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Total belanja Negara pada APBNP 2015 ditetapkan sebesar 
Rp1.984,1 triliun atau naik sekitar Rp142 triliun dibandingkan 
dengan APBN 2014 sebesar Rp1.842,5 triliun. Secara teori, 
belanja negara (spending) menjelaskan tersedianya dana 
untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi, yaitu fungsi alokasi, 
fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Semakin besar spend-
ing menggambarkan semakin besar kemampuan keuangan 
Negara untuk mendanai tiga fungsi ekonomi tersebut. Spend-
ing juga menggambarkan kemampuan keuangan Negara yang 
diperlukan untuk mencapai terget pertumbuhan ekonomi. 
Tatkala faktor-faktor lain yang menggerakan pertumbuhan 
ekonomi seperti konsumsi, investasi dan net-export mengal-
ami pelemahan, maka pemerintah harus memastikan bahwa 
spending tidak saja cukup tetapi juga memiliki kekuatan. 
Namun, efektifitas spending sangat ditentukan oleh mindset 
pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang kemudian 
diterjemahkkan kedalam perencanaan anggaran (APBN) dan 
juga bagaimana mengeksekusinya.  

 APBN-P 2015 merupakan APBN pertama pemerintahan 
Jokowi-JK. Kedua tokoh ini datang membawa misi baru 
untuk membuat ‘Indonesia hebat’ melalui sembilan program 
prioritas yang mereka sebut Nawa Cita. Mengapa Nawa Cita? 
Bila membaca visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK (2014), 
Jokowi memiliki pandangan bahwa selama ini negara tidak 
mampu memanfaatkan kandungan sumber daya alam yang 
sangat besar bagi kesejehteraan rakyatnya. Negara juga tidak 
mampu memberikan jaminan kesehatan yang layak bagi 
warganya. Negara gagal memperkecil ketimpangan dan keti-
dakmerataan pendapatan nasional. Negara melanggengkan 
ketergantungan atas utang luar negeri, menyediakan pangan 
yang mengandalkan impor, dan tindak tanggap dalam meng-
hadapi krisis energi. Jokowi ingin Indonesia adalah sebuah 
Negara yang berdaulat, Negara yang mandiri dan Negara yang 
memiliki berkepribadian. Kuncinya ada pada kualitas sumber 
daya manusia. Karena itu, meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia merupakan mainstream yang dipilih Presiden 
Jokowi.  

Bila kita membaca pokok-pokok kebijakan fiskal (lihat Budget 
in Brief 2015, DJA-Kemenkeu), mindset baru kebijakan fiskal 
antara lain terefleksi pada kebijakan belanja pemerintah 
pusat. Sekurang-kurangnya ada empat kebijakan yang 
direform. Pertama, pemerintah mereform kebijakan subsidi 
BBM melalui dua kebijakan, yaitu fixed subsidy untuk solar 
dengan subsidi maksimum Rp1.000 per liter untuk setiap 
level harga dan harga keekonomian premium ditetapkan oleh 
pemerintah. Outcome yang diharapkan pemerintah adalah 
penghematan subsidi yang dapat direalokasikan untuk men-
danai proyek-proyek infrastruktur prioritas. APBN tidak boleh 
disandera oleh subsidi BBM. 

APBN tidak boleh tergantung pada impor minyak karena hal 
itu akan membuat APBN menjadi tidak sehat. Rakyat harus 
dibiasakan membeli BBM dengan harga pasar. Pada saat 
yang sama, pemerintah harus mempercepat proses konversi 
BBM ke gas, sehingga masyarakat dari Sabang sampai Me-
rauke memiliki pilihan untuk mengkonsumsi energi dengan 

ongkos yang lebih murah. 

Kedua, melakukan penghematan belanja. Salah satu yang 
menjadi sorotan adalah belanja perjalanan dinas yang dinilai 
boros. Pemerintah akan melakukan penghematan belanja 
perjalanan dinas. Efisiensi belanja bukan berarti mengerem 
expenditure pemerintah. Penghematan yang didapat dari 
efisiensi belanja akan direalokasikan untuk mendanai 
kegiatan-kegiatan yang lebih produktif seperti membangun 
jaringan irigasi serta pemberdayaan petani  untuk mendu-
kung misi swasembada pangan. 

Ketiga, memperbesar alokasi anggaran untuk berbagai pro-
gram prioritas. Salah satunya adalah pemenuhan kewajiban 
dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang 
diarahkan untuk  mencapai target IPM (Indeks Pembangu-
nan Manusia) 69,4 pada akhir tahun 2015. Program prioritas 
lainnya adalah mendanai sektor pendorong  pertumbuhan 
seperti pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri. 

Keempat, memperkecil kesenjangan antarwilayah dan an-
tarkelas pendapatan. Pemerintah akan membangun wilayah 
perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Pemerintah 
juga berencana membangan jalan baru sepanjang 616,75 km, 
jalan bebas hambatan sepanjang 75 km, dan pelebaran jalan 
nasional sepanjang 3.869,74 km. Sedangkan untuk men-
gurangi kesenjangan pendapatan antarkelas pendapatan, 
pemerintah memberikan kartu keluarga sejahtera kepada 
15,9 juta jiwa, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan 
dasar serta peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga 
berbasis pemberdayaan masyarakat. Kedua program ini 
diarahkan untuk mencapai target angka kemiskinan 10,3 
persen dan Gini Ratio sebesar 0,4.

Dari sisi rencana, sudah ada konektivitas antara APBNP 2015 
dengan visi, misi, dan program aksi Persiden Jokowi. Target 
pembangunan pun sudah outcome oriented dengan menam-
bahkan dua indikator kesejehteraan, yaitu Gini Ratio dan IPM, 
disamping dua indikator yang sudah lama dijadikan target 
yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ini meru-
pakan langkah awal pemerintahan Jokowi-Jk menapaki jalan 
menuju Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara 
yang mandiri dan negara yang berkepribadian. Tentu tidak 
sedikit tantangan bahkan ancaman yang datangnya bertubi-
tubi dan seringkali mendadak di luar perkiraan pemerintah.

Bagaimana mindset baru ini bisa bekerja dan mencapai tar-
getnya? Teori management mengatakan bahwa perencanaan 
yang baik saja tidak cukup, diperlukan strategi yang tepat dan 
konsisten untuk mengekusi rencana tersebut. Pengalaman di 
banyak negara, pemimpin gagal bukan karena  tidak memiliki 
perencanaan yang baik, melainkan salah dalam mengeksekusi 
rencana yang baik tersebut. Kita masih ingat kritik yang 
pernah dilontarkan Mirdal dalam bukunya the Asian Drama 
bahwa Negara-negara di Asia pintar membuat rencana tetapi 
tidak pintar mengekesekusi rencana. Semoga Indonesia di 
bawah Presiden Jokowi, bisa membuktikan kepada rakyat 
Indonesia dan juga dunia bahwa Indonesia sekarang sesung-
guhnya bukan Indonesia yang dulu pernah dilihat Mirdal. 
Salam Redaksi : Syahrir Ika.

Mindset APBNP 
2015 
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FOKUS

Anggaran negara adalah instrumen utama bagi pemerintah untuk mengumpulkan sumber 
daya dalam ekonomi, secara cukup dan tepat, serta menggunakan dan mengalokasikan sum-
ber daya tersebut secara tanggap, efisien dan efektif (Todorovic dan Djorjevic; 2009). Kega-
galan dalam menghubungkan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran merupakan 
masalah utama yang dihadapi negara berkembang yang berakibat pada outcome yang kurang 
memuaskan. Tantangan lain terkait anggaran negara adalah dalam menghubungkan antara 
sumber daya dan prioritas kebijakan karena proses pengangggaran masih dipandang seb-
agai proses pendanaan tahunan dan bukan proses keberlangsungan suatu kebijakan (World 
Bank;1998).

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian keuangan 

APBN-P 2015: Sarana Perwujudan 
Pembangunan Indonesia Hebat
Nugraheni Kusumaningsih *

Kepentingan strategis dari pengang-
garan dan manajemen keuangan 
pemerintah adalah suatu hal yang 
bersifat permanen, yang hanya akan 
hilang bilamana sumber daya menjadi 
tidak terbatas dan tidak ada ketidak-
pastian tentang ketersedian sumber 
daya (Miller, 2012). Anggaran belanja 
merupakan alat yang tangguh ketika 
sudut pandang dari setiap pemangku 

kepentingan dapat berimbang. Ang-
garan belanja merupakan sebuah 
konsensus yang dinegosiasikan secara 
sosial (Astley, 1985).

Di bulan Februari 2015 lalu, pemerintah 
dan DPR telah mengesahkan APBN-P 
2015 . Tahun 2015 merupakan tahun 
yang sangat penting karena merupakan 
tahun pembuktian bagi presiden  yang 
baru untuk mewujudkan visi nya yang 

terangkum dalam Trisakti, meliputi; 
1) berdaulat secara politik 2) mandiri 
dalam ekonomi dan 3) berkepribadian 
dalam budaya. Ketiga visi Presiden ini 
berusaha untuk dicapai melalui 9 agen-
da utama prioritas pembangunan yang 
kita kenal dengan nama Nawa Cita. 
Tahun 2015 ini merupakan momentum 
yang sangat tepat bagi pemerintahan 
yang baru untuk melakukan reformasi 
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dalam kebijakan fiskal untuk mendu-
kung APBN yang lebih sehat, berkualitas 
dan berkesinambungan. 

APBN-P 2015 dilatarbelakangi oleh 
beberapa hal diantaranya perubahan 
beberapa indikator perekonomian 
terkini. Contohnya harga minyak dunia 
yang menurun tajam dari kisaran 100 
dollar per barrel menjadi hanya sekitar 
60 dollar perbarrel tentunya akan cukup 
mempengaruhi postur APBN kita yang 
memang disusun dengan dasar beber-
apa asumsi diantaranya adalah harga 
minyak dunia. Kedua, reformasi subsidi 
BBM di akhir 2014 yang secara otomatis 
menciptakan ruang fiskal bagi pemerin-
tah untuk melakukan realokasi belanja. 
Ketiga, APBN 2015 bersifat baseline 
yang merupakan APBN yang disusun di 
masa transisi pemerintahan sehingga 
perlu dilakukan perubahan untu men-
gakomodasi visi dan misi Presiden yang 
baru sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP 
2015 (revisi).

Adapun beberapa pokok perubahan 
dalam APBNP  2015 adalah sebagai 
berikut:

1. Penyesuaian asumsi dasar ekonomi 
makro 

APBN kita disusun berdasarkan 
asumsi-asumsi, dimana tiga diantaran-
ya yaitu nilai tukar, harga minyak dunia 
dan lifting minyak cukup mengalami 
perubahan yang signifikan sehingga 
APBN-P diperlukan untuk melihat kem-
bali postur APBN kita dengan asumsi 
yang baru. Selain itu perlambatan 
ekonomi secara global juga menjadi per-
timbangan mengingat ekspor Indonesia 
akan terpengaruh dengan melemahnya 
permintaan dari negara-negara tujuan 
utama ekspor.

2. Optimalisasi penerimaan pajak non-
migas dan cukai 

Penerimaan perpajakan yang di APBN 
2015 ditargetkan sebesar 1.380 T 
meningkat menjadi 1.489,3 T di APBN-P 
2015. Peningkatan target penerimaan 
perpajakan ini terutama berasal dari 
peningkatan pendapatan PPN, PPh 
nonmigas, dan cukai. Langkah yang 
akan ditempuh pemerintah dalam 
upaya peningkatan penerimaan di per-
pajakan ini melalui; reformasi birokrasi, 
perubahan struktur organisasi dan 

intensifikasi PPh Orang Pribadi. Target 
penerimaan perpajakan yang ditarget-
kan meningkat di APBNP 2015 ini ber-
banding terbalik dengan target PNBP 
yang semula ditargetkan sebesar 410,3 
T di APBN 2015 turun menjadi 269,1 
T di APBN P 2015. Perubahan target 
PNBP di pengaruhi oleh turunnya harga 
minyak mentah (ICP) dan lifting minyak 
sebesar Rp 142,9 T. 

3. Perubahan komposisi belanja pemer-
intah pusat  

Belanja diarahkan menuju belanja 
yang berkualitas dengan penekanan 
di sektor-sektor produktif. Komposisi 
belanja pemerintah pusat yang terdiri 
dari belanja Kementerian dan Lembaga 
(K/L) serta belanja Non Kementerian 
dan Lembaga telah berubah. Belanja 
melalui K/L naik sebesar Rp 148,2 T dari 
APBN 2015 yang diantaranya terkait 
dengan pengalokasian tambahan ang-
garan untuk berbagai program prioritas 
sebesar 114 T dan realokasi dari BA 
BUN Rp 16 T (program perlindungan 
sosial/simpanan keluarga sejahtera dan 
reformasi birokrasi). Tambahan untuk 
kegiatan prioritas (yang sesuai visi pres-
iden) itu meliputi: 

•	Mendorong	pertumbuhan	sektor	ung-
gulan (pangan, energi, maritim, pari-
wisata dan industri) sebesar 48,7 T

•	Pemenuhan	kewajiban	dasar	(pendi-
dikan, kesehatan, perumahan) sebesar 
Rp 19,4 T

•	Penguarangan	kesenjangan	antar	
kelas pendapatan dan antar wilayah 
sebesar Rp 25,3 T

•	Pembangunan	infrastruktur	konekti-
vitas sebesar Rp 12,9 T 

Adapun belanja non K/L menjadi 
lebih rendah sebesar Rp 221,1 T yang 
disebabkan antara lain dengan adanya 
reformasi subsidi migas. Subsidi untuk 
solar diubah sistemnya menjadi fixed 

Tabel 1. Perubahan Asumsi-Asumsi  
dalam APBN 2015

Asumsi APBN 
2015

APBNP 
2015

Pertumbuhan 
ekonomi(%)

5,8 5,7

Inflasi (%) 4,4 5,0
Suku Bunga SPN 
3 bulan (%)

6,0 6,2

Nilai tukar (IDR/
USD)

11.900 12.500

Harga minyak 
(USD/barel)

105 60

Lifting minyak 
(ribu barel/hari)

900 825

Lifting gas (MBO-
EPD)

1.248 1.221

Sumber: DJA, Kemenkeu

9  Agenda Prioritas (Nawacita)

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh 
warga negara.

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 
dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. 

4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, 
bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
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subsidy sebesar Rp 1.000/liter untuk 
setiap level harga, premium menjadi 
tidak disubsidi, dan adanya perubahan 
asumsi terkait dengan turunnya ICP dan 
perubahan nilai tukar.

4. Peningkatan anggaran transfer ke 
daerah dan dana desa

Transfer ke daerah dan dana desa yang 
sebelumnya di APBN 2015 sebesar 
647,1 T  menjadi 664,6 T di APBN-P 
2015. Terdapat tambahan transfer ke 
daerah dan dana Desa, DAK Rp 23 T dan 
Dana Desa Rp 11,7 T. Pengalokasian 
Dana Desa merupakan amanat dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Dana Desa ini diharap-
kan sebagai alat untuk mengurangi 
ketimpangan sumber pendanaan antar 
daerah dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui pembangunan infra-
struktur dasar. 

5. Penurunan defisit APBNP  menjadi 
1,9 % terhadap PDB untuk menjaga ket-
ahanan dan kesinambungan fiskal

Defisit anggaran untuk APBN 2015 
sebesar Rp 245,9 T atau 2,21persen dari 
PDB adapun defisit di APBN-P 2015 
ini mengecil menjadi hanya 1,9 persen 
terhadap PDB. 

6. Perubahan pembiayaan anggaran, 
antara lain untuk penyertaan modal 
negara (PMN) terutama dalam rangka 
peningkatan peran BUMN sebagai 
agen pembangunan dalam mendukung 
agenda prioritas nasional.

7. Dimasukkannya target-target pem-
bangunan dalam beberapa indikator 
kesejahteraan yang lebih terukur.

Terlepas dari keunggulan-keunggulan 
dari APBN-P 2015 dalam kaitannya 
dengan peningkatan kualitas belanja, 
peningkatan belanja infrastruktur mau-
pun ruang fiskal yang lebih lebar bagi 

pemerintah untuk bermanuver yang 
tercipta dengan adanya reformasi sub-
sidi migas, ada beberapa hal yang perlu 
untuk menjadi perhatian pemerintah:

1. Visibilitas Pencapaian Target Peneri-
maan Perpajakan

Target penerimaan perpajakan yang 
naik cukup tinggi dari Rp 1.246 T di 
tahun 2014 menjadi Rp 1.489 T di tahun 
2015 atau naik hampir 20 persen. 
Yang perlu menjadi perhatian adalah 
bahwa target penerimaan perpajakan 
Rp Rp 1.246 T di tahun 2014 ini pun 
tidak tercapai karena realisasi pajak 
di tahun tersebut hanya sebesar Rp 
1.143 T atau sekitar 91,7 persen dari 
target. Untuk kuartal I tahun 2015 ini, 
realisasi penerimaan pajak baru Rp 
198 T, lebih kecil dibandingkan dengan 
kuartal yang sama tahun lalu yaitu Rp 
210 T. Usaha yang keras harus lebih 
dapat diwujudkan, sebab bila target ini 
meleset tentunya akan mempengaruhi 
postur anggaran dan jalannya program-
program yang telah direncanakan oleh 
pemerintah.

2. Kemampuan Penyerapan Anggaran

Masalah penyerapan anggaran masih 
merupakan hal yang perlu mendapat 
perhatian dari pemerintah karena 
selama ini realisasi belanja pemerintah 
belum dapat mencapai 100 persen. Di 
tahun 2014 realisasi belanja pemerin-
tah adalah sebesar 94 persen dengan 
realisasi belanja modal yang hanya 84 
persen atau sekitar 135 T dari yang 
direncanakan yaitu 160 T.  Realisasi 
belanja modal di tahun 2014 ini masih 
lebih rendah dibandingkan dengan real-
isasi belanja modal di tahun 2013 yang 
mencapai 89 persen.

Di tahun 2015 pemerintah telah men-
ganggarkan Rp 290 T untuk belanja 
modal, kenaikan yang sangat signifikan 

dibandingkan dengan jumlah belanja 
modal tahun sebelumnya sekitar 160 T 
demi menunjang infrastruktur khu-
susnya di sektor-sektor unggulan dan 
konektivitas. Dengan kemampuan 
penyerapan belanja khususnya be-
lanja modal yang masih sangat rendah, 
apalagi dengan kenaikan belanja 
modal yang sangat signifikan tentunya 
menimbulkan resiko tidak terserapnya 
belanja dengan baik sehingga program-
program tidak tercapai dan pertumbu-
han ekonomi tidak maksimal. 

Hingga kuartal I tahun 2015 ini, realisasi 
belanja pemerintah telah mencapai 18,5 
persen dari target APBN-P 2015, jumlah 
ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
kuartal I tahun-tahun sebelumnya yaitu 
15,8 persen untuk 2012, 16,16 dan 15,55 
persen untuk tahun 2013 dan 2014. 
Namun realisai belanja masih didomi-
nasi oleh belanja rutin seperti belanja 
pegawai dan transfer ke daerah. 

3. Arah Belanja Penyertaan Modal 
Negara dan Dana Desa

Hal yang menarik untuk dicermati dari 
APBN-P 2015 ini adalah dengan makin 
intensifnya belanja pemerintah untuk 
Penyertaan Modal Negara (PMN) ke be-
berapa BUMN dan Transfer ke Daerah. 
Misalnya saja untuk PMN yang semula 
Rp 3 T pada APBN-P 2014 menjadi Rp 
70 T di APBN-P 2015, kenaikan sebesar 
67 T ini tentu saja sangat fantastis, 
pemerintah melihat BUMN sebagai 
agent of development yang diharap 
mampu mendukung pertumbuhan 
ekonomi. Namun yang perlu mendapat 
perhatian adalah apakah alokasi PMN 
ini dapat digunakan secara benar 
untuk kegiatan yang produktif dan juga 
mempertimbangkan kapasitas dari tiap 
BUMN untuk mengelola PMN tersebut, 
mengingat tidak semua BUMN berkin-
erja baik. Beberapa BUMN justru masuk 
dalam kategori BUMN yang merugi 
tentunya harus menjadi bahan pertim-
bangan yang matang bagi pemerintah. 

Dana Desa yang merupakan perwu-
judan dari amanat Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
merupakan harapan untuk mewujud-
kan tingkat perimbangan keuangan 
yang lebih baik. Program Dana Desa ini 
sejalan dengan visi pemerintah untuk 

Tabel 2. Indikator Kesejahteraan dan Target Pembangunan

Indikator APBN 2015 APBN-P 2015
Tingkat kemiskinan (%) 9,0-10,0 10,3
Tingkat pengangguran (%) 5,5-5,7 5,6
Rasio gini - 0,4
Indeks Pembangunan 
Manusia

- 6,94

 Sumber: DJA, Kemenkeu
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“Membangun Indonesia dari Pinggi-
ran dalam Kerangka NKRI”.  Kapasitas 
fiskal daerah diharapkan akan menin-
gkat dalam rangka menyelenggarakan 
pemerintahan yang menjadi kewenan-
gan daerah. Permasalahan-perma-
salahan desa misal terkait kurangnya 
infrastruktur atau sarana dasar di desa 
diharapkan dapat lebih cepat tertang-
gulangi dengan adanya Dana Desa ini. 
Tidak tanggung-tanggung pemerintah 
menggelontorkan dana hingga 20 T 
yang akan dialokasikan secara merata 
berdasarkan jumlah penduduk, luas 
wilayah, angka kemiskinan dan tingkat 
kesulitan geografis. Tentu masalah 
kapabilitas dan akuntabilitas Desa un-
tuk mengelola dana ini harus juga men-
jadi perhatian dari pemerintah sehingga 
Dana Desa ini benar-benar digunakan 
sebagaimana mestinya. 

4. Keberlanjutan (sustainability) Pem-
bangunan

Terlepas dari segala ambisi yang 
ingin dicapai pemerintah yaitu untuk 
mencapai pertumbuhan tinggi yang 
terwujud dari besarnya investasi pada 
belanja modal yang mencapai Rp 290 
T yang untuk pertama kali nya dalam 
10 tahun melebihi dari belanja subsidi 
sebagaimana tergambar di Tabel 3, hal 
yang tentu harus menjadi perhatian 
adalah keberlanjutan dari pembangu-
nan tersebut. Karena pembangunan 
dan belanja bukan hanya untuk tahun 
ini atau 2 atau 3 tahun ke depan, na-
mun untuk jangka waktu yang san-
gat panjang. Oleh karena itu, tingkat 
keberlanjutan pembangunan tentu 

tidak boleh dilupakan. Pemerintah 
harus menjaga tingkat defisit anggaran 
dan mencermati pembiayaan sehingga 
negara kita tidak terjebak dalam lilitan 
hutang yang menumpuk misal dari con-
toh kasus krisis Eropa. Untuk menjaga 
kesinambungan fiskal dalam jangka 
menengah, pemerintah menjaga agar 
defisit akumulatif dari APBN dan APBD 
tidak melebihi ambang batas 3 persen 
sesuai amanat dari UU Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara dan UU 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim-
bangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk 
tahun 2015, defisit anggaran menca-
pai 222,5 T. Di tahun 2015 ini, defisit 
anggaran mencapai Rp 222,5 T atau 
1,9 persen terhadap PDB, jumlah yang 
masih masuk dalam kategori aman 
karena masih dalam ambang abats 3 
persen. Namun tentu saja pemerintah 
tidak boleh terlena, karena masih ada 
kemungkinan target penerimaan negara 
tidak tercapai khususnya di perpajakan, 
dan dengan semakin melemahnya 
nilai tukar rupiah terhadap dollar yang 
mengakibatkan nilai hutang kita dalam 
denominasi dollar juga akan meningkat 
yang dapat semakin melebarkan defisit 
anggaran. Hutang harus diarahkan 
untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
produktif yang memberikan multiplier 
yang lebih besar bagi pembangunan. 

APBN-P 2015 merupakan pembuktian 
bagi Presiden baru untuk mewujudkan 
visi dan misinya sekaligus momentum 
bagi perbaikan dan pembangunan infra-
struktur Indonesia yang masih sangat 
tertinggal mengingat telah tercipta ru-

ang fiskal sebagai akibat dari reformasi 
subsidi migas. APBN-P 2015 ini telah 
membawa harapan dan angin segar 
yang diwujudkan dari realokasi belanja 
yang cukup masif kearah belanja modal 
yang produktif, dimana untuk pertama 
kalinya dalam 10 tahun, belanja modal 
kita melebihi belanja untuk subsidi. 
Peningkatan alokasi PMN ke BUMN dan 
peningkatan transfer ke daerah dan 
implementasi dari Dana Desa diharap 
mampu menjadi motor pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi sesuai harapan 
pemerintah. 

Terlepas dari harapan besar yang mun-
cul, tantangan yang besar pun mengha-
dang, dari perlambatan perekonomian 
global yang juga akan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
kemungkinan tidak tercapainya target 
perpajakan, kemampuan penyerapan 
anggaran yang belum maksimal, dan 
kemampuan menjaga keberlanjutan 
(sustainability) pembangunan. Yang 
terpenting dari semua itu adalah mam-
pukah APBN-P 2015 ini mewujudkan 
visi dan misi dari Presiden yang baru. 
Sebagaimana studi dari World Bank 
(1998) bahwa masalah utama yang di-
hadapi oleh negara berkembang adalah 
menghubungkan antara kebijakan, 
perencanaan dan penganggaran serta 
dalam menghubungkan antara sumber 
daya prioritas dan kebijakan. Semoga 
APBN-P 2015 yang bernilai hampir Rp 
2000 T ini mampu mewujudkan Nawaci-
ta menuju Indonesia Hebat.

Tabel 3. Alokasi Anggaran untuk Subsidi Energi, Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan,  
Tahun Anggaran 2005-2015

Sumber: BKF, Kemenkeu
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Wesly Febriyanta Sinulingga *

Disetujui oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 13 Februari 2015 dan ditetapkan pada 
tanggal 6 Maret 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 
menjadi “alat” untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden terpilih, Joko Widodo. 
APBN-P 2015 disusun untuk mendukung terlaksananya sembilan agenda prioritas pemerin-
tahan Jokowi-JK, yang dikenal dengan Nawacita, dan agenda pembangunan nasional sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

http://gdb.voanews.com

APBN-P 2015: Pembaruan  
dan Perubahan Fiskal Indonesia

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Kasubbid Forum Internasioanal Pembiayaan Perubahan Iklim, PKPPIM, BKF
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Tahun 2015 menjadi starting point 
kinerja pemerintahan Jokowi-JK setelah 
berhasil memenangkan Pemilu 2014. 
Revisi APBN 2015 di awal tahun 2015 
merupakan terobosan penting yang 
harus dilakukan untuk memastikan 
terwujudnya janji-janji selama Pemilu 
melalui alokasi anggaran untuk bebera-
pa agenda prioritas. Publik selanjutnya 
akan menilai kinerja pemerintah melalui 
berhasil tidaknya agenda pembangunan 
meningkatkan taraf hidup masyarakat 
dan menciptakan stabilitas politik dan 
ekonomi.

APBN-P 2015 “berbeda” dengan 
APBN-APBN sebelumnya. Tulisan ini 
menyoroti dan mengklasifikasikan 
“perbedaan” tersebut. Beberapa hal 
baru muncul dalam APBN-P 2015 yang 
belum pernah ada dalam APBN-APBN 
sebelumnya. Di samping itu, terdapat 
perubahan-perubahan kebijakan yang 
dilakukan pemerintah baru terkait 
penerimaan, pengeluaran, dan pembiay-
aan dalam APBN.

APBN-P 2015: Pembaruan Anggaran

•Target	Indeks	Pembangunan	Manusia	
(IPM) dan Gini rasio 

Sebelumnya, indikator kesejahteraan 
dan target pembangunan hanya terdiri 
dari tingkat kemiskinan dan tingkat 
pengangguran. APBN-P 2015 mema-
sukkan target IPM dan Gini rasio seb-
agai indikator. Tujuannya adalah untuk 
mengakomodasi sasaran peningkatan 
kualitas hidup manusia dan masyarakat 
Indonesia (Nawacita nomor 5) dan pen-
ingkatan produktivitas rakyat dan daya 
saing di pasar internasional (Nawacita 
nomor 6).  IPM mengukur capaian 
pembangunan manusia berdasarkan 3 
dimensi dasar, yaitu umur panjang dan 
sehat; pengetahuan; dan kehidupan 
yang layak. Sementara itu, Gini rasio 
merefleksikan pemerataan pendapatan 
dan kekayaan penduduk. IPM ditar-
getkan sebesar 69,4 pada tahun 2015, 
sedangkan Gini rasio sebesar 0,40.

Kedua indikator baru dalam APBN-P 
2015 penting untuk memberi gambaran 
kondisi ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat secara menyeluruh. Gam-
bar 1 dan 2 menunjukkan tren antara 
pertumbuhan ekonomi dengan IPM dan 
Gini rasio. Seiring dengan meningkatnya 

laju pertumbuhan ekonomi, yang diukur 
dengan Pendapatan Domestik Bruto 
(PDB), IPM dan koefisien Gini juga me-
ningkat. Artinya, semakin membaiknya 
perekonomian Indonesia diikuti oleh 
membaiknya pembangunan manusia 
Indonesia. Namun, pertumbuhan eko-
nomi yang cukup tinggi secara nasi-
onal tersebut tidak terdistribusi secara 
merata, terbukti dengan Gini rasio yang 
semakin meningkat. Hal ini mengin-
dikasikan bahwa penduduk golongan 
kaya mampu mengakumulasi pendapa-
tan lebih cepat dibandingkan dengan 
golongan miskin sehingga kesenjangan 
pendapatan semakin lebar.

 

Dengan dimasukkannya kedua indikator 
ini dalam APBN, diharapkan dapat men-
jadi warning bagi pemerintah bahwa 
pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak 
hanya ditargetkan tinggi namun juga 
harus merata dan mampu meningkat-
kan kualitas manusia Indonesia.

•	Belanja	tematik	

Tahun 2015 menjadi milestone pem-
baruan fiskal Indonesia. Salah satunya 
dilakukan dengan kewajiban mencan-
tumkan tematik pada belanja negara 
sebagaimana diamanatkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 136/
PMK.02/2014. Pencantuman tematik 

 
Gambar 1. Tren Pertumbuhan PDB dan IPM

 Gambar 2. Tren Pertumbuhan PDB dan Gini Rasio
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pada setiap keluaran APBN dimak-
sudkan untuk memudahkan dalam 
menelusuri besaran pengeluaran terkait 
peran dan kontribusi pemerintah dalam 
agenda dan prioritas nasional dan 
internasional.

Kegiatan dan output yang bersum-
ber dari APBN wajib mencantumkan 
tematik anggaran. Tematik anggaran 
tersebut mencakup anggaran responsif 
gender, anggaran infrastruktur, dan 
anggaran mitigasi perubahan iklim. 
Selain itu, terdapat tematik terkait 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI), Masterpan Percepatan dan 
Perluasan Pengurangan Kemiskinan 
Indonesia (MP3KI), Millenium Develop-
ment Goals, dan Kerjasama Selatan-Se-
latan (KSS). Anggaran mitigasi peruba-
han iklim, misalnya, sangat diperlukan 
untuk mengetahui berapa pengeluaran 
pemerintah untuk membiayai kegiatan 
terkait komitmen sukarela pemerintah 
Indonesia untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca nasional.

•	Dana	Desa

Dana desa muncul dalam APBN 2015 
sebagai mandat dari Undang Undang 
Nomor 6 tahun 2014. Dana desa 
digunakan untuk  mendanai penyeleng-

garaan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan ke-
masyarakatan dan dibagi berdasarkan 
jumlah penduduk, luas wilayah, angka 
kemiskinan, dan tingkat kesulitan 
geografis. Dana desa menjadi repre-
sentasi keseriusan pemerintah untuk 
membangun desa melalui akses yang 
lebih baik terhadap fasilitas pendidikan 
dan kesehatan, dan pengembangan 
infrastruktur publik.

APBN-P 2015: Perubahan Arah Kebi-
jakan

•	Besaran	subsidi	terendah	dalam	satu	
dekade terakhir

Pengeluaran pemerintah untuk mem-
biayai subsidi selama ini telah men-
gurangi fiscal space pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran 
produktif, seperti pembiayan infra-
struktur publik. Anggaran subsidi dalam 
APBN-P 2015 sebesar 11 persen dari 
total belanja negara adalah yang ter-
endah dalam kurun waktu 10 tahun ke 
belakang. Hal ini dimungkinkan setelah 
pemerintah menyesuaikan harga BBM 
bersubsidi mulai November 2014 dan 
menghapus subsidi premium sejak awal 
tahun 2015, serta menerapkan sub-
sidi tetap (fixed subsidy) untuk bahan 
bakar solar. Selain itu, pemerintah juga 

mendorong berkembangnya energi baru 
dan terbarukan di Indonesia sebagai 
alternatif energi dan bersifat ramah 
lingkungan.

Tabel 1. Besaran Subsidi Pemerintah

•	Pengeluaran	infrastruktur	meningkat	
signifikan

Berdasarkan data Global Competitive-
ness Report 2014-2015, infrastruktur 
Indonesia berada di peringkat 56 dari 
144 negara. Dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga di ASEAN, 
peringkat Indonesia lebih rendah dari 
Singapura (peringkat 2), Malaysia (per-
ingkat 25), dan Thailand (peringkat 48).

Dengan mengurangi subsidi energi, 
pemerintah merelokasi anggaran non 
produktif kepada anggaran produk-
tif, salah satunya adalah anggaran 
infrastruktur. APBN-P 2015 mencatat 
anggaran infrastruktur naik lebih dari 40 
persen dari APBN 2014 dan mencakup 
sebesar 15 persen dari total belanja 
negara. Belanja infrastruktur sangat 
penting untuk meningkatkan daya saing 
nasional, menarik investor asing masuk 
ke Indonesia, dan untuk melakukan 
pemerataan antar daerah. Selain itu, 
anggaran infrastruktur meningkat 
cukup tajam untuk mengakomodasi visi 
Jokowi untuk membangun kedaulatan 
maritim Indonesia. 

•	Penerimaan	negara	berorientasi	non	
Sumber Daya Alam (SDA)

Menurunnya lifting minyak dalam 
negeri dan harga minyak dunia yang 
rendah “memaksa” pemerintah untuk 
tidak menggantungkan penerimaan, 
baik penerimaan perpajakan maupun 
penerimaan bukan pajak, dari sektor 
minyak bumi dan gas. Di samping itu, 
penerimaan dari SDA semakin menu-
run seiring komitmen Indonesia untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim 
dari emisi gas rumah kaca sebagai 
akibat dari aktivitas eksplorasi SDA yang 
berlebihan, seperti kegiatan deforestasi 
dan pembukaan lahan untuk industri. 
Moratorium pemberian izin peman-
faatan hasil hutan, misalnya, dilakukan 
untuk mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan walaupun memberi 
dampak negatif terhadap penerimaan 
negara.

Tabel 1. Besaran Subsidi Pemerintah

Tahun
Subsidi 

(dalam triliun rupiah) Persentase terhadap 
Belanja Negara

Energi Non Energi
2004 71,3 20,2 21%
2005 104,4 16,3 24%
2006 94,6 12,8 16%
2007 116,9 33,3 20%
2008 223,0 52,3 28%
2009 94,6 43,5 15%
2010 140,0 52,8 18%
2011 255,6 39,7 23%
2012 306,5 39,9 23%
2013 310,0 45,1 22%
2014 341,8 50,2 22%

APBN 2015 344,7 70,0 20%
APBN-P 2015 137,8 74,3 11%

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran (2015)
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Penerimaan negara selanjutnya ber-
fokus pada penggalian potensi wajib pa-
jak orang pribadi golongan pendapatan 
tinggi dan menengah, serta sektor non 
tradable seperti properti, jasa keuangan, 
dan perdagangan.

•	Proporsi	belanja	transfer	ke	daerah	
semakin besar

Sesuai dengan prioritas nomor 3 dari 
Nawacita Presiden Jokowi, pemerintah 
berusaha membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan. Dalam APBN-P 2015, 
33 persen dari total belanja negara 
dialokasikan kepada daerah yang ter-
diri dari transfer ke daerah sebesar 32 
persen dan dana desa sebesar 1 persen. 
Dengan meningkatnya belanja pemer-
intah pusat ke daerah, diharapkan 
dapat meningkatkan kapasitas fiskal 
daerah dan mengurangi kesenjangan 
antardaerah di Indonesia. Mekanisme 
penyaluran dana dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah atau dari pemer-
intah daerah (desa) ke masyarakat 
sangat krusial untuk memastikan dana 
tersebut diterima oleh pihak yang tepat 
dan dalam jumlah yang tepat pula.

Tantangan APBN-P 2015

Reformasi dan revolusi yang dicanan-
gkan pemerintahan baru tentu tidak 
dapat berjalan mulus dalam rentang 
waktu singkat. Selain sisi finansial, 

pembenahan perlu dilakukan terhadap 
institusi dan “mental” manusia Indone-
sia secara berkelanjutan.

Pertama, efektivitas alokasi penge-
luaran pemerintah seharusnya tidak 
didasarkan pada besaran nilai yang 
dikeluarkan melainkan bagaimana 
distribusi pengeluaran dapat tepat 
sasaran. Hal ini terkait dengan mening-
katnya anggaran belanja negara setiap 
tahunnya. Efektivitas alokasi angga-
ran tersebut sangat bergantung pada 
manajemen pengelolaan anggaran, 
mulai dari sisi perencanaan, pelaksa-
naan, dan pengawasan. Di samping itu, 
reformasi terhadap institusi dan apara-
tur pelaksana perlu terus ditingkatkan 
sehingga penyalahgunaan kewenangan 
dapat diminimalisir. 

Kedua, kebijakan fiskal tidak dapat 
berdiri sendiri membenahi perekono-
mian bangsa. Kebijakan fiskal yang baik 
perlu mendapat dukungan kebijakan 
moneter. Apresiasi nilai dollar Amerika 
yang signifikan sejak awal tahun 2015 
menandakan volatilitas rupiah dan 
dapat berakibat pada meningkatnya 
nilai utang luar negeri Indonesia yang 
selanjutnya bermuara pada defisit 
APBN yang semakin besar. Koordinasi 
dengan Bank Indonesia selaku penang-
gung jawab kebijakan moneter meru-
pakan keharusan demi menjaga APBN 
yang sehat dan sustainable. Koordinasi 
yang ada saat ini, melalui Rapat Koor-

dinasi, perlu diintensifkan untuk secara 
bersama-sama menyusun asumsi 
makro di APBN dan pengelolaan utang 
negara. 

Terakhir, dampak peningkatan angga-
ran infrastruktur yang signifikan tidak 
dapat dilihat dalam satu atau dua tahun 
mengingat proyek-proyek tersebut um-
umnya merupakan  proyek-proyek multi 
years. Di samping itu, multiplier effect 
pembangunan infrastruktur berdam-
pak jangka panjang. Dengan demikian, 
pengukuran efektivitas APBN-P 2015 
berdasarkan output/outcome jangka 
pendek akan misleading.

Pembaruan dan perubahan dalam 
APBN-P 2015 merupakan titik awal dan 
tolak ukur kinerja pemerintahan yang 
baru. Alokasi anggaran disusun sesuai 
dengan visi dan misi Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih yang tertuang dalam 
RPJMN 2015-2019. Namun demikian, 
APBN-P 2015 perlu mengantisipasi tan-
tangan terkait efektivitas pengelolaan 
anggaran, koordinasi antara kebijakan 
fiskal dan moneter, serta efek jangka 
panjang belanja infrastruktur.  

Gambar 3. Belanja Transfer ke Daerah  
dan Dana Desa dalam APBN-P 2015

 Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran (2015)
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Apa misi Direktorat Jenderal Angga-
ran dalam rangka turut membangun 
pemerintahan baru yang sedang dalam 
rangka pembangunan ke depan?

Pemerintah baru memiliki visi Trisakti 
yang meliputi kedaulatan dalam politik, 
berdikari dalam ekonomi, serta berke-
pribadian dalam budaya, yang kemudian 
dirumuskan dalam sembilan agenda 
prioritas pembangunan (Nawa Cita). 
Sejalan dengan hal tersebut, khususnya 
terkait bidang ekonomi, salah satu misi 
DJA adalah memacu kualitas penge-
lolaan APBN dari sisi perencanaan, 
penyusunan, hingga pelaporan. Direk-
torat Penyusunan APBN mendukung 
penerapan visi dan misi tersebut den-
gan menjaga kesinambungan APBN dan 
meningkatkan kualitas perencanaan 
APBN. Seperti yang telah diamanat-
kan dalam Undang-Undang Keuangan 
Negara Nomor 17 Tahun 2003, terdapat 
beberapa ketentuan fiskal (fiscal rules) 
yang harus dijaga Pemerintah, yaitu 
defisit maksimal tiga persen dan rasio 
utang terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) yang tidak boleh melebihi 60 
persen. Selain itu, Direktorat Penyusu-
nan APBN juga memiliki peran dalam 
upaya mengalokasikan anggaran untuk 
mendorong percepatan pertumbuhan 
ekonomi dan pencapaian sasaran-sasa-
ran pembangunan.

Di bidang apa Pemerintah memfokus-
kan pembangunan, dan bagaimana 
kapasitas fiskal (fiscal space) yang 
ada untuk mendorong pembangunan 
maksimal?

Tiga hal yang menjadi konsentrasi 
Pemerintah saat ini adalah mening-
katkan pembangunan infrastruktur,  
mendukung ketahanan pangan, dan 
memberikan perlindungan sosial. 
Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 
2015, Pemerintah melakukan realokasi 
anggaran dan mengarahkan angga-
ran untuk lebih produktif mendorong 
program-program prioritas pembangu-
nan. Belanja subsidi BBM yang dinilai 
kurang tepat sasaran kini dialihkan 
menjadi tambahan belanja infrastruktur 
untuk memacu pembangunan. Selain 
itu, Pemerintah juga mendorong peran 
serta BUMN dan swasta dalam rangka 
pendanaan infrastruktur. Peningkatkan 
alokasi anggaran untuk infrastruktur 

tersebut tentunya tetap berdasarkan 
pada kapasitas fiskal (fiscal space) yang 
dimiliki serta memperhatikan proporsi 
kebutuhan anggaran untuk program 
ketahanan pangan, program sosial, 
dan program Pemerintah lainnya. 
Refocusing belanja pada Kementerian 
Negara/Lembaga juga dilakukan untuk 
menghemat pengeluaran yang kurang 
produktif dan mengalihkannya pada 
kegiatan yang mendukung prioritas 
pembangunan.

Pertimbangan-pertimbangan apa saja 
yang difokuskan dalam perubahan 
APBN 2015 yang terlihat sudah tidak 
relevan lagi dalam perkembangan 
ekonomi saat ini dan sangat perlu diter-
apkan?

Perubahan APBN di tahun 2015 perlu 
dilakukan dengan beberapa pertim-
bangan, antara lain kesesuaian dengan 
asumsi dasar ekonomi makro terkini, 
khususnya nilai tukar rupiah dan harga 
minyak dunia, yang mengalami peruba-
han secara signifikan dari asumsinya 
yang digunakan dalam APBN 2015. 
Pertimbangan lain dalam perubahan 
APBN tahun ini adalah adanya reforma-
si subsidi BBM pada akhir tahun 2014 
dan awal tahun 2015. Penghematan 
subsidi memberi ruang fiskal tamba-
han bagi Pemerintah sehingga dapat 
merumuskan kembali sasaran-sasaran 
pembangunan yang direncanakan dan 
merealokasikannya pada sektor-sektor 
yang lebih produktif. Selain itu, APBN 
2015 masih bersifat baseline dan disu-
sun pada masa transisi pemerintahan, 
sehingga  perlu menyesuaikan dengan 
RPJMN 2015-2019 dan revisi RKP 2015 
serta menampung visi misi dan agenda 
Pemerintah sesuai struktur dan no-
menklatur baru Kabinet Kerja.   

Masalah-masalah apa saja yang 

berbeda dalam APBN-P 2015 dengan 
APBN tahun sebelumnya?

APBN-P tahun 2015 memiliki beberapa 
pokok yang berbeda dibandingkan 
APBN tahun sebelumnya. Pertama, 
APBN-P 2015 menampung kebijakan 
reformasi subdisi BBM yang lebih tepat 
sasaran. Pemerintah saat ini melepas-
kan harga minyak premium melalui 
mekanisme harga pasar dan hanya 
memberikan subsidi tetap Rp1.000 
per liter untuk BBM jenis minyak solar 
serta subsidi selisih harga untuk minyak 
tanah. Kebijakan ini menjadikan APBN 
lebih resisten dari fluktuasi harga 
minyak dunia. Kedua, alokasi anggaran 
pada APBN-P 2015 diarahkan untuk 
program-program yang lebih produk-
tif, seperti infrastruktur, ketahanan 
pangan, dan perlindungan sosial. Ketiga, 
penerimaan pajak diarahkan sebagai 
tulang punggung utama penerimaan 
negara dan berperan sebagai source 
of funds bagi APBN. Penyempurnaan 
peraturan perpajakan serta intensifi-
kasi dan ekstensifikasi dilakukan untuk 
menggali potensi penerimaan pajak 
secara optimal. Keempat, peran BUMN 
sebagai agen pembangunan juga lebih 
ditingkatkan. Penanaman Modal Negara 
kepada BUMN dialokasikan terutama 
untuk mendukung program ketah-
anan pangan, program pembangunan 
maritim, program infrastruktur dan 
konektivitas, serta program industri 
pertahanan dan keamanan.

Apakah sasaran-sasaran Presiden 
terpilih, dan apakah rintangan setelah 
mengikuti semua yang diharapkan 
dalam perjalanannya?

Arah dan sasaran pembangunan 
pemerintah mengacu pada visi, misi, 
dan agenda Presiden terpilih (Tri-
sakti dan Nawa Cita) yang dijabarkan 
di dalam RPJMN 2015-2019. Dalam 
perjalanannya, Pemerintah tentu 
dihadapkan pada situasi dan perkem-
bangan yang dinamis dan berbeda dari 
rumusan awal perencanaan. Misalnya, 
APBN 2015 yang ditetapkan pada 
tahun 2014 mungkin sesuai dengan 
situasi dan kondisi yang berjalan pada 
saat itu, namun dalam perjalanannya 
perekonomian global dan domestik 
mengalami perubahan. Oleh karena itu, 
APBN kemudian disesuaikan dengan 

Tiga hal yang menjadi  
konsentrasi Pemerintah 
saat ini adalah meningkat-
kan pembangunan  
infrastruktur,  mendukung 
ketahanan pangan, dan 
memberikan perlindungan 
sosial. 
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perkembangan terkini. Dengan turun-
nya harga minyak dunia, Pemerintah 
sepakat bahwa momen tersebut 
dapat dimanfaatkan untuk melakukan 
reformasi subsidi BBM. Perubahan pola 
subsidi ini memberikan fiscal space bagi 
Pemerintah untuk menambah alokasi 
anggaran program-program produktif 
yang mendukung pencapaian Trisakti 
dan Nawa Cita tersebut.

Dilihat dari perkembangan ekonomi 
global, apakah APBN-P masih tetap 
dalam kondisi baik dan bagaimana 
menghadapi seluruh resiko yang ada?

Perekonomian global dan domestik saat 
ini sedang mengalami perlambatan, 
namun APBN-P 2015 masih dalam 
kondisi yang aman. Perlambatan terse-
but berdampak pada risiko penerimaan 
perpajakan, namun defisit APBN-P 
2015 berdasarkan hasil pemantauan 
terkini masih berada dalam batas yang 
wajar dan terkendali (managable). Jika 
pelebaran defisit terjadi, Pemerintah 
akan melakukan upaya mitigasi melalui 
sumber-sumber pembiayaan yang 
aman dan berisiko rendah. Saat ini, 
Kementerian Keuangan memiliki forum 
Asset Liability Management (ALM) 
sebagai instrumen dalam melakukan 
pemantauan pelaksanaan APBN-P 
2015 dan memitigasi risiko. Dari sisi 
belanja, saat ini risiko ekonomi sudah 
banyak berkurang setelah Pemerintah 
mengambil kebijakan reformasi subsidi 
BBM. Pemerintah saat ini fokus untuk 
mempercepat pencairan belanja negara 
agar dapat memberikan multiplier effect 
yang besar kepada perekonomian, teru-
tama dari program-program pemban-
gunan infrastruktur.         

Terlihat dari sisi mana APBN-P 2015 
dalam rangka menunjang visi dan misi 
Presiden terpilih saat ini?

Seperti yang telah dijelaskan sebe-
lumnya, APBN-P 2015 mendukung 
penerapan visi, misi, dan agenda 
prioritas Presiden yang tercantum 
dalam Trisakti dan Nawa Cita. Hal ini 
dapat terlihat dari peningkatan alokasi 
anggaran infrastruktur yang mening-
kat signifikan. Bahkan dalam APBN-P 
2015, anggaran infrastruktur melebihi 
anggaran subsidi energi untuk pertama 
kalinya dalam sepuluh tahun terakhir. 
Anggaran transfer ke daerah dan dana 

Infografis APBNP 2015 (Kemenkeu.go.id)
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desa juga mengalami peningkatkan. 
Selain itu, APBN-P 2015 mencakup 
Penyertaan Modal Negara dalam rangka 
meningkatkan peran BUMN sebagai 
agen pembangunan. Penataan angga-
ran juga mengikuti perubahan nomen-
klatur yang mengikuti penataan, baik 
berupa pembentukan baru, pemisahan, 
ataupun penggabungan Kementerian 
Negara/Lembaga yang dilakukan oleh 
Pemerintah.  

Apakah APBN-P yang ada saat ini 
masih tetap terus dilaksanakan untuk 
tahun-tahun berikutnya dalam rangka 
kondisi pembangunan Indonesia?

Kementerian Keuangan, dalam hal ini 
DJA dan BKF, terus melakukan upaya-
upaya agar APBN-P 2015 bisa berjalan 
dengan  efisien dan efektif. Forum ALM 
di Kementerian Keuangan memantauan 
pelaksanaan APBN-P 2015 secara 
periodik dan memitigasi potensi risiko. 
Hasil pemantauan berjalan menunjukan 
bahwa APBN-P 2015 masih terus dapat 
dijalankan.

Secara prinsip, APBN tentunya harus 
mencerminkan kondisi perekonomian 
berjalan. APBN 2015 ditetapkan oleh 
pemerintahan lama sesuai dengan 
kondisi yang berjalan pada saat itu, 
sehingga dalam perjalanannya diper-
lukan penyesuaian melalui APBN-P 
2015 supaya mencerminkan kondisi 
perekonomian terkini. Ke depannya, 
APBN Perubahan bisa diusulkan apabila 
memang sangat diperlukan, misal-
kan terjadi shock pada perekonomian 
yang membuat APBN berjalan kurang 
relevan dengan keadaan. Tetapi, apabila 
APBN Perubahan tidak perlu dilakukan, 
Pemerintah akan fokus pada APBN 
yang telah ditetapkan. 

Apakah sudah tepat sasaran saat ini 
Indonesia melaksanakan reformasi 
subsidi BBM?

Sebagaimana kita ketahui bahwa 
selama ini subsidi BBM sebelumnya 
kurang tepat sasaran  dan lebih banyak 
dinikmati oleh kalangan ekonomi 
mengenah ke atas. Selain itu, beban 
subsidi BBM dari tahun ke tahun terus 
meningkat dan sensitif terhadap risiko 
kenaikan harga minyak dunia dan nilai 
tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat. Momentum penurunan harga 

minyak dunia di akhir tahun 2014 dan 
awal tahun 2015 dinilai Pemerintah se-
bagai saat yang tepat untuk melakukan 
reformasi subsidi BBM. Tujuannya agar 
Pemerintah dapat lebih fokus meng-
gunakan anggaran secara produktif 
untuk membiayai program-program  
yang mendorong percepatan pencapa-
ian sasaran pembangunan. Pemerintah 
terus akan mempertahankan kebijakan 
tersebut, termasuk melakukan sosial-
isasi kebijakan kepada masyarakat dan 
secara transparan menunjukan bahwa 
realokasi tersebut dimanfaatkan untuk 
program-program pro-rakyat.

Apakah Pemerintah tetap terus meme-
lihara dan meningkatkan fiscal space?

Ya, Pemerintah akan terus berupaya 
meningkatkan fiscal space, antara 
lain melalui peningkatan penerimaan 
perpajakan dengan menggali potensi 
sektor-sektor pajak, efisiensi dan re-
focusing belanja, serta alokasi subsidi 
yang lebih tepat sasaran. Dilihat dari sisi 
pembiayaan, Pemerintah juga berupaya 
mengelola utang secara aktif melalui 
forum ALM dan mengarahkan pe-
manfaatan utang untuk kegiatan yang 
produktif, misalnya penerbitan Sukuk 
untuk membiayai proyek.

Dilihat dari bidang kemaritiman terlihat 
sangat diperlukan sekali dukungan 
yang sangat cepat dan baik sekali, 
bagaimana tehnik yang dijalankan agar 
dapat sukses?

DJA akan terus mengawal visi misi 
Pemerintah termasuk untuk mendu-
kung pendanaan infrastruktur maritim 
dengan tetap mempertimbangkan 

kapasitas dan keberlanjutan fiskal. 
Maritim dan kelautan merupakan salah 
satu sektor unggulan pembangunan se-
hingga alokasinya dalam postur APBN 
diupayakan terus meningkatkan baik 
melalui alokasi di Kementerian Negara/
Lembaga, transfer ke daerah maupun 
melalui pembiayaan. Anggaran Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan pada 
APBN-P 2015 meningkat 58,2 persen 
dari pagunya dalam APBN dan digu-
nakan antara lain untuk untuk pem-
bangunan infrastruktur maritim serta 
pengembangan sentra perikanan dan 
pelabuhan strategis. Selain itu, penge-
luaran pembiayaan juga salah satunya 
digunakan untuk mendukung program 
pembangunan maritim, terutama untuk 
mengembangkan infrastruktur pelabu-
han dan mendorong investasi penyedi-
aan alat angkut.

 

Secara prinsip, APBN ten-
tunya harus mencerminkan 
kondisi perekonomian ber-
jalan. APBN 2015 ditetapkan 
oleh pemerintahan lama 
sesuai dengan kondisi yang 
berjalan pada saat itu, se-
hingga dalam perjalanan-
nya diperlukan penyesuaian 
melalui APBN-P 2015 supaya 
mencerminkan kondisi per-
ekonomian terkini. 
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Untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global yang terus terjadi, Menteri Keuan-
gan (Menkeu) menyebutkan ada 3 modal utama yang harus dikelola dengan prudent : tingkat 
inflasi yang terjaga, defisit anggaran yang rendah serta defisit neraca berjalan yang juga ter-
kendali. Menkeu menambahkan, idealnya tingkat inflasi dapat dikelola pada level 4%, semen-
tara defisit anggaran di kisaran 1,9%PDB sesuai dengan kesepakatan dalam APBN Perubahan 
(APBN-P) 2015, sementara defisit neraca berjalan diupayakan tidak terlalu melebar diband-
ingkan perhitungan baselinenya. Dengan pengelolaan berbagai instrumen tersebut, harapan-
nya dampak resesi ekonomi global terhadap ekonomi nasional dapat diminimalkan.

Untuk mengantisipasi dampak pelema-
han ekonomi global yang terus terjadi, 
Menteri Keuangan (Menkeu) menye-
butkan ada 3 modal utama yang harus 
dikelola dengan prudent : tingkat inflasi 
yang terjaga, defisit anggaran yang ren-
dah serta defisit neraca berjalan yang 
juga terkendali. Menkeu menambahkan, 
idealnya tingkat inflasi dapat dikelola 
pada level 4%, sementara defisit ang-
garan di kisaran 1,9%PDB sesuai dengan 
kesepakatan dalam APBN Perubahan 
(APBN-P) 2015, sementara defisit 
neraca berjalan diupayakan tidak terlalu 
melebar dibandingkan perhitungan 
baselinenya. Dengan pengelolaan ber-
bagai instrumen tersebut, harapannya 
dampak resesi ekonomi global terhadap 
ekonomi nasional dapat diminimalkan.

Berbicara mengenai prospek eko-
nomi global sendiri, beberapa lembaga 
internasional menyebutkan bahwa di 
tahun 2015 ini diperkirakan akan ada 
beberapa indikasi penguatan, meski-
pun tetap menghadapi beberapa risiko 
lambatnya pemulihan krisis Eropa yang 
disertai melemahnya ekonomi Jepang. 
IMF dalam World Economic Outlook 
(WEO) memprediksikan pertumbuhan 
global akan naik dari 3,3% di tahun 2014 
menjadi 3,5% di tahun 2015. Volume 
perdagangan dunia juga diperkirakan 
mengalami peningkatan dari 3,1% di 
tahun 2014 menjadi 3,8% di tahun 2015. 

Sementara itu, normalisasi kebijakan 
moneter AS dan ekspektasi kenaikan 
suku bunga The Fed menyebabkan ter-
jadinya capital reversal dan peningkatan 
biaya utang (financing cost), termasuk 
bagi Indonesia. The Fed sendiri tam-
paknya masih bisa bersabar sebelum 

menaikkan suku bunga acuan, guna 
meredam tekanan nilai tukar di beber-
apa emerging market. Peningkatan laju 
pertumbuhan ekonomi AS ini nantinya 
diharapkan mampu membantu pening-
katan permintaan global. Sementara di 
beberapa negara berkembang, masih 
terdapat beberapa persoalan struk-
tural misalnya moderasi perekonomian 
Tiongkok dimana terjadi re-balancing 
pertumbuhan dari investasi menuju 
konsumsi sekaligus risiko penarikan 
dana asing (capital reversal).

Dari sisi pasar komoditas, penurunan 
harga minyak yang cukup cepat dan 
besar pada satu tahun terakhir dirasa 
telah memberikan efek positif bagi 
negara importir minyak. Melemahnya 
permintaan komoditas dari beberapa 
negara utama ekonomi dunia (Jepang 
dan Tiongkok) juga turut memperlemah 
harga komoditas. Tren penurunan harga 
minyak yang berdampak pada harga 
komoditas utama memberikan tekanan 
pada perekonomian negara yang men-
gandalkan ekspor produk primer. Untuk 

itu himbauan Presiden supaya tidak lagi 
mengekspor produk primer sekiranya 
sudah menjadi kebijakan yang tepat 
dan wajib ditindaklanjuti.

Dalam kondisi demikian, sekiranya 
peran dari pemerintah khususnya APBN 
menjadi sangat krusial, demi menjaga 
defisit anggaran serta defisit neraca 
berjalan. Secara teori, tugas menjaga 
defisit anggaran ini sangat bergantung 
kepada kinerja dari sisi pendapatan dan 
kualitas belanja pemerintah, disamp-
ing besaran pembiayaan yang nantinya 
akan didapatkan. Karenanya keber-
hasilan pemerintah dalam menjaga 
kelangsungan defisit anggaran sering 
dijadikan salah satu indikator utama 
kinerja pemerintah dis ektor riil. 

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, 
pemerintah senantiasa kesulitan dalam 
mengelola defisit anggaran akibat be-
ban belanja wajib yang terus meningkat 
khususnya alokasi belanja subsidi BBM. 
Hingga APBN 2015, pemerintah masih 
menanggung beban alokasi subsidi 
BBM hingga Rp276,0 triliun. Jika dit-
ambahkan dengan beban alokasi subsi-
di listrik dan pangan maka total belanja 
subsidi mencapai Rp414,7 triliun atau 
sekitar 29,7% dari total belanja pemer-
intah pusat. Coba bandingkan dengan 
besaran belanja modal yang hanya 
mencapai Rp174,7 triliun atau 12,5% dari 
total belanja pemerintah pusat. 

Untungnya, diawali dengan kebijakan 
penyesuaian harga BBM di medio No-
vember 2014 serta kebijakan pengha-
pusan subsidi BBM per Januari 2015, 
maka secara perlahan tekanan terha-
dap defisit anggaran APBN sedikit men-
galami penurunan. Dampaknya juga 

Selain keberhasilan reformasi 
subsidi BBM, APBN-P 2015 
juga ditandai dengan terjadinya 
revolusi fungsi perpajakan. Jika 
sebelumnya peran perpajakan 
masih relatif belum optimal, 
maka sejak APBN-P 2015 ini, 
perpajakan betul-betul dijadikan 
instrumen pendanaan utama 
dalam meningkatkan  
pembangunan dan pertumbu-
han ekonomi di Indonesia.
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cukup menggembirakan ketika pemer-
intah mampu merealokasikan anggaran 
yang lebih bersifat investasi baik belanja 
infrastruktur yang mencapai hampir 
Rp290 triliun maupun belanja-belanja 
kebutuhan dasar lainnya.

Selain keberhasilan reformasi sub-
sidi BBM, APBN-P 2015 juga ditandai 
dengan terjadinya revolusi fungsi 
perpajakan. Jika sebelumnya peran 
perpajakan masih relatif belum optimal, 
maka sejak APBN-P 2015 ini, perpa-
jakan betul-betul dijadikan instrumen 
pendanaan utama dalam meningkat-
kan pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Jika dalam APBN 
2015 warisan pemerintahan yang lama, 
target perpajakan ditetapkan sebesar 
Rp1.379,9 triliun maka dalam APBN-P 
2015 target tersebut dinaikkan menjadi 
Rp1.484,6 triliun dengan target peneri-
maan pendapatan secara keseluruhan 
mencapai Rp1.768,9 triliun.

Namun demikian, memasuki triwulan 
pertama 2015, kinerja pendapatan 
sepertinya belum menunjukkan hasil 
yang menggembirakan. Hingga Februari 
2015, penerimaan perpajakan baru 
mencapai Rp125 triliun atau setara 
dengan 9,66% besaran target. Hasil ini 
lebih rendah dibandingkan realisasi ta-
hun sebelumnya yang mencapai Rp137 
triliun. Artinya realisasi tahun ini  9,19% 
lebih rendah dibandingkan tahun 2014 
dalam periode yang sama. 

Dirjen Pajak mengakui bahwa renda-
hnya realisasi tersebut disebabkan oleh 
belum masuknya berbagai penerimaan 
pajak dari sektor migas. Dirjen Pajak 
juga masih optimis hingga akhir tahun 
2015 nanti, target Rp1.489,3 triliun akan 
tetap tercapai karena di bulan Maret, 
biasanya penerimaan akan terdongkrak 
oleh pembayaran Pajak Penghasilan 
(PPh) pribadi serta di bulan April melalui 
pembayaran PPh badan.    

Untungnya, di tengah kelesuan tersebut 
pemerintah justru mencatat prestasi 
kenaikan penerimaan pajak dari wajib 
pajak (WP) pribadi. Dari awal Januari 
hingga Februari 2015, total realisasi 
penerimaan pajak WP pribadi mencapai 
Rp20,3 triliun atau meningkat hampir 
23% dari penerimaan periode yang sama 
di tahun sebelumnya. Melonjaknya 

penerimaan WP pribadi ini jelas menjadi 
bukti keberhasilan berbagai gerakan 
kampanye kesadaran membayar pajak 
oleh pemerintah baik melalui gerakan 
persuasif maupun sandera pajak (gijzel-
ing) untuk yang membandel. Tercatat 
dari gijzeling saja, pemerintah berhasil 
mengantongi penerimaan Rp9,89 triliun.

Meskipun masih dalam batas kewaja-
ran, rendahnya realisasi penerimaan 
perpajakan tersebut sudah selayaknya 
diwaspadai, mengingat di era pemerin-
tahan baru ini penerimaan perpajakan 
betul-betul menjadi andalan dalam 
membiayai berbagai target pemban-
gunan infrastruktur demi memacu 
pertumbuhan ekonomi yang maksimal. 
Revolusi peran perpajakan ini sekaligus 
menandai dimulainya periode melepas-
kan ketergantungan kepada kekayaan 
sumber daya alam (SDA) semata, demi 
menciptakan pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan lintas generasi.

Namun demikian, beberapa pihak sedari 
awal sebetulnya sudah merasa pesimis 
ketika Presiden menetapkan kenaikan 
target penerimaan perpajakan di tahun 
2015.  Dari beberapa strategi yang di-
siapkan, optimalisasi penerimaan cukai 
dan kepabeanan menjadi strategi yang 
paling realistis untuk mencapai target 
tersebut. Karenanya, pemerintah kemu-
dian sepakat untuk menambah target 
penerimaan cukai dan kepabeanan 
menjadi Rp147,8 triliun atau naik Rp6,05 
triliun dari besaran Rp141,7 triliun 
dalam Rancangan APBN-P 2015. Tam-
bahan target tersebut direncanakan 
akan dibebankan kepada cukai rokok 
Rp3 triliun serta cukai makanan dan 
minuman beralkohol Rp1 triliun. 

Kesediaan menambah target peneri-
maan cukai didasari pada fakta realisasi 

cukai rokok tahun 2014 yang mencapai 
Rp118,1 triliun melebih target APBN-P 
2014 sebesar Rp117,6 triliun. Pemer-
intah juga pesimis jika mengandalkan 
target penerimaan bea keluar, mengin-
gat harga sejumlah komoditas andalan 
masih akan tertekan sebagai dampak 
pelemahan ekonomi Tiongkok serta 
krisis Eropa. Untuk itulah, strategi men-
gerek tarif cukai rokok dan makanan 
serta minuman beralkohol akan men-
jadi sangat signifikan. 

Sayangnya, kinerja penerimaan kepa-
beanan dan cukai juga senada dengan 
penerimaan perpajakan. Hingga medio 
28 Februari 2015, realisasi penerimaan 
bea cukai hanya sebesar Rp22,55 triliun 
jauh dari target yang ditetapkan sebe-
sar Rp32,5 triliun. Penerimaan tersebut 
juga lebih rendah dibandingkan realisasi 
yang sama di periode tahun sebelum-
nya sebesar Rp28,66 triliun. Menu-
rut pemerintah, rendahnya realisasi 
tersebut disebabkan penurunan pada 
semua pos baik bea keluar, bea masuk 
serta cukai. 

Pos penerimaan cukai menjadi pos 
yang realisasinya paling rendah, hanya 
mencapai Rp17,31 triliun dari target 
awal Rp24,29 triliun, dengan realisasi di 
periode yang sama tahun lalu mencapai 
Rp21,42 triliun. Tingginya penerimaan 
cukai 2014 sendiri diduga karena adanya 
perhelatan nasional Pemilu. Sementara 
realisasi penerimaan bea keluar hanya 
Rp544,75 miliar dari target Rp2,01 
triliun. Di pos bea masuk, realisasi 
penerimaan hanya sekitar Rp4,7 triliun 
dari target Rp6,2 triliun.

Karena itulah pemerintah kemudian 
mulai menabur berbagai strategi insen-
tif perpajakan demi mengejar kekuran-
gan setoran. Sakah satu yang akan 
segera direalisasikan adalah strategi 
penghapusan sanksi pajak atau lebih 
dikenal sebagai kebijakan sunset policy. 
Tercatat untuk kedua kalinya pemer-
intah menerapkan kebijakan tersebut, 
setelah sebelumnya pernah melakukan 
di medio tahun 2008-2009. Rencananya 
kebijakan sunset policy jilid 2 ini akan 
menyasar wajib pajak (WP) yang 
melakukan pembetulan Surat Pemberi-
tahuan (SPT) pajak selama 2010-2014.

Adapun beleid yang nanti akan men-

pemerintah kemudian mu-
lai menabur berbagai strategi 
insentif perpajakan demi 
mengejar kekurangan setoran. 
Salah satu yang akan segera 
direalisasikan adalah strategi 
penghapusan sanksi pajak atau 
lebih dikenal sebagai kebijakan 
sunset policy. 
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gatur diantaranya: jika masyarakat 
melakukan pembetulan SPT PPh sebe-
lum 1 Januari 2016, akan mendapatkan 
penghapusan sanksi bunga atas utang 
pajak 2% per bulan. Sedikit berbeda 
dengan kebijakan sama sebelumnya, 
sunset policy jilid 2 akan diterapkan se-
cara wajib bukan sukarela. Harapannya 
tentu menaikkan realisasi penerimaan 
perpajakan seperti di periode 2008 di-
mana penerimaan perpajakan mening-
kat hingga 6% di atas target. 

Dari sisi kepegawaian, di bulan April ini 
para aparat pajak juga menerima 100% 
tunjangan kinerja (remunerasi) yang 
telah disepakati sebelumnya dengan 
DPR. Saat pembayaran tunjangan nanti, 
para pegawai akan menerima rapelan 
hingga April 2015. Terkait dengan be-
saran tunjangannya sendiri telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No-
mor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan 
Kinerja Pegawai di Lingkungan Direk-
torat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja 
paling besar mencapai Rp117,37 juta/
bulan untuk Dirjen Pajak, sementara 
terendah Rp5,36 juta untuk pegawai 
dengan peringkat jabatan ke-4. Insentif 
ini tentu wajib diapresiasi sebagai 
bentuk penghargaan atas tugas berat 
yang nantinya akan diemban oleh para 

aparat perpajakan, mengingat ke de-
pannya peran penerimaan perpajakan 
akan menjadi ujung tombak pemban-
gunan secara nasional seperti yang 
disampaikan oleh Presiden maupun 
Menteri Keuangan (Menkeu). 

Jika sisi pendapatan negara masih 
memperlihatkan tanda-tanda kurang 
meyakinkan, hal yang berbeda justru 
dicatatkan oleh sisi belanja pemerintah. 
Hingga kuartal I tahun 2015 ini, jika 
dibandingkan periode 3 tahun terakhir, 
realisasinya cukup menggembirakan. 
Menurut data pemerintah, hingga 
kuartal I realisasi penyerapan belanja 
mencapai 18,5% dari target APBN-P 
2015, lebih tinggi dibandingkan realisasi 
di tahun 2012 sebesar 15,8%, 2013 sebe-
sar 16,16% serta 2014 sebesar 15,55%. 
Sayangnya, dilihat dari pola penyerapan 
belanja relatif masih didominasi oleh 
komponen belanja rutin seperti pem-
bayaran gaji pegawai serta pembayaran 
transfer ke daerah.   

Dilihat dari data historis, penyerapan 
belanja pemerintah biasanya justru 
menjadi masalah lainnya bagi pemer-
intah. Dari tahun 2005-2013, rata-rata 
penyerapan belanja negara hanya 
mencapai 95,6%, dengan realisasi ter-
tinggi terjadi pada belanja subsidi dan 

terendah pada belanja barang. Hal ini 
mengindikasikan kedua jenis belanja 
tersebut kurang memenuhi efisiensi 
alokasi, mengingat penyerapan belanja 
barang terjadi under value sedangkan 
subsidi justru over value. Padahal dalam 
konteks analisis makro ekonomi negara, 
penyerapan anggaran merupakan 
salah satu indikator efisiensi alokasi. 
Semakin optimal penyerapan anggaran 
maka mengindikasikan efisiensi dalam 
pengalokasian dan sebaliknya, meski-
pun bukan satu-satunya ukuran karena 
masih ada beberapa indikator lain-
nya seperti kualitas output/outcome, 
manfaat program/kegiatan serta nilai 
tambah atas implementasi program /
kegiatan tersebut. 

Sebagai kesimpulan, selagi ada kesem-
patan ayo bekerja keraslah para aparat 
pemungut pajak. Jadilah aparat yang 
amanah dan bertanggungjawab. Buat 
masyarakat dan stakeholders lainnya, 
jadilah wajib pajak yang juga bertang-
gungjawab. Masa depan bangsa dan 
negara ada di tangan kita bersama. Hari 
gini tidak bayar pajak, apa kata dunia?.

Logo untuk kegiatan  penghapusan  
sangsi pajak di tahun 2015,
http://provisconsulting.com/
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Penerimaan dari minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifi-
kan dalam penerimaan negara.  Sebagai contoh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 
minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2009 adalah sebesar Rp50,04 triliun. 
Jumlah ini merupakan 15,76% dari total pendapatan PPh Indonesia pada tahun 2009.  
Pendapatan PPh Migas di tahun 2010 lebih besar lagi yaitu mencapai Rp58,87 triliun 
(16,49%), meningkat menjadi Rp73,10 triliun di tahun 2011 (16,95%), sebesar Rp83,46 
triliun di tahun 2012 (17,95%), dan meningkat menjadi sebesar Rp88,75 triliun di tahun 
2013 (17,52%).  Akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 pendapatan PPh Migas menu-
run menjadi Rp83,89 di tahun 2014 (14,72%) dan menjadi hanya Rp50,02 triliun di 
tahun 2015 dan kontribusinya terhadap total pendapatan PPh hanya sebesar 7,48%. 

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan FIskal, Kemenkeu

Menciptakan Penerimaan  
Minyak dan Gas Bumi Indonesia 
yang Berkelanjutan:  
Belajar dari Petroleum Fund of Timor Leste
Oleh:  Yusuf Munandar  *)
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Penurunan Pendapatan Minyak dan 
Gas Bumi Indonesia

Akan tetapi, di tengah pentingnya 
kontribusi penerimaan minyak dan 
gas bumi Indonesia terhadap peneri-
maan negara, di masa yang akan 
datang, kontribusi penerimaan PPh 
Migas diperkirakan akan terus menu-
run disebabkan antara lain karena 
lifting minyak dan gas bumi Indonesia 
semakin menurun, laju penurunan lift-
ing minyak diiringi dengan laju penu-
runan cadangan minyak dan gas bumi, 
minyak bumi Indonesia diestimasikan 
akan habis dalam waktu sekitar 12 
tahunan lagi, dan harga minyak bumi 
berfluktuasi tajam sehingga peneri-
maan minyak bumi pun berfluktuasi.

1. Lifting minyak dan gas bumi Indo-
nesia semakin menurun

Lifting migas adalah produksi migas 
yang siap jual. Besaran lifting bisa ber-
beda dengan besaran produksi karena 
tidak semua produksi migas yang baru 
keluar dari dalam bumi bisa langsung 
dijual. Dalam beberapa kasus, produksi 

migas masih harus diproses atau 
diangkut sebelum menjadi lifting. Istilah 
lifting juga sering dipakai untuk meng-
gambarkan proses penyerahan migas 
dari produsen kepada pembeli. Pada 
proses inilah penerimaan negara dari 
kegiatan hulu migas terrealisasi. , 

Sebagaimana dapat dilihat pada 
Gambar 1, lifting minyak dan gas bumi 
Indonesia pada periode tahun 2006-
2014, menunjukkan tren menurun. 
Tidak hanya lifting migas, produksi min-
yak bumi Indonesia pun, dalam jangka 
waktu 1996-2012 menunjukkan tren 
menurun, sebagaimana terlihat pada 
Gambar 2 Produksi Minyak dan Gas 
Bumi Indonesia 1996-2012. Pada tahun 
1996, produksi minyak bumi (terdiri 
dari minyak mentah dan kondensat) 
Indonesia mencapai 548,65 juta barel, 
menjadi hanya sebesar 314,67 juta 
barel di tahun 2012 atau turun sebe-
sar -42,65% dibandingkan tahun 1996. 
Rata-rata penurunan produksi minyak 
bumi Indonesia dalam jangka waktu 16 
tahun (1996-2012) adalah -3,29% setiap 
tahunnya. 

2. Laju penurunan lifting minyak diiringi 
dengan laju penurunan cadangan min-
yak dan gas bumi

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 
1, akumulasi cadangan minyak bumi 
Indonesia memperlihatkan kecender-
ungan menurun. Dalam kurun waktu 
tahun 2006-2013 terdapat penemuan 
cadangan minyak bumi baru, akan 
tetapi jumlah penemuan cadangan baru 
tersebut, lebih kecil dari jumlah minyak 
bumi yang dieksploitasi sehingga meng-
hasilkan saldo cadangan migas yang 
berkurang setiap tahunnya. Hal ini ter-
jadi karena Ratio Recovery Replacement 
atau Reserves Replacement Ratio/Rate 
(RRR) Indonesia sering kali di bawah 
100%, sehingga mengakibatkan besaran 
cadangan yang berkurang setiap tahun-
nya karena temuan cadangan baru 
selalu lebih kecil dari eksploitasi migas.

Sebagai contoh angka RRR di tahun 
2010, dengan temuan cadangan baru 
minyak bumi pada tahun 2010 sebesar 
140,2 MMBO (million barrels of oil) dan 
produksi sebesar 344,9 MMBO (945 

 
Gambar 1. Lifting Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2006-2014  

(dalam ribuan BOEPD/Barrel of Oil Equivalent Per Day)

 
Sumber: http://www.skkmigas.go.id/en/statistik/statistik-produksi,
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MBOPD/thousand barrel oil per day) 
maka Reserve Replacement Rate (RRR) 
pada tahun 2010 adalah sebesar 41% 
atau dengan kata lain setiap produksi 
1 (satu) barel minyak bumi hanya 
tergantikan dengan 0,41 barel temuan 
cadangan baru minyak bumi dari hasil 
ekplorasi. 

Angka RRR pada tahun 2011 adalah 
sebesar 60%, meningkat dibanding 
tahun 2010 yang hanya sebesar 41%. 
Akan tetapi angka RRR sebesar 60% 
tersebut tetap tidak menggembirakan 
karena berarti setiap produksi 1 barel 
minyak bumi hanya digantikan oleh 
0,6 barel cadangan baru minyak bumi. 

Idealnya produksi 1 barel minyak bumi 
tergantikan oleh penemuan cadangan 
minyak bumi dari kegiatan eksplorasi 
minimal 1 barel minyak bumi.  

Angka RRR minyak bumi pada tahun 
2012 sebesar 52%, sedangkan untuk 
gas bumi sebesar 127%. Hal ini berarti 
bahwa untuk setiap produksi 1 barel 
minyak bumi akan digantikan oleh 0,52 
barel temuan minyak bumi, sedangkan 
untuk setiap 1 TSCF (Tera Standard 
Cubic Feet/triliun standar kaki kubik) 
gas bumi yang diproduksi akan digan-
tikan dengan 1,27 TSCF gas bumi yang 
ditemukan.  

Sementara itu, lebih kecilnya volume 
cadangan yang didapat dari persetujuan 
pengembangan lapangan baru tahun 
2013 dibandingkan dengan volume yang 
diproduksikan mengakibatkan pencapa-
ian RRR di tahun 2013 di bawah target 
yaitu hanya sebesar 73,64%. 

3. Minyak bumi Indonesia akan habis 
dalam waktu sekitar 12 tahunan lagi

Menurut British Petroleum (www.
bp.com), Reserves-to-Production Ratio 
(R/P Ratio) minyak bumi Indonesia di 
akhir tahun 2013 adalah sebesar 11,62 
tahun. Angka 11,62 tahun merupakan 
hasil pembagian dari cadangan minyak 
bumi Indonesia di akhir tahun 2013 

Gambar 2. Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia 1996-2012 (juta barel)

 

Sumber: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1092

Tabel 1. Kenaikan/(Penurunan) Cadangan dan Lifting Minyak  
dan Gas Bumi Indonesia (2007-2013)

 

Proven Potential Total
2006 4,37     4,56       8,93  2.317              
2007 3,99     4,41       8,40  -5,94% 2.210              -4,62%
2008 3,75     4,47       8,22  -2,14% 2.026              -8,33%
2009 4,30     3,70       8,00  -2,68% 2.070              2,17%
2010 4,23     3,53       7,76  -3,00% 2.010              -2,90%
2011 4,04     3,69       7,73  -0,39% 2.107              4,83%
2012 3,74     3,67       7,41  -4,14% 2.025              -3,89%
2013 3,69     3,86       7,55  1,89% 2.280              12,59%

Cadangan Minyak BumiTahun
Kenaikan/ 

(Penurunan)
 Lifting Minyak 
dan Gas Bumi 

Kenaikan/ 
(Penurunan)

Rata-rata Kenaikan/(Penurunan) 
Per Tahun

-2,34% -0,02%

Keterangan:  
- Cadangan minyak bumi adalah per Januari setiap tahunnya, dalam miliar barel. 
- Lifting minyak dan gas bumi dalam ribuan BOEPD (Barrel of Oil Equivalent Per Day)
Sumber: diolah dari Pusdatim ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia (2014) dan http://www.
skkmigas.go.id/en/statistik/statistik-produksi,
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sebesar 3,74 miliar barel, dibagi dengan 
produksi minyak bumi Indonesia di 
tahun 2013 yang sebesar 321,99 juta 
barel. Artinya bahwa apabila tingkat 
produksi minyak bumi Indonesia tetap 
berkisar pada angka 321,99 juta barel 
per tahun dan tidak ada penemuan 
cadangan minyak bumi yang baru, maka 
cadangan minyak bumi yang ada di In-
donesia akan habis dalam waktu 11,62 
tahun, terhitung mulai tahun 2014.

4. Harga minyak bumi berfluktuasi 
tajam sehingga penerimaan minyak 
bumi pun berfluktuasi

Sebagaimana terlihat pada gambar 3, 
harga minyak mentah dunia berfluktua-
si dan pada dekade terakhir (2000-2013) 
fluktuasi harganya semakin tajam. Har-
ga minyak mentah Indonesia mengikuti 
harga minyak mentah dunia sehingga 
tingkat fluktuasinya pun serupa. 

    Turunnya lifting minyak dan gas bumi 
Indonesia mengakibatkan turunnya 
penerimaan negara dari minyak dan 
gas bumi sehingga mempersempit 
pergerakan fiskal pemerintah dalam 
memajukan perekonomian. Habisnya 
minyak dan gas bumi Indonesia dalam 
jangka waktu 1 dan 2 dekade ke depan 
mengakibatkan penerimaan negara dari 
minyak dan gas bumi menjadi nol, se-
mentara alternatif sumber penerimaan 
selain dari minyak dan gas bumi belum 
ditemukan. Selain itu, fluktuasi harga 
minyak dan gas bumi internasional 

dapat mengakibatkan fluktuasi peneri-
maan negara dari minyak dan gas bumi 
Indonesia sehingga berdampak pada 
ketidakpastian kemampuan negara 
dalam membiayai pembangunan. Oleh 
karena itu, agar supaya penerimaan 
negara dari minyak dan gas bumi tetap 
berkelanjutan dan signifikan terhadap 
kestabilan penerimaan negara, maka 
perlu diciptakan suatu mekanisme, 
yaitu Petroleum Fund. Salah satu Pe-
troleum Fund yang bisa sebagai obyek 
pembelajaran adalah Petroleum Fund 
of Timor Leste.

Mengenal Petroleum Fund of Timor 
Leste

Petroleum Fund of Timor Leste (dana 
abadi minyak dan gas bumi Timor 
Leste) dibentuk berdasarkan pada ayat 
5.1 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2005 yang disebut dengan Petro-
leum Fund Law yang diundangkan pada 
tanggal 13 Juli 2005 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 yang disebut dengan 
First Amendment to Law 9/2005 yang 
diundangkan pada tanggal 19 Novem-
ber 2011.

Petroleum Fund of Timor Leste (PF) 
semata-mata hanya merupakan reken-
ing pemerintah dan bukan merupakan 
suatu badan hukum. 

Tabel 2.Cadangan Terbukti Minyak Bumi Asia Pasifik (dalam miliar barel)

 

No Negara 1993 2003 2012 2013
% terhadap 
total dunia

R/P Ratio

1 Australia 3.26   3.75    3.92   3.96    0.2345% 26.06     
2 Brunei 1.25   1.05    1.10   1.10    0.0652% 22.30     
3 China 16.44  15.48   18.08 18.08  1.0714% 11.85     
4 India 5.86   5.73    5.72   5.71    0.3383% 17.49     
5 Indonesia 5.17   4.73    3.74  3.74   0.2217% 11.62    
6 Malaysia 4.96   4.84    3.67   3.67    0.2173% 15.30     
7 Thailand 0.22   0.50    0.43   0.43    w 2.55       
8 Vietnam 0.60   2.96    4.40   4.40    0.2607% 34.48     
9 Asia Pasifik Lainnya 1.09   1.43    1.08   1.06    0.0628% 11.19     

Total Asia Pasifik 38.83  40.47   42.14 42.15  2.4970% 14.03     

Keterangan: 
a. Posisi cadangan adalah posisi cadangan di akhir tahun. 
b. W = kurang dari 0,05%.
Sumber: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/ 

BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx, 

 
Gambar 3. Harga Minyak Mentah Dunia Tahun 1861-2013 

 

Keterangan: Tahun 1861-1944 harga dalam US Average, tahun 1945-1983 harga dalam Arabian Light posted at Ras Tanura,  
dan tahun 1984-2013 harga dalam Brent dated.
Sumber: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx, diakses Rabu 22 April 2015 
pukul 10.31 WIB.
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Pemerintah (dalam hal ini Kementerian 
Keuangan) bertanggung jawab terhadap 
seluruh pengelolaan PF. Terkait dengan 
manajemen operasional dana PF, 
Menteri Keuangan membuat suatu per-
setujuan dengan Manajer Operasional 
dimana Manajer Operasional harus 
bertanggung jawab kepada pemerintah 
atas pengelolaan dana PF tersebut. 
Persetujuan tersebut disebut dengan 
Operational Management Agreement 
(OMA).

Rekening PF dioperasikan oleh dan 
diatasnamakan dengan Manajer Op-
erasional. Parlemen National of Timor 
Leste menunjuk Bank Sentral of Timor 
Leste (BCTL/Banco Central de Timor 
Leste) sebagai Manajer Operasional 
sehingga pengelolaan dana PF untuk 
diinvestasikan dalam kegiatan investasi 
sehari-hari dilakukan oleh Bank Sentral 
of Timor Leste. Menteri Keuangan juga 
menunjuk manajer investasi eksternal 
yang membantu Manajer Operasional 

mengelola dana PF, antara lain Bank 
for International Settlements, Interim 
Manager, State Street Global Advisors, 
BlackRock dan Schroders.

GSelain mengesahkan Petroleum Fund 
Law, Parlement National of Timor Leste 
juga mengawasi pelaksanaannya. 
Parlemen memberikan persetujuan 
atas pengambilan dana dari PF untuk 
dimasukkan ke rekening tunggal APBN/
anggaran pendapatan dan belanja 
negara (State Budget) Timor Leste yang 
selanjutnya digunakan untuk membi-
ayai belanja negara. Parlemen mem-
berikan penilaian apakah pengelolaan 
PF tidak bertentangan dengan konsti-
tusi Timor Leste dan apakah pengelo-
laan PF memberikan kemanfaatan pada 
generasi Timor Leste sekarang maupun 
generasi mendatang. Dalam melak-
sanakan semua hal tersebut, Parlemen 
mendapatkan saran, nasihat, atau 
pendapat dari Petroleum Fund Consul-
tative Council (PFCC).

Pada awal tahun, Menteri Keuangan 
menetapkan kebijakan investasi dan 
memasukkannya dalam persetujuan 
pengelolaan PF (operational manage-
ment agreement) dengan Manajer 
Operasional. Selanjutnya Menteri 
Keuangan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan PF. 

Menteri Keuangan, dalam menyusun 
strategi investasi dan keputusan lain 
terkait pengelolaan PF untuk dilak-
sanakan oleh Manajer Operasional dan 
manajer investasi eksternal, harus ter-
lebih dahulu memperoleh saran, nasihat 
atau pendapat dari Invetment Advisory 
Board (IAB).

Di akhir tahun tahun, Menteri Keuan-
gan menyampaikan Laporan Tahunan 
Pengelolaan Petroleum Fund kepada 
Parlemen.

  

Gambar 4. Struktur Tata Kelola Petroleum Fund of Timor Leste

Sumber: Petroleum Fund Administration Unit Ministry of Finance Democratic Republic of Timor Leste (2014).
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 Dr. Nasruddin Djoko Surjono, MBA *  

Penerapan Konsep Tax Expenditure: 
Studi Kasus Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah (BM DTP)

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Kepala Bidang Evaluasi kebijakan Regional dan Bilateral, PKRB, BKF
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Istilah tax expenditure pertama kali diinisiasi oleh Stanley S. 
Surrey, seorang asisten sekretaris dari US Treasury for Tax 
Policy. Konsep tersebut muncul setelah Stanley mengumpul-
kan data-data penerimaan pajak yang memiliki keterkaitan 
dengan program belanja pemerintah dalam rangka reformasi 
perpajakan (Burman and Phaup, 2011). Tujuannya jelas yakni 
sebagai momentum untuk reformasi perpajakan, dimana 
sistem pajak pada intinya mengoptimalkan penerimaan 
negara, namun dilain sisi dapat dipakai sebagai instrumen 
insentif fiskal yang transparan.

Menurut OECD, Tax expenditure 
merupakan transfer sumber daya 
kepada publik yang bukan berbentuk 
bantuan atau belanja langsung (direct 
transfer), namun melalui pengurangan 
kewajiban pajak dengan mengacu pada 
standar perpajakan yang berlaku (tax 
benchmark). Tujuan diberikannya tax 
expenditure adalah untuk mencapai 
skala ekonomis dan menghemat biaya 
suatu program. Penghematan dan 
skala ekonomis didapat dari peman-
faatan sistem administrasi perpajakan 
yang sudah ada dibandingkan apabila 
program tersebut dijalankan sendiri 
yang tentu saja membutuhkan biaya 
penyelenggaraan administrasi program. 

Selain dari tujuan di atas, tax expendi-
ture juga berfungsi sebagai alat kontrol 
transparansi penyelenggaraan ang-
garan dan belanja Pemerintah. 

List tax expenditure untuk pertamaka-
linya dipublikasikan oleh US Treasury 
pada tahun 1967, dan kemudian pada 
tahun 1974 mulai dituangkan dalam 
anggaran dan belanja pemerintah. 
Setelahnya, gagasan tersebut diikuti 
oleh Jerman dan Inggris pada akhir 
1970, kemudian oleh negara-negara 
OECD pada tahun 1985 (Surrey and 
McDaniel, 1985). Penerapan tax ex-
pendituredi Indonesiasendiri meru-
pakan suatu hal baru yang masih perlu 
dirumuskan definisinya dan dilakukan 
kajian lebih lanjut. 

Apabila melihat postur APBN Indonesia, 
konsep tax expenditure sebenarnya 
telah diaplikasikan secara transparan 
yakni sebagaimana tertuang dalam 
pos subsidi pajak pada UU APBN tahun 
bersangkutan. Pemberian subsidi pajak 
di Indonesia telah diberikan sejak lama 
sebagaimana dapat dilihat dalam grafik 
gambar 1

Subsidi pajak yang dianggarkan dalam 
ABPN terdiri dari PPN Ditanggung 
Pemerintah (PPN DTP), PPh Ditang-
gung Pemerintah (PPh DTP), dan Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah (BM 
DTP). Untuk PPN DTP mulai tahun 
2011 sudah tidak dianggarkan dalam 
APBN P TA 2011, sedangkan untuk 
PPh DTP dan BM DTP sampai dengan 
sekarang masih dianggarkan. Namun 
pada tahun 2011 PPN DTP dihapuskan 
karena rekomendasi dari temuan BPK 
agar mekanisme PPN DTP melalui 
mekanisme UU PPN.

Berbicara mengenai keterkaitan antara 
konsep tax expenditure dengan subsidi 
pajak di Indonesia, Bea Masuk Ditang-
gung Pemerintah (BMDTP) merupakan 
jenis fasilitas kepabeanan yang sejalan 
dengan kaidah tersebut, dimana instru-
men pemberian fasilitas menggunakan 
mekanisme perpajakan, dan Pemerintah 
dapat melakukan kontrol penuh atas 
fasilitas yang diberikan. BMDTP sendiri 
merupakan salah satu kebijakan yang 
memberikan transparansi kepada publik 
dalam pengelolaan insentif fiskal melalui 
bea masuk yang meng-offset peneri-
maan menjadi belanja.

Ditengah maraknya perdagangan bebas 
melalui FTA dimana tarif bea masuk 
lambat laun ditetapkan menjadi 0% ter-
hadap negara-negara mitra FTA, tanpa 
melihat barang impor tersebut apakah 
ditujukan bagi kepentingan industri 
ataupun hanya dipakai untuk konsumsi. 
Maka dirasa perlu keberpihakan pemer-
intah melalui insentif fiskal mendorong 
industri domestik dalam membangun 
daya saingnya baik secara nasional 
maupun global. BMDTP merupakan 
sebuah instrumen pemberian insentif 
fiskal oleh Pemerintah bagi industri 
sektor tertentu di dalam negeri. Dengan 
benchmark tarif bea masuk MFN apabila 
dikenakan tarif secara normal, maka 
industri ini hanya akan dikenakan tarif 
BM 0%. Pemberian insentif fiskal ini di-
tujukan untuk meningkatkan daya saing 
sektor industri tertentu dengan me-
kanisme pengurangan komponen biaya 
bahan baku asal impor industri sehingga 
dapat menurunkan harga jual produk. 
Pemberian fasilitas BMDTP menggunak-
an pagu anggaran APBN setiap tahun-
nya. Di dalam UU APBN, pagu BMDTP 
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dialokasikan dalam pos subsidi yang 
selanjutnya secara lebih detail dituang-
kan dalam pos “subsidi pajak – fasilitas 
bea masuk”. 

Latar belakang munculnya BMDTP

Pengaturan pemberian BMDTP berawal 
dari adanya amandemen Undang-
Undang nomor 10 tahun 1995 ten-
tang Kepabeanan khususnya pada 
pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) 
yang sebelumnya mengatur tentang 
kewenangan Menteri Keuangan untuk 
melakukan perubahan atas barang im-
por yang dapat diberikan pembebasan 
atau keringanan berdasarkan tujuan 
pemakaiannya. Di dalam Undang-
Undang nomor 10 tahun 1995 Pasal 25 
ayat (2):“Perubahan atas barang impor 
yang diberikan pembebasan berdasar-
kan tujuan pemakaiannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 
Menteri”, namun pada Undang-Undang 
17 tahun 2006, ayat ini dihapus.

Dengan adanya amandemen atas 
Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 
menjadi Undang-Undang nomor 17 
tahun 2006, maka wewenang Menteri 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) 
dihapuskan. Namun di lain sisi, sektor 
industri masih membutuhkan insentif 
di luar yang tercantum pada Pasal 25 
dan Pasal 26 dalam Undang-Undang 
dimaksud. Oleh karena itu, setelah 
diterbitkannya Undang-Undang nomor 

17 tahun 2006 muncul wacana bahwa 
insentif bea masuk tersebut dapat dibe-
bankan ke dalam APBN. Wacana terse-
but menjadi pokok bahasan Pemerintah 
pada tahun 2007 dalam pokok-pokok 
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi 
makro yang dibahas oleh pemerintah 
bersama dengan DPR yang kemudian 
untuk pertama kalinya dituangkan 
dalam Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 
dan Nota Keuangan, hingga pada akh-
irnya RUU tersebut ditetapkan menjadi 
UU APBN tahun 2008. Dengan demiki-
an, BMDTP dianggarkan dalam APBN 
dengan menggunakan terminologi “Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah” yang 
berdasarkan pada UU APBN tahun yang 
bersangkutan.

Untuk pertama kalinya, ketentuan 
umum mengenai BMDTP tahun ang-
garan 2008 dituangkan dalam Per-
aturan Menteri Keuangan nomor 134/
PMK.011/2008 tentang Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah Atas Impor 
Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi 
Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepent-
ingan Umum Dan Peningkatan Daya 
Saing Industri Sektor Tertentu Untuk 
Tahun Anggaran 2008,sedangkan untuk 
jumlah pagu sektornya, terdapat 11 
Peraturan Menteri Keuangan lainnya 
yang mengatur.Untuk jenis dan jumlah 
sektor yang pernah memanfaatkan 
BMDTP selengkapnya akan dijelaskan 

pada bagian pemanfaatan BMDTP.

Standar Pengukuran BMDTP

Penetapan pemberian insentif fiskal 
berupa BMDTP diberikan kepada 
industri sektor tertentu bersifat 
strategis yang menggunakan barang 
dan bahan impor untuk memproduksi 
barang dan/atau jasa dengan kriteria 
tertentu. Dalam menentukan apakah 
suatu industri dapat memperoleh 
insentif tersebut atau tidak, Pemer-
intah memberlakukan empat kriteria 
bagi industri yakni memenuhi penye-
diaan barangdan/atau jasa untuk 
kepentingan umum, dikonsumsi oleh 
masyarakat luas, dan/atau melind-
ungi kepentingan konsumen (40%); 
meningkatkan daya saing (30%); me-
ningkatkan penyerapan tenaga kerja 
(20%); dan meningkatkan pendapatan 
negara (10%).

Apabila memperhatikan jenis insen-
tif yang diberikan, mengingat skema 
fasilitas ini adalah melalui insentif bea 
masuk, maka perlu untuk memper-
hatikan filosofi pengenaan bea masuk 
sendiri. Bea masuk dikenakan dengan 
tujuan untuk membatasi masuknya ba-
rang impor dalam rangka perlindungan 
produk dalam negeri. Bea masuk dike-
nakan bilamana suatu negara memiliki 
produk sejenis yang dibuat di dalam 
negeri dimana produk tersebut perlu 
perlindungan dalam waktu tertentu 
hingga dapat bersaing secara bebas 
dengan produk yang berasal dari luar 
negeri.Oleh karena itu, selain kriteria 
industri maka dibuat pula kriteria jenis 
barang dan bahan yang dapat diberikan 
dalam fasilitas BMDTP yakni;belum 
diproduksi di dalam negeri; sudah di-
produksi di dalam negeri namun belum 
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; 
atausudah diproduksi di dalam negeri 
namun jumlahnya belum mencukupi 
kebutuhan industri. Adapun barang 
impor tersebut di atas tidak termasuk:

1) barang dan bahan yang dikenakan 
pembebanan bea masuk sebesar 0% 
(nol persen);

2) barang dan bahan yang dikenakan 
pembebanan bea masuk sebesar 0% 
(nol persen) berdasarkan perjanjian 
atau kesepakatan internasional;

3) barang dan bahan yang dikenakan 

Gambar 1. Pagu Subsidi Pajak

 

Sumber: UU APBN, UU APBN P (TA bersangkutan dari 2008 s.d. 2015)
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Tabel 1 Sektor yang Memperoleh BM DTP (2008-2015)

No Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal v v v v v v v v

2 Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor v v v v v v v v

3 Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat 
Besar v v v v v v v v

4 Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika v v v v v v v v

5 Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus v v v v v v v v 

6 Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Bi-Axially Oriented 
Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Karung Plastik, 
Benang Dari Plastik, 

v v v v v v v

7 Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani v v v v v v v

8 Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint v v v v v v v

9 Pembuatan Peralatan Telekomunikasi v v v v v v

10 Pembuatan Kabel Serat Optik v v v v v v

11 Pembuatan  Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester 
Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic 
Latex, Plasticizer 

v v v v v

12 Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik v v v

13 Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Secu-
rity, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular v v v

14 Pembuatan Peralatan Rumah Sakit v v

15 Pembuatan Pakan Ternak v v

16 Pembuatan Dikalsinasi Kokas v

17 Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian v

18 Pembuatan Sepeda v

19 Pembuatan Komponen Dan Peralatan Industri Konstruksi Berat 
Siap Pasang Dari Besi Dan Baja, Bejana Tekan Dan Tangki Dari 
Logam, Serta Pembuatan Mesin Pertanian Dan Kehutanan 

v v

20 Pembuatan Pupuk v v

21 Pembuatan Tinta Khusus (Toner) v v v v

22 Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, 
Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie Dan Komponen Kereta Api v v v

23 Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang v v v v v

24 Pembuatan Sorbitol v v v v

25 Pembuatan Boiler Dan/Atau Transformator Pembangkit Tenaga 
Listrik v

26 Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) v v

27 Komponen PLTU v v v

28 Pembuatan Methyltin Mercaptide v

29 Industri Telematika v

30 Jasa Pelayaran Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Kapal 
Laut v

31 Pembuatan Cold Rolled Coil Oleh Industri Baja Nasional v

32 Pengolahan Susu v

Jumlah 11 14 15 16 15 17 16 18
 
Sumber: PMK BMDTP (BKF)
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BMDTP, bahkan 4 di antaranya telah 
diberikan fasilitas pembebasan bea 
masuk sebelum ada fasilitas BMDTP, 
sektor-sektor tersebut antara lain: 
Industri perkapalan guna pembuatan 
dan/atau perbaikan kapal, Industri 
pembuatan komponen kendaraan 
bermotor, Industri pembuatan bagian 
tertentu alat besar dan/atau perakitan 
alat besar, dan Industri pembuatan 
komponen dan/atau produk elektron-
ika. Terhadap sektor-sektor tersebut 
kiranya diperlukan evaluasi lebih lanjut 
mengenai kinerja industri yang ber-
sangkutan mengapa industri tersebut 
tidak segera bisa mandiri sampai sejauh 
terus menerus masih memerlukan 
pemberian fasilitas bea masuk dari 
pemerintah.

Sementara itu, untuk pagu dan realisasi 
pemanfaatan BMDTP selama periode 
tahun 2008-2014 dijelaskan dalam 
gambar 2

Apabila kita membandingkan antara 
pagu sektor dan angka realisasi BMDTP, 
akan terlihat gap yang cukup tinggi. Hal 
tersebut tentunya menimbulkan ban-
yak pertanyaan mengenai efektifitas 
fasilitas tersebut. Realisasi penggunaan 
BMDTP yang rendah disebabkan antara 
lain karena (1) masalah teknis terkait 

pengajuan rencana impor barang antara 
lain kesalahan penafsiran pos tarif, 
dokumen yang kurang lengkap, dan 
masalah pada izin industri, (2) penerbi-
tan dasar aturan yang terlambatyang 
disebabkan karena; pengajuan pagu 
sektor yang akan dituangkan dalam 
PMK menunggu usulan Pembina Sektor 
yang memerlukan koordinasi dengan 
pelaku industri terlebih dahulu; dan 
terlambatnya pelaporan realisasi pe-
manfaatan BMDTP tahun sebelumnya 
yang digunakan sebagai bahan evaluasi 
pemberian pagu anggaran.

Untuk kedepannya, permasalahan-
permasalahan prosedur birokrasi 
tersebut harus diminimalkan sehingga 
tujuan dari pemberian fasilitas BMDTP 
dapat sesuai sasaran. Salah satu upaya 
yang telah dilakukan yakni mulai tahun 
anggaran 2015 ini PMK BMDTP induk 
(PMK 248/PMK.011/2014) telah disu-
sun untuk berlaku multi years. Dengan 
demikian, kedepannya proses tahunan 
yang harus dilalui hanya pada penyusu-
nan pagu sektor saja. Mulai tahun ang-
garan 2015 ini pula, penyusunan pagu 
sektor BMDTP telah diinisiasi mengi-
kuti proses penerbitan UU APBN sejak 
awal. Hal-hal yang kedepannya perlu 
dilakukan adalah pemutakhiran sistem 
pemantauan realisasi BMDTP termasuk 
kendala yang dihadapi oleh industri, 
sehingga proses evaluasi pemberian 
fasilitas ini dapat berjalan dengan baik. 
Dengan demikian fasilitas yang meng-
gunakan dana APBN ini dapat berjalan 
efektif dan dapat dimanfaatkan oleh 
industri secara maksimal.

 

Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk 
Anti Dumping Sementara, Bea Masuk 
Tindakan Pengamanan/Bea Masuk 
Tindakan Pengamanan Sementara, Bea 
Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tinda-
kan Pembalasan;

4) barang dan bahan yang ditujukan 
untuk ditimbun di Tempat Penimbunan 
Berikat.

Kendala dan Permasalahan Peman-
faatan BMDTP

Pemberian Fasilitas BMDTP telah 
berjalan selama delapan tahun. Selama 
periode tahun 2008-2014, sudah seban-
yak tiga puluh dua (32) sektor industri 
yang memanfaatkan fasilitas tersebut. 
Adapun pembina sektor dari 32 sek-
tor tersebut yakni Direktorat Jenderal 
Basis Industri Manufaktur (Ditjen BIM), 
Direktorat Jenderal Industri Unggulan 
Berbasis Teknologi Tinggi (Ditjen IUBTT), 
dan Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan (BPOM). Untuk lebih lengkap-
nya, sektor-sektor yang mengajukan 
pagu BMDTP dari tahun 2008 – 2014 
adalah seperti terlihat dalam tabel 1

Apabila memperhatikan sektor-sektor 
di atas, terdapat lima sektor yang 
mulai dari tahun 2008 sampai dengan 
sekarang masih memanfaatkan fasilitas 

Gambar 2. Pagu dan Realisasi BM DTP

 
Sumber: PMK BMDTP, Data realisasi BMDTP
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Apakah Rupiah Yang Kuat  
Lebih Baik Dari Rupiah Yang Lemah?

Oleh : Taufan Kurnianto*
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Seperti juga baik dan buruk, surga dan neraka, semua kata berbahasa Indonesia juga mem-
punyai lawan katanya, dan memiliki konotosinya masing-masing.  Sebagai contoh, kata kuat 
dan lemah, seringkali kuat dimaknai sebagai baik dan hampir selalu lemah dimaknai sebagai 
buruk. Namun, dalam konteks mata uang sebuah negara, kata kuat dan lemah tidak serta-
merta dapat dimaknai sebagai baik dan buruk. Seperti ketika kita mengatakan bahwa rupiah 
melemah terhadap dollar AS, bukan selalu berarti bahwa rupiah sedang buruk terhadap dollar 
AS.  Istilah kuat dan lemah digunakan untuk menghitung nilai suatu mata uang dibandingkan 
dengan mata uang lainnya.  Dollar AS dianggap menguat terhadap rupiah apabila satu dol-
lar AS dapat ditukar dengan lebih banyak rupiah dibandingkan dengan sebelumnya. Memang, 
banyak keuntungan bagi warga Amerika Serikat ketika lebih banyak rupiah yang dapat dibeli 
dengan satu dollar AS, seperti dapat membeli lebih banyak sepatu Nike dan Adidas buatan 
Tangerang. Namun, ini bukan berarti bahwa seluruh penduduk negeri tersebut menjadi lebih 
baik secara ekonomi. Dengan analogi yang sama, melemahnya dollar AS terhadap rupiah bu-
kan berarti seluruh rakyat AS menjadi lebih buruk dalam sudut pandang ekonomi.

Penawaran Dan Permintaan Pada 
Pasar Mata Uang

Ketika sebuah produsen gawai asal 
Amerika Serikat menjual gawai (misal-
nya iPhone 6) ke konsumen Indonesia, 
konsumen membayarnya dengan 
rupiah, namun produsen gawai tersebut 
lebih memperdulikan tentang berapa 
banyak dollar AS yang diterimanya dari 
penjualan tersebut. Ini dikarenakan 
produsen gawai harus menggunakan  
dollar AS untuk membayar pemasok, 
karyawan dan pemegang sahamnya 
dengan menggunakan dollar AS.

Pasar mata uang, seperti juga semua 
jenis pasar, terbentuk dari penawaran, 
permintaan dan harga pasar yang ter-
jadi. Penawaran pada pasar mata uang 
adalah seberapa banyak mata uang 
yang sedang dijual di pasar, sedangkan 
permintaan pada pasar mata uang 
adalah seberapa banyak dibelinya mata 
uang oleh pembeli di pasar mata uang. 
Pada kasus ini, harga yang terben-
tuk adalah kurs bagi mata uang yang 
diperdagangkan. Ketika konsumen 
membutuhkan dollar AS lebih banyak 
dari sebelumnya, maka permintaan 
terhadap dollar AS meningkat, selanjut-
nya akan meningkatkan nilai dollar AS 
dibandingkan dengan rupiah (apresiasi 
dollar AS terhadap rupiah). Naiknya 
rupiah yang ditawarkan oleh perusa-
haan atau masyarakat ke pasar mata 
uang yang berakibat pada meningkat-

nya penawaran, akan menurunkan nilai 
rupiah (depresiasi rupiah). 

Siapa Yang Diuntungkan Dan Siapa 
Yang Dirugikan Dengan Berubahnya 
Nilai Mata Uang? 

Misalnya saja anda akan membeli 
telepon genggam di Indonesia, maka 
produsen telepon genggam itu harus 
mengkalkulasi penentuan harga pada 
konsumen berdasarkan dengan biaya 
produksi dan keuntungan yang ingin 
diperoleh. Produsen tersebut mem-
bayar biaya-biaya yang dikeluarkan 
dengan menggunakan dollar AS, oleh 
karena itu, produsen tersebut mement-
ingkan harga tersebut dalam dollar AS. 
Misalnya saja biaya produksi ditambah 
margin adalah 500 dollar AS. Di sisi 
lainnya, konsumen di Indonesia tentu 
saja hanya memperdulikan harga yang 
dibayar dengan rupiah, jadi, produsen 
telepon genggam tersebut harus me-
nentukan harga dengan menggunakan 
rupiah. Dengan asumsi bahwa nilai 
tukar satu dollar AS terhadap rupiah 
adalah 13.000, harga telepon genggam 
tersebut dalam rupiah menjadi Rp. 
6.500.000,-.

 Sekarang bayangkan bahwa dol-
lar AS melemah, menjadi satu dollar 
AS terhadap rupiah 12.000, ini berarti 
bahwa sebelumnya dengan satu dollar 
AS dapat membeli rupiah sebanyak 
13.000, kini dengan satu dollar AS hanya 

dapat membeli rupiah sebanyak 12.000. 
Pada titik ini produsen telepon geng-
gam tersebut memiliki beberapa pilihan: 
tetap menentukan harga telepon geng-
gam tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- 
dimana produsen tersebut sekarang 
akan mendapatkan 541,66 dollar AS 
(lebih tinggi dari 500 dollar AS), dengan 
harga ini, produsen telepon genggam 
asal AS tersebut mendapatkan laba 
yang lebih tinggi dari sebelumnya. 
Pilihan lainnya adalah produsen telepon 
genggam tersebut tetap menahan har-
ga pada 500 dollar AS, sehingga harga 
dalam rupiah turun dari Rp. 6.500.000 
menjadi Rp. 6000.000, sehingga dengan 
harga tersebut, membuat telepon 
genggamnya lebih murah dalam rupiah 
dan menjadi lebih kompetitif di pasar 
Indonesia, tanpa menurunkan harganya 
dalam dollar AS. Atau pilihan ketiganya 
adalah dengan menurunkan harga baik 
dalam dollar AS dan dalam rupiah untuk 
mengurangi keuntungan dalam setiap 
telepon genggam yang dibuat dengan 
maksud untuk meningkatkan pengua-
saan pasar (karena harga murah, maka 
penjualan akan naik, hukum pemoton-
gan harga). Secara singkat, jika dollar 
AS melemah terhadap rupiah, produ-
sen telepon genggam di AS memiliki 
beberapa pilihan: 

1. Membuat harga dalam rupiah tetap 
sama, sehingga mendapatkan keuntun-
gan yang lebih dalam dollar AS, atau
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2. Menjual telepon genggam terse-
but dalam rupiah yang lebih rendah, 
sehingga mendapatkan konsumen 
Indonesia lebih banyak, potongan harga 
ini akan mengeuntungkan produsen 
telepon genggam asal AS dan kon-
sumen Indonesia, namun ini berakibat 
buruk terhadap produsen telepon 
genggam asal Indonesia, karena harus 
bersaing dengan telepon genggam asal 
AS dengan harga lebih murah. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk 
memahami bahwa rupiah secara relatif 
menguat terhadap dollar AS dan dolar 
melemah secara relatif terhadap rupiah 
dan siapa yang diuntungkan dengan 
menguatnya rupiah. Sebagai akibatnya, 
harga barang-barang dari Indonesia 
menjadi lebih mahal bagi pembeli luar 
negeri (khusunya AS), yang memiliki 
akibat akan merugikan eksportir asal 
Indonesia. Secara singkat, menguatnya 
rupiah berarti bahwa rakyat Indonesia 
dapat membeli barang-barang produksi 
luar negeri lebih murah daripada 
sebelumnya, namun orang-orang di 
luar negeri akan merasa harga barang-
barang dari Indonesia menjadi lebih 
mahal dari sebelumnya. Menguatnya 
rupiah berarti barang-barang impor 
akan terasa lebih murah dilihat dari 
sudut pandang konsumen Indonesia, 
oleh karena produk impor lebih murah, 
maka hukum ekonomi mengatakan 
bahwa harga yang lebih murah akan 
lebih banyak terjual. Lebih banyaknya 
produk impor yang terjual di Indonesia 

membuat produk buatan dalam negeri 
akan semakin sulit untuk berkompe-
tisi dengan produk impor dikarenakan 
produk impor tersebut kini semakin 
murah, kejadian ini akan merugikan pro-
dusen Indonesia. Walaupun merugikan 
produsen Indonesia, menguatnya rupiah 
ini akan menguntungkan konsumen 
Indonesia karena mereka mendapat-
kan harga yang lebih murah untuk 
jenis barang yang sama.  Skenario ini 
akan cenderung meningkatkan impor, 
mengurangi ekspor, dan membuat lebih 
sulit bagi perusahaan Indonesia untuk 
bersaing dalam harga.

Sekarang sebaliknya, siapa yang diun-
tungkan dengan melemahnya rupiah? 
Lemahnya rupiah membuat rupiah 
hanya mampu membeli lebih sedikit 
mata uang asing daripada sebelum-
nya. Ini membuat  barang-barang yang 
diproduksi di dalam negeri menjadi lebih 
murah jika dilihat dari sudut pandang 
negara asing, ini berarti bahwa produ-
sen barang dan jasa akan memproduksi 
lebih banyak barang dan jasa kepada 
konsumen Indonesia dan untuk tujuan 
ekspor. Disisi lain, barang-barang impor 
dari luar negeri akan menjadi lebih 
mahal dari sebelumnya karena jumlah 
rupiah yang sama kini tidak cukup lagi 
untuk membeli barang impor yang 
sama. Skenario ini akan cenderung me-
ningkatkan ekspor, mengurangi impor 
dan membuat barang-barang produksi 
dalam negeri menjadi lebih menarik 
(murah) yang diproduk si oleh produsen 

Indonesia.

Apakah Selama Ini Rupiah Melemah 
Terhadap Dollar AS Atau Dollar AS Yang 
Menguat Terhadap Rupiah?   

Garfik dibawah ini adalah dollar AS 
index, yaitu index yang membanding-
kan antara dollar AS dengan sepuluh 
mata uang utama dunia, rupiah tidak 
termasuk. Jika kita melihat dari grafik 
dollar index dibawah ini, ternyata dollar 
AS menguat terhadap seluruh mata 
uang yang diperbandingkan dalam 
index tersebut, sehingga dengan asumsi 
bahwa 10 mata uang dalam dollar index 
tersebut mewakili seluruh mata uang 
negara-negara di dunia, maka dapat 
diartikan bahwa dollar AS menguat 
terhadap seluruh mata uang dunia, 
termasuk juga rupiah. Dan penguatan-
nya sendiri cukup besar, sejak Juni 2014 
sampai dengan April 2015 dollar AS 
menguat sekitar 25%.   

Bagaimana Performa Rupiah Jika 
Dibandingkan Dengan Negara Lain?

Dalam Indonesian Economic Quarterly 
yang dipublikasikan oleh World Bank 
Indonesia pada bulan Maret 2015 lalu, 
terdapat beberapa fakta menarik ten-
tang rupiah sebagai berikut:

1.  Jika dibandingkan secara bi-
lateral antara rupiah dan dollar AS, sejak 
Juni 2014 sampai dengan Maret 2015, 
dollar AS menguat sekitar 10% terhadap 
rupiah, seperti yang tergambar dalam 
Grafik 2 (garis biru tua). 

Grafik 1: Dollar AS Index

  

                              Sumber: Bloomberg
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2. Masih pada Grafik 2 tersebut (garis abu-abu), 
jika dibandingkan dengan seluruh mata uang 
dunia, sejak Juni 2014 sampai dengan Maret 
2015, rupiah relatif menguat sekitar 2%. Dihitung 
berdasarkan data harian dari nominal exchange 
rate dan real effective exchange rate.

3. Dan jika dibandingkan dengan seluruh mata 
uang dunia, dengan menyesuaikan dengan har-
ga-harga relatif, sejak Juni 2014 sampai dengan 
Maret 2015, rupiah menguat sekitar 8% seperti 
yang tergambar pada Grafik 2 (garis biru muda). 
Dihitung berdasarkan data harian dari nominal 

exchange rate dan real effective exchange rate.

Dengan data dari kedua grafik tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa sampai dengan April 2015, 
istilah rupiah melemah terhadap dollar AS adalah 
tidak tepat, yang lebih tepat adalah dollar AS 
menguat terhadap rupiah (juga, dollar AS men-
guat terhadap hampir seluruh mata uang dunia). 
Bahkan, jika dilihat dari Grafik 2, rupiah sebena-
rnya menguat jika dibandingkan dengan mata 
uang dari seluruh dunia (kecuali dollar AS).

Akibat dari penggunaan kata-kata seperti kuat 
dan lemah seperti tersebut diatas membuat ban-
yak orang memiliki kesalahpahaman terhadap 
makna kata tersebut dalam konteks mata uang. 
Pemahaman bahwa mata uang yang terapresiasi 

 
Grafik 2: Perubahan rupiah secara kumulatif sejak Juni 2014 dalam persen 

Sumber: World Bank Indonesian Economic Quartely Maret 2015

(menguat) adalah selalu lebih baik untuk 
ekonomi dibandingkan dengan mata 
uang yang terdepresiasi (melemah), 
dalam kasus ini ternyata tidak tepat. 
Pada faktanya, tidak ada hubungan 
yang sederhana antara mata uang yang 
kuat bagi sebuah negara  dan kuat-
nya ekonomi negara tersebut. Namun 
demikian, akibat dari menguatnya dollar 
AS terhadap rupiah memiliki akibat yang 
berbeda-beda terhadap setiap orang. 
Dengan asumsi cateris paribus, men-
guatnya dollar AS berarti harga produk 

Indonesia lebih murah di pasar AS, di-
mana hal ini akan menguntungkan kon-
sumen AS terhadap barang impor dari 
Indonesia, namun merugikan eksportir 
AS dan perusahaan-perusahaan AS 
yang menjual produk sejenis, disisi 
lain, kejadian ini akan menguntungkan 
eksportir Indonesia yang menjual ba-
rangnya di AS. Sebaliknya, melemahnya 
dollar AS akan membuat barang-barang 
AS lebih murah dijual di Indonesia, dan 
hal ini akan menguntungkan konsumen 
Indonesia, namun merugikan eksportir 
Indoensia dan perusahaan-perusahaan 
Indonesia yang menjual produk sejenis.

Jika melihat bahwa ternyata rupiah 

menguat dibandingkan dengan mata 
uang seluruh dunia di tengah-tengah 
menguatnya dollar AS terhadap mata 
uang seluruh dunia, ini berarti bahwa 
topik mengenai nilai tukar rupiah yang 
melemah atau menguat tidak bisa 
dimaknai secara harfiah dan sederhana. 
Sebagai contoh, apabila seorang ekspor-
tir Indonesia saat ini akan menjual 
produknya di AS dan di seluruh dunia, 
maka keuntungan saat ini akan menin-
gkat dengan menguatnya dollar AS jika 
eksportir tersebut menjual produknya di 

pasar AS. Namun, dengan produk yang 
sama, keuntungannya akan berkurang 
jika menjual barangnya ke seluruh dunia 
dengan melihat fakta bahwa rupiah 
menguat dibandingkan dengan mata 
uang seluruh dunia.       

Jadi sebenarnya, tidak ada nilai tu-
kar rupiah tertentu yang paling tepat 
angkanya terhadap dollar AS, yang ada 
adalah nilai tukar yang tidak berfluaktif 
secara liar dan sangat cepat, sehingga 
sulit diprediksi oleh penggunanya saat 
akan bertransaksi, baik saat ini maupun 
untuk transaksi di masa datang. 
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Knowledge 
Based Policy 
Making  
Process

Prof. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
yang baru saja dilantik pada tanggal 6 Februari 2015, 
merupakan pejabat eselon I Kementerian Keuangan 
pertama yang dipilih melalui Seleksi Terbuka Pengisian 
Jabatan Tinggi Madya (Eselon I.a dan I.b). Prof. Suahasil 
berhasil menduduki jabatan Kepala BKF setelah me-
lalui serangkaian seleksi dan mengalahkan sejumlah 
peserta lainnya.  
 

Tugas berat menanti beliau, banyak 
PR-PR yang harus beliau kerjakan, 
diantaranya bagaimana membuat 
kebijakan-kebijakan untuk memper-
baiki kualitas pertumbuhan ekonomi 
Indonesia khususnya dari sisi belanja 
dan pembiayaan sehingga dapat mem-
perbaiki kehidupan masyarakat miskin 
dan rentan miskin, kebijakan mengatasi 
masalah pembangunan, mengurangi 
pengangguran, maupun kebijakan untuk 
mengurangi ketimpangan pendapatan. 
Walaupun mengetahui begitu beratnya 
tugas yang akan beliau emban, beliau 
bersedia menanggung risiko tersebut 
karena terdorong oleh kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintahan baru 
Jokowi-JK pada tanggal 17 November 
2014 jam 21.00 yang menaikkan harga 
BBM bersubsidi. Pada saat itu premium 
naik menjadi sebesar Rp8.500 dan 
skema subsidi Premium yang selama ini 
berlaku dihilangkan, sehingga menja-
dikan premium sebagai BBM tanpa sub-
sidi serta menerapkan skema subsidi 
tetap terhadap solar sehingga harga 
solar pada saat itu menjadi Rp7.500. 
Belanja subsidi BBM tersebut kemu-
dian dialihkan kepada belanja-belanja 
yang produktif seperti pembangunan 
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infrastruktur, pengentasan kemiskinan, 
perlindungan sosial, dll. Kebijakan yang 
diambil oleh Pemerintahan Jokowi – JK 
tersebut sesuai dengan yang selama ini 
beliau promosikan baik melalui tulisan 
maupun lisan (seminar, konferensi, dsb).

Pada detik dimana Jokowi mengumum-
kan kebijakan baru tersebut lah hati 
Prof. Sua, beliau biasa dipanggil, terger-
ak untuk ikut membantu pemerintahan 
saat ini karena beliau yakin dengan di-
lakukannya reformasi kebijakan subsidi 
yang sangat fundamental pada awal 
Pemerintahan Jokowi – JK, maka pasti 
akan ada reformasi-reformasi beri-
kutnya khususnya dibidang ekonomi, 
seperti antara lain perubahan bertahap 
skema subsidi, yang selama ini diberi-
kan terhadap barang menjadi diberikan 
kepada orang. Pak Sua yang dalam lima 
tahun terakhir bekerja di kantor Wakil 
Presiden sebagai Koordinator Kelom-
pok Kerja Kebijakan, Sekretariat Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) merasa bahwa se-
lama ini beliau belum terlalu membantu 
Pemerintahan yang ada karena dengan 
jabatannya tersebut beliau merasa ma-
sih hanya sebagai “konsultan” dan bu-
kan sebagai pengambil kebijakan. Pada 
saat Jokowi mengumumkan kenaikan 
harga BBM itu lah, beliau langsung 
mempersiapkan diri untuk mengikuti 
seleksi terbuka sebagai Kepala BKF, dan 
akhirnya beliau sukses menjadi Kepala 
BKF yang baru.

Sebagai Kepala BKF, Prof Suahasil yang 
juga merupakan guru besar Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia dan 
merupakan guru besar termuda untuk 
ilmu ekonomi di Indonesia pada saat 
dilantik, mempunyai misi bahwa BKF 
dengan perannya sebagai badan yang 
merekomendasikan kebijakan fiskal ha-
rus melakukannya dengan cara “Knowl-
edge Based Policy Making Process” atau 
“Evidence Based Policy Making Process”.  
Dimana proses pengambilan kebijakan 
harus digiring oleh knowledge atau 
evidence atau research, dan menurut 
beliau BKF mempunyai posisi yang 
sangat bagus untuk mendorong proses 
ini termasuk untuk kebijakan-kebijakan 

yang dibutuhkan dalam waktu yang 
cepat (quick response recommenda-
tion). 

Badan Kebijakan Fiskal menurut Prof 
Sua mempunyai modal untuk melaku-
kan misi tersebut, dimana BKF mem-
punyai modal dari sisi sumber daya 
manusia dengan kualitas yang bagus, 
baik kualitas dari sisi birokrasi maupun 
kemampuan dari sisi mengolah dan 
menganalisis masalah. Selain itu BKF 
juga mempunyai resource lain dari luar 
lembaga yang siap membantu BKF 
kapan saja, baik itu dari lembaga peneli-
tian, universitas maupun dari lembaga-
lembaga donor yang sangat responsive 
dengan BKF. Hal ini dikarenakan BKF 
mempunyai peran sebagai pembuat 
“policy impact” sehingga dipercaya oleh 
lembaga-lembaga tersebut.

Menurut pria asli Nias ini, selain policy 
process yang berbasiskan knowledge, 
maka BKF juga harus bisa mengelola 
knowledge itu sendiri, yaitu dengan cara 
menghasilkan knowledge, mendesimi-
nasikan knowledge sampai dengan 
mem-preserve knowledge tersebut agar 
dapat dipakai kembali untuk membuat 
knowledge yang baru (knowledge man-
agement). Disitulah peran peneliti akan 
lebih bermain sebagai pemain utama 
dalam knowledge management, baik 
sesuai dengan permintaan atasan mau-
pun atas inisiatif sendiri sehingga akan 
tercipta outlet-outlet knowledge dan 
dapat digunakan oleh pejabat struktural 
untuk membuat suatu rekomendasi 
kebijakan kredibel.

Dalam setiap pekerjaan maupun apa-
pun yang dilakukannya, Prof. Suahasil 
selalu berusaha untuk melakukan yang 
terbaik, hal ini tercermin dalam setiap 
langkah kehidupannya. Ketika menjadi 
mahasiswa S1, Pria yang beristri-
kan Christina Pusporini Messach ini 
merupakan mahasiswa terbaik FEUI 
pada tahun 1992 yang diberikan oleh 
Dekan FEUI dan wisudawan terbaik 
pada tahun 1994. Ketika menjabat 
sebagai dosen UI beliau beberapa kali 
mendapatkan penghargaan, dianta-
ranya Peneliti Muda terbaik pada tahun 
1999 yang diberikan oleh Rektor UI, the 
Best Lecturer Notes, Nominasi Peneliti 
Terbaik. Bahkan ketika beliau menjadi 
mahasiswa S3, banyak penghargaan 
yang jga diterima beliau. 

Tulisan beliau dalam jurnal baik nasional 
maupun internasional, buku, bagian dari 
buku, maupun media popular sudah 
tidak terhitung jumlahnya. Beliau juga 
sangat aktif mengikuti kegiatan-keg-
iatan seminar, international conference, 
dan sebagainya. Saat ini beliau diper-
caya sebagai dewan editor dan mitra 
bestari untuk beberapa jurnal ilmiah 
baik nasional maupun internasional 
diantaranya Bulletin of Indonesian 
Economics Studies (BIES), World Devel-
opment, Jurnal Ekonomi dan Pemban-
gunan Indonesia, Journal of Population, 
dan lain sebagainya.

Dalam kehidupannya pribadinya, Pria 
dengan satu orang istri dan tiga orang 
anak ini sesekali masih menyempatkan 
diri untuk memberi makan ikan-ikan-
nya, bermain musik, maupun berolah 
raga. Beliau mengganggap bahwa harus 
ada balance antara kehidupan pribadi 
dengan pekerjaan (work life balance 
concept), walaupun pada kenyataannya 
hal ini tidak sepenuhnya dapat beliau 
jalankan. 

Saat ini kemudi kapal besar Badan Ke-
bijakan Fiskal berada di tangan beliau. 
Semoga ditangan beliau BKF dengan 
prinsip Knowledge Based Policy Making 
Process dapat menjadi badan perumus 
kebijakan fiskal yang lebih kredibel dan 
akuntabel.

INSPIRASI

Pada detik dimana Jokowi 
mengumumkan kebijakan 
baru tersebut lah hati Prof. 
Sua, beliau biasa dipanggil, 
tergerak untuk ikut mem-
bantu pemerintahan saat ini 
karena beliau yakin dengan 
dilakukannya reformasi ke-
bijakan subsidi yang sangat 
fundamental pada awal 
Pemerintahan Jokowi – JK,
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Jakarta (12/04): Melanjutkan Workshop Regional Economist 
kemarin (11/04), Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama den-
gan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jen-
deral menyelenggarakan Kick Off Meeting Regional Economist 
2013. Acara yang dihadiri oleh Jaringan Ahli Ekonomi Daerah 
(Regional Economist), Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Ke-
menterian Keuangan dari setiap daerah, dan para Sekretaris 
Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuan-
gan ini mengharapkan agar jaringan ahli ekonomi daerah dan 
unit kementerian keuangan baik dipusat dan daerah untuk 
saling bersinergi dalam rangka penciptaan pertumbuhan 
dan stabilitas ekonomi daerah sekaligus ekonomi nasional 
yang nantinya menjadi modal dasar pembangunan nasional 
menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

       Setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan Jaringan Ahli 
Ekonomi, yaitu:

Memberikan masukan terkait kebijakan publik yang dikeluar-
kan Kementerian Keuangan, yang bersifat strategis, berdam-
pak luas terhadap masyarakat, dan mempunyai kepentingan 
terhadap daerah;

Memberikan informasi kepada daerah mengenai kebijakan 
ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan Kementerian Keuangan;

Mengidentifikasi masalah-masalah di bidang ekonomi sesuai 
dengan kondisi daerah asal perguruan tinggi;

Melakukan pertukaran informasi dan pengembangan sumber 
daya manusia di perguruan tinggi dan Kementerian Keuan-
gan; serta

Menjadi Konsultan Ekonomi bagi Kementerian Keuangan 
yang dalam hal ini adalah kantor-kantor wilayah (Kanwil) 

Kementerian Keuangan yang ada di daerah.

Pada kesempatan ini, acara dimulai dengan sambutan dari 
K. A. Badaruddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
yang dilanjutkan dengan penyerahan simbolis buku “Policy 
Brief Regional Economist”. Melangkah ke dalam acara inti 
pertemuan ini, Bambang P. S. Brodjonegoro, Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal memberikan pengarahan mengenai Pelak-
sanaan Teknis Regional Economist dan berdiskusi bersama 
para hadirin peserta kick off meeting. Acara di akhiri dengan 
penandatanganan MoU Perjanjian Kerja Sama antara Badan 
Kebijakan Fiskal dan Jaringan Ahli Ekonomi Daerah.  (aam/gh)

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Jakarta (06/03) : Forum Ekonom Kementerian Keuangan 
merupakan tindak lanjut Regional Economist pada Tahun 
2014. Regional Economist yang sebelumnya hanya bersifat 
komunikasi satu arah dalam bentuk diseminasi penyampaian 
kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pada tahun ini lebih 
diperkuat dengan forum ekonom yang bersifat komunikasi 
dua arah. Dengan kata lain Forum Ekonom ini merupakan 
merger antara Regional Economist dengan Tim Asistensi 
Disentralisasi Fiskal pada tahun 2014. Hal tersebut disam-
paikan Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro dalam 
keynote speech Kick of Meeting Forum Ekonom Kementerian 
Keuangan yang dilakukan selama 2 (dua) hari di Aula Meza-
nine lantai 2 Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan dari 
tanggal 4 s.d. 6 Maret 2015. Manteri Keuangan menekankan 
untuk saat ini Forum Ekonom Kementerian Keuangan untuk 
lebih fokus kepada diseminasi tentang pemahaman APBN 
2015, terutama dari sisi utang dan subsidi.

Dengan perubahan nama ini, Kementerian Keuangan ingin 
memperkuat jaringan ekonom di seluruh provinsi di Indone-
sia sekaligus membangun kerjasama dengan universitas-
universitas di daerah. Forum Ekonom Kementerian Keuangan 
diharapkan mampu menangkap apa saja fenomena dan 
isu di daerah secara objektif dan lebih analitikal yang harus 
diperhatikan oleh pemerintah baik tentang evaluasi kebijakan 
ataupun perubahan kebijakan.

Kick of Meeting Forum Ekonom Kementerian Keuangan 
dibuka oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang 
menjelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Forum Ekonom 
Kementerian Keuangan. Acara yang dilaksanakan selama 2 
hari ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II Kementerian 

Keuangan, para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, serta 
para perwakilan Universitas di daerah yang sudah dipilih. 
Dalam welcome remaks, K.A. Badarudin mengharapkan para 
ekonom daerah menjadi konsultan ekonomi bagi Kement-
erian Keuangan, sehingga terjalin kemudahan komunikasi 
antara Kementerian Keuangan dengan stakeholder di daerah.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan rencana kegiatan forum 
ekonom Kementerian Keuangan dan penyerahan buku reko-
mendasi kebijakan Regional Economist tahun 2014 oleh Ke-
pala Badan Kebijakan Fiskal kepada Menteri Keuangan serta 
penandatanganan kontrak kerjasama Kementerian Keuangan 
dengan perwakilan Forum Ekonomi di daerah.

Setelah foto bersama, acara dilanjutkan dengan workshop 
I s.d. VII dengan sub-sub tema sebagai berikut: Spending 
Review, Public Expenditure Review, Perkembangan Ekonomi 
Makro Terkini, Kebijakan APBN-P 2015 dari sisi Penerimaan, 
Belanja, dan Pembiayaan, Kebijakan Transfer ke Daerah, dan 
RPJMN 2015-2019.(aanridha-GH)

  Gambar :  http://www.depkeu.go.id
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Yogyakarta (11/12): Badan Kebijakan Fiskal bersama-sama 
dengan seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pameran pekan anti korupsi 
yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang kali ini berlokasi di Grha Sabha Pramana, Universi-
tas Gajah Mada, Yogyakarta. Acara yang dimulai pada tanggal 
9 – 11 Desember 2014 ini dalam rangka mensosialisasikan 
pentingnya mencegah bahaya korupsi tidak hanya kepada 
publik tetapi mulai ditanamkan pada dunia pendidikan sejak 
dini. Hal ini dapat dilihat pada pengunjung pameran mulai dari 
tingkat SD sampai Mahasiswa tingkat lanjut.

Pameran yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia ini, 
dimeriahkan oleh berbagai booth stand dari Kementerian, 
BUMN, Perbankan, Pemda, dan lain-lain. Sejak hari pertama 
dibuka booth stand Kemenkeu selalu dipenuhi pengunjung 
yang ingin memberikan testimoninya. Testimoni tersebut 
kemudian ditempel memenuhi booth stand Kemenkeu. 
Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat ikut serta dalam 
lelang barang gratifikasi dengan melakukan registrasi di stan 
Kemenkeu.

Badan Kebijakan Fiskal ikut berpartisipasi dalam stan Kemen-
keu dengan memberikan simulasi mengenai APBN, mulai dari 
formulasi perhitungan sampai dengan penjelasan penga-
ruh subsidi BBM terhadap keseimbangan APBN. Simulasi 
tersebut dilakukan di lantai 2 pada booth stand Kemenkeu 
yang memang didesain bertingkat. Simulasi tersebut dipandu 
oleh Futu Faturay, Kepala Subbidang Penerimaan Pajak 
Tidak Langsung, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal.

Pada Hari Kedua, Stan Kemenkeu yang bersebelahan dengan 

panggung utama tidak begitu banyak menerima pengunjung 
disebabkan oleh tertutupnya akses jalan menuju stan karena 
adanya acara program TV di panggung utama, stan baru 
dapat dikunjungi kembali sekitar pukul 14.00 WIB.

Di hari ketiga, kembali terjadi penumpukan pengunjung pada 
stan kemenkeu. Antrian untuk mengisi testimoni terlihat 
mengular menutupi stan-stan yang bersebelahan dengan 
stan Kemenkeu. Pada Panggung utama, Kemenkeu juga me-
meriahkan acara dengan dibukanya lelang barang gratifikasi, 
seluruh kursi peserta lelang terlihat penuh bahkan ada be-
berapa peserta yang berdiri mengikuti jalannya lelang barang 
gratifikasi tersebut.Setelah dilakukan lelang, diumumkan 
juga beberapa penghargaan predikat unit kerja berkategori 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan penghargaan pada 
unit kerja berkategori wilayah bebas dari korupsi yang didomi-
nasi oleh unit-unit kerja di Kementerian Keuangan.

Di akhir acara pameran, diumumkan penghargaan untuk stan 
terbaik pada pameran kali ini. Kementerian Keuangan kembali 
menjadi pemenang dengan meraih Penghargaan Stan terbaik, 
dengan ini Kemenkeu meraih penghargaan tersebut selama 2 
tahun berturut. Penghargaan ini diberikan tidak hanya dilihat 
dari kualitas stan, namun dari pelayanan, jumlah pengunjung, 
dan berbagai macam penilaian lainnya. Pengunjung pada stan 
kemenkeu selama tiga hari ini terdata lebih dari 2400 pengun-
jung. (aam/kspa)

Pameran Pekan Anti Korupsi di Yogyakarta 

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Jakarta (23/03): Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuan-
da I Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Ke-
menterian Keuangan bekerja sama dengan Australia National 
University (ANU), Australian Government’s Department of 
Foreign Affairs and Trade serta Australian Aid kembali meng-
gelar Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue

Acara yang berlangsung selama dua hari ini dibuka dengan 
sambutan dari Prof. Hal Hill dari ANU dan dilanjutkan oleh Ke-
pala BKF, Suahasil Nazara. Hill dalam sambutannya menyam-
paikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan meng-
harapkan dialog-dialog dalam HLPD kali ini dapat berlangsung 
dengan lancar dan semakin produktif. Dalam kesempatan ini 
pula Suahasil menyampaikan presentasi mengenai perkem-
bangan ekonomi terkini dan kebijakan-kebijakan Pemerintah 
Indonesia  serta penjelasan mengenai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Indonesia 2015. 
Selain menjelaskan tentang kondisi ekonomi Indonesia dan 
Asumsi-asumsi makroekonomi dalam APBN-P 2015, Suahasil 
juga menggarisbawahi penurunan subsidi BBM, upaya-upaya 
peningkatan penerimaan pajak, dan besaran anggaran infra-
struktur dalam presentasinya.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam HLPD kali ini 
adalah transfer ke daerah, yang dibahas dalam sesi pleno 
pertama. Sesi ini menghadirkan Boediarso Teguh Widodo 
(Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI), 
Blaine Lewis (ANU), Georgina Prasad (Australian Treasury) dan 
Natalie Horvat dari Government Partnership Fund Treasury 
FPA. Pembahasan dalam sesi pleno pertama ini berfokus 
pada Reformulasi dan Implementasi Undang-Undang Dana 
Desa serta Penelaahan dari pengalaman Australia dengan 
peraturan perundang-undangan serupa mengenai transfer ke 
daerah.

Dalam kesempatan ini Menteri Keuangan RI, Prof. Bambang 
Brodjonegoro dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul 
Grigson juga berkesempatan memberikan Opening Remarks 
dan Keynote Speech. Grigson dalam opening remarksnya 
menggarisbawahi tentang pentingnya pembahasan reformasi 
ekonomi antara Indonesia dan Australia yang pada akhirnya 
dapat menarik investor dan  meningkatkan kualitas kehidu-
pan kedua Negara. Sebagaimana kerjasama Australia dan 
Negara-negara lain, diharapkan kerjasama dengan Indonesia 
yang telah berlangsung lama akan tetap berjalan dan se-
makin baik. Bambang dalam Keynote Speech mengapresiasi 
HLPD dan itikad baik Australia dalam tahun-tahun terakhir 
untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang tercermin 
dalam HLPD 2015 ini serta kegiatan-kegiatan serupa. Pokok 
Keynote Speech Menkeu meliputi langkah-langkah kebijakan 
Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi global 
serta pentingnya kegiatan-kegiatan yang produktif antara 
dua negara untuk pengambilan kebijakan.

Sesi pleno kedua yang dipimpin I Kadek Dian Sutrisna Artha 
(Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat 
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) berfokus pada 
kebijakan-kebijakan Social Welfare (Kesejahteraan Sosial). 
Panelis-panelis dalam sesi ini adalah Sudarno Sumarto (Ang-
gota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K)), Robert Sparrow (ANU) dan Isa Rachmatarwata 
(Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi 
Jasa Keuangan dan Pasar Modal). Dalam sesi ini membahas 
tentang strategi-strategi pemerintah dalam merancang 
kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan, 
reformasi kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga lebih 
mendukung kesejahteraan masyarakat, dan presentasi men-
genai Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 
(kspa/fv)

Indonesia-Australia  
High Level Policy Dialogue 2015

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Postur RAPBN maupun RAPBN-P 2015 adalah tolok ukur 
mendasar dalam memahami komitmen pelaksanaan visi, 
misi, dan agenda prioritas Pemerintahan baru RI. Lebih 
serius, besaran target penerimaan dan alokasi belanja di 
dalam RAPBN dan RAPBN-P 2015 akan menjadi tonggak 
awal bagi keberhasilan Pemerintah dalam 5 tahun ke depan. 

Beberapa catatan penting yang patut dicermati dalam pos-
tur anggaran Pemerintah tahun 2015 di antaranya adalah: 
(i) me ningkatnya target penerimaan perpajakan sebesar 
29,9% dari tahun 2014 adalah isyarat awal untuk menjadikan 
penerimaan perpajakan sebagai sumber pendanaan utama; 
(ii) reformasi subsidi energi (BBM) dengan langkah penera-
pan fixed subsidy untuk solar serta penghapusan subsidi 
untuk Premium pada awal tahun 2015 merupakan langkah 
yang ditempuh demi meningkatkan ruang fiskal bagi pro-
gram-program yang lebih produktif dalam rangka mengejar 
target pembangunan nasional.  Selain itu, langkah ini juga 
dimaksudkan untuk meredam risiko fiskal yang muncul dari 
pengaruh fluktuasi harga minyak mentah dan kurs mata 
uang domestik. Di samping itu, (iii) peningkatan anggaran 

transfer ke daerah dan dana desa menjadi 33% dari total 
belanja negara adalah wujud komitmen Pemerintah Pusat 
untuk membangun perekonomian nasional yang dimulai dari 
daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi 
strategi pembangunan yang dilakukan di daerah.

Berkaca dari “twin shocks” (dampak tren penurunan harga 
minyak dan apresiasi USD bagi perekonomian global)—yang 
terjadi sejak pertengahan 2014, upaya meningkatkan resil-
iensi ekonomi domestik terus diupayakan agar tidak terlalu 
bergantung pada kondisi lingkungan makro global. Catatan 
pada triwulan I 2015 menunjukkan, perekonomian nasional 
tumbuh terbatas pada level 4,7% mengingat proses pemuli-
han ekonomi global yang bergerak di bawah ekspektasi.

Ke depan, proyeksi pertumbuhan diprediksi akan meningkat 
seiring dengan perbaikan iklim investasi yang didorong oleh 
meningkatnya prospek peringkat utang Indonesia menjadi 
positif (BB+) oleh S&P pada Mei 2015, realisasi belanja modal 
Pemerintah melalui berbagai proyek infrastruktur, dan kon-
sumsi swasta yang meningkat seiring dengan terkendalinya 
inflasi.

Dalam perspektif fiskal, perbaikan defisit APBN juga terus 
berlangsung seiring dengan penerimaan pajak yang mu-
lai bergerak lebih cepat pasca diberlakukannya kebijakan 
penghapusan sanksi pajak yang mulai berlaku efektif per 1 
Mei silam. Kementerian Keuangan juga berupaya agar batas 
toleransi defisit sebesar 2,2% dari PDB.

Kebijakan Kementerian Keuangan tetap diarahkan untuk 
mencapai sasaran pengendalian defisit anggaran, efisiensi 
belanja negara, serta pengendalian rasio utang Pemerintah 
terhadap PDB. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus 
memperkuat bauran kebijakan fiskal serta menyempurnakan 
koordinasi kebijakan yang ditempuh otoritas perekonomian 
melalui perbaikan kerangka kebijakan untuk mendorong ber-
lanjutnya reformasi struktural di Indonesia.[M/F]

Statistik

STATISTIK

*Dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
** dalam Triliun Rupiah

*Dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
** dalam Triliun Rupiah
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Rasio Gini 

Rasio Gini mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapa-
tan atau belanja konsumsi pada tingkat rumah tangga atau 
individu dalam suatu ekonomi.  Rasio gini dihitung berdasar-
kan perbandingan jumlah individu atau rumah tangga dalam 
suatu kelompok pendapatan dengan persentase pendapatan 
yang diterima kelompok tersebut, dimulai dari kelompok den-
gan pendapatan terrendah. Rasio Gini 0 menunjukan keseta-
raan sempurna sementara index 1 menunjukan kesenjangan 
sempurna (Bank Dunia). 

Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ringkasan 
ukuran pencapaian dimensi pembangunan manusia, meliputi 
hidup sehat dan panjang umur, berwawasan, dan memiliki 
standar hidup yang layak. IPM merupakan perhitungan rata-
rata geometrik yang ternormalisasi dari ketiga indeks dimensi 
pembangunan manusia dimaksud. Kendati demikian, IPM 
tidak dapat memberikan informasi mengenai kesenjangan 
sosial, kemiskinan, keamanan manusia, pemberdayaan, dll. 
Untuk mendapatkan gambaran utuh tingkat pembangu-
nan manusia, diperlukan analisis atas indicator lainnya dan 
informasi yang disajikan dalam lampiran statistik laporan 
pembangunan manusia (UNDP). 

Ruang Fiskal (Fiscal Space) 

Ruang Fiskal didefinisikan sebagai keleluasaan dalam angga-
ran pemerintah yang memungkinkan fleksibilitas pengaloka-
sian sumberdaya fiskal untuk tujuan tertentu tanpa mem-
bahayakan keberlanjutan posisi keuangan atau stabilitas 
ekonomi. Ruang fiskal dapat diciptakan melalui peningkatan 
pajak maupun penerimaan hibah atau pinjaman dari domes-
tik maupun internasional, serta pengurangan belanja dengan 
prioritas rendah. 

Defisit neraca berjalan

Neraca berjalan merupakan jumlah bersih ekspor/impor 
barang dan jasa serta jumlah bersih penerimaan primer 
dan sekunder suatu negara. Neraca berjalan suatu ekonomi 
dalam suatu waktu bisa bersifat defisit, surplus, maupun 
seimbang (Bank Dunia). Rekening Giro pada Bank Indone-
sia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 
persentase tertentu dari DPK..

 
 
 

Smelter 

sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi 
meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, temba-
ga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi 
strandar sebagai bahan baku produk akhir..

Dana desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mem-
biayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pem-
bangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Dana Desa dialokasikan dengan memperhatikan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis (PP 60 tahun 2014).

Multiplier effect

Dalam kebijakan fiskal, effek multiplier merupakan | 
perhitungan proporsi perubahan produksi agregat atas hasil 
dari suatu kebijakan fiskal atau perubahan kebijakan belanja 
negara. 

Quantitative Easing 

Gijzeling atau penyanderaan ialah penyitaan atas badan 
orang yang berutang pajak. Tindakan ini dapat dipandang 
sebagai suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekay-
aan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang 
berutang pajak (Kemenkeu). 

MFN

Most Favoured Nation merupakan salah satu prinsip dalam 
perjanjian World Trade Organization (WTO) dimana negara 
tidak dapat bersifat diskriminatif terhadap mitra dagang 
negara lainnya. Pengecualian diberikan dimana negara dapat 
menciptakan perjanjian perdagangan khusus dalam suatu 
grup yang memberikan akses khusus bagi grup tersebut 
(WTO). 

Glosarium

GLOSARIUM
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Seekor anak kucing yang kecil mungil sedang berjalan-jalan 
di ladang pemiliknya. Ketika dia mendekati kandang kuda, dia 
mendengar binatang besar itu memanggilnya. “Kamu mesti 
masih baru di sini, cepat atau lambat kamu akan mengetahui 
bahawa pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari binatang 
lainnya. Kerana saya mampu mengangkut banyak barang 
untuknya, saya kira binatang sekecil kamu tidak akan bernilai 
sama sekali baginya”, ujarnya dengan sinis.

kucing kecil itu menundukkan kepalanya dan pergi. Tapi, dari 
kandang sebelah, ia mendengar suara seekor lembu. “Saya 
adalah binatang yang paling terhormat di sini sebab puan di 
sini membuat keju dan mentega dari susu saya. Kamu tentu 
tidak berguna bagi keluarga di sini”, dengan nada mencemuh.

Belum lagi kesedihannya hilang, ia mendengar teriakan biri-
biri. “Hai lembu, kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya. 
Aku memberi bulu kepada pemilik ladang ini. Saya memberi 
kehangatan kepada seluruh keluarga. Tapi kata-katamu soal 
kucing kecil itu, memang benar. Dia sama sekali tidak ada 
manfaatnya di sini.”

Satu demi satu binatang di situ ikut serta dalam pencemuhan 
itu, sambil menceritakan betapa tingginya kedudukan mereka 
di ladang itu. Ayam pun berkata bagaimana dia telah mem-
berikan telur, Semua binatang sepakat kalau si kucing kecil itu 
adalah makhluk tak berguna dan tidak sanggup memberikan 
sumbangan apapun kepada keluarga itu. Terpukul oleh keca-
man binatang-binatang lain, kucing kecil itu pergi ke tempat 
sepi dan mulai menangis menyesali nasibnya. Sedih rasanya, 
sudah yatim piatu, dianggap tak berguna, disingkirkan dari 
pergaulan pula…

Ada seekor kucing tua di situ mendengar tangisan tersebut, 
lalu mendengar keluh kesah si kucing kecil itu. “Saya tidak 
dapat memberikan sumbangan kepada keluarga di sini, 

sayalah haiwan yang paling tidak berguna di sini…” Terharu, 
kucing tua berkata, “Memang benar bahwa kamu terlalu 
kecil untuk menarik pedati. Kamu tidak berupaya memberi-
kan telur, susu ataupun bulu. Tetapi bodoh sekali jika kamu 
menangisi sesuatu yang tidak mampu kamu lakukan. Kamu 
harus menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan 
untuk membawa kegembiraan.”

Malam itu ketika pemilik ladang baru pulang dan kelihatan 
amat lelah Kerana perjalanan jauh di panas terik matahari, 
kucing kecil itu lari menghampirinya, menjilat kakinya dan 
melompat ke pelukannya. Sambil menjatuhkan diri ke tanah, 
pemilik ladang dan kucing kecil itu berguling-guling di rumput 
disertai tawa ria. Akhirnya pemilik ladang itu memeluk dia 
erat-erat dan mengelus-elus kepalanya, dan berkata, “Meski-
pun saya pulang dalam keadaan letih, tapi rasanya semua 
jadi sirna, bila kau menyambutku semesra ini. Kamulah yang 
paling berharga di antara semua binatang di ladang ini. Kamu 
kecil, tapi sangat mengerti ertinya kasih…”

Moral

Jangan sedih ketika kamu tidak dapat melakukan sesuatu 
seperti orang lain Kerana memang tidak memiliki kemam-
puan untuk itu. Tetapi apa yang kamu dapat lakukan, kerjakan 
itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sombong jika kamu 
merasa banyak melakukan beberapa hal pada orang lain, 
karena orang yang tinggi hati akan direndahkan dan orang 
yang rendah hati akan ditinggikan. Selalu begitu.

RENUNGAN
http://www.freegreatpicture.com/

Cerita Kucing 
Mungil 
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Berbagai masalah terkait politik energi 
dan bagaimana kebijakan fiskal mere-
sponnya untuk menjamin ketahanan 
energi dan sekaligus keberlangsun-
gan fiskal mewarnai setiap isu energi 
yang diulas. pada akhirnya harus ada 
kompromi antara politik energi yang 
beroientasi jangka pendek dengan misi 
kebijakan fiskal yang berorientasi jangka 
panjang.
Bunga rampai ini  
mendokumentasikan  
diskusi tersebut agar dapat 
 menjadi konsumsi  
publik dan berharap 
 dapat mematik 
 percik api  
diskusi lanjut yang  
konstruktif.

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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