
menangani krisis (buffer), salah satunya 
ditunjukkan dengan besarnya cadangan 
devisa yang mencapai USD3.7 trilyun, 
yang merupakan angka cadangan de-
visa terbesar di dunia. Setelah sempat 
mereda sebentar, kembali terjadi  
koreksi yang cukup tajam pada bursa 
saham di Tiongkok sekitar akhir bulan 
Juli. 

Kebijakan lain yang lebih mengejut-
kan dan cukup membuat shock pasar 
keuangan dunia adalah keputusan 
pemerintah Tiongkok untuk akhirnya 
mendevaluasi mata uang Yuan sebe-
sar 1.9-2% terhadap US Dollar pada 
pertengahan bulan Agustus. Lebih jauh 
lagi, bank sentral Tiongkok juga sempat 
menurunkan suku bunga acuan sebesar 
0.25% di bulan Agustus 2015. Be-
berapa peristiwa tersebut mendorong 
pelemahan mata uang Rupiah yang 
makin cepat, di mana nilai tukar Rupiah 
sempat menyentuh level terendah 

Data menunjukkan bahwa 
memang untuk tahun 2015, 
motor perbaikan perekono-
mian dunia adalah ekonomi AS. 
Tiongkok masih berjuang untuk 
menahan perlambatan yang 
lebih dalam, sementara Eropa 
dan Jepang masih berkutat 
dengan program pemulihan 
ekonominya. 
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sebesar Rp14.728/USD pada awal bulan 
September.  

Di tengah tekanan kondisi pasar 
keuangan global seperti itu, FOMC 
meeting pada pertengahan Septem-
ber membawa berita yang cukup 
menyejukkan, yaitu keputusan untuk 
menunda kenaikan suku bunga AS. 
Keputusan ini sebenarnya agak di luar 
ekspektasi pasar tetapi ditanggapi 
sangat positif, terbukti dengan lang-
sung terjadinya apresiasi mata uang 
Rupiah yang sempat menyentuh level 
tertinggi Rp13.288/USD pada perten-
gahan bulan Oktober. Tetapi setelah 
tertunda sekian lama, FOMC meeting 
pada pertengahan Desember akhirnya 
memutuskan untuk menaikkan suku 
bunga sebesar 0,25%. Tetapi berlawanan 
dengan kekhawatiran banyak orang, 
mata uang Rupiah justru mengalami 
penguatan (apresiasi) setelah kebijakan 
tersebut, meskipun tidak banyak. Hal ini 
sangat berbeda dengan peer countries 
yang pada saat bersamaan mengalami 
depresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
fundamental perekonomian Indonesia 
ternyata masih cukup kuat dan invest-
sor tampaknya sedikit over price in dalam 
menghitung risiko dampak kenaikan 
suku bunga AS terhadap Rupiah. 

Untuk faktor internal, keterlambatan 
realisasi belanja pemerintah akibat 
proses APBN Perubahan 2015 di awal 
tahun dan lamanya proses reorganisasi 
beberapa kementerian/lembaga ikut 
berperan pada perlambatan pertum-
buhan ekonomi paruh pertama tahun 
2015. Selain itu belum terlalu kondusif-
nya situasi politik juga sedikit banyak 
berdampak pada aktivitas perekonomi-
an maupun investasi. Pemerintah dan 
otoritas terkait tidak tinggal diam dalam 
menghadapi perlambatan pertumbu-
han perkonomian maupun tekanan 
terhadap mata uang Rupiah. Untuk itu 
pemerintah meluncurkan paket kebi-
jakan ekonomi pertama pada tanggal 9 
September 2015 yang berisikan  
berbagai kebijakan stimulus maupun 
upaya deregulasi dan debirokratisasi. 
Pemerintah tidak hanya berhenti di 
sini, tetapi terus meluncurkan berbagai 
paket kebijakan ekonomi lanjutan, yang 
totalnya mencapai paket kebijakan ke 
VII sampai dengan akhir tahun 2015. 

Pada intinya paket kebijakan tersebut 
mempunyai dua tujuan utama, yaitu 
mempertahankan daya beli masyarakat 
dan meningkatkan investasi dengan 
memberikan stimulus bagi perekonomi-
an. Dari sisi mempertahankan daya beli, 
kebijakan yang telah diterbitkan antara 
lain peningkatan batas Penghasilan  
Tidak Kena Pajak (PTKP), reformu-
lasi perhitungan upah minimum, 
penyesuaian harga BBM dan energi 
dan tambahan alokasi beras untuk 
masyarakat miskin. Dari sisi stimu-
lus untuk investasi, pemerintah telah 
memberikan berbagai insentif, baik 
melalui tax holiday maupun tax allowance, 
termasuk kebijakan penerapan tariff 
PPh yang lebih rendah untuk revalu-
asi asset. Selain itu, Pemerintah juga 
mengembangkan Pembangunan Pusat 
Logistik dan Kawasan Ekonomi Khusus 
untuk meningkatkan daya saing industri 
nasional. Dalam pembuatan berbagai 
paket kebijakan tersebut, pemerintah 
juga terus melakukan evaluasi terha-
dap efektivitas ataupun respon dari 
masyarakat terhadap paket kebijakan 
tersebut. Salah satu perbaikan yang 
cukup mendasar adalah paket kebijakan 
lanjutan tersebut dibuat lebih seder-
hana dan fokus pada perbaikan pada 
isu-isu tertentu saja. Berbagai kebijakan 
pemerintah tersebut mendapat respon 
yang cukup positif, salah satunya terli-
hat dari pergerakan nilai tukar yang mu-
lai menunjukkan perbaikan. Selain itu, 
kombinasi perbaikan realisasi belanja 
pemerintah pada paruh ke dua tahun 
2015 dan berbagai kebijakan stimulus 
tampaknya berdampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, di mana angka 
pertumbuhan Q3 2105 sudah mulai 
menunjukkan sedikit rebound yang men-
capai 4,73% (yoy).    

Ketahanan dan kesinambungan fiskal 
selama tahun 2015, khususnya kondisi 
APBN, masih dapat terjaga dengan 
baik. Dengan dihapuskannya subsidi 
BBM sejak awal tahun 2015, maka 
risiko fiskal terbesar di APBN saat 
ini berada di sisi penerimaan. Seiring 
dengan perlambatan ekonomi global 
maupun domestik, berbagai kalangan 
sangat mengkhawatirkan dampaknya 
kepada sektor penerimaan negara, yang 
direfleksikan dalam proyeksi shortfall 
dengan jumlah yang cukup besar. Hal 
ini akan mengakibatkan pembengkakan 
defisit anggaran yang pada gilirannya 
dapat mengganggu ketahanan fiskal. 

Realisasi (sementara) APBN 2015 
menunjukkan bahwa ternyata peneri-
maan pajak memang mengalami 
shortfall, tetapi secara keseluruhan 
posisi fiskal masih dalam posisi batas 
aman. Realisasi penerimaan perpajakan 
mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83,0% 
dari target. Melambatnya pertumbu-
han ekonomi dan rendahnya harga 
komoditas telah berdampak terhadap 
penerimaan perpajakan, terutama pada 
sektor industri pengolahan dan sektor 
pertambangan. PPh Non Migas masih 
dapat tumbuh sekitar 19%, sementara 
secara keseluruhan realisasi pajak non 
migas mencapai Rp1.005,7 triliun atau 
tumbuh sekitar 12%. Dampak harga 
komoditas juga sangat terlihat pada 
rendahnya pada realisasi penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) yang men-
capai Rp252,4 triliun. 

Realisasi belanja negara tahun 2015 
mencapai Rp1.810,0 triliun, atau 91,2% 
dari pagunya. Realisasi belanja pemer-
intah pusat mencapai 90,0%, di mana 
kinerja belanja kementerian negara/
lembaga (K/L) mencapai 91,1%. Khusus 
realisasi belanja modal dapat menca-
pai Rp213,3 triliun, tumbuh sekitar 45% 
dibandingkan realisasi tahun 2014. 
Kinerja belanja non-K/L mencapai 88,3% 
dari pagunya. Reformasi kebijakan 
subsidi di tahun 2015, telah mengubah 
strategi implementasi sasaran dan 
target, sehingga mampu menekan 
konsumsi BBM bersubsidi menjadi lebih 
efisien, yang pada akhirnya mampu 
mengurangi tekanan fiskal. Realisasi 
anggaran Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa dalam tahun 2015 mencapai 

Untuk faktor internal, keter-
lambatan realisasi belanja 
pemerintah akibat proses 
APBN Perubahan 2015 di awal 
tahun dan lamanya proses 
reorganisasi beberapa kemen-
terian/lembaga ikut berperan 
pada perlambatan pertumbu-
han ekonomi paruh pertama 
tahun 2015. 
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Rp623,0 triliun, atau sebesar 93,7% dari 
pagu anggarannya. Anggaran dana desa 
yang mulai dialokasikan tahun 2015 
sebesar Rp20,8 triliun dapat disalur-
kan seluruhnya. Secara keseluruhan 
realisasi defisit anggaran dalam APBNP 
tahun 2015 mencapai Rp318,5 triliun 
atau 2,80% terhadap PDB. Realisasi 
defisit anggaran ini lebih tinggi dari 
target defisit anggaran sebesar 1,9% ter-
hadap PDB. Secara makro, dalam upaya 
pemenuhan pembiayaan, Pemerintah 
tetap memperhatikan pengelolaan 
risiko dengan sumber pembiayaan 
yang lebih terdiversifikasi sehingga 
kesinambungan fiskal tetap terjaga. 
Ketahanan dan kesinambungan fiskal 
ini merupakan salah satu faktor kunci 
kekuatan fundamental perekonomian 
Indonesia, yang sedikit banyak berpen-
garuh positif pada pergerakan nilai tukar 
selama tahun 2015.  

Going Forward 

Tahun 2015 bukanlah tahun yang 
mudah bagi ekonomi global, terma-
suk Indonesia. Tetapi Indonesia dapat 
bertahan dengan cukup baik, terutama 
jika dibandingkan dengan kinerja peer 
countries, yang tergambarkan oleh 
berbagai indikator ekonomi makro yang 
menunjukkan bahwa fundamental per-
ekonomian Indonesia masihlah cukup 
kuat dan solid. 

Pertumbuhan ekonomi pada Q4 2015 
diharapkan akan membaik seiring den-
gan realisasi belanja pemerintah yang 
lebih cepat dan ekspansif, khususnya 
belanja infrastruktur. Sebagai akibat-
nya, komponen impor diproyeksi akan 
mengalami peningkatan, khususnya 
untuk barang modal dan pendukung 
yang dibutuhkan untuk pembangu-
nan infrastruktur, baik yang dilakukan 
oleh pemerintah maupun BUMN. 
Sementara itu harga komoditas dunia 
diprediksikan masih stagnan di posisi 
rendah, sehingga nilai ekspor komoditas 
tampaknya belum akan membaik dalam 
waktu dekat. Dengan demikian secara 
keseluruhan, defisit neraca transaksi 
berjalan diprediksikan masih akan terus 
terjadi pada tahun 2015, tetapi diharap-
kan akan jauh lebih baik dibandingkan 
dengan tahun 2014. Yang lebih penting 
adalah secara kualitas, defisit transaksi 
berjalan 2015 akan jauh lebih sehat 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 
karena defisit tersebut digunakan untuk 
kegiatan produktif, khususnya pemban-
gunan infrastruktur, bukan lagi untuk 
aktivitas konsumsi, misalnya pemberian 
subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

Ke depannya, kebijakan pemerintah 
Tiongkok harus terus dicermati, khusus-
nya yang menyangkut pasar keuangan. 
Beberapa analis berpendapat bahwa 
koreksi mata uang Yuan masih akan 
sangat mungkin terjadi dalam waktu 
dekat. Dari sudut ekonomi makro, 
perlambatan pertumbuhan perkono-
mian Tiongkok tampaknya akan terus 
berlanjut. Bahkan isu yang berkembang 
adalah bagaimana otoritas Tiongkok 
berupaya agar perlambatan tersebut 
akan terjadi secara soft landing, bukan 
hard landing sebagaimana dikhawatirkan 
beberapa kalangan. Saat ini Tiongkok 
merupakan mitra dagang nomor satu 
untuk Indonesia dan juga prospek pen-
ingkatan investasi Tiongkok ke Indone-
sia menunjukkan tren sangat positif, 
sehingga perkembangan perekonomian 
Tiongkok akan mempunyai implikasi 
yang cukup besar terhadap perekono-
mian Indonesia. 

Untuk jangka menengah, belum pulih-
nya perekonomian Tiongkok masih akan 
menjadi pusat perhatian yang dapat 
mempengaruhi kebangkitan pertumbu-
han dunia secara umum, tidak terkecu-
ali Indonesia. Dunia terus mencermati 
berbagai kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah Tiongkok, baik fiskal dan 
moneter, termasuk berbagai paket kebi-
jakan stimulusnya. Keseriusan Tiongkok 
dalam memperbaiki struktur eko-
nominya dengan beralih dari investasi 
ke konsumsi sebagai motor penggerak 
perekonomiannya juga masih terus 
menjadi perhatian para ekonom mau-
pun analis dunia. 

Faktor yang tidak kalah pentingnya 
adalah kelanjutan normalisasi kebi-
jakan moneter the Fed dalam bentuk 
kenaikan suku bunganya, yang dapat 
berdampak pada pergerakan nilai tukar 
mata uang dunia, termasuk Rupiah. 
Para analis berkeyakinan bahwa the 
Fed akan melanjutkan menaikkan suku 
bunganya pada tahun 2016 dengan 
kuantitas yang lebih signifikan.  
Sebagaimana yang terjadi pada ke-

naikan suku bunga pertama di bulan 
Desember kemarin, sebagian penga-
mat berpikiran lebih optimis, di mana 
sebenarnya para pelaku pasar telah 
melakukan price in terhadap kemung-
kinan terjadinya kenaikan suku bunga 
ini, sehingga dampak terhadap variabel 
ekonomi makro domestik, khususnya 
nilai tukar, diharapkan tidak terlalu 
signifikan. Koordinasi kebijakan antara 
pemerintah dan BI dalam mengelola 
bauran kebijakan moneter, kebijakan 
fiskal, dan kebijakan sektor riil sangat 
diperlukan, baik itu untuk jangka pendek 
maupun untuk mengawal reformasi ke-
bijakan struktural di segala bidang yang 
membutuhkan waktu dengan horison 
yang lebih panjang. 

Sebagai penutup, artikel Bloomberg 
pada tanggal 29 Januari 2016 yang ber-
judul “Indonesia’s Rupiah Is Outperforming 
Every Major Currency” tampaknya cukup 
mewakili sikap optimisme investor 
maupun pengamat terhadap perekono-
mian Indonesia, termasuk pergerakan 
nilai tukar. Manajer portfolio Aberdeen 
Asset Management Plc di London,  
Edwin Gutierrez, mendkung hal ini 
dengan menyampaikan “Its resilience 
has indeed been a pleasant surprise”. Pada 
periode 30 September 2015 sampai 
dengan akhir Januari 2016, Rupiah 
menguat sebesar 5.6%, yang merupakan 
kinerja terbaik dibandingkan 31 major 
counterparts. Peso Argentina misalnya 
melemah sampai -32.2%, Rand  
Afrika Selatan sebesar -15.0%, dan Peso 
Mexico sebesar -7.9% untuk periode 
yang sama. Ebury, yang membuat pre-
diksi pergerakan Rupiah paling akurat 
untuk periode Q3 dan Q4 tahun 2015, 
membuat forecast bahwa nilai Rupiah 
akhir tahun 2016 akan mencapai di 
kisaran Rp13.800/USD, atau depresiasi 
sekitar 0.3%. Sebagai perbandingan,  
median proyeksi untuk nilai akhir 
Rupiah tahun 2016 dari 30 analis yang 
disurvei Bloomberg jauh lebih tinggi, 
yaitu di kisaran Rp14.592/USD.   
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Berdasarkan data Global Competitiveness Report, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada pering-
kat ke-72 (tahun 2014). Posisi ini lebih baik daripada daya saing tahun 2013 yang berada pada pering-
kat ke-82 dari 142 negara. Namun, jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, posisi Indonesia 
relatif tertinggal. Sebagai contoh Malaysia, pada tahun 2013 negara ini berada di peringkat ke-25, dan 
Thailand  berada di peringkat ke-61. Posisi daya saing infrastruktur secara makro ini juga terrefleksi 
pada kondisi infrastruktur pelabuhan laut. Padahal, seperti diketahui, tersedianya infrastruktur yang 
memadai menjadi salah satu kunci untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi. 

Setidaknya, ada dua tantangan yang 
dihadapi Indonesia yaitu tantangan 
eksternal dan tantangan internal.  
Tantangan eksternal meliputi keti-
dakpastian kinerja dan pertumbuhan 
ekonomi global, risiko gejolak arus 
likuiditas global serta risiko gejolak 
harga komoditas global, termasuk 
bagaimana meningkatkan daya saing 
dan produktivitas guna menyongsong 
era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 
tahun 2015 ini.

Sedangkan tantangan internal meliputi 
bagaimana memperkuat daya tahan 
perekonomian domestik, memperbaiki 
produktivitas dan daya saing, serta me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Terbatasnya Dana Infrastruktur  
Pelabuhan Laut 

Guna meningkatkan produktivitas dan 
daya saing, pemerintah berupaya keras 
melaksanakan penyediaan infrastruktur 
dasar secara memadai. Grafik 1 meng-
gambarkan alokasi belanja infrastruktur 
dalam APBN dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan dimana alokasi 
dana untuk Kementerian Perhubungan 
merupakan alokasi yang terbesar kedua 

setelah Kementerian PU dan Peruma-
han Rakyat. 

Apabila ditelisik lebih dalam lagi berapa 
alokasi dana yang khusus untuk pem-
bangunan pelabuhan laut termasuk 
dana pemeliharaannya dalam DIPA 
Kementerian Perhubungan, maka 
tampak bahwa alokasinya relatif kecil 
sebagaimana Grafik 2 berikut ini. Dana 
yang dialokasikan untuk pembangunan 
pelabuhan laut memiliki tren menurun 
pada periode 2011 s.d. 2014. Jika pada 
tahun 2011, dana yang tersedia hampir 
mencapai Rp10 triliun, jumlah ini terus 
menurun hingga Rp1,1 triliun pada 
tahun 2014. Namun, pada tahun 2015, 
alokasi dana untuk pelabuhan mening-
kat kembali menjadi Rp4,4 triliun. 

Penurunan alokasi itu juga terjadi jika 
dilihat dari sisi proporsional. Pada tahun 
2011 dana yang dialokasikan untuk 
pelabuhan mencapai sekitar 30 persen 
dari total dana Kementerian Perhubun-
gan, akan tetapi pada tahun 2015 hanya 
sekitar 12,6 persen. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KP-414 Tahun 
2013, pelabuhan di Indonesia berjumlah 

1.240 pelabuhan. Dari segi fungsional, 
jumlah pelabuhan dapat dirinci menjadi 
33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan 
pengumpul, 249 pelabuhan pengumpan 
regional dan 741 pelabuhan pengum-
pan lokal. Berdasarkan data Bappenas 
(2014), pada tahun 2020 diharapkan 
jumlah pelabuhan bertambah menjadi 
1.400 pelabuhan  (terdiri dari 49 pelabu-
han utama, 262 pelabuhan pengumpul, 
225 pelabuhan pengumpan regional dan 
704 pelabuhan pengumpan lokal). 

Dari segi pengelolaan pelabuhan, Indo-
nesia Infrastructure Initiative (INDII) (2014) 
menyebutkan bahwa jumlah pelabuhan 
di Indonesia mencapai 2.392 pelabuhan, 
terdiri dari 111 pelabuhan komersial 
(pengelolanya PT Pelindo I-IV), 1.481 
pelabuhan non komersial (pengelolanya 
pemerintah pusat/daerah) dan 800 
pelabuhan khusus (Terminal Untuk 
Kepentingan Sendiri/TUKS) yang dike-
lola oleh perusahaan swasta. Jumlah 
pelabuhan ini belum termasuk pelabu-
han penyeberangan yang umumnya 
dikelola oleh PT ASDP.

Dengan jumlah pelabuhan seperti 
dijelaskan di atas, Indonesia ternyata 
masih menghadapi tantangan teru-
tama berkaitan dengan terbatasnya 
kapasitas pelabuhan. Terbatasnya 
kapasitas pelabuhan dapat berdampak 
pada terjadinya kongesti terutama pada 
beberapa pelabuhan utama seperti 
Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Bela-
wan. Selain itu, permasalahan muncul 
karena masih adanya keterbatasan 
aksesibilitas pada daerah tertinggal dan 
wilayah terpencil, serta terbatasnya 
fasilitas keselamatan pelayaran yang 
memenuhi standar nasional maupun 
internasional. Terbatasnya fasilitas 
keselamatan pelayaran berpotensi 
terjadinya kecelakaan kapal seperti 
tenggelam, kebakaran, tabrakan dan 
lainnya. Berdasarkan LAKIP Ditjen 

Tabel 1 Daya Saing Infrastruktur Beberapa Negara Asean

Item Indonesia Malaysia Thailand Vietnam #1
Infrastruktur
2013 82 25 61 110 Swiss
2014 72 20 76 112 Swiss
Jalan
2013 78 23 42 102 UE.Arab
2014 72 19 50 104 UE.Arab
Pelabuhan
2013 89 24 56 98 Netherland
2014 77 19 54 88 Netherland

Sumber: World Economic Forum 2013-2014 dan 2014-2015.
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Perhubungan Laut, pada tahun 2012 
jumlah kecelakaan kapal yang disebab-
kan human error sebesar 24 kejadian 
dan 66 kejadian yang disebabkan oleh 
kesalahan teknis dan lain-lain. Tahun 
2013, jumlah kejadian kapal karena 
human error ada 24 kejadian dan karena 
kesalahan teknis 51 kejadian. 

Dalam Renstra Kementerian Perhubun-
gan Tahun 2015-2019, pemerintah 
berencana membangun/melanjutkan/
menyelesaikan pembangunan 159 
pelabuhan laut non komersial khu-
susnya wilayah tertinggal dan/atau 
perbatasan dan/atau rawan bencana 
di seluruh Indonesia. Lokasi proyek 
pelabuhan tersebut berada di pulau 
Sumatera (34), Jawa (12), Nusa Teng-
gara (17), Kalimantan (11), Sulawesi (36), 
Kepulauan Maluku (38) dan Papua (11). 
Total dana yang diperlukan untuk 159 
pelabuhan laut tersebut diperkirakan 
mencapai Rp47,5 triliun atau sekitar 
Rp9,5 triliun per tahun. 

Lemahnya Komitmen

Di atas sudah dipaparkan bahwa untuk 
mempermudah aksesibilitas wilayah 
tertinggal, perbatasan atau rawan ben-
cana, pemerintah menyediakan dana 
sekitar Rp50 triliun untuk membangun 
ratusan pelabuhan non komersial. Agar 
pembangunan  pelabuhan ini berman-
faat bagi masyarakat, pemerintah perlu 
mengkaji dan mengambil pelajaran dari 
proses pembangunan pelabuhan laut 

yang selama ini dalam proses  
penyelesaian atau sudah selesai. 
Berikut ini dipaparkan pembangu-
nan pelabuhan di Dumai yang sudah 
selesai tapi belum dioperasionalkan dan 
pelabuhan Sebalang yang sedang dalam 
proses pembangunan tapi tampaknya 
ada masalah pada kualitas doku-
men DED dan komitmen pemerintah 
deaerah.

Ilustrasi pertama adalah pembangunan 
pelabuhan Dumai yang dilaksanakan 
pada tahun anggaran 2009-2011. 
Pelaksanaan proyek ini merupakan 
tanggung jawab kantor pusat Ditjen 
Perhubungan Laut yang bertindak 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 
maupun Pejabat Pemegang Komitmen. 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan (KSOP ) Dumai hanya bertu-
gas untuk membantu dan  
mengawasi jalannya proyek. Proyek 
telah rampung seluruhnya 100 persen 
pada akhir tahun 2011 dan telah  
diresmikan oleh Wakil Presiden  
Boediono. Pelabuhan penumpang 
tersebut rencananya dioperasional-
kan untuk melayani penyeberangan 
internasional Dumai - Malaysia dan 
penyeberangan antar pulau. Menurut 
PT. Pelindo I cabang Dumai, jumlah 
penumpang pengguna jasa penye-
berangan internasional dan antar pulau 
terus mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2010, jumlah penumpang sekitar 
551 ribu penumpang. Pada tahun 2011, 

jumlah tersebut meningkat hampir dua 
kali lipat menjadi lebih dari satu juta  
penumpang. 

Berdasarkan hasil observasi di  
lapangan, infrastruktur pelabuhan 
yang telah terbangun ini ternyata 
belum bermanfaat untuk kepentingan 
masyarakat umum dan meningkatkan 
perekonomian daerah. Penyebabnya, 
sampai saat ini dermaga pelabuhan 
belum digunakan dan cenderung kurang 
terawat dan bahkan mengalami keru-
sakan di beberapa bagian. 

Belum berfungsinya dermaga pelabu-
han penumpang yang telah selesai 
dibangun oleh dana APBN tahun 2008 
hingga 2011 tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor. Salah satu penyebab 
utama dari kondisi tersebut adalah 
lemahnya koordinasi dan komitmen  
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Padahal pembagian tugas, 
wewenang dan tanggung jawab  
sebagai pelaksana pembangunan sudah 
jelas yakni pemerintah pusat melalui 
dana APBN melakukan pembangunan 
pelabuhan di sisi laut, sementara itu 
pembangunan sarana kepelabuhanan 
di sisi darat oleh pemerintah daerah. 
Permasalahan muncul ketika pem-
bangunan di sisi laut telah selesai 
namun pembangunan di sisi darat tidak 
dilaksanakan dengan berbagai macam 
alasan seperti ketiadaan anggaran, dan 
masalah pembebasan lahan. Akibatnya 
pelabuhan yang sudah dibangun di sisi 
laut menjadi terbengkalai yang beraki-
bat anggaran yang sudah dikeluarkan 
menjadi tidak bermanfaat.  

Contoh selanjutnya adalah  
pembangunan pelabuhan Sebalang, 
kabupaten Lampung Selatan provinsi 
Lampung. Pembangunan pelabuhan di 
Sebalang merupakan konsekuensi dari 
pengembangan pelabuhan Panjang 
yang dikelola PT Pelindo II. Salah satu 
syarat untuk menjadi pelabuhan peti 
kemas bertaraf internasional adalah 
di sekitar wilayah pelabuhan Panjang 
harus bebas dari lalu lalangnya kapal-
kapal kecil pengguna bahan bakar yang 
berpotensi meningkatkan polusi. Lokasi 
yang sebelumnya adalah lokasi pelabu-
han rakyat akan dijadikan terminal 
curah cair.

Dari sisi perencanaan, dokumen 

Grafik 1: Perkembangan Belanja Infrastruktur, 2011 – 2015 (Rp Triliun)

 
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2015, diolah
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pada tahap ini seperti Feasibility Study, 
Studi Masterplan Pelabuhan Rakyat di 
Provinsi Lampung, AMDAL Pelabuhan 
Sebalang dan Detail Engineering Design 
(DED) sudah tersedia. Untuk DED sisi 
laut diselesaikan pada tahun 2013 dan 
DED sisi darat baru diselesaikan pada 
tahun 2014. 

Dari sisi lokasi, Sebalang yang berada di 
wilayah pantai sebelah barat Lampung 
sangat layak untuk pembangunan 
pelabuhan. Hal ini karena Sebalang 
memiliki kedalaman laut hingga -22 
meter dan tidak dilalui oleh sungai besar 
sehingga tidak ada sedimentasi yang bi-
asanya terbawa oleh arus sungai. Keun-
tungannya, pelabuhan yang dibangun 
tidak sering membutuhkan pengerukan 
dan perawatan. 

Anggaran untuk pembangunan fasilitas 
pelabuhan Sebalang 2013 sekitar Rp16 
miliar, tahun 2014 Rp9,6 miliar dan ta-
hun 2015 Rp25,8 miliar (APBNP Rp55,8 
miliar). Untuk sementara, progres pem-
bangunan pelabuhan Sebalang berupa 
terbangunnya coast way sejauh 100 me-
ter dan trestle sejuh 143 meter. Trestle 
adalah dermaga tempat sandar kapal 
di atas tiang pancang. Trestle biasanya 
diperlukan di lokasi pantai yang landai.

Walaupun DED sudah ada seperti yang 
dijelaskan di atas, tetapi Kuasa Penggu-
na Anggaran pada tahun 2015 melaku-
kan evaluasi DED terkait dengan posisi 

dermaga pelabuhan dengan arah arus 
laut dan mempertimbangkan posisi 
dermaga PLTU Tarahan yang tidak jauh 
dari lokasi pembangunan pelabuhan 
Sebalang. Ketidaksesuaian desain den-
gan arus laut menyebabkan sisi kapal 
berpotensi terhempas ke dermaga yang 
dapat menyebabkan kerusakan, baik 
pada dermaga maupun pada kapal. 
Akibatnya, selama tahun 2015, progres 
pembangunan fisik untuk sementara 
terhenti. Di sisi lain, pembangunan sisi 
darat belum bisa dilaksanakan karena 
proposal pemerintah pusat tentang 
hibah tanah seluas 2 Ha kepada  
pemerintah daaerah yang sampai seka-
rang masih dalam proses. Hibah dilaku-
kan agar pemerintah dapat melakukan 
pembangunan fasilitas pendukung 
pelabuhan Sebalang.

Berdasarkan paparan di atas, pemerin-
tah perlu mencari langkah kongkrit apa 
saja yang bisa dilakukan untuk mem-
percepat kelanjutan pembangunan dua 
pelabuhan di atas. Bisa jadi, permasala-
han yang sama akan ditemui terkait 
pelaksanaan pembangunan pelabuhan 
laut lainnya. 

Penutup

Sebagai penutup, pekerjaan rumah uta-
ma yang dihadapi dalam pembangunan 
infrastruktur dasar adalah bagaimana 
memperkuat komitmen para pihak 
yang terkait. Penulis mengusulkan 

Grafik 2: Perkembangan Dana Pembangunan Pelabuhan Dalam DIPA Kemenhub

 

   Sumber: Kemenhub dan DJA

agar ada lembaga yang kredibel untuk 
mendorong komitmen para pihak untuk 
berkontribusi dalam pembangunan 
infrastruktur agar sesuai dengan target 
dan bermanfaat bagi masyarakat serta 
memiliki otoritas untuk mencari solusi 
apabila ada perbedaan pendapat lintas 
instansi, baik antar instansi penerin-
tah pusat, antar instansi pemerintah 
daerah dan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah. Lembaga 
itu semisal Kantor Staf Presiden (KSP) 
perlu dikembangkan, setidaknya sampai 
pada level provinsi. Dengan demikian, 
setiap permasalahan pembangunan 
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, 
dan pasca konstruksi di setiap provinsi 
dapat segera diselesaikan secara lokal. 
*** 
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Alternatif 
Pendapatan  
Negara 
Dari Transaksi 
Penjualan  
Pada  
Pasar Karbon
 Rita Helbra Tenrini *)

Indonesia telah mulai terlibat aktif dalam perdagangan karbon sejak tahun 2005 ketika diben-
tuk Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB). Ke depannya, pasar karbon 
masih dan terus diharapkan untuk berkembang dan semakin luas implementasinya, sehingga 
mitigasi perubahan iklim akan semakin efisien dan efektif pembiayaannya.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kehu-
tanan No.P.30/Menhut-II/2009 tentang 
Tata Cara Pengurangan Emisi Dari De-
forestasi dan Degradasi Hutan (REDD), 
yang dimaksud dengan perdagangan 
karbon adalah kegiatan perdagangan 
jasa yang berasal dari kegiatan pen-
gelolaan hutan yang menghasilkan 
pengurangan emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan. Dalam peraturan 
tersebut disebutkan bahwa Komisi 
REDD menugaskan Lembaga Penilai 
Independen untuk melakukan verifikasi, 
kemudian berdasarkan laporan hasil 
verifikasi tersebut maka Komisi REDD 
menerbitkan Sertifikat Pengurangan 
Emisi Karbon. Sertifikat pengurangan 
emisi karbon tersebut dapat diperjual 
belikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
hasil penjualan atas pelaksanaan meru-
pakan salah satu sumber penerimaan 
negara. 

Selanjutnya pada Peraturan  
Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada 
Kementerian Kehutanan disebutkan 
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berlaku pada Kementerian Kehu-
tanan salah satunya adalah penerimaan 
dari transaksi kegiatan penyerapan dan 
atau penyimpanan karbon dari kawasan 
hutan. Tarif yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah ini adalah 10% 
dari nilai penjualan karbon. Akan tetapi 
sampai saat ini tata cara pengenaan, 
pemungutan, penyetoran dan penggu-

naan penerimaan negara dari penjualan 
karbon hasil REDD belum dikeluarkan 
oleh pemerintah.

Nilai penjualan karbon yang diperda-
gangkan dalam pasar karbon adalah 
hak atas emisi gas rumah kaca dalam 
satuan setara-ton-CO2 (ton CO2 equiva-
lent). Hak di sini dapat berupa hak untuk 
melepaskan gas rumah kaca ataupun 
hak atas penurunan emisi gas rumah 
kaca. Jenis gas rumah kaca yang dapat 
diperdagangkan dalam pasar karbon 
adalah enam jenis gas rumah kaca yang 
tercantum dalam Protokol Kyoto, yang 
meliputi karbon dioksida (CO2), metana 
(CH4), nitrat oksida (N2O), hidrofluoro-
karbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), 
dan sulfur heksafluorida (SF6).

Sistem perdagangan pada pasar karbon 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu trading 
dan crediting. Sistem trading disebut 
juga sistem perdagangan emisi atau 
Emission Trading System (ETS) atau sistem 
cap-and-trade atau batasi-dan-dagang-
kan. Umumnya sistem ini  diterapkan 
pada pasar karbon wajib,  dimana 
pembatasan emisi dilakukan berdasar-
kan adanya kebijakan pembatasan 
atau penurunan emisi gas rumah kaca. 
Pembatasan diterapkan dalam ben-
tuk mengalokasian jatah/kuota emisi 
bagi para peserta pasar karbon yang 
dilakukan di awal periode. Peserta yang 
melewati batasannya dapat membeli 
tambahan unit kuota dari mereka yang 
kuotanya tidak terpakai, sehingga ter-
jadi pasar karbon. 

Jenis sistem perdagangan pada pasar 
karbon lainnya adalah sistem crediting 
atau biasa disebut sistem baseline-
and-crediting. Dalam sistem ini tidak 
dibutuhkan adanya batasan kuota di 
awal periode seperti sistem cap-and-
trade. Komoditi yang digunakan dalam 
sistem ini disebut kredit karbon (carbon 
credit) yaitu hasil sertifikasi penurunan 
emisi akibat pelaksanaan proyek. Kredit 
karbon yang dihasilkan dari suatu 
proyek dapat dijual dan digunakan oleh 
pembeli untuk memenuhi target penu-
runan emisinya atau untuk menjadikan 
kegiatan yang dilakukan pembeli men-
jadi netral karbon atau nol emisi.  

Terbentuknya pasar karbon dimulai 
pada saat dilaksanakannya Proto-
kol Kyoto pada tahun 1997. Protokol 
Kyoto merupakan salah satu bukti 
nyata respon dunia dalam menghadapi 
ancaman perubahan iklim. Protokol ini 
memberikan kewajiban bagi negara-
negara maju untuk menurunkan emisi 
gas rumah kaca sebanyak rata-rata 5 
persen di bawah emisi pada tahun 1990 
sejak periode 2008 s.d 2012. Protokol ini 
mulai berlaku efektif pada tahun 2005 
sedangkan Indonesia meratifikasinya 
melalui Undang-Undang No. 17/2004 
tentang Pengesahan Kyoto Protocol 
To The United Nations Framework 
C’onvention On Climate Change (Proto-
kol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 
Perubahan Iklim).  Pemerintah Indone-
sia berkomitmen melalui  penyataan 
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 
dalam pertemuan negara-negara G-20 
tahun 2009 tentang kesanggupan Indo-
nesia untuk secara sukarela menurunk-
an target emisi Gas Rumah kaca (GRK) 
sebesar 26% dari Business As Usual (BAU) 
pada tahun 2020, dan target tambahan 
15% (totalnya 41%) dengan dukungan 
negara maju.

Pada Protokol Kyoto tersebut dikenal 
prinsip Common but Differentiated Respon-
sibility atau tanggung jawab yang ber-
laku umum namun berbeda kadarnya, 
dimana  negara-negara majulah yang 
terlebih dahulu melepaskan gas rumah 
kaca secara masif ke atmosfer ketika 
melakukan pembangunan di negaranya 
masing-masing. Maka setelah manfaat 
pembangunan itu diperoleh, mereka 

 
Gambar 1. Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB INdonesia 

Sumber: BPS
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MPB. Per bulan September 2013, proyek 
Indonesia yang telah mendapatkan CER 
ada 33 proyek dengan total CER yang 
didapat setara dengan kurang lebih 9.2 
juta ton Co2, sebagian besarnya dari 
proyek-proyek geothermal.

Skema lain yang masuk dalam me-
kanisme crediting adalah Verified Carbon 
Standard (VCS), dimana kredit karbon 
pada skema ini dinamakan Verified Car-
bon Unit (VCU). Di Indonesia berdasarkan 
data DNPI, sistem VCS sudah dikem-
bangkan untuk 11 proyek, dan 9 proyek 
di antaranya sudah menghasilkan 2,9 
juta VCU. Sebagian besar dari proyek-
proyek VCS ini adalah kegiatan pen-
gurangan emisi yang memang secara 
khusus diperuntukkan masuk dalam 
skema ini. Pengalaman di Indonesia 
menunjukkan bahwa pengembangan 
proyek VCS lebih mudah dibandingkan 
CDM karena persyaratan dan metodolo-
gi VCS sebagian besar adalah penyeder-
hanaan dari CDM.

Berdasarkan potensi dan respon pelaku 
swasta di Indonesia dapat diketahui 
bahwa terdapat potensi pendapatan 
negara dari PNBP transaksi kegiatan 
penyerapan dan atau penyimpa-
nan karbon dari kawasan hutan atau 
PNBP atas transaksi di pasar karbon. 
Di sisi lain pemerintah saat ini juga 
tengah mencoba untuk meningkat-
kan pendapatan negaranya. besaran 
pendapatan negara pada tahun 2016 
berdasarkan NKAPBN 2016 ditetapkan 
sebesar Rp1.822.545,8 miliar. Jumlah 
ini naik 3,5 persen apabila dibandingkan 
dengan targetnya pada APBNP tahun 
2015. Dari seluruh pendapatan neg-
ara tersebut, penerimaan perpajakan 
sebesar Rp1.546.664,6 miliar, jumlah ini  
meningkat 3,9 persen dari APBNP tahun 
2015. Sementara itu, PNBP ditetapkan 
mencapai Rp273.849,4 miliar, naik 1,8 
persen dari targetnya dalam APBNP ta-
hun 2015. Penerimaan perpajakan ma-
sih merupakan tumpuan pendapatan 
negara dalam APBN tahun 2016 dengan 
jumlah penerimaan yang mencapai 84,9 
persen dari total pendapatan negara.

Tercapainya target pendapatan negara 
diharapkan dapat terwujud melalui 
kebijakan dalam bidang pendapatan 
negara seperti: (1) kebijakan perpajakan 
diarahkan untuk optimalisasi peneri-

mempunyai kadar tanggung jawab 
yang lebih besar untuk  menurunkan 
emisi gas rumah kaca serta membantu 
negara berkembang melakukan mitigasi 
dan adaptasi. Negara-negara maju yang 
memiliki tanggung jawab untuk men-
gurangi emisi gas rumah kaca namun 
tidak dapat melakukannya sendiri dapat 
“menyuruh” pihak lain untuk melakukan 
itu atas namanya. Dengan adanya pihak 
yang membutuhkan penurunan emisi 
dan pihak yang bisa menyuplai penu-
runan emisi yang dibutuhkan, terben-
tuklah pasar karbon. (DNPI, 2013)

Potensi pasar karbon di Indonesia 
sangatlah besar, Indonesia dengan 
luas hutan yang besar mampu untuk 
menghasilkan kredit karbon yang besar 
pula. Dijelaskan lebih lanjut oleh Boer 
et al. (2009) dalam Djaenudin D. (2014), 
potensi serapan karbon melalui keg-
iatan aforestasi/reforstasi, pembangu-
nan HTI, gerakan menanam pohon dan 
pengayaan dapat mencapai 97 Gt CO2, 
dan apabila laju deforestasi di masa 
depan turun menjadi setengah dari laju 
2000-2005 (495 juta tCO2 per tahun), 
berarti akan terjadi penurunan emisi 
sekitar 250 juta tCO2 per tahun. Dengan 
harga karbon sekitar 10 USD/ tCO2, 
maka Indonesia dapat menerima sekitar 
2,5 miliar USD per tahun.

Pelaku swata di Indonesia telah mere-
spon potensi pasar karbon yang telah 
berkembang di dunia internasional. 
Jenis mekanisme pasar yang lebih 
banyak direspon di Indonesia adalah 
sistem crediting. Clean Development 
Mechanism (CDM) merupakan salah satu 
jenis mekanisme pasar yang masuk 
dalam kategori crediting. Skema CDM 
mengeluarkan sertifikat kredit karbon 
berupa Certified Emission Reduction (CER), 
setiap CER mewakili pengurangan emisi 
GRK setara satu ton karbon dioksida. 
Berdasarkan data Dewan Nasional 
Perubahan Iklim (DNPI) proyek CDM di 
Indonesia yang telah diusulkan ke UN-
FCCC adalah sejumlah 242 proyek. Dari 
total proyek tersebut, 212 proyek telah 
mendapatkan persetujuan dari Komnas 

 
Gambar 1. Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB INdonesia 

Sumber : World Bank (2013)
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terdapat potensi pendapatan 
negara dari PNBP transaksi 
kegiatan penyerapan dan atau 
penyimpanan karbon dari ka-
wasan hutan atau PNBP atas 
transaksi di pasar karbon. 



WARTA FISKAL | EDISI  #6/2015
34

OPINI

maan perpajakan tanpa mengganggu 
iklim investasi dunia usaha; (2) kebi-
jakan perpajakan yang diarahkan untuk 
menjaga stabilitas ekonomi nasional 
dengan tetap mempertahankan daya 
beli masyarakat, meningkatkan daya 
saing dan nilai tambah industri nasional; 
(3) kebijakan perpajakan yang diarahkan 
untuk mengendalikan konsumsi barang 
kena cukai; (4) peningkatan lifting  
minyak mentah dan gas yang bersum-
ber dari optimalisasi sumber migas yang 
sudah ada dan peningkatan investasi di 
lapangan baru; (5) penyesuaian target 
dividen Pemerintah atas laba BUMN 
sektor perminyakan, pertambangan, 
dan perkebunan sesuai dengan kondisi 
ekonomi makro terkini; (6) perbaikan 
pengawasan pengelolaan sumberdaya 
alam termasuk mineral dan batubara, 
perikanan, dan kehutanan; dan (7) pe-
nyesuaian tarif pengenaan PNBP secara 
berkala (revisi PP tarif dan jenis PNBP).

Kendala yang dihadapi saat ini adalah 
terjadinya kecenderungan penurunan 
nilai transaksi pada pasar karbon. 
Penurunan ini terjadi akibat adanya 
krisis di negara-negara Uni Eropa 
dapat kita lihat pada grafik , sehingga 
menurunkan kembali target penurunan 
emisinya menjadi 30%, di negara jepang 
terjadi bencana tsunami dan tragedi 
fukushima yang menyebabkan terjadi 
penurunan permintaan, dan beber-
apa inisiatif beberapa negara seperti 
Amerika dan China yang mendirikan 
pasar karbon regional. Penurunan harga 
karbon di pasar eropa saat ini berada  di 
bawah 1 Euro per tCO2. Penurunan ini 
tidak hanya terjadi di pasar eropa tetapi 

juga di semua pasar karbon. Penurunan 
di berbagai pasar karbon dapat kita lihat 
pada grafik 2.

Akan tetapi pada akhir tahun 2015 telah 
dilaksanakan pertemuan COP21 yang 
digelar di Le Bourget, Paris, dimana 
hasil pertemuan itu antara lain adalah 
menyepakati batas kenaikan suhu 
rata-rata global di bawah 2 derajat 
Celcius untuk pra industri dan berupaya 
menekannya hingga suhu 1,5 derajat 
celcius. Poin ini dianggap sebagai upaya 
signifikan mengurangi risiko dampak 
perubahan iklim ( Laisila L, 2015). Perte-
muan COP21 ini dapat merupakan mo-
mentum dimulainya kembali kegiatan 
pasar karbon. Negara maju yang saat ini 
ingin memperbaiki perekonomiannya, 
dengan meningkatkan kegiatan indus-
trinya akan terkendala dengan perjan-
jian yang telah dibuat pada pertemuan 
COP21 oleh 195 perwakilan negara. Oleh 
karena itu negara maju yang memiliki 
tanggung jawab untuk mengurangi 
emisinya sesuai perjanjian namun tidak 
dapat melakukannya sendiri dapat 
membeli karbon kepada pihak lain 
dalam skema pasar karbon.

Hasil penjualan karbon di Indonesia 
dapat merupakan sumber pendapatan 
negara yang baru yang perlu mendapat-
kan perhatian serius berupa persiapan 
regulasi dan mekanisme pemungutan-
nya. Pasar karbon ini diperkirakan akan 
berkembang dan pemerintah yang 
mendapatkan keuntungan dari kes-
empatan ini akan dapat memperoleh 
alternatif baru pendapatan negara 
yang akan meningkatkan sumber daya 
keuangan negara dalam mendukung 
agenda pembangunan, dan selain itu 
juga untuk melestarikan lingkungan 
hidup. 

Grafik 2. Perkembangan Nilai Transaksi di Berbagai Pasar Karbon

 

  Sumber : Djaenudin D. (2014)
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Kepala Subbidang Pemantauan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal

Ronald Yusuf *)  

Defisit dan Keberlangsungan  
Program JKN
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah ber-
jalan sejak 1 Januari 2014. Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN 
(UU SJSN) dan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS), program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini memberikan  
perlindungan dasar layanan kesehatan secara komprehensif bagi pesertanya.

https://img.okezone.com
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Program JKN merupakan program 
wajib bagi seluruh WNI yang bersifat 
asuransi sosial. Seluruh warga negara 
wajib membayar iuran. Untuk mereka 
yang miskin dan tidak mampu, iurannya 
sepenuhnya ditanggung oleh Pemerin-
tah. Jumlah peserta program JKN pada 
akhir tahun 2014 telah mencapai lebih 
dari 130 juta jiwa dan tumbuh menjadi 
lebih dari 155 juta jiwa pada akhir bulan 
November 2015 (laporan unaudited 
BPJS Kesehatan). Saat ini, kelompok 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 
merupakan kelompok dengan peserta 
terbanyak (lihat tabel 1).

Sumber risiko fiskal yang baru

Pada tahun 2014, berdasarkan laporan 
audit terhadap Dana Jaminan Sosial 
(DJS) Kesehatan tahun 2014, terdapat 
penurunan aset bersih DJS Kesehatan 
sebesar Rp3,3 triliun. Menurut perhi-
tungan aktuaria, selisih antara total 
iuran dan biaya pelayanan kesehatan 
pada 2014 bahkan lebih besar yakni 
Rp5,9 triliun dengan rasio klaim men-
capai 114,6%. Defisit di tahun 2014 
ini sebagian besar ditutupi oleh hasil 
pengalihan sebagian aset PT Askes dan 
program Jaminan Pemeliharaan Kes-
ehatan PT Jamsostek ke DJS Kesehatan 
pada 1 Januari 2014.

Proyeksi BPJS Kesehatan di awal tahun 
2015 memperkirakan terjadinya defisit 
di tahun 2015 sebesar Rp6-8 triliun. 
Untuk membantu ketahanan DJS Ke-
sehatan, Pemerintah bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati 
adanya cadangan Pembiayaan sebesar 
Rp5 triliun pada APBN-P tahun 2015. 
Untuk tahun 2016, Kementerian Kese-
hatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan 
memproyeksikan akan kembali terdapat 
defisit dengan jumlah sekitar +Rp14 
triliun. Untuk menutupi defisit terse-
but, Kemenkes dan BPJS Kesehatan 
mengusulkan untuk menaikkan besaran 
iuran per orang per bulan (popb) kelom-
pok Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari 
Rp19.225 menjadi Rp36.000. 

Proyeksi terkini yang dilakukan bersama 
oleh Kemenkeu, Kemenkes, dan BPJS 
Kesehatan menunjukkan defisit masih 
akan terjadi di tahun 2016 dan 2017 
masing-masing sebesar Rp6-10 triliun 
dan Rp3,5-9 triliun. Melihat data serta 
proyeksi yang ada, Menteri Keuangan 

menyatakan bahwa tanpa perbaikan 
yang segera dan komprehensif, program 
JKN dapat menjadi salah satu sumber 
risiko fiskal yang cukup besar di masa 
yang akan datang. 

Permasalahan utama

Banyak yang menyatakan bahwa 
penyebab utama defisit pada tahun 
2014 adalah rendahnya iuran kelompok 
PBI (Rp19.225 popb). Angka tersebut 
berbeda dengan yang diusulkan banyak 
pihak (Rp22.000 s.d. Rp27.000). Penye-
bab lain defisit diduga akibat mismatch 
antara besaran iuran dan biaya pelay-
anan kesehatan (pelkes). Mismatch yang 
dimaksud adalah perbedaan data biaya 
pelkes yang digunakan sebagai dasar 
menghitung iuran (data histori PT Askes 
dengan skema fee for service) dengan 
realisasi biaya pelkes menggunakan 
metode prospective payment yang dikenal 
dengan INA-CBGs. 

Tabel 2 menunjukkan rincian perkiraan 
defisit tahun 2014 berdasarkan esti-
masi aktuaria. Tabel tersebut memper-
lihatkan bahwa penyebab utama defisit 
adalah pada segmen kepesertaan PBI 
APBD dan PBPU dan BP. Rasio klaim 
kedua kelompok tersebut masing-mas-
ing adalah 248,89% dan 681,47%. Dengan 
data ini, dugaan bahwa mismatch 
merupakan penyebab utama terjadinya 
defisit tentu diragukan mengingat 
defisit tidak terjadi di seluruh segmen. 
Terlebih lagi dugaan rendahnya iuran 
PBI, dalam hal ini PBI APBN, sebagai 
penyebab utama terjadinya defisit. 
Data menunjukkan bahkan kelompok 
ini memiliki rasio klaim terendah dan 
berkontribusi sangat signifikan dalam 
menutupi sebagian defisit. 

Hal sejenis terjadi juga di tahun 2015. 
Sampai dengan bulan November, 

kelompok PBI APBD dan PBPU dan 
BP masih menjadi sumber terjadinya 
defisit (Lihat tabel 3). Perlu diperhati-
kan, data pada tabel 3 merupakan data 
biaya berdasarkan bulan pembebanan. 
Biaya sesungguhnya diyakini lebih besar 
mengingat masih adanya klaim pelkes 
yang belum ditagihkan ke BPJS  
Kesehatan. Meski demikian, tidak ber-
lebihan apabila disimpulkan bahwa pada 
tahun 2015 defisit dan rasio klaim pada 
kelompok PBI APBD menurun dibanding 
tahun sebelumnya. Sementara untuk 
kelompok PBPU dan BP, meski defisit-
nya mengalami peningkatan, rasio klaim 
kelompok ini mengalami penurunan 
yang cukup signifikan. 

Fenomena adverse selection. 

Informasi lain yang dapat membantu 
menjelaskan permasalahan sesungguh-
nya dapat kita peroleh melalui per-
bandingan tingkat utilisasi sebelum era 
JKN dengan era JKN untuk tiap segmen 
peserta. Kelompok yang dapat diper-
bandingkan tingkat utilisasinya, melihat 
karakteristik pesertanya, antara lain 
peserta program Jamkesmas dengan 
PBI APBN, Peserta Askes dengan PPU 
Pemerintah, Peserta Jaminan Peme-
liharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek 
dengan PPU BU.

 Untuk kelompok PBI APBD dan PBPU 
& BP, tidak ada kelompok khusus yang 
dapat diperbandingkan. Meski demikian, 
membandingkan peserta PBI APBD den-
gan peserta Jamkesmas masih berala-
san mengingat kriteria dasar untuk 
kelompok PBI APBD adalah mereka yang 
miskin dan tidak mampu tetapi belum 
termasuk dalam daftar PBI Pemerintah 
Pusat (PBI APBN). Sementara untuk 
kelompok PBPU & BP, data utilisasi 
yang mendekati untuk diperbandingkan 

 
Tabel 1. Jumlah Peserta Program JKN 

 Sumber: BPJS kesehatan, 2015
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adalah data Susenas dan data peserta 
Askes. Data Susenas merepresentasi-
kan utilisasi seluruh penduduk semen-
tara Askes merepresentasikan utilisasi 
kelompok penduduk yang telah lama 
memiliki jaminan kesehatan. 

Tabel 4 menunjukkan perbedaan tingkat 
utilisasi Rawat Jalan Tingkat Lanjut 
(RJTL) yang sangat mencolok terjadi 
pada kelompok PBI APBD dan PBPU 
& BP. Rerata tingkat utilisasi RJTL PBI 
APBD sejak Juli sampai dengan Desem-
ber 2014 adalah 22,5 per mil, hampir 5 
kali lipatnya tingkat utilisasi PBI APBN 
untuk periode yang sama atau rerata 
Jamkesmas tahun 2005 sampai dengan 
2010. Sementara itu, rerata tingkat util-
isasi RJTL PBPU & BP selama bulan Juli 
sampai dengan Desember 2014 nilainya 
hampir tiga kali lipat utilisasi PPU 
Pemerintah di periode yang sama atau 
hampir tujuh kali lipat data Susenas 
tahun 2005 s.d. 2009. 

Hal sejenis terjadi pada tingkat utilisasi 
Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), yang 
biaya per diagnosanya secara rerata 

jauh lebih tinggi dibanding RJTL. Tingkat 
utilisasi RITL pada PBI APBD hampir dua 
kali lipat PBI APBN atau sekira tiga kali 
lipat Jamkesmas. Hal lebih  
mencengangkan terjadi pada tingkat 
utilisasi RITL kelompok PBPU & BP yang 
nilainya sekira 24 kali lipat tingkat util-
isasi Susenas, lebih dari enam kali lipat 
utilisasi PPU Pemerintah, atau sekira 
delapan kali lipat utilisasi peserta Askes.

Informasi ini menunjukkan terjadinya 
situasi adverse selection pada kelom-
pok PBI APBD dan PBPU & BP, situasi 
dimana peserta kelompok ini adalah 
sebagian besar orang yang berisiko 
tinggi untuk mengidap suatu penya-
kit. Akibatnya, bauran kepesertaan 
menjadi tidak wajar dan tingkat utilisasi 
menjadi jauh lebih tinggi dari biasanya. 
Kelompok PBI APBD semula ditujukan 
untuk orang miskin dan tidak mampu 
yang belum tertampung dalam daftar 
PBI dan pengalihan peserta Jamkesda 
untuk diintegrasikan ke program JKN. 
Kenyataannya, kelompok ini sebagian 
besar berisikan orang-orang yang sudah 
sakit, sudah di rumah sakit, atau mer-

eka yang berisiko tinggi terhadap suatu 
penyakit yang didaftarkan oleh kepala 
daerahnya. Inilah yang menyebabkan 
tingkat utilisasi PBI APBD lebih tinggi 
secara signfikan dari PBI pusat (APBN) 
atau tingkat utilisasi Jamkesmas. 

Demikian halnya dengan kelompok 
PBPU & BP. Sebagian besar yang 
mendaftarkan diri menjadi peserta 
pada kelompok ini adalah yang berisiko 
tinggi atau sudah mengidap penyakit 
dan umumnya penyakit yang berbiaya 
tinggi. Dengan skema contributory system 
seperti yang diterapkan program JKN, 
menggunakan logika sederhana, tentu-
nya situasi ini pasti akan terjadi. Situasi 
ini pun sangat umum terjadi di banyak 
negara yang menerapkan skema yang 
sama. Untuk alasan ini, pada awal 
transformasi PT Askes menjadi BPJS 
Kesehatan, Kemenkeu meminta agar 
aset PT Askes seharusnya lebih banyak 
dialihkan ke DJS Kesehatan dibanding 
ke aset BPJS Kesehatan (rasio 2:1). 

Masalah lainnya. Terdapat beberapa 
penyebab lain atas defisit yang ter-
jadi pada program JKN. Salah satunya 
adalah perilaku moral hazard baik yang 
dilakukan oleh peserta maupun penye-
dia layanan. Sebagian peserta mem-
bayar iuran program JKN hanya pada 
saat hendak mendapatkan layanan 
atau pada saat sakit saja. Ketika sudah 
sembuh, peserta ini tidak membayar 
iuran. Situasi ini didukung juga oleh 
peraturan yang memungkinkan peserta 
tetap mendapatkan layanan kesehatan 
meski mereka tidak membayar iuran 
selama 3 bulan untuk PPU atau 6 bulan 
untuk PBPU & BP. Perilaku ini tercermin 
pada rasio kolektibilitas kelompok PBPU 
& BP yang hanya sebesar 74,63% pada 
tahun 2014 dan 62,42% untuk tahun 
2015 (laporan unaudited 2015). 

Perilaku moral hazard dari penyedia 
layanan (termasuk obat dan alat ke-
sehatan) juga diyakini turut berperan 
dalam terjadinya defisit. Tidak sedikit 
ditemukan penyedia layanan yang 
memanipulasi kode diagnosa untuk 
mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. 
Kondisi unbundling juga cukup sering 
ditemukan. Ini merupakan cara pe-
nyedia layanan mendapatkan fee yang 
besar dengan cara meminta peserta 
untuk berkunjung beberapa kali dalam 

Tabel 2. Biaya (bulan pelayanan) dan Iuran Tahun 2014 (Rp triliun)                                               

 Sumber: BPJS kesehatan, 2015 

Tabel 3. Biaya (bulan pembebanan) dan iuran s.d Nov 2015  
(Rp Triliun)

 Sumber: BPJS kesehatan, 2015
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waktu yang berdekatan.

Masih terdapat penyebab lain atas 
terjadinya defisit. Pada umumnya hal 
tersebut merupakan satu kesatuan 
dengan permasalahan lain pada pro-
gram JKN dan merupakan satu sistem 
dalam layanan kesehatan di negara ini. 
Hal-hal ini tidak dibahas dalam tulisan 
ini mengingat fokus tulisan ini ada pada 
permasalahan defisit program JKN.

Solusi adverse selection. 

Permasalahan-permasalahan yang 
terjadi pada pelaksanaan program JKN 
pada dua tahun pertama merupakan 
hal yang umum terjadi pada awal 
pelaksanaan di banyak negara yang 
menjalankan program sejenis. Memper-
baiki masalah-masalah tersebut, yang 
sesungguhnya sudah ada sejak lama di 
Indonesia, membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar. Sebagian besar negara 
lain membutuhkan lima sampai dengan 
sepuluh tahun untuk mencari bentuk 
disain dan menyusun ketentuan yang 
paling tepat diterapkan untuk nega-
ranya.

Ancama utama saat ini akan keber-
langsungan program JKN, dan tentunya 
memberikan tekanan kepada fiskal, 
adalah situasi adverse selection pada ke-
lompok PBPU dan BP. Situasi ini secara 
bertahap akan menghilang seiring den-
gan bergabungnya mereka yang berisiko 
rendah untuk terkena penyakit. Pada 
umumnya mereka adalah penduduk 
yang berusia relatif muda dan memiliki 
kemampuan ekonomi yang baik. 

Gambar 1 menunjukkan terdapat penu-
runan yang signifikan pada biaya popb 
kelompok PBPU dan BP seiring dengan 

meningkatnya jumlah peserta kelom-
pok tersebut. Solusi kunci masalah 
ini adalah meningkatkan kepesertaan 
kelompok ini secara signifikan. 

BPJS Kesehatan telah melakukan 
banyak upaya untuk meningkatkan 
kepesertaan kelompok ini. Bekerja sama 
dengan perbankan dan pasar modern 
(seperti Indomart dan Alfamart) dilaku-
kan guna meningkatkan kemudahan 
peserta untuk mendaftar atau mem-
bayar iuran. Kajian bersama dengan 
lembaga donor juga dilakukan dengan 
memberikan insentif subsidi ke calon 
peserta (bebas iuran untuk satu peserta 
lain untuk tiap peserta yang mendaf-
tar). Hasilnya masih jauh dari yang 
diharapkan. Perkembangan terkini, BPJS 
Kesehatan memperkirakan hanya sep-
ertiga dari jumlah penduduk dikelompok 
ini yang terdaftar menjadi peserta BPJS 
Kesehatan sampai dengan akhir tahun 
2015.  Beberapa kajian menunjukkan 
bahwa penyebab utama rendahnya 
kepesertaan di kelompok ini sesung-
guhnya adalah rendahnya willingness to 
pay penduduk kelompok ini, bukan pada 
sulitnya akses untuk mendaftar/mem-
bayar atau kesulitan keuangan. 

Permasalahan adverse selection pada 
kelompok PBPU dan BP merupakan 
masalah klasik yang ditemui diban-
yak negara yang menjalankan skema 
mandatory contributory program seperti 
JKN. Sejauh informasi yang didapatkan 
penulis, selain Jepang, tidak ada negara 
yang memiliki tingkat kepesertaan di 
atas 70% untuk sector informal pada 
program yang bersifat contributory. 
Untuk berhasil, Jepang didukung oleh 
database management dan law enforce-
ment yang luar biasa ditambah relatif 
tingginya besaran co-payment dan 
subsidi yang besar baik dari Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah. Negara 
seperti Thailand memutuskan untuk 
membiayai secara penuh untuk sektor 
informal mereka. Terdapat juga negara, 
seperti Filipina, yang mencoba melaku-
kan ear marking dengan penerimaan 
cukai rokok, untuk pembiayaan layanan 
kesehatan sektor informalnya. Hal ini 
didasari pemikiran bahwa rokok atau 
sejenisnya memberi dampak buruk ter-
hadap kesehatan orang disekitarnya.

Melihat tax ratio Indonesia yang masih 

Tabel 3. Biaya (bulan pembebanan) dan iuran s.d Nov 2015  
(Rp Triliun)

Sumber: BPJS kesehatan, 2015
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relatif rendah dan kebutuhan belanja 
yang besar untuk infrastruktur, mem-
biayai seluruh iuran untuk kelompok 
sektor informal rasanya sulit dan 
belum tepat dilakukan dalam waktu 
dekat. Melakukan ear marking dengan 
penerimaan cukai rokok mungkin bisa 
dilakukan untuk membiayai subsidi ke 
targeted sector pada kelompok ini seperti 
nelayan, petani, dan/atau kelompok 
lainnya. 

Hal lain yang dapat dilakukan di Indo-
nesia adalah dengan mengintegrasikan 
tagihan atau pembayaran jasa listrik 
dengan pembayaran iuran program 
JKN. Tidak seperti banyak negara lain, 
penyediaan dan penyaluran jasa listrik 
di Indonesia hanya melalui satu peru-
sahaan saja (monopoli) dan merupakan 
Badan Umum Milik Negara yaitu PT 
PLN. Idenya adalah, seseorang tidak 
dapat membayar tagihan atau membeli 
jasa listrik apabila orang tersebut belum 
membayar iuran program JKN. Caku-
pan listrik, dalam hal penduduk, sudah 
mencapai +90% dari total penduduk. 
Apabila berhasil dilaksanakan, diyakini 
akan terdapat penambahan jumlah 
peserta PBPU & BP yang signifikan. Hal 
ini sebaiknya dilakukan secara bertahap 
berdasarkan wilayah dan/atau jumlah 
daya yang diterima seseorang. Meng-
ingat program JKN merupakan program 
wajib bagi seluruh warga, ide tersebut 
sangat mungkin untuk diterapkan. 
Meski demikian, di sisi lain, Pemerintah 
secara simultan perlu meningkatkan 
ketersediaan fasillitas kesehatan meng-
ingat dengan jumlah kepesertaan yang 

sekarang saja sudah banyak peserta 
yang mengeluhkan panjangnya antrian.

Solusi lainnya

Terkait perilaku moral hazard dari peserta 
dan penyedia layanan kesehatan, 
Pemerintah perlu menerapkan aturan 
yang lebih memberi efek jera. Bagi 
peserta yang hanya memanfaatkan 
layanan hanya pada saat membutuh-
kan, Pemerintah perlu mengurangi grace 
period dan perlu memberikan ‘huku-
man’ yang berat mengingat peserta 
seperti ini sesungguhnya berbuat ‘jahat’ 
terhadap peserta yang teratur mem-
bayar iuran. Saat ini, hal-hal tersebut 
coba diterapkan Pemerintah melalui 
revisi Perpres yang berlaku dengan 
mengurangi grace period yang sebel-
umnya 3 bulan untuk PPU dan 6 bulan 
untuk PBPU & BP menjadi 1 bulan 
untuk keduanya. Selain itu, ketentuan 
ini juga mulai memperkenalkan denda 
bagi mereka yang menunggak dan ingin 
mendapatkan layanan kesehatan rawat 
inap. Dalam waktu 45 hari sejak status 
menunggak dihapuskan, seseorang di-
haruskan membayar denda senilai 2,5% 
untuk tiap bulan tertunggak atas biaya 
layanan kesehatan rawat inap yang 
diperoleh. Ketentuan baru ini mungkin 
belum optimal dalam menyelesaikan 
masalah. Solusi yang lebih tepat mung-
kin dapat diketahui setelah melihat 
efektivitas ketentuan ini.

Terkait perilaku moral hazard penyedia 
layanan kesehatan, pengawasan dan 
penerapan hukuman perlu diting-
katkan. Pengawasan perlu dilakukan 

secara lebih intensif dan diperkuat. 
Bagi mereka yang terbukti melakukan 
fraud, perlu diberi hukuman berat. 
Menyertakan masyarakat umum 
dalam pengawasan, dengan membuka 
saluran penyampaian laporan atas 
fraud yang terjadi, akan dapat menam-
bah efektivitas pengawasan dan efek 
jera. Revisi Perpres terbaru terkait 
Jaminan Kesehatan memberikan 
amanah kepada Menteri Kesehatan 
untuk mengatur secara detil tentang 
penanganan fraud dimaksud. 

Penutup

Program JKN baru berjalan selama dua 
tahun. Banyak hal yang terjadi selama 
dua tahun tersebut. Ada yang baik ada 
juga yang tidak baik. Permasalahan 
yang sebelumnya tidak diperkirakan 
pun mulai bermunculan. Terlepas dari 
itu semua, dalam kurun waktu dua 
tahun ini, secara keseluruhan banyak 
pihak menyatakan bahwa imple-
mentasi JKN masih dalam trek yang 
benar. Memperbaiki banyak masalah 
yang telah ada selama puluhan tahun 
di negara ini membutuhkan waktu 
yang tidak sebentar. Banyak negara 
membutuhkan waktu 5-10 tahun 
untuk mendapatkan disain program 
kesehatan nasional yang paling tepat 
untuk negaranya.

Terkait permasalahan defisit dalam 
dua tahun pelaksanaan JKN, hasil 
analisa menunjukkan permasalahan 
utama disebabkan oleh terjadinya 
situasi adverse selection di dua kelom-
pok peserta yaitu PBI APBD dan PBPU 
& BP. Situasi ini merupakan hal yang 
biasa terjadi di banyak negara dan 
sayangnya belum ada yang benar-
benar berhasil menanganinya. Solusi 
untuk masalah ini pada umumnya 
adalah membiayai seluruh iuran 
untuk kelompok PBPU & BP dan/
atau menerapkan suatu strategi yang 
sangat keras yang bisa memaksa 
seseorang untuk menjadi peserta 
dan membayar iuran secara teratur. 
Terkait solusi terakhir, integrasi iuran 
JKN dan jasa listrik diyakini dapat 
mewujudkannya. 

Gambar 1. Tren biaya, iuran, dan peserta PBPU & BP

  Sumber: BPJS kesehatan, 2005
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Penjelasan Mengenai Kelompok Kepesertaan

Kelompok PBI APBN adalah mereka yang miskin dan tidak 
mampu yang iurannya dibayar penuh oleh Pemerintah pusat 
sebagaimana diatur dalam UU SJSN. Kriteria dan jumlah PBI 
ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jumlah PBI diupdate tiap 
6 bulan dengan usulan berjenjang dari Dinas Sosial terendah 
di suatu daerah. 

Sementara itu, kelompok PBI APBD semula ditujukan untuk 
mereka yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu 
tetapi belum terdaftar dalam PBI pusat. Dalam perkemban-
gannya, kriteria kelompok ini diperluas menjadi siapa saja 
yang iurannya dibayarkan oleh Pemda, termasuk mereka 
yang tidak miskin dan/atau tidak mampu. Salah satu per-
timbangan utama perluasan kriteria ini adalah batas waktu 
integrasi peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke 
program JKN yang diberikan sampai dengan akhir tahun 2016. 
Peraturan Presiden 111 tahun 2013 menyatakan bahwa be-
saran iuran untuk kelompok ini disamakan dengan iuran PBI 
yakni sebesar Rp19.225 popb.

UU SJSN sesungguhnya tidak mengenal istilah kelompok 
peserta PBI APBD. Setiap orang yang termasuk dalam kriteria 
miskin dan tidak mampu semestinya termasuk ke dalam 
kelompok PBI yang iurannya bersumber dari APBN. Kalau-
pun Pemda ingin menyertakan warganya menjadi peserta 
program JKN, iuran yang dibayar semestinya sama dengan 
iuran untuk kelompok mandiri yakni kelompok Peserta Bukan 
Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP). Penyebab 
utama munculnya istilah ini adalah anggapan keliru terha-
dap Pemerintah Pusat yang menetapkan jumlah PBI hanya 
sebanyak 86,4 juta jiwa di tahun 2014 dari yang semestinya 
menurut mereka berdasarkan data PPLS tahun 2011 sebesar 
96,7 juta jiwa. Selisih dari jumlah tersebut itu lah yang di-
harapkan kontribusi Pemda untuk membiayainya. Pandangan 
ini sangat keliru dan perlu diklarifikasi. Sampai dengan akhir 
tahun 2013, tidak ada database yang cukup dapat diandalkan 
untuk menjawab berapa banyak jiwa yang sesungguhnya 

masuk kriteria miskin dan tidak mampu. Data PPLS tahun 
2011 merupakan data survei atas 40% (96,7 juta jiwa) pen-
duduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah dan 
tidak pernah menyebut diangka berapa batasan miskin dan 
tidak mampu dan tidak pernah menyebut bahwa seluruh 
96,7 juta jiwa tersebut termasuk dalam kriteria miskin dan 
tidak mampu. Mengingat tidak ada data yang dapat digu-
nakan, maka Kementerian Keuangan mengusulkan untuk 
menggunakan besaran jumlah peserta Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2013 yakni sebesar 86,4 
juta jiwa.

Kelompok peserta berikutnya adalah Peserta Penerima 
Upah (PPU) baik itu yang bekerja pada penyelenggara negara, 
disebut dengan istilah PPU Pemerintah, maupun yang bekerja 
pada bukan penyelenggara negara, disebut dengan istilah 
PPU Badan Usaha (BU). Besaran iuran bagi mereka ditetap-
kan sebesar 5% atas penghasilan bulanan mereka sampai 
dengan batas tertentu. 

Kelompok peserta terakhir adalah kelompok Peserta Bukan 
Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP). Pada 
dasarnya kelompok ini mewakili kelompok sektor informal 
yang dalam hal ini berarti mereka mendapatkan penghasilan 
bukan dari pemberi kerja (self employed). Pensiunan PNS 
dan veteran, berdasarkan Perpres 111 tahun 2013 terma-
suk dalam kelompok Bukan Pekerja. Meski demikian, data 
BPJS Kesehatan tahun 2014 yang digunakan dalam tulisan 
ini memasukkan kelompok Pensiunan PNS dan veteran ke 
dalam kelompok PPU Pemerintah. Hal ini yang menyebabkan 
klaim rasio PPU Pemerintah relatif tinggi, yakni 98,2%. Apabila 
kelompok ini dipisahkan, klaim rasio PPU Pemerintah diyakini 
berkurang signifikan. Besaran iuran untuk kelompok ini dibe-
dakan berdasarkan manfaat kelas akomodasi yang diterima 
peserta. Untuk iuran popb kelas 3, 2, dan 1 masing-masing 
ditetapkan sebesar Rp25.500, Rp49.500, dan Rp52.500 (Per-
pres 111 tahun 2013).
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Berpikir Positif,  
Bertindak Positif  
Dan Tentukan  
Visi Kehidupan

Bila kita berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, yang semuanya dengan hati yang 
baik, semua kebaikan akan kembali kepada diri kita. Kalimat penuh hikmah tersebut 
sangat relevan dengan karakter tokoh inspiratif kita edisi ini. Kalimat penuh makna 
yang diucapkan oleh seorang tokoh agama yang banyak mengundang simpati semua 
kalangan yang berbeda suku dan agama karena isi nasehatnya yang bisa diterima oleh 
semua golongan masyarakat. Siapa lagi orang yang tidak mengenal KH. Abdullah Gym-
nastiar atau lebih dikenal dengan panggilan Aa Gym. Ya, beliaulah yang menggugah 
jiwa-jiwa yang letih, jiwa-jiwa yang lemah, dan jiwa-jiwa yang kering dari sentuhan 
ilahi menjadi kuat dan hidup ketika mendengar petuah-petuahnya.

Sesungguhnya kehidupan adalah ajang 
kompetisi. Kehidupan adalah arena bagi 
setiap insan untuk berlomba-lomba 
menjadi yang terbaik. Terbaik amal 
perbuatannya, terbaik ucapannya dan 
terbaik karya-karyanya. Allah SWT telah 
menganugerahkan pada diri manusia, 
potensi kelebihan dan kebaikan dan 
juga kelemahannya. Anugerah ilahi 
selalu diberikan kepada umatnya dari-
mana pun asalnya. Potret kehebatan 
dan keindahan anugerah ilahi tersebut 

dapat kita temukan pada sosok pria he-
bat ini. Bagaimana tidak dibilang hebat 
atau luar biasa? Di usianya yang masih 
tergolong muda, laki-laki kelahiran 
Banda Aceh, 9 Agustus 1971 tersebut 
telah berhasil menduduki kursi eselon 2 
di unit bergengsi yang bisa disebut seb-
agai think tank-nya pemerintah di bidang 
ekonomi. Ya, di Badan Kebijakan Fiskal, 
Kementerian Keuangan yang dikenal 
sebagai unit prestise karena dari sinilah 
segala kebijakan fiskal dan ekonomi 

makro pemerintah digodok, pria beranak 
tiga ini meraih kesuksesannya. 

Syurkani, nama pejabat muda, cerdas 
dan religius tersebut. Pria peraih gelar 
Sarjana Ekonomi, spesialisasi Manaje-
men Keuangan, Universitas Syiah Kuala, 
Banda Aceh pada 1995. Selepas kuliah, 
tidak menunggu waktu lama, beliau 
diterima sebagai karyawan Departe-
men Keuangan dan ditugaskan pada 
Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar 
Negeri, Sekretariat Jenderal Departe-

INSPIRASI
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men Keuangan. Tugas pokok yang tidak 
lepas dari hubungan kerja sama luar 
negeri menjadi pekerjaan laki-laki yang 
hobi travelling dan fotografi ini. Selama 
menjalankan kewajibannya sebagai 
pegawai negeri sipil di lingkungan 
Departemen Keuangan saat itu, tidak 
menghalanginya untuk terus belajar, 
bekerja dan belajar serta disiplin. 

Hidup harus memiliki visi dan tujuan 
yang jelas dan harus dimulai sebagai 
mimpi yang suatu saat harapan itu 
akan menjadi suatu kenyataan yang 
terwujud, begitulah kira-kira prinsip  
hidup beliau sejak pertama kali men-
gabdi di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Demi mewujudkan visi 
kedepan dalam rangka meraih cita-cita 
menjadi bagian yang terbaik dalam 
organisasi, peraih bea siswa PPSDM, 
BPPK, Kementerian Keuangan untuk 
S2 bidang Ekonomi Keuangan di State 
University of New York di Buffalo, New 
York Amerika Serikat ini terus men-
gasah kemampuan bahasa asingnya 
dan terus belajar hingga mendapatkan 
kesempatan belajar ke negeri Paman 
Sam tersebut pada akhir 1999 sampai 
dengan awal 2002. 

Konsistensi dan komitmen dalam 
pekerjaan dengan terus membangun 
dan memperbaiki karir terus dilakukan. 
Sejak pertama kali masuk menjadi PNS 
di lingkungan Kementerian Keuangan, 
beliau terus membangun track positif 
dalam karirnya. Siapapun pemimpin-
nya, konsistensi dan integritas dalam 
bekerja tetap terjaga tanpa terpengaruh 
bagaimana karakter pemimpinnya. 
Dalam arti tetap memberikan kinerja 
yang sama baik dalam kualitas maupun 
kuantitas. 

Pencapaian terhadap visi yang telah 
ditetapkan sejak awal berkarir mem-
buahkan hasil positif. Hal itu terjawab 
dengan lolosnya beliau melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang master/S2 
ke Amerika Serikat melalui bea siswa 
PPSDM, BPPK, Kementerian Keuangan. 
Ketekunan dan keuletan menghadapi 
persaingan kehidupan sudah ditanam-
kan oleh orang tua sejak dini. Latar 
belakang ayah yang aktifis politik dan 
abdi negara di Kementerian Agama 
di kampung halamannya yang selalu 
mengedepankan pendidikan dan  

kedisiplinan membuahkan hasil yang 
membanggakan bagi anak-anaknya. 
Selain bapak Syurkani yang sukses 
menduduki eselon 2 di Kementerian 
Keuangan dalam usia yang sangat 
muda, beberapa saudara bapak Syur-
kani juga meriah kesuksesan dalam 
pendidikan dan karirnya. Kakak perem-
puan beliau berkarir sebagai dokter 
spesialis di RS Harapan Kita, Jakarta, 
kakak laki-laki berkarir sebagai notaris 
yang tinggal di Jakarta. Bahkan adik be-
liau menjadi Profesor di bidang Manaje-
men Pelabuhan dan menjadi dosen luar 
biasa yang mengajar di perguruan tinggi 
di Malaysia dan Turki.

Belum cukup dengan pencapaian 
gelar master dari negeri Paman Sam, 
pria yang sebetulnya lebih menyukai 
ilmu fisika dan eksakta, melanjutkan 
studinya ke jenjang doktoral.  Melalui 
seleksi bea siswa pemerintah Austra-
lia, beliau lolos ke program S3. Pada 
2006 berangkatlah beliau ke Australia 
untuk menimba ilmu di Victoria Univer-
sity, Melbourne pada program Ekonomi 
Murni. Babak kehidupan baru di negeri 
orang pun dimulai. Belajar dan melaku-
kan penelitian menjadi pekerjaan yang 
harus dilakukan untuk meraih sukses. 
Sifat optimisme, selalu berpikir positif 
dan keyakinan selalu ada jalan keluar 
sudah terpatri pada benak beliau. Fokus 
pada penelitian tentang inflasi dan ke-
bijakan moneter menjadi tema disertasi 
S3. Dengan tema disertasi “Ekspektasi 
Inflasi dan Kebijakan Moneter” berhasil 
dipertahankan di depan para penguji 
pada 2009. Hanya dalam kurun waktu 
tiga tahun yaitu dari 2006 – 2009 beliau 
berhasil menyelesaikan studi S3 nya 
dengan waktu yang terbilang cukup 
singkat. Suatu prestasi tersendiri dan 
luar biasa yang telah dicapainya.

Ayah dengan tiga anak, yang pertama 

sudah menginjak remaja yaitu kelas 
3 SMA ini, kembali lagi ke tanah air 
dengan penuh rasa syukur dan opti-
misme. Berbekal gelar PhD Ekonomi 
menjadikan beliau salah satu pejabat 
penting dan menonjol di BKF. Pemimpin 
di lingkungan Kementerian Keuangan 
pun tidak menyia-nyiakan potensi emas 
pada diri beliau, maka pada usia yang 
muda beliau diserahi amanah untuk 
memimpin pada salah satu unit eselon 
2 di Kementerian Keuangan, sebagai 
Kepala Pusat pada Pusat Kebijakan  
Pembiayaan Perubahan Iklim dan 
Multilateral. Suatu unit yang bertugas 
menangani kebijakan pembiayaan 
perubahan iklim dan kebijakan multi-
lateral. 

Multilateral salah satunya ikut berpar-
tisipasi dalam pembahasan agenda 
internasional. PKPPIM bertugas mena-
tausahakan penyertaan modal negara 
di lembaga-lembaga keuangan interna-
sional, seperti World Bank, ADB, IDB dan 
lain-lain. Untuk perubahan iklim, PKP-
PIM lebih banyak menangani kebijakan 
di bidang pendanaan di bawah otoritas 
fiskal, termasuk mekanisme penyaluran 
anggaran untuk kebijakan perubahan 
iklim dan termasuk kebijakan insentif 
pada perubahan iklim. PKPPIM mem-
bantu Menteri Keuangan dan Kepala 
BKF dalam perumusan kebijakan di 
bidang pendanaan perubahan iklim dan 
lembaga keuangan internasional. 

Semua tugas-tugas tersebut beliau 
laksanakan dengan penuh disiplin dan 
tanggung jawab. Bekerja yang terbaik 
untuk diri sendiri akan memberikan 
yang terbaik buat orang lain. Segala 
sesuatu harus dilihat optimisme. Tentu-
kan visi dalam berkarir. Selalu bisa me-
nolong orang lain dalam kondisi apapun. 
Begitulah prinsip hidup beliau.

INSPIRASI

 
Bekerja yang terbaik untuk diri 
sendiri akan memberikan yang 
terbaik buat orang lain. Segala 
sesuatu harus dilihat opti-
misme. Tentukan visi dalam 
berkarir. Selalu bisa menolong 
orang lain dalam kondisi apa-
pun. 
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FISKALISTA

Badan Kebijakan Fiskal mengadakan Workshop untuk 
persiapan penyeleggaraan Sidang Tahunan (ST) IDB 2016. 
pada tanggal 7 Desember 2016. Acara dibuka oleh Wawan 
Juswanto Kepala Bidang Forum Multilateral, Pusat Kebijakan 
Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF. Wawan menjelaskan 
latar belakang Workshop yang akan diselenggarakan selama 
dua hari tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Kemente-
rian Keuangan yang merupakan focal point kerja sama dengan 
lembaga keuangan internasional.

Saat ini Indonesia memegang posisi Ketua Dewan Gubernur 
Islamic Development Bank (IDB) tahun 2015/2016. Keketuaan 
tersebut diserahkan pada penutupan Sidang Tahunan IDB 
ke-40 pada tanggal 11 Juni 2015 di Maputo, Mozambik. Pe-
nyerahan keketuaan tersebut menegaskan kembali Resolusi 
Dewan Gubernur IDB No. BG/5-435 yang telah diputuskan 
pada Sidang Tahunan IDB ke-39 tahun 2013 di Jeddah, Arab 
Saudi yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Sidang 
Tahunan IDB ke-41 tahun 2016  (ST IDB 2016).

“Sebagai Ketua Dewan Gubernur IDB, Kementerian Keuangan 
akan berperan sebagai tuan rumah sekaligus Ketua Sidang 
yang meliputi Sidang Dewan Gubernur IDB, Majelis Umum 
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector 
(ICD), Majelis Umum the International Islamic Trade Finance 
Corporation (ITFC), dan Majelis Umum the Islamic Corporation for 
the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC). Sebagai focal 
point kerja sama dengan lembaga keuangan internasional, 
Kementerian Keuangan RI bertanggungjawab pada penye-
lenggaraan rangkaian ST IDB 2016 yang akan diselenggarakan 
pada tanggal 15 s.d. 19 Mei 2016 di Jakarta”, jelas Wawan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan perlunya kerjasama antar 
instansi untuk menyukseskan acara yang akan berpengaruh 
pada citra Indonesia sebagai tuan rumah. “Ini merupakan 
kegiatan kenegaraan yang sangat besar, dan ini akan sangat 
berdampak pada nama baik negara Indonesia. Untuk itu 
membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang sangat baik 
antar instansi demi mensukseskan acara besar ini”, tegas 
Wawan.

Selain dihadiri oleh panitia persiapan dan pelaksanaan ST IDB 
2015 yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indone-
sia dan BAPPENAS, acara ini juga mengundang narasumber 
dari Kementerian Luar Negeri, Simon Sukarna dan Gogot 
Pragota; Polda Metro Jaya, AKBP Dahana dan perwakilan 
Jakarta Convention Center, Ghufron. Pada kesempatan 
tersebut, Polda Metro Jaya dan Jakarta Convention Centre (JCC) 
menyatakan siap untuk memberikan dukungan dalam peny-
elenggaraan Sidang Tahunan Islamic Development Bank  Ke-41 
yang akan berlangsung di Jakarta, 15-19 Mei 2016

Acara ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung 
rangkaian proses persiapan Sidang Tahunan (ST). Selain itu 
acara ini juga bertujuan untuk memberikan bekal bagi sumber 
daya manusia (Liaison Officer) yang nantinya bertugas untuk 
mengatur delegasi, keamanan dan pengorganisasian, penan-
ganan permasalahan pada saat acara. (gh)

Workshop Persiapan Penyelenggaraan  
Sidang Tahunan Islamic Development Bank 
2016

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Untuk Tahun Anggaran 2016, belanja negara diperkiraan 
mencapai 2.095 triliun rupiah. Hal tersebut harus didukung 
dengan sumber pendanaan terbesar yaitu dari pendapa-
tan negara (pajak maupun bukan pajak) dan pembiayaan 
yang berasal dari hutang ataupun obligasi negara. Target 
pendapatan negara adalah sekitar 1.822 triliun rupiah, 
dimana dapat berkontribusi sebesar 43% dalam membi-
ayai belanja negara. Realisasi pendapatan negara pada 
tahun 2015 adalah sebesar 1.504 triliun rupiah, dimana 
jika dibandingkan dengan target pendapatan pada tahun 
2016 hanya mencapai 82.5%. Oleh karena itu, pemerintah 
melalui Kementerian Keuangan masih tetap melakukan 
strategi untuk mencapai pendapatan negara yang optimal. 
Proporsi terbesar pendapatan negara adalah dari perpa-
jakan. Pajak penghasilan merupakan kontribusi terbesar 
pendapatan perpajakan, yang diikuti oleh PPN dan PPnBM 
serta pendapatan cukai. Untuk mencapai target pendapatan 
negara tahun 2016, Kementerian Keuangan tetap melaku-
kan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk menggali 
potensi pajak lebih besar dan menambah objek pajak tidak 
langsung. 

Untuk postur belanja negara tahun 2016, sesuai 
dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, maka Dana Desa menjadi anggaran khusus 
diluar Transfer ke Daerah, yaitu sebesar 1% terha-
dap total belanja negara. Selain itu, alokasi transfer 
ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan 
sebesar 17.7% dari anggaran tahun 2015 sebesar 
664 triliun rupiah dikarenakan perubahan struktur 
Dana Alokasi Khusus yang disesuaikan dengan 
Nawa Cita untuk mempercepat pembangunan dan 
penyediaan infrastruktur di daerah. Untuk belanja 
pemerintah pusat, porsi terbesar adalah untuk 
fungsi pelayanan umum dan ekonomi. Hal terse-
but dimungkinkan untuk mendukung pencapaian 
prioritas pemerintah dalam penyediaan sarana dan 
prasarana publik serta mendorong perekonomian 
Indonesia yang berkelanjutan. 

Statistik
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Global Competitiveness Index (GCI)

GCI adalah indeks kualitas kelembagaan, kebijakan, dan fak-
tor-faktor lainnya yang akan menentukan daya saing (com-
petitiveness) dan tingkat produktivitas suatu negara. Tingkat 
produktivitas ini pada gilirannya akan menentukan tingkat 
kemakmuran dan imbal hasil investasi dan pertumbuhannya 
di negara tersebut. GCI negara-negara di dunia akan  dipub-
likasikan dalam The Global Competitiveness Report (GCR) setiap 
tahun oleh the World Economic Forum. Komponen penilaian GCI 
sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 12 pilar :  institutions, 
infrastructure, macroeconomic environment, health and primary 
education, higher education and training, goods market efficiency, 
labor market efficiency, financial market development, technological 
readiness, market size, business sophistication, and innovation. 

Untuk competitiveness ranking periode 2015-2016, Indonesia 
menduduki peringkat ke-37 dari 140 negara yang disurvei.

Logistics Performance Index (LPI)

LPI adalah indeks yang secara komprehensif menggambarkan 
tingkat kemudahan dan efisiensi pemindahan dan pengiriman 
barang dalam suatu negara. Indeks ini diukur dengan skala 1 
s.d 5 (semakin tinggi nilainya semakin baik) atas 6 indikator 
utama, yaitu customs clearance process, infrastruktur, pen-
giriman barang secara internasional, kompetensi dan kualitas 
layanan logistik, tracking dan tracing terhadap pengiriman, 
serta ketepatan waktu. Data dalam penentuan indeks ini di-
kumpulkan oleh the World Bank bekerjasama dengan institusi 
pendidikan, lembaga internasional, perusahaan swasta, dan 
perseorangan yang terlibat dlaam logistic internasional. 

Peringkat Indonesia pada tahun 2014 adalah di urutan 53 
dengan skor 3,08.

Public Private Partnerships (PPP)

PPP atau KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) adalah bentuk 
kontrak jangka panjang antara pemerintah dan pihak swasta 
dalam penyediaan asset dan layanan publik. Dalam oper-
asinya pihak pemerintah dan swasta akan melakukan sharing 
asset dan keahlian. Demikian juga risiko dan keuntungan 
akan dibagi berdasarkan perjanjian tertentu. Karakteristik 
dalam kontrak PPP antara lain : (i) pihak swasta mengambil 
alih fungsi pemerintah dalam periode waktu tertentu, (ii) 
pihak swasta akan menerima kompensasi atas pelaksanaan 
fungsinya, baik langsung maupun tidak, (iii) pihak swasta akan 
menanggung risiko yang timbul, dan (iv) fasiltas publik, tanah, 
atau sumber daya lainnya bisa ditransfer atau digunakan 
pihak swasta.

Tax Ratio dan Tax Buoyancy

Tax ratio dan tax buoyancy sering kali dijadikan parameter untuk 
mengukur efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak, serta 
ukuran tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyara-
kat di suatu negara. Tax ratio adalah perbandingan antara 
jumlah pajak yang berhasil dipungut terhadap nilai Produk 
Domestik Bruto (PDB). Sedangkan tax buoyancy adalah uku-
ran sensitivitas perubahan penerimaan perpajakan terhadap 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Tax Buoyancy dihitung dengan membagi besarnya angka 
penerimaan pajak riil dengan angka pertumbuhan PDB riil 
dengan tahun dasar yang sama.

Koefisisen Gini (Gini Ratio)

Koefisien gini (gini ratio) adalah salah satu ukuran yang pal-
ing sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan 
pendapatan secara menyeluruh dalam suatu negara. Sema-
kin tinggi nilai koefisien gini berarti ketimpangan pendapatan 
negara tersebut juga semakin besar. 

Koefisien gini didasarkan pada suatu kurva yang meru-
pakan hubungan antara distribusi variabel pengeluaran atau 
pendapatan dengan distribusi yang mewakili persentase 
kumulatif penduduk yang dikenal dengan kurva Lorenz.

Angka Gini ratio Indonesia tahun 2011 s.d. 2014 stagnan di 
angka 0.41.

Quantitative Easing 

Quantitative Easing adalah kebijakan moneter yang ditempuh 
oleh bank sentral suatu negara untuk meningkatkan uang 
yang beredar di masyarakat tanpa menurunkan tingkat suku 
bunga. 

Quantitative Easing bisa dilakukan jika suku bunga acuan di 
negara yang bersangkutan sudah sangat rendah, yaitu sudah 
mendekati atau bahkan mencapai nol persen. Misalnya 
adalah Quantitative Easing yang dilakukan oleh the Fed. Untuk 
merangsang ekonomi Amerika Serikat, The Fed membeli surat 
hutang negara dari pemerintah ataupun bank-bank komersial 
melalui pasar terbuka sehingga mereka mendapatkan sun-
tikan dana segar untuk membiayai berbagai hal. Pemerintah 
dapat menggunakannya untuk membiayai anggaran penge-
luaran sedangkan bank-bank komersial dapat menggunakan-
nya untuk kembali menyalurkan kredit kepada masyarakat. 
Hal ini akan menggerakkan roda perekonomian dan memicu 
pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Glosarium
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Alkisah, di sebuah lereng gunung yang curam, ada sebuah 
sarang elang yang berisikan empat telur elang ukuran besar. 
Satu hari, gempa bumi telah menguncang gunung itu menye-
babkan salah satu dari telur itu jatuh ke kandang ayam yang 
berada di lembah di bawah lereng itu.

Ayam-ayam pun tahu bahwa mereka harus melindungi telur 
elang itu. Kemudian, telur elang pun menetas dan seekor 
elang yang cantik pun terlahir. Sebagai ayam, ayam-ayam itu 
pun membesarkan elang sebagai seekor ayam.

Sang elang pun sangat menyukai tempat tinggal dan keuar-
ganya itu, namun sepertinya ia merasa ada semangat untuk 
berteriak lebih keras dari sekedar jiwa ayam.

Hingga pada suatu hari, elang itu pun menatap langit dan 
melihat sekelompok elang-elang hebat terbang tingi melay-
ang-layang.

“Oh…” teriak sang elang. “Andai saja aku bisa terbang tinggi 
seperti burung-burung itu.”

 

Ayam-ayam itu pun terkekeh, “Kau tidak bisa terbang tinggi 
seperti mereka. Kau adalah seeokor ayam dan ayam tidak 
bisa terbang.”

Elang ini pun terus menatap keluarganya yang sesungguhnya 
di angkasa sana, bermimpi mengkhayalkan ia bisa seperti 
mereka. Setiap kali elang itu membicarakan tentang impian-
impiannya, ia selalu diberitahu bahwa ia tidak akan bisa 
melakukannya. Dan itulah apa yang elang itu pelajari untuk 
diyakini. Seiring waktu, elang itu pun berhenti bermimpi dan 
kembali menjalani hidupnya sebagai ayam.

Akhirnya, setelah hidup lama sebagai seekor ayam, elang itu 
pun meninggal.

Anda bisa menjadi apa yang Anda yakini. Jika Anda pernah 
bermimpi menjadi elang, ikuti impian itu, jangan mengikuti 
apa kata ayam-ayam itu.

RENUNGAN

Elang Yang Tinggal  
Bersama Ayam

blogspot.com
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Dengan membaca buku ini, bukan saja 
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lainkan juga dapat menjadi rujukan bagi 
siapa saja yang ingin mendalami atau 
melakukan penelitian lebih lanjut ter-
kait dengan issue-issue yang di bahas 
dalambuku ini. (Prof. H. Mohamad Na-
sir, PhD, Ak, Menteri Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi)
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(Prof. Suahasil Nazara, PhD
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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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