
WARTA FISKAL | EDISI  #2/2015
1



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2015
2

                                           

waspada  antisipatif  responsif

Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar 
ulasan tertulis.Panjang naskah antara 1500-2000 kata di luar tabel dan grafik. 

Silakan kirim ke :  
warta@fiskal.depkeu.go.id.  

KICK OFF MEETING DAN WORKSHOP 
FORUM EKONOM KEMENKEU 2015 
Foto:   
Menteri Keuangan memberikan sambtan dalam acara  Pelun-
curan Kick Off Meeting Dan Workshop Forum Ekonom Kemenkeu 
2015 Tanggal 04 Maret 2015 Di Jakarta  (kemenkeu.go.id )

Diterbitkan oleh: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.  
Penangungjawab: Irfa Ampri Dewan Redaksi: Endi Achmadi, Makmun, Syahrir Ika, Almizan Ulfa, Suparman Zen Kemu, Tri Wibowo, Agunan P. 

Samosir, Hidayat Amir, Abdurohman, Editor: Azharianto Latief Baroto. ,Adrianus Dwi Siswanto, Ilham Rahmansyah 
Hadi Setiawan, Praptono Djunedi, Rita Helbra, Hendro Ratnanto Joni . Desain Grafis: Yazid Bastomi, Arif Taufiq Nugroho.  

Sekretariat: Suparmiyati, Teguh Warsito, Cipto Adhi Setiawan, Ardi Prasadya, Akhmad Yasin, Sofia Arie Damayanty



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2015
3

EDITORIAL

WARTA FISKAL | EDISI  #2/2014
3

Dalam APBNP 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran 
subsidi sebesar Rp212,1 trilun atau sekitar 11 persen dari 
total belanja Negara sebesar Rp1.984,1 triliun. Dari jum-
lah tersebut, 65 persen atau Rp137,8 triliun diantaranya 
merupakan subsidi energi dan 35 persen atau Rp74,3 triliun 
sisanya merupakan subsidi nonenergi. Subsidi energi dialo-
kasikan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan 
mendistribusikan BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan tenaga 
listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. 
Sementara subsidi nonenergi disalurkan melalui perusahaan/
lembaga yang memproduksi atau menjual barang dan/atau 
jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah selain produk 
energi yang meliputi subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi 
bunga kredit program, subsidi pangan, subsidi PSO, dan sub-
sidi pajak. 

Hal yang membedakan antara kebijakan subsidi pada 
APBNP 2015 dengan APBN pada tahun-tahun sebelumnya 
adalah pada besarannya dan kebijakan alokasinya. Ang-
garan subsidi energi mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun dan mencapai puncaknya pada APBN 2015 sebesar 
Rp344,7 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas 60 
persennya atau sekitar Rp206,9 triliun. Pemerintah mereform 
kebijakan subsidi energi dengan menaikan harga BBM solar 
dan menghapus subsidi BBM premium. Aksi Presiden Jokowi 
ini merupakan suatu terobosan besar mengingat presiden-
presiden sebelum tidak berani melakukannya. 

Outcome dari kebijakan ini adalah adanya cost reduction atau 
penghematan anggaran sebesar Rp206,9 triliun sehingga 
memperbesar ruang fiskal (fiscal space) pemerintah dalam 
membiayai program-program prioritas, terutama proyek-
proyek infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pelayanan 
publik. Selain itu, kebijakan ini dapat membantu upaya 
mengendalikan inflasi, mengatasi defisit neraca transaksi 
berjalan (current account deficit) yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi 
Indonesia dan kepastian untuk mencapai pertumbuhan eko-
nomi yang ditargetkan.

Pembeda yang kedua adalah pada kebijakan alokasinya, yaitu 
anggaran untuk subsidi non-energi diperbesar. Pada era 
pemerintahan SBY, besaran subsidi nonenergi realtif kecil 
dan cenderung dikurangi seiring dengan peningkatan alokasi 
anggaran untuk subsidi energi. Pada tahun 2008 misalnya, 
subsidi nonenergi mencapai Rp52 trilun sementara pada 
tahun 2013 turun menjadi Rp45,1 triliun. Pada tahun 2015, 
Presiden Jokowi menambahkan hampir dua kalinya menjadi 

Rp74,3 triliun. Sebagian besar atau tepatnya 80 persen sub-
sidi nonenergi dialokasikan untuk mendukung upaya pen-
ingkatan ketahanan pangan dan menyediakan beras dengan 
harga tebus/jual yang murah bagi sekitar 15,5 juta RTS. Inilah 
yang disebut era baru kebijakan subsidi.

Pertanyaanya, mengapa Presiden Jokowi harus mereform 
kebijakan subsidi? Secara teori, subsidi merupakan salah 
satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah 
untuk menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan 
pembangunan. Subsidi penting karena pemerintah harus 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama orang 
miskin. Fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap 
ketidaksempurnaan pasar (market imperfection). Subsidi 
dapat menstimulus produksi dan menjamin terwujudnya 
proses konsumsi. 

Kebijakan subsidi harus diarahkan pada barang atau jasa 
public goods. Di wilayah ini, negara harus memberikan jami-
nan kepada warga negara tanpa kecuali untuk mendapatkan 
akses yang luas terhadap barang atau jasa tersebut. Negara 
tidak boleh memberikan subsidi pada barang atau jasa private 
goods karena dalam mendapatkan barang tersebut bisa diak-
ses melalui mekanisme persaingan murni. Kebijakan subsidi 
disebut salah sasaran bila mengalir ke sasaran private good. 
Di Indonesia, kasus seperti ini terjadi pada subsidi BBM yang 
sudah terjadi bertahun-tahun tanpa solusi. Orang kaya men-
jadi pelanggan terbesar subsidi BBM. Praktik ini tentu bias 
dari prinsip dasar subsidi dan membuat ekonomi Indonesia 
menjadi kurang sehat. 

Pemerintah bisa memberikan subsidi secara langsung kepada 
target group (contoh subsidi beras untuk masyarakat miskin), 
bisa juga tidak langsung melalui intervensi pasar (contoh, 
subsidi harga pada kasus susbsidi BBM) atau dengan mem-
beri insentif terhadap input produksi (contoh, subsidi pupuk 
untuk para petani). Dalam praktik, masih terjadi kebocoran, 
banyak masyarakat yang menjadi sasaran subsidi malah 
tidak mendapatkannya. 

Sebenarnya pemerintah terdahulu sudah paham penyebab 
terjadinya kebocoran dalam pemberian subsidi seperti skema 
penyaluran yang kurang tepat, data base target group yang 
kurang valid, adanya moral hazard dari oknum aparatur 
pemerintah kecamatan dan desa serta masalah koordinasi 
yang kurang baik, baik antar lembaga pemerintah maupun 
antara pemerintah dan BUMN. Namun, memperbaikinya sulit, 
mungkin karena ada banyak kepentingan yang bermain di 
lapangan subsidi nonenergi ini, termasuk para mafia. 

Kelemahan inilah yang dikoreksi Presiden Jokowi, Ia ingin 
mengembalikan kebijakan subsidi ke khittah-nya sekaligus 
memperbaiki kesehatan ekonomi Indonesia. Setelah membe-
nahi subsidi energi, rakyat menungguh aksi berikut Presiden 
membenahi subsidi nonenergi, mengingat subsidi nonenergi 
berkaitan langsung dengan program-program kesejehteraan 
yang menyentuh rakyat kecil, khususnya petani. Semoga ada 
terobosan baru lagi yang menggemparkan dari Presiden baru 
kita. Salam Redaksi : Syahrir Ika.

Era Baru  
Kebijakan Subsidi
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Dalam Budget Brief yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), disebut-
kan bahwa salah satu arah utama kebijakan fiskal di tahun 2015 adalah untuk melakukan 
efisiensi belanja yang dilaksanakan dalam bentuk alokasi belanja untuk kegiatan yang lebih 
produktif, belanja yang mendukung program prioritas di sektor pangan, energi, maritim, 
pariwisata, dan perumahan, pemenuhan kewajiban dasar seperti yang diamanatkan oleh 
undang-undang seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta reformasi subsidi 
agar lebih tepat sasaran . 

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian keuangan 

Subsidi, Instrumen Fiskal  
Yang Tepat Sasaran?
Yuventus Effendi *

http://www.pajak.go.id/
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 Lebih lanjut, dalam Budget Brief terse-
but juga disebutkan bahwa arah kebi-
jakan subsidi tahun 2015 adalah untuk 
menjaga kestabilan harga kebutuhan 
pokok, menjaga data beli masyarakat, 
terutama yang kurang mampu, menjaga 
ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, 
dan meningkatkan daya saing produksi 
dan akses permodalan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) . 

Berdasarkan arah kebijakan fiskal terse-
but, maka pada dasarnya kebijakan 
subsidi merupakan kebijakan yang ditu-
jukan untuk golongan masyarakat yang 
kurang mampu dan bertujuan untuk 
menjaga stabilitas harga serta daya beli. 
Sayangnya kebijakan subsidi ternyata 
kurang efektif untuk memberikan dam-
pak optimal bagi golongan masyarakat 
yang kurang mampu dan di sisi lain juga 
menimbulkan disparitas harga di pasar. 

Paling tidak terdapat dua hal yang me-
nyebabkan subsidi bukan merupakan 
kebijakan yang pro-poor. Pertama 
metode penghitungan subsidi yang 
masih bergantung kepada komponen 
harga dan volume konsumsi. Kedua, 
tidak adanya metode distribusi subsidi 
yang dapat membatasi konsumsi ba-
rang bersubsidi di masyarakat (problem 
of common). 

Sehingga sudah waktunya bagi pemer-
intah untuk menerapkan instrumen fis-
kal yang lebih efektif dan tepat sasaran 
untuk mencapai arah kebijakan fiskal 
dalam jangka panjang. 

Perhitungan Belanja Subsidi

Dalam APBN-P 2015, belanja subsidi 
memiliki proporsi kurang lebih 11% dari 
total seluruh belanja pemerintah den-
gan nilai setara Rp 212,1 triliun. Lebih 
lanjut, subsidi energi masih mendomi-
nasi dengan besaran 65% (setara Rp 
137,8 triliun) dan non-energi sebesar 
Rp74,3 triliun. Pendekatan yang digu-
nakan untuk menghitung belanja sub-
sidi tersebut pada dasarnya memiliki 
kesamaan yaitu menggunakan variabel 
selisih harga dan volume konsumsi 
seperti yang ditampilkan di Tabel 1. 

Sayangnya, pendekatan ini memung-
kinkan terjadinya disparitas harga 
karena dengan adanya kebijakan subsidi 
akan menyebabkan terjadinya distorsi 
harga dan di sisi lain menyebabkan 

belanja negara menjadi tidak efektif 
karena adanya excess of burden dari 
subsidi yang pada akhirnya akan ditang-
gung oleh masyarakat. 

Excess of burden subsidi terjadi apabila 
manfaat yang diperoleh masyarakat 
dari harga barang yang menjadi relatif 
lebih murah tidak sebanding dengan 
dengan tingginya biaya yang harus 
dikeluarkan pemerintah untuk mem-
berikan subsidi. Grafik 2 menunjuk-
kan bagaimana alokasi subsidi kepada 
masyarakat akan memberikan dampak 
excess of burden kepada pemerintah 
dan masyarakat. 

Terdapat beberapa asumsi yang digu-

nakan dalam Grafik 2. Pertama, asumsi 
bahwa kurva penawaran (S) inelastis, 
yang dapat diartikan bahwa produsen 
akan memproduksi berapapun jumlah 
barang tanpa mempertimbangkan un-
sur harga karena sudah disubsidi oleh 
pemerintah. Produsen akan menerima 
harga pasar sebesar P0 tanpa harus 
memperhatikan optimalitas tingkat 
produksi. Kedua, pemerintah mengalo-
kasikan subsidi dengan memperhitung-
kan tingkat konsumsi sebelum subsidi 
sebesar Q0 dan setelah subsidi sebesar 
Q1. 

Dengan adanya kebijakan subsidi, 
maka harga barang yang disubsidi akan 
berkurang dari harga awal P0 ke harga 

Tabel 1 Perhitungan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Listrik, dan Pupuk

Jenis Subsidi Formula Keterangan

BBM 1 SH=SHL x V

SHL= [(HJE BBM-PPN-
PBBKB)- HP BBM]

SH= Subsidi harga

SHL= Subsidi harga per liter

V= volume jenis BBM tertentu

HJE BBM= harga jual eceran BBM (Rp/
liter)

PPN = Pajak Pertambahan Nilai (Rp/
liter)

PBBKB= Pajak Bahan Bakar Kendara-
aan Bermotor (Rp/Liter)

HP BBM = Harga patokan BBM (Rp/
liter)

Listrik 2 Subsidi = - (TTL– BPP (1 + 
m)) x V

TTL= Tarif Tenaga Listrik rata-rata (Rp/
kWh) dari masing-masing Golongan 
Tarif

BPP = Biaya Pokok Penyediaan (Rp/
kWh) pada tegangan masing-masing 
Golongan Tarif

m = margin (%)

V = Volume penjualan tenaga listrik 
(kWh)

Pupuk 3 Subsidi Pupuk = (HPP – HET) 
x Volume Penyaluran Pupuk

HPP = harga pokok penjualan yang 
mencakup biaya pengadaan dan peny-
aluran pupuk bersubsidi oleh produsen 
pupuk

HET= harga eceran tertinggi merupakan 
harat tertinggi pupuk di lini IV

Sumber: 

1 Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertang-
gungjawaban Subsidi Bahan Bakar Minyak Tertentu

2 Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghi-
tungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

3 Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghi-

tungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
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baru P1. Excess of burden yang ditang-
gung oleh masyarakat adalah area yang 
diarsir sebesar C, yang timbul karena 
pemerintah menyalurkan subsidi sebe-
sar area A+B+C, yang merupakan hasil 
dari perkalian selisih harga dan jumlah 
barang yang dikonsumsi. Sedangkan 
manfaat yang diterima masyarakat 
hanya sebesar area A+B yang merupak-
an area dibawah kurva permintaan. 

Biaya subsidi yang dikeluarkan pemer-
intah yang lebih besar daripada man-
faat yang diterima masyarakat inilah 
yang dikenal dengan istilah excess of 
burden. Pada akhirnya masyarakat juga 
turut menanggung biaya subsidi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, karena 
pada dasarnya pemerintah hanya men-
galokasikan penerimaan negara yang 
salah satunya berasal dari penerimaan 
pajak yang dihimpun dari masyarakat 
ke subsidi. 

Belajar dari Kebijakan Subsidi Bahan 
Bakar Minyak dan Pupuk

Di awal tahun 2015, dengan diterbit-
kannya Peraturan Pemerintah Nomor 
191 Tahun 2014, maka pemerintah 
memutuskan untuk hanya memberi-
kan subsidi kepada jenis BBM tertentu 
seperti minyak tanah dan minyak solar. 
Kebijakan ini mempersempit ruang 
lingkup jenis BBM yang disubsidi dan 
secara langsung berdampak kepada 
berkurangnya alokasi belanja subsidi 
pemerintah untuk BBM. 

Beberapa penelitian empiris memang 
menyatakan bahwa kebijakan subsidi 
BBM tidak tepat sasaran karena 40% 
dari nilai subsidi BBM digunakan oleh 
10% golongan terkaya di Indonesia 
dan hanya dinikmati oleh 1% golongan 

tidak mampu . Lebih lanjut, kelemahan 
utama dari kebijakan subsidi BBM ter-
dahulu adalah nilai subsidi yang sangat 
bergantung pada besaran volume 
konsumsi BBM. IMF melaporkan bahwa 
ketika terjadi peningkatan konsumsi 
sebesar 10% maka akan meningkatkan 
subsidi sebesar 0,3% terhadap PDB . 

Berbeda dengan subsidi BBM yang 
diberikan kepada konsumen, subsidi pu-
puk diberikan pemerintah kepada pro-
dusen pupuk. Sistem distribusi pupuk 
yang digunakan saat ini adalah bersifat 
terbuka dan pasif. Terbuka dalam arti 
sistem distribusi memiliki beberapa lini 
penjualan mulai dari produsen sampai 
dengan pengecer, tanpa memiliki sistem 
penerimaan oleh petani. Sedangkan 
yang dimaksudkan dengan pasif adalah  
sistem distribusi yang dilakukan dengan 
menjual pupuk di pasar dan dapat dibeli 
oleh siapapun baik petani yang berhak 
maupun bukan . 

Pelajaran yang dapat ditarik dari dua 
contoh kebijakan subsidi tersebut 
adalah kebijakan subsidi menjadi 
kurang efektif untuk menjangkau target 
golongan masyarakat yang diharap-
kan pemerintah karena dua alasan. 
Pertama, masalah problem of common 
dimana konsumen dengan tingkat 
penghasilan berapapun bebas untuk 
membeli barang bersubsidi belum 
teratasi. Kedua, tidak adanya kemam-
puan pemerintah untuk mempengaruhi 
baik harga maupun volume konsumsi. 
Sehingga dalam jangka panjang, sudah 
seharusnya kebijakan subsidi tersebut 
dikurangi secara perlahan-lahan dan 
dialihkan kepada instrumen fiskal yang 
lebih tepat sasaran dan efektif. 

Instrumen Fiskal yang Tepat Sasaran

Dengan menggunakan instrumen fiskal 
berupa subsidi, ternyata pemerintah 
tidak dapat menghindari terjadinya 
excess of burden seperti yang digam-
barkan dalam Grafik 2. Lebih lanjut, 
kebijakan subsidi juga tidak dapat 
mengatasi kebebasan konsumen untuk 
membeli barang bersubsidi. 

Walaupun beberapa tahun terakhir 
ini pemerintah telah berhasil mengu-
rangi nilai subsidi dalam APBN yang 
ditunjukkan dengan penurunan tingkat 
pertumbuhan yang signifikan di tahun 
2015 untuk subsidi energi sebesar 73% 
dan 28% masing-masing untuk BBM 
dan listrik, namun tingkat pertumbu-
han subsidi non-energi masih berada 
pada tingkat yang relatif tinggi. Misal-
nya, subsidi pupuk dan PSO di tahun 
2015 mengalami tingkat pertumbuhan 
masing-masing sebesar 88% dan 57% 
dengan nilai setara Rp39,5 triliun dan  
Rp3,3 triliun. 

Dengan kata lain, tanpa melakukan 
perubahan yang mendasar dalam 
kebijakan subsidi, masyarakat terma-
suk pemerintah masih akan menang-
gung adanya excess of burden dari 
belanja subsidi. Salah satu alternatif 
dari kebijakan subsidi adalah dengan 
memberikan transfer langsung kepada 
golongan masyarakat yang menjadi 
target kebijakan pemerintah . 

Dalam menentukan target rumah 
tangga, paling tidak pemerintah harus 
melakukan dua macam tes yaitu status 
test dan mean test. Status test adalah 
melakukan pengelompokan terha-
dap konsumen berdasarkan kategori 
demografi seperti usia, jumlah anak, dan 
jumlah anggota keluarga yang cacat. 
Pada dasarnya tes ini adalah memas-
tikan bahwa pemerintah memberikan 
transfer hanya kepada golongan yang 
tidak mampu bekerja. 

Tes kedua yang harus dipenuhi adalah 
mean test yang bertujuan untuk 
menentukan tingkat penghasilan dan 
aset yang dimiliki. Tes kedua ini sangat 
penting untuk mengurangi bias yang 
diperoleh dalam tes pertama.  Apabila 
konsumen memiliki tingkat penghasilan 
dan aset dibawah yang dipersyaratkan 
dan telah memenuhi persyaratan dalam 

Grafik 2 Excess of burden Subsidi 
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Source: Diolah dari Hyman (2010, hal.275)
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status test, maka konsumen berhak 
untuk mendapatkan transfer langsung 
dari pemerintah . 

Sebenarnya skema transfer langsung 
kepada golongan yang tidak mampu 
telah dilaksanakan pemerintah dengan 
program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
yang dimulai pada tahun 2005, dengan 
total bantuan yang disalurkan sebesar 
Rp4,6 triliun dengan penerima sekitar 
15,5 juta rumah tangga. Tujuan dari 
pemberian BLT pada awalnya adalah 
untuk meredam dampak kenaikan 

harga BBM di masyarakat dengan 
memberikan bantuan berupa uang kas . 

Kemudian program ini dilanjutkan di 
tahun 2008 yang diberikan kepada 
rumah tangga yang berhak berdasar-
kan basis data yang di Rumah Tangga 
Sasaran (RTS) tahun 2005/2006  yang 
diupdate dengan menggunakan data 
Program Keluarga Harapan (PKH)  dan 
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan 
Pendidikan (SPDKP) 2007.  

Lembaga penelitian SMERU melaporkan 
bahwa program BLT 2008 disalurkan 

kepada 19,02 juta RTS dalam kurun 
waktu 7 bulan dengan nilai Rp100 ribu 
per bulan . Sayangnya, laporan ini juga 
menyebutkan bahwa program BLT 2008 
masih belum sepenuhnya tepat sasaran 
yang disebabkan oleh kriteria pemili-
han RTS yang tidak tepat, mekanisme 
pendataan yang tidak komprehensif, 
dan integritas pengumpul data yang 
diragukan .

Belajar dari pengalaman program BLT 
2005 dan 2008, validitas data dalam 
pendekatan transfer langsung adalah 
sangat krusial. Sampai dengan saat ini, 
Tim Nasional Percepatan Penanggulan-
gan Kemiskinan (TNP2KP) telah mem-
publikasikan 16 variabel sosial, ekonomi, 
dan demografi dari 30% populasi yang 
dikategorikan berada dalam kategori ke-
sejahteraan terendah. Basis data yang 
dinamakan Basis Data Terpadu (BDT) ini 
merupakan basis data yang mencakup 
kurang lebih 25 juta rumah tangga atau 
setara dengan kurang lebih 96 juta jiwa 
yang dibangun berdasarkan Pendataan 
Program Perlindungan Sosial (PPLS) 
2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS). Berdasarkan data terse-
but, TNP2KP mengkategorikan rumah 
tangga dan populasi yang membutuh-
kan bantuan dari pemerintah. 

Sebagai contoh, pemberian Kartu Per-
lindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga 
Sejahtera (KKS), Simpanan Keluarga Se-
jahtera (SKS) dan Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) diberikan kepada 25% kelompok 
dengan tingkat kesejahteraan terbawah 
yang mencakup kurang lebih 15,5 juta 
rumah tangga atau setara dengan 65,6 
juta jiwa . 

Secara singkat, dalam jangka panjang 
kebijakan subsidi bukan merupakan 
kebijakan yang tepat karena menimbul-
kan beban berlebih di masyarakat dan 
pemerintah, sehingga diharapkan beban 
subsidi secara bertahap dapat dikuran-
gi. Pemerintah sebaiknya lebih mengu-
tamakan kebijakan transfer langsung 
kepada golongan yang ditargetkan. 
Kebijakan transfer langsung ini tentun-
ya sangat membutuhkan validitas data 
yang akurat dan selalu diperbaharui 
secara berkelanjutan untuk memasti-
kan keefektifan program tersebut.

Grafik 3 Tingkat Pertumbuhan Belanja Subsidi 

  

  
Catatan: *APBNP 2015 

Sumber: Diolah dari Budget in Brief APBNP 2015, DJA
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Keijakan Fiskal,Kemenkeu

SUBSIDI DAN PSO LEBIH TEPAT  
SASARAN

Agunan P. Samosir *

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.
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Untuk pertamakalinya besaran sub-
sidi terutama subsidi BBM mengalami 
penurunan yang sangat signifikan di ta-
hun 2015. Sejak era Presiden Abdurah-
man Wahid, Megawati Soekarno Putri, 
dan Susilo Bambang Yudhoyono selama 
dua periode yaitu 2004-2014, alokasi 
subsidi BBM terus menggerogoti be-
lanja dalam APBN. Tahun 2007, alokasi 
subsidi BBM sebesar Rp83,8 triliun naik 
drastis di tahun 2008 menjadi Rp139,1 
triliun. Kenaikan tersebut disebabkan 
oleh krisis ekonomi dunia. Tahun 2009, 
besaran subsidi mengalami penurunan 
sangat tajam menjadi Rp45 triliun. 
Sayangnya subsidi BBM terus men-
galami kenaikan sepanjang tahun dan 
puncaknya tahun 2014 menjadi Rp246,5 
triliun.

Pemberian subsidi BBM diduga tidak 
tepat sasaran. Tidak ada batasan siapa 
yang berhak memperoleh subsidi BBM. 
Semua kelompok masyarakat yaitu ke-
las atas dan menengah dapat membeli 
BBM pada kendaraan bermotornya 
dengan harga subsidi. Ketidaktepatan 
sasaran ini terlihat dari semakin ban-
yaknya jumlah kendaraan bermotor baik 
roda empat maupun roda dua. Disisi 
lain, jumlah angkutan umum kendaraan 
bermotor belum menjadi pilihan ma-
syarakat karena faktor keamanan dan 
kenyamanan. 

Saat Pemerintah mencoba untuk 
mengurangi besaran subsidi BBM, 
tentangan yang dihadapi cukup berat. 
Sebagian anggota DPR juga tidak 
menyetujui rencana pengurangan atau 
penghapusan sebagian jenis BBM 
bersubsidi.Sebenarnya, hampir semua 
pihak menyadari bahwa semakin be-
sarnya subsidi BBM akan mengganggu 
dan menghilangkan program misalnya 
infrastruktur yang bermanfaat bagi 
pembangunan ekonomi Indonesia. Total 
anggaran infrastruktur tahun 2014 
sebesar Rp177,9 triliun, bandingkan 
dengan subsidi BBM sebesar Rp246,5 
triliun. Hal yang sama juga di tahun 
2013, subsidi BBM sebesar Rp210 triliun 
jauh lebih besar dibandingkan anggaran 
infrastruktur hanya sekitar Rp155,8 
triliun. Berbagai simulasi dan usulan 
pemberian subsidi yang lebih tepat 
sasaran telah disampaikan Pemerintah 

ke DPR dan publik, tapi sampai berakh-
irnya pemerintahan SBY yang ditandai 
dengan penetapan APBN 2015 ditahun 
2014 belum berhasil diturunkan sub-
sidinya. Bahkan besaran subsidi BBM 
hampir sama dengan APBN P 2014 
yaitu Rp344,7 triliun.

Februari 2015, pemerintahan Jokowi-JK 
mengajukan revisi terhadap APBN 2015 
dengan meniadakan subsidi BBM untuk 
jenis Premium dan memberikan subsidi 
tetap (fix subsidy) sebesar Rp1.000 per 
liter untuk BBM Solar. Awalnya DPR, 
pengusaha dan kelompok masyarakat 
tertentu keberatan dengan usulan ke-
bijakan subsidi yang dapat mengakibat-
kan kenaikan harga barang pokok dan 
ongkos transportasi. Pemerintah dan 
DPR sepakat bahwa subsidi BBM hanya 
diberikan terhadap jenis Solar sebesar 
Rp1.000 per liter. Penghapusan subsidi 
BBM jenis Premium dan pemberian 
subsidi tetap untuk BBM Solar akan 
membuat APBN lebih terkendali dan 
berkelanjutan dan program Pemerintah 
yang pro rakyat dan tepat sasaran akan 
lebih banyak dialokasikan dalam APBN. 
Subsidi yang tepat untuk dialihkan ke 
sektor transportasi adalah subsidi ba-
han bakar gas (BBG) untuk transportasi 
publik. Penggunaan BBG akan lebih ber-
manfaat karena cadangannya tersedia 
cukup banyak di dalam negeri. Semakin 
banyak penggunaan BBG di kota-kota 

besar akan mengurangi impor BBM 
terutama Solar. Pemberian subsidi BBG 
untuk transportasi publik lebih tepat 
sasaran dibandingkan subsidi BBM jenis 
Solar. Ongkos transportasi menjadi 
lebih murah. Masyarakat pengguna 
kendaraan pribadi akan berpindah ke 

angkutan publik. 

Subsidi Listrik. Isu subsidi listrik meru-
pakan hal kedua yang dibahas oleh 
Pemerintah dan DPR setelah subsidi 
BBM. Problematik dari pembahasan 
subsidi listrik adalah siapa sebenarnya 
yang berhak memperoleh subsidi. 
Keinginan Pemerintah untuk mengu-
rangi subsidi listrik dilatarbelakangi dari 
ketidaktepatan sasaran dari pemberian 
subsidi. Subsidi listrik yang diberikan 
ke pelanggan PLN tahun 2007 sebesar 
Rp33,1 triliun dan terus naik setiap 
tahunnya. Puncaknya, subsidi listrik 
menjadi Rp103,8 triliun pada tahun 
2014. Padahal, tarif listrik telah naik 
rata-rata sebesar 15 persen secara 
bertahap sejak tahun 2013. 

Samosir (2014), subsidi listrik yang di-
berikan Pemerintah tidak tepat sasaran 
karena pelanggan 450 VA dan 900 VA 
menggunakan listrik lebih dari 60 kWh 
per bulan. Pelanggan PLN pada kedua 
kelompok ini tidak hanya menggunakan 

 
Gambar 1. Subsidi BBM, Listrik, Pangan, Pupuk, Benih dan  

Kredit Program 2007-2015 (triliun rupiah)

Sumber: Kemenkeu, 2015.
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lampu sebagai penerangan tetapi juga 
memiliki tape, CD/VCD/DVD, kulkas, 
setrika dan kipas angin. Kedua kelom-
pok pelanggan ini menjadi boros dalam 
penggunaan listrik karena tarif listriknya 
murah.

Pemberian subsidi listrik untuk pelang-
gan 450 VA dan 900 VA perlu dievalu-
asi oleh Pemerintah. Agar lebih tepat 
sasaran, subsidi yang diberikan kepada 
kedua pelanggan tersebut adalah 
pertama,pelanggan 450 VA diberikan 
subsidi penuh. Tarif yang dikenakan 
kepada kelompok pelanggan ini tidak 
mengalami kenaikan. Kedua, hanya 
memberikan subsidi dengan peng-
gunaan maksimal 60 kWh per bulan, 
lebih dari 60 kWh, pelanggan mem-
bayar dengan tarif listrik keekonomian, 
dan ketiga, memberikan subsidi tetap 
misalnya Rp100 per kWh untuk peng-
gunaan lebih dari 60 kWh. Perubahan 
pemberian subsidi secara otomatis 
merubah perilaku pelanggan PLN dalam 
mengonsumsi listrik. Masyarakat akan 
berhemat dalam penggunaan listrik. 

Selanjutnya, Pemerintah perlu mene-
tapkan mekanisme pemberian sub-
sidinya apakah secara langsung atau 
tetap melalui PLN? Salah satu alternatif 
yang layak diujicobakan subsidi lang-
sung dengan penggunaan kartu pintar 
(smart card) yang diberikan kepada 
pelanggan PLN 450 VA dan 900 VA. 
Kartu tersebut harus mampu menga-
komodir program-program pemerintah 
yang bersifat subsidi misalnya program 
subsidi beras miskin (raskin), sub-
sidi pupuk dan benih bagi petani yang 
sekaligus pelanggan PLN, kartu sehat 
dan kartu pintar. Dengan memiliki satu 
kartu, pelanggan PLN akan merasakan 
manfaat yang besar dari bantuan atau 
subsidi APBN. Kartu pintar ini dapat 
digabung ke nomor pokok wajib pajak 
(NPWP). NPWP harus dijadikan syarat 
bagi masyarakat untuk memperoleh 
subsidi atau bantuan dari Pemerintah. 
Melalui NPWP dapat diketahui be-
sarnya pendapatan masyarakat setiap 
tahunnya. Semakin besar pendapatan 
masyarakat, semakin berkurang subsidi 
yang berhak diperoleh dan pada giiran-
nya kelompok masyarakat yang naik 
pendapatannya wajib membayar pajak. 
Kartu NPWP merupakan syarat mutlak 
untuk memperoleh subsidi dan bantuan 

Pemerintah.

Subsidi Raskin. Hampir sama dengan 
subsidi energi, subsidi raskin yang 
dikenal dengan subsidi pangan cender-
ung naik setiap tahunnya. Tahun 2007, 
subsidi yang direalisasikan sebesar 
Rp6,6 triliun dan menjadi Rp18,2 triliun 
pada tahun 2014. Dalam APBN P 2015, 
subsidi pangan dialokasikan sebe-
sar Rp18,9 triliun. Pemberian subsidi 
pangan adalah menyediakan beras bagi 
kelompok rumah tangga miskin (RTS) 
sebanyak 15,5 juta dengan harga tebus 
atau jual sebesar Rp1.600 per kilogram 
(kg) selama 12 bulan masing-masing 
15 kg per RTS. Tujuan dari program 
ini adalah mengurangi beban penge-
luaran rumah tangga sasaran dalam 
memenuhi kebutuhan pangan pokok 
yaitu beras.

Subsidi ini diduga sarat dengan keti-
daktepatan sasaran siapa yang berhak 
menerima subsidi ini. Subsidi jenis 
ini diperuntukkan bagi warga miskin. 
Namun, dalam kenyataannya banyak 
warga yang tidak berhak dapat membeli 
beras ini dengan harga murah. Pemer-
intah daerah sebagai pelaksana pemba-
gian beras kesulitan untuk menentukan 
siapa saja yang berhak memperoleh 
raskin. Akhirnya, beras ini sering dibagi 
rata untuk daerah tertentu agar tidak 
menimbulkan konflik dan kerawanan 
sosial. 

Sampai saat ini belum ditemukan cara 
yang efektif agar pemberian subsidi 
raskin hanya diberikan kepada kelom-

pok masyarakat yang tidak mampu. 
Seperti yang telah dikemukakan pada 
bagian sebelumnya, salah satu cara 
yang cukup efektif adalah dengan mem-
berikan subsidi langsung melalui smart 
card yang digabung dengan program 
subsidi lainnya. Kartu pintar ini bersi-
fat non tunai (non cash) atau voucher 
dengan nilai tertentu dan hanya dapat 
digunakan saat membeli beras ber-
subsidi. Rumah tangga yang berhak 
membeli beras sebesar Rp1.600 per kg 
maksimal 15 kg dalam sebulan harus 
memiliki kartu pintar yang diterbitkan 
oleh Pemerintah.

Subsidi pupuk dan subsidi benih. Alokasi 
subsidi pupuk juga terus meningkat se-
tiap tahunnya. Realisasi subsidi pupuk 
baru sekitar Rp6,3 triliun dan melonjak 
drastis menjadi Rp21 triliun pada tahun 
2014. Untuk meningkatkan produktivas 
dan pencapaian swasembada pangan 
terutama beras, Pemerintah menaik-
kan alokasi subsidi pupuk dalam APBN 
P 2015 sebesar Rp35,7 triliun. Alokasi 
subsidi pupuk berbeda dengan subsidi 
benih yang cenderung stabil setiap 
tahunnya. Realisasi subsidi benih tahun 
2007 sebesar Rp0,5 triliun, sedangkan 
alokasinya tahun 2015 naik menjadi 
Rp0,9 triliun. Kecilnya alokasi dan 
realisasi subsidi benih itu lebih banyak 
disebabkan persaingan produsen benih 
yaitu petani itu sendiri dengan BUMN 
Produsen benih yaitu Sang Hyang Seri 
dan Pertani.

Subsidi pupuk juga diduga banyak men-
galami kebocoran dan kurang efektif 
untuk meningkatkan produksi tanaman 
pangan terutama padi. Proses pen-
ganggaran dan musim tanam itu tidak 
sama dalam kenyataannya. Produsen 
pupuk tidak berani menyalurkan pupuk 
bila belum ada kepastian dari Kemen-
terian Pertanian dan Kementerian 
Keuangan. Akhirnya, seringkali pada 
saat petani membutuhkan pupuk tapi 
tidak tersedia di kios-kios yang telah 
ditunjuk oleh distributor.

Public Service Obligation (PSO)

Selain subsidi yang telah dikemukakan 
pada bagian sebelumnya, Pemerintah 
juga mengalokasikan subsidi ke ma-
syarakat dalam bentuk PSO terhadap (i) 
angkutan penumpang kereta api kelas 
ekonomi, (ii) angkutan penumpang kapal 
Pelni kelas ekonomi, (iii) berita untuk 

Subsidi pupuk juga diduga 
banyak mengalami kebocor-
an dan kurang efektif untuk 
meningkatkan produksi 
tanaman pangan terutama 
padi. Proses penganggaran 
dan musim tanam itu tidak 
sama dalam kenyataannya. 
Produsen pupuk tidak be-
rani menyalurkan pupuk bila 
belum ada kepastian dari 
Kementerian Pertanian dan 
Kementerian Keuangan.
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wilayah terpencil dan terluar melalui 
Perum LKBN Antara, dan (iv) pelayanan 
surat melalui PT Posindo. Sejak 2013, 
PSO PT Posindo dialihkan ke belanja 
Kementerian dan Lembaga (KL).

PSO PT KAI. Disaat ongkos transportasi 
publik naik, justru ongkos commuter 
line/kereta rel listrik (KRL) di Jabodeta-
bek mengalami penurunan. Pemberian 
subsidi/PSO untuk angkutan kereta api 
dirasakan lebih tepat sasaran karena 
cukup berhasil memindahkan sebagian 
pengguna kendaraan pribadi ke ang-
kutan publik. Berpindahnya pengguna 
kendaraan pribadi ke angkutan publik 
secara otomatis akan mengurangi 
kemacetan di sentra-sentra bisnis dan 
pemerintahan terutama kota Jakarta. 
Pemberian subsidi/PSO untuk ang-
kutan kereta api layak dipertahankan 
dan ditingkatkan agar biaya trans-
portasi masyarakat menjadi rendah, 
kemacetan berkurang yang berdampak 
terhadap pengurangan polusi, dan 
kualitas hidup masyarakat semakin 
baik serta produktif. Realisasi PSO KAI 
tahun 2007 sebesar Rp281,3 miliar dan 
cenderung meningkat setiap tahunnya. 
Alokasi PSO KAI dalam APBN P menjadi 
Rp1.523,8 miliar. Pemberian subsidi/
PSO KAI lebih banyak diberikan kepada 
KRL Jabodetabek.

PSO PT Pelni. Subsidi atau PSO untuk 

angkutan penumpang kapal laut kelas 
ekonomi mulai diberikan tahun 2003 
sebesar Rp80 miliar. Tujuan dari PSO 
ini adalah menyediakan jasa transpor-
tasi laut dengan tarif yang terjangkau 
oleh kelompok masyarakat ekonomi 
lemah terhadap rute-rute yang memiliki 
potensi dampak multiplier, namun 
belum memberikan keuntungan. Selain 
itu, adanya transportasi kapal laut PT 
Pelni membuat pulau-pulau di Indo-
nesia terutama wilayah timur menjadi 
terkoneksi. Semakin mahalnya ongkos 
pesawat di beberapa daerah membuat 
sebagian masyarakat tidak mampu 
membayar tiketnya. Oleh karena itu, 
program Pemerintah melalui PSO PT 
Pelni sangat bermanfaat bagi kalangan 
masyarakat tidak mampu. Alokasi PSO 
PT Pelni cenderung meningkat setiap 
tahunnya. Realisasi PSO PT Pelni tahun 
2007 sebesar Rp650 miliar dan dalam 
APBN P 2015 dialokasikan sebesar 
Rp1.607,2 miliar. Hal ini menunjukkan 
bahwa Pemerintah telah mempriori-
taskan subsidi dan PSO yang langsung 
dinikmati oleh kelompok masyarakat 
tidak mampu sebagai targetnya.

PSO LKBN Antara. 

Pemberian PSO LKBN Antara pertama 
kali diberikan tahun 2008 bersamaan 
dengan pembentukan BUMN perusa-
haan umum (Perum) Lembaga Kantor 

Berita Nasional (LKBN) Antara. Tujuan 
dari pemberian PSO LKBN Antara 
adalah memberikan informasi kepada 
masyarakat terutama wilayah perba-
tasan, terpencil, perdesaan dan pulau-
pulau terluar. Mengingat penyebarlua-
san informasi ini tidak menguntungkan, 
maka Pemerintah menugaskan Perum 
LKBN Antara untuk menyebarluaskan 
informasi kegiatan kenegaraan, politik, 
hukum dan keamanan, ekonomi dan ke-
sejahteraan ke daerah-daerah yang ti-
dak terjangkau media swasta. Awalnya 
PSO LKBN Antara dialokasikan sebesar 
Rp40,7 miliar pada tahun 2007 dan 
cenderung meningkat setiap tahunnya. 
Alokasi PSO LKBN Antara dalam APBN 
P 2015 sebesar Rp130,3 miliar.

Gambar 2. PSO KAI, Pelni, LKBN Antara dan Posindo 2007 – 2008

 

        Sumber: Kemenkeu, 2015.
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___________________________________________________________________________________________________
*)   Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal
 

Subsidi BBM:  Masih Perlukah?
oleh :Purwoko 

TIDAK PERLU PERLU

Berpuluh-puluh tahun masyarakat Indonesia telah menikmati subsidi BBM. Seperti yang 
telah kita mahfum, sebagian masyarakat beranggapan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasa-
ran. Hanya orang-orang yang kaya saja, terutama yang memiliki kendaraan bermotor, yang 
menikmati subsidi. Semakin banyak jumlah kendaraan yang dimiliki oleh suatu keluarga, 
akan semakin banyak menikmati subsidi BBM. Sementara itu, orang-orang miskin yang tidak 
mampu membeli kendaraan bermotor, hanya gigit jari saja melihat banyaknya penikmat sub-
sidi berlalu-lalang di jalanan.
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Wacana untuk menghapus subsidi 
pun bermunculan sejak beberapa era 
kepresidenan yang lalu. Kajian ten-
tang skenario penghapusan subsidi 
dilakukan. Namun sayang, pengambil 
keputusan tidak berani  menghapus 
subsidi BBM, walaupun beban subsidi 
BBM terhadap APBN semakin terasa. 
Alasannya klasik, tidak ingin membe-
bani masyarakat. Namun dibalik itu ada 
alasan politis, tidak ingin kehilangan 
popularitas karena menghapus subsidi 
BBM.

Akhirnya muncul juga pemimpin yang 
siap untuk tidak populer, yang punya 
nyali untuk menghapuskan sub-
sidi BBM. Di awal pemerintahannya, 
Presiden Joko Widodo telah dihadap-
kan dengan beban anggaran subsidi 
BBM sangat besar, lebih dari Rp.246,49 
triliun. Beban itu akan berkurang apa-
bila harga BBM dinaikkan.  Pada tanggal 
17 November 2014, Presiden Joko 
Widodo menaikkan harga premium dari 
Rp.6.500,-- menjadi Rp.8.500 per liter, 
dan harga solar dari Rp.5.500,-- menjadi 
Rp.7.500,-- per liter. Kebijakan ini dipre-
diksi mampu mengurangi beban subsidi 
BBM hingga Rp.100 triliun. Suatu nilai 
yang sangat berarti untuk direalokasi-
kan pada proyek-proyek infrastruktur 
yang produktif.

Beruntung, Presiden Joko Widodo 
mendapat momentum yang tepat un-
tuk menghapus subsidi BBM. Momen-
tum itu datang pada saat harga minyak 
dunia lagi anjlok, sehingga harga pasa-
ran tidak jauh berbeda dengan harga 
BBM yang di subsidi. Terhitung sejak 1 
Januari 2015, dimulailah era harga BBM 
Premium tanpa subsidi. Sementara 
itu, untuk BBM jenis solar, pemerintah 
masih memberi subsidi yang besarnya 
tetap, yaitu Rp.1000,-- per liter. Harga 
premium dan solar akan diperbarui oleh 
pemerintah setiap awal bulan, dengan 
mempertimbangkan harga minyak 
dunia, nilai tukar rupiah terhadap US$, 
serta inflasi sebagai parameter acuan. 
Beruntung pada saat itu harga minyak 
dunia sedang rendah. Dengan dicabut-
nya subsidi, harga premium justru turun 
dari Rp.8.500,-- menjadi Rp.7.600,-- per 
liter, dan harga solar turun dari Rp. 
7.500,-- menjadi Rp.7.250,-- per liter.

Sejak saat itu, harga BBM berubah den-

gan cepat. Untuk BBM jenis premium, 
pada tanggal 19 januari 2015 harga 
turun lagi menjadi Rp.6.700 per liter, 
namun pada 1 Maret 2015 naik menjadi 
Rp.6.800,-- dan pada 28 Maret  2015 
naik lagi menjadi Rp.7.300,-- per liter. 
Sementara itu, Untuk BBM jenis solar, 
pada tanggal 19 januari 2015 harga 
turun lagi menjadi Rp.6.400 per liter, 
tetap bertahan di harga tersebut pada 
1 Maret 2015, kemudian  naik menjadi 
Rp.6.900,-- pada 28 Maret  2015.

Siapa yang Menanggung Beban Pe-
rubahan Harga BBM?

Image yang ada di benak masyarakat 
dengan kebijakan pencabutan subsidi 
adalah  pemerintah akan diuntungkan 
dan masyarakat akan menanggung 
beban subsidi. Hal inilah yang menjadi 
alasan penolakan kebijakan pencabutan 
subsidi oleh pemerintah. Beruntung 
bahwa momentum pencabutan subsidi 
dilakukan Pemerintah ketika harga 
BBM di pasar internasional sedang 
rendah, sehingga kebijakan pencabu-
tan subsidi tidak begitu dirasakan oleh 
pengguna premium. Harga premium 
tanpa subsidi justru turun dibandingkan 
dengan harga sebelumnya. Dampaknya, 
kebijakan pencabutan subsidi  tidak 
disambut dengan demo penolakan yang 
berarti dari masyarakat.  Pemerintah 
bisa sedikit bernafas lega dengan bert-
ambahnya ruang fiskal dari pencabutan 
subsidi BBM. Tidak kurang dari Rp.100 
triliun dana APBN untuk subsidi BBM 
bisa di realokasikan untuk kegiatan 
yang lain.  

Namun apa yang terjadi ketika harga 
BBM naik? Pengalaman tahun-tahun 
sebelumnya, setiap ada kenaikan harga 
BBM selalu diikuti dengan kenaikan 
harga barang-barang lainnya. Walaupun 
kenaikan ini tidak ada komando dari 

pemerintah, namun terkadang tidak 
terkendali. Sebaliknya,  ketika harga 
premium turun harga barang lain tidak 
ikut turun. Sebagai contoh, ketika harga 
premium naik dari Rp.6.500,-- menjadi 
Rp.8.500,-- per liter (naik 30%), sopir me-
tromini menaikkan tarif dari Rp.3.000,-- 
menjadi Rp.4.000,-- (naik 33%). Namun 
ketika harga turun menjadi  Rp.7.600,--, 
tarif metromini tidak turun. Demikian 
juga ketika harga premiun turun lagi 
menjadi Rp.6.700,-- per liter, tarif me-
tromini tetap bertengger di Rp. 4.000,--. 

Perlunya Campur Tangan Pemerintah 
dalam Mengatur Harga BBM Domestik

Persoalan akan timbul ketika harga 
BBM di pasar internasional naik secara 
ekstrem sehingga tidak terjangkau oleh 
masyarakat. Akankah pemerintah diam 
saja, membiarkan masyarakat menang-
gung beban kenaikan harga minyak 
dunia? Ketika harga BBM naik, sudah 
pasti harga barang-barang lain pun ikut 
naik pula. Maka terbayanglah, betapa 
tingginya beban masyarakat, terutama 
masyarakat miskin. Bukan tingginya 
harga BBM yang mereka keluhkan, 
tetapi naiknya harga barang-barang 
kebutuhan pokok lain yang mereka 
butuhkan.

Dalam kondisi seperti ini, kehadiran 
Pemerintah dibutuhkan rakyatnya. 
Pemerintah perlu membuat harga min-
yak domestik lebih rendah dibandingkan 
harga minyak di pasar internasional, 
agar harga barang kebutuhan pokok 
bisa dikendalikan. Pilihan kebijakannya 
adalah dengan memberikan subsidi 
atau menerapkan lindung nilai (hedging) 
terhadap harga BBM.  

Pemberian subsidi BBM pada dasarnya 
bukanlah solusi yang baik. Selain men-
jadi beban APBN, pemberian subsidi 
juga kurang mencerminkan keadilan. 
Orang yang mengonsumsi BBM banyak 
akan menikmati subsidi lebih banyak 
dibandingkan orang yang mengonsumsi 
BBM sedikit. Sederhananya, orang kaya 
mendapat subsidi lebih banyak diband-
ingkan orang miskin. Orang miskin yang 
tidak mengonsumsi BBM tidak bisa me-
nikmati subsidi, tetapi ikut menanggung 
beban harga barang-barang kebutuhan 
pokok yang ikut naik karena naiknya 
harga BBM.

Image yang ada di benak ma-
syarakat dengan kebijakan 
pencabutan subsidi adalah  
pemerintah akan diuntungkan 
dan masyarakat akan menang-
gung beban subsidi. 
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Menerapkan lindung nilai dirasa lebih 
tepat. Pada saat harga BBM di pasar 
internasional sedang anjlok, pemer-
intah dapat menetapkan harga BBM 
domestik di atas harga BBM di pasar 
internasional. Dana yang dihimpun dari 
perbedaan harga dapat dikelola oleh 
suatu institusi secara transparan, se-
hingga bisa dipantau oleh masyarakat. 
Pada saat harga BBM di pasar inter-
nasional melonjak, pemerintah dapat 
menetapkan harga BBM domestik yang 
lebih rendah dari harga BBM di pasar 
internasional.  Dana yang terkumpul 
di institusi tersebut dapat digunakan 
sebagai subsidi agar harga BBM domes-
tik lebih  terjangkau oleh masyarakat. 
Pola lindung nilai juga dinilai lebih adil 
dibandingkan subsidi. Pada pola lind-
ung nilai, pada dasarnya setiap orang 
mensubsidi dirinya sendiri. Orang yang 
belanja BBM banyak, menabung banyak 
ketika harga BBM di pasar internasional 
anjlok, dan mendapat subsidi banyak 
ketika harga BBM di pasar internasi-

onal melonjak. Sebaliknya, orang yang 
belanja BBM sedikit, menabung sedikit 
ketika harga BBM di pasar internasional 
anjlok, dan menikmati subsidi sedikit 
ketika harga BBM di pasar internasional 
melonjak. Hal yang lebih penting lagi, 
APBN tidak terbebani subsidi BBM, ke-
cuali kalau dana cadangan yang dikelola 
sudah habis.

Terhitung sejak 1 januari 2015, Indone-
sia memasuki era BBM (premium) tanpa 
subsidi. Pemerintah merasa ‘agak’ 
tenang, karena beban subsidi berkurang 
drastis. Namun sebaliknya, masyarakat 
pengguna BBM merasa was-was. Wa-
laupun sekarang harga BBM masih bisa 
dijangkau, bagaimana nanti kalau harga 
BBM di pasar internasional melonjak 
tajam dan tidak dapat lagi dijangkau 
masyarakat? Akankah pemerintah diam 
saja, tidak memberikan subsidi?

Kebijakan lindung nilai terhadap harga 
BBM bisa menjadi alternatif pengganti 
subsidi BBM. Kebijakan ini dapat digu-

nakan untuk menstabilkan harga BBM 
dalam waktu yang relatif lama, sehingga 
tidak mengganggu perekonomian 
nasional, dan dapat digunakan untuk 
melindungi masyarakat manakala harga 
BBM di pasar internasional melonjak 
hingga di luar jangkauan masyara-
kat. Senyampang harga BBM di pasar 
Internasional sedang anjlok, gagasan 
kebijakan lindung nilai harga BBM bisa 
mulai dikaji lebih mendalam.

Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kenaikan harga barang-barang lainnya. 
Walaupun kenaikan ini tidak ada komando dari pemerintah, namun terkadang tidak terkendali. 
Sebaliknya,  ketika harga premium turun harga barang lain tidak ikut turun salah satunya adalah 
tarif angkutan umum (foto: http://beritadaerah.co.id/)
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alat pembantu untuk meningkatkan 
produktifitas? 

Fungsi alat-alat pertanian pada masa 
produksi dan masa setelah produksi 
sangat penting untuk meningkatkan 
produktivitas. Hal terutama dalam 
kaitannya dengan perubahan dalam 
susut hasil panen.  Tingkat penggunaan 
alat-alat ini dipengaruhi oleh penyeba-
ran teknologi informasi serta budaya 
setempat. Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan melalui Direktorat Pascapanen 
Tanaman Pangan terus mendorong 
perubahan perilaku petani dalam proses 
panen dan pasca panen melalui pembi-
naan, bimbingan teknis dan penyeba-
ran bahan informasi. Selain itu, untuk 
memudahkan petani dalam proses 
panen dan pascapanen dan mengenal-
kan teknologi kepada petani, Direktorat 
Pascapanen Tanaman Pangan telah 
menyalurkan bantuan sarana pascapa-
nen tanaman pangan mulai tahun 2011. 

Terlihat terjadinya penurunan su-
sut antara tahun 2011 hingga 2014, 
bagaimanakah efeknya dengan produksi 
padi sehingga dapat tetap menjamin 
keamanan pangan nasional?

Pada tahun 2014, penurunan susut 
hasil padi sebesar 0,09% diperkirakan 

dapat berdampak pada mengamankan 
produksi pada tahun 2014 sebesar 
63.546,51 ton atau senilai Rp 299,46 
Milyar (asumsi harga gabah kering giling 
di tingkat penggilingan Rp. 4.712,52/kg). 
Penurunan susut hasil jagung sebesar 
0,125% diperkirakan dapat mengamank-
ankan produksi jagung pada tahun 2014 
sebesar 23.909,26 ton atau senilai Rp 
62,164 Milyar (asumsi harga jagung 
pipilan kering Rp. 2.600/kg). Secara 
nasional, ancaman yang ditimbulkan 
dari susut tersebut belum menciptakan 
ancaman yang serius. 

Apakah terjadinya penurunan susut 
komoditas kedelai dapat membantu 
keamanan produksinya di tahun 2014?

Penurunan susut hasil kedelai sebesar 
0,113% diperkirakan dapat mengamak-
ankan produksi kedelai pada tahun 2014 
sebesar 1.041,11 ton atau senilai Rp 7,8 
Milyar (asumsi harga pembelian kedelai 
Rp.7.500/kg).

Bagaimanakah tehnik yang digunakan 
dalam pemerintahan yang baru ini 
dalam rangka menangani agar berman-
faat dalam mempercepat proses panen 
dan pasca panen ?

Dalam pengelolaan alat-alat diperlukan 
peran Pemda dan lembaga UPJA  se-
hingga bantuan yang diberikan kepada 
petani dapat berdaya guna dan optimal 
dimanfaatkan.

Pengenalan teknologi seperti Combine 
Harvester bertujuan mempercepat 
proses panen dan pascapanen, dan 
meningkatkan penurunan susut hasil. 
Sedangkan teknologi Dryer untuk mem-
bantu petani dalam proses pengeringan 
pada musim hujan.

Bagaimanakah pemberian anggaran 
dalam rangka pengembangan dan pen-
anganan pascapanen kedepannya ?

Alokasi anggaran bantuan sarana 
pascapanen tanaman pangan di-
berikan melalui mekanisme belanja 
bansos yang diharapkan dapat menjadi 
stimulant bagi kelompok tani dalam 
mengembangkan penanganan pascap-
anen tanaman pangan kedepannya. 

Tabel 1. Capaian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan  
Tahun 2011 - 2014

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Padi 609 604 99.18 1,269 1,269 100 482 460 95.44 502 449 89.44
2. Jagung 15 15 100 92 87 94.57 274 207 75.55
3. Kedelai 125 125 100 56 54 96.43 130 101 77.69
4. Ubikayu 12 12 100 27 27 100.00 -     -        -   
5. Ubijalar 10 10 100 25 25 100.00 -     -        -   

Jumlah bantuan 
sarana pascapanen

Indikator Kinerja 2013 20142011 2012

Tabel 2. Capaian Penurunan Susut Hasil Tahun 2011 - 2014 

2011 2012 2013 2014*)
1. Padi 0.19 0.4700 0.311 0.0900
2. Jagung 0.0117 0.124 0.1250
3. Kedelai 0.1950 0.497 0.1130
4. Ubikayu 0.0065 0.0092 -           
5. Ubijalar 0.0600 0.0226 -           

Penurunan Susut Hasil (%)KomoditasNo.

Dr. Ir.  
Hasil Sembiring,  
M.Sc

Sebagai negara agraris, pemerintah 
menghendaki Indonesia dapat ber-
swasembada pangan. Tidak tergantung 
pada impor untuk memenuhi kebutu-
han pangan nasional. Untuk itu pemer-
intah mengeluarkan sejumlah program 
di sektor pertanian. Tujuannya adalah 
menjaga agar produksi pangan, khu-
susnya beras, termasuk juga produk-
produk pangan lainnya tersedia dalam 
jumlah yang cukup. Masih rendahnya 
produktivitas pertanian memperli-
hatkan satu potret belum optimalnya 
kegiatan produksi di sektor pertanian. 
Kesalahan-kesalahan dalam kebijakan 
diambil yang kemudian senantiasa 
menjadi pembenar untuk melakukan 
kebijakan impor pangan, terutama 
beras, jagung, kedelai dan daging. Untuk 
memahami lebih lanjut mengenai 
kebijakan di bidang pangan, khusus 
untuk program swasembada pangan 5 
tahun yang akan datang, Warta Fiskal 
melakukan wawancara Bapak Hasil 
Sembiring sebagai Dirjen Tanaman 
Pangan di Kementerian Pertanian. 
Berikut hasil wawancaranya. 

Langkah-langkah apa saja yang diambil 
dalam rangka meningkatkan produkti-
vitas pertanian. Terutama dalam peng-
gunaan alat-alat pertanian sebagai 
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*) Pegawai pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan FIskal, Kemenkeu

Subsidi Tepat Sasaran Melalui 
Ktp Elektronik
Oleh: Tri Achya Ngasuko*)
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Penerimaan dari minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan 
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 ta-
hun 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 menurun 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%. 

Setiap kali mendengar kata-kata 
subsidi maka yang terpikir pertama 
kali adalah subsidi BBM. Terdapat be-
berapa definisi subsidi, namun meng-
utip definisi subsidi dari Kamus Besar 
Bahasa Indonesia pengertian subsidi 
adalah bantuan uang kepada yayasan, 
perkumpulan, dan sebagainya yang 
biasanya dari pihak pemerintah. Pada 
APBN-P 2015, alokasi subsidi adalah 
sebesar 11% dari total belanja negara 
atau setara dengan Rp 212,1 triliun 

yang terdiri dari subsidi energi sebesar 
Rp 137,8 triliun dan sisanya merupakan 
subsidi nonenergi. Angka ini lebih 
rendah jika dibandingkan dengan angka 
subsidi tahun 2015, yaitu sebesar 20% 
dari total belanja negara atau sekitar Rp 
414,7 triliun. Dari grafik perkembangan 
subsidi di bawah terlihat bahwa pada 
belanja subsidi tahun anggaran 2015 
ini merupakan presentase terendah 
belanja subsidi terhadap belanja negara 
sejak tahun 2004. Kebijakan penguran-

gan subsidi BBM, yang termasuk dalam 
subsidi energi, dimulai pada bulan 
November 2014 dan diteruskan dengan 
dihapuskannya subsidi untuk premium 
mulai awal 2015 bertujuan untuk me-
ningkatkan efisiensi subsidi. Kebijakan 
tersebut bertujuan untuk meningkat-
kan fiscal space dalam rangka melak-
sanakan program-program Pemerintah 
yang lebih produktif, dan meminimalkan 
kerentanan fiskal yang disebabkan oleh 
fluktuasi harga minyak mentah dan 

 
Grafik 1: Perkembangan Subsidi 2004-2015

 
Sumber : Budget in Brief APBNP 2015, DJA
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nilai tukar. Hal inilah yang menjadi salah 
satu latar belakang disusunnya APBN-P 
2015.

Namun demikian, beberapa pengamat 
masih merasa bahwa pengurangan 
subsidi inipun  tidak memberikan efek 
kepada masyarakat masyarakat miskin. 
Hal ini menjadi isu penting karena 
subsidi untuk masyarakat yang berada 
di garis kemiskinan mutlak diberikan. 
Menghapus subsidi BBM, khususnya 
premium yang menjadi kebutuhan uta-
ma masayarakat, secara total sejatinya 
tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah. 
Hal ini dikarenakan subsidi masih diper-
lukan oleh masyarakat yang berada di 
bawah garis kemiskinan. Subsidi yang 
diberikan oleh Pemerintah juga secara 
implisit menunjukkan bahwa negara 
hadir dalam upaya penanggulangan dan 
pengentasan kemiskinan.

Arah kebijakan Fiskal sebagaimana 
dikutip dalam Undang- Undang APBN-P 
2015 adalah penguatan kebijakan fiskal 
dalam rangka percepatan pertumbu-
han ekonomi yang berkelanjutan dan 
berkeadilan dengan melakukan empat 
langkah utama. Salah satu langkah 
utama tersebut adalah efisiensi. 
Efisiensi yang dilakukan dengan cara 
tidak memberikan subsidi untuk BBM 
jenis premium, subsidi tetap (fixed sub-
sidy) untuk BBM jenis minyak solar, dan 
tetap memberikan subsidi untuk BBM 
jenis minyak tanah. 

Mekanisme pemberian subsidi oleh 
pemerintah dibagi menjadi dua. 
Mekanisme pertama adalah subsidi 
langsung diberikan kepada konsumen 
sehingga mereka mendapatkan harga 
yang lebih murah dari harga ekonomi 
sesungguhnya. Mekanisme kedua 
adalah subsidi diberikan kepada produ-
sen ataupun penyedia barang sehingga 
subsidi diberikan kepada pihak yang 
mendukung produksi dan penyediaan 
barang dalam negeri. 

Kembali ditahun 2011 yang lalu, Bapak 
Bambang Brodjonegoro sewaktu masih 
menjabat Kepala Badan Kebijakan Fis-
kal pernah menyatakan bahwa subsidi 
BBM yang diberikan pemerintah di 
masa yang akan datang akan dialih-
kan menjadi subsidi langsung secara 
tepat sasaran kepada masyarakat yang 
membutuhkan dalam bentuk sema-

cam Bantuan Langsung Tunai (BLT). 
Di masa awal kepemimpinan presiden 
Joko Widodo juga pernah mewacanakan 
akan membuat suatu kartu BBM yang 
diberikan kepada para penerima subsidi 
BBM. Sejatinya, media apa yang bisa 
digunakan sebagai sarana pendistribu-
sian subsidi agar tepat sasaran?

KTP-El dan Subsidi Tepat Sasaran

Sebenarnya kita tidak memerlukan 
lagi “kartu sakti” semacam kartu yang 
dimiliki oleh penerima program Program 
Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). 
Memang diakui bahwa salah satu 
verifikasi penerima resmi subsidi BBM 
secara mudah adalah dengan kartu. 
Namun demikian, penambahan kartu 
akan semakin menambah jenis kartu 
yang sudah sedemikian banyak beredar 
di masyarakat. 

Beberapa negara tetangga menggu-
nakan mekanisme kartu untuk pem-
berian subsidi BBM, seperti Thailand 
yang menggunakan Thai Energy Card. 
Thai Energy Card merupakan smart card 
yang ditujukan untuk mengontrol akses 
kepada kuantitas BBM bersubsidi. Kartu 
tersebut bukan sebuah kartu tanda 
penduduk meskipun di dalamnya ter-
dapat sejumlah data pribadi pemegang 
kartu tersebut tersimpan. Kartu terse-
but diperuntukkan bagi pengemudi taksi 
di Thailand untuk membeli bahan bakar 
gas bersubsidi. Tujuan dari kebijakan ini 
adalah untuk mempertahankan taraf 
hidup dari para pengemudi taksi. Kartu 
ini diperkenalkan pada tahun 2011 oleh 
pemerintahan Yingluck Shinawatra. 
Kebijakan ini juga diadaptasi untuk 
digunakan oleh angkutan publik lainnya 
seperti kendaraan bermotor roda tiga 
dan ojek. Namun demikian, proyek lan-

jutan ini tidak begitu berhasil. Meskipun 
pemerintah Thailand mengklaim ber-
hasil mengarahkan subsidi untuk lebih 
transparan dan tepat sasaran diband-
ingkan dengan sebelumnya namun 
program ini masih bisa disalahgunakan 
karena para pemegang kartu sebagian 
masih berbuat curang dengan memin-
jamkan kartu tersebut kepada orang 
yang tidak berhak.

Alternatif verifikasi penerima subsidi di 
Indonesia adalah dengan menggunakan 
KTP elektronik (KTP-El). KTP-El meru-
pakan program strategis nasional di 
bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil yang dilaksanakan oleh Kement-
erian Dalam Negeri. Kegiatan ini dimulai 
dari tahun 2010 berupa pemutakhi-
ran data di semua kabupaten/ kota. 
Program yang menghabiskan anggaran 
kurang lebih Rp 4,7 triliun ini telah ber-
hasil merekam sebanyak 253.602.815 
jiwa penduduk Indonesia sampai den-
gan tanggal 31 Desember 2013. KTP-El 
berisi chip nirsentuh yang berisi data 
berupa biodata, pasfoto, tanda tangan 
dan sidik jari. Verifikasi terhadap pemilik 
sah KTP-El dengan menggunakan 
sidik jari. Untuk mengakses data yang 
tersimpan dalam KTP-El tersebut di-
perlukan suatu card reader. Card reader 
juga diperlukan untuk memastikan 
keaslian kartu dan keaslian data dalam 
chip KTP-El. Selain itu card reader juga 
untuk memfasilitasi verifikasi sidik jari 
pemilik sah pemilik KTP-El. Prototype 
card reader untuk KTP-El telah dibuat 
oleh Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT). Card reader ini sangat 
dibutuhkan di masa depan oleh institusi 
seperti perbankan untuk membaca data 
dan verifikasi sidik jari pemegang e-KTP. 

Proyek serupa juga sedang dikaji oleh 
pemerintah Malaysia. Informasi dari 
media daring Malaysia menyatakan 
bahwa Pemerintah Malaysia sedang 
berusaha merasionalisasikan pembe-
rian BBM bersubsidi dengan menggu-
nakan MyKad, KTP Elektronik Malaysia. 
Pemerintah Malaysia merencanakan 
program ini akan dimulai bulan Juni 
2015 dimana masyarakat mampu akan 
membeli BBM sesuai harga pasar dan 
masyarakat kurang mampu akan mem-
beli BBM sesuai harga subsidi dengan 
otentifikasi MyKad.

Kegiatan ini dimulai dari ta-
hun 2010 berupa pemutakh-
iran data di semua kabu-
paten/ kota. Program yang 
menghabiskan anggaran 
kurang lebih Rp 4,7 triliun 
ini telah berhasil merekam 
sebanyak 253.602.815 jiwa 
penduduk
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Gambar 1: Illustrasi Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-El

Sumber : Kemendagri

Dengan adanya teknologi KTP-El dari 
Kementerian Dalam Negeri dan purwa-
rupa card reader dari BPPT seharusnya 
bisa menjadi media penyaluran subsidi 
kepada masyarakat secara tepat sasa-
ran dengan cara memasang card reader 
di tiap SPBU. 

Infrastruktur yang Diperlukan

Kunci dalam pemberian subsidi yang 
tepat sasaran adalah dengan pemu-
takhiran data penerima subsidi yang 
didapatkan dari instansi terkait untuk 
dimasukkan dalam server              KTP-El 
di pusat data. KTP-El generasi pertama 
mempunyai kapasitas 8 kilobyte berisi 
data kependudukan dan disimpan di 
server pusat dengan kapasitas total 724 
terabyte. Seperti hal nya pada komput-
er, chip dalam KTP-El ada yang berfung-
si sebagai ROM dan RAM, sehingga data 
kependudukan yang ada di dalamnya 
bisa diupdate ataupun dihapus. 

Secara paralel, langkah tersebut dii-
kuti dengan produksi massal terhadap 
purwarupa card reader dari BPPT dan 
mendistribusikannya ke SPBU di selu-
ruh Indonesia. Dengan selesainya dua 
langkah utama tersebut diatas dapat 
disusun suatu prosedur standar operasi 

pembelian BBM bersubsidi. Sebagai 
contoh apabila terdapat kategori orang 
yang berhak atas subsidi secara penuh 
dan orang yang berhak atas subsidi 
tetapi dengan kuota bulanan tertentu 
maka media untuk kontrol tersebut 
adalah dengan KTP-El yang diverifikasi 
dengan sidik jari pemegang KTP-El 
tersebut. Langkah tersebut merupakan 
upaya nyata yang bisa diambil oleh 
Pemerintah dalam rangka pemberian 
subsidi secara tepat sasaran.

Tantangan di Masa Mendatang

Di masa mendatang hendaknya subsidi 
diberikan kepada konsumen perorangan 
yang berhak atas subsidi, dan bukan 
kepada produsen ataupun penyedia 
barang serta tidak terbatas pada subsidi 
energi, dalam hal ini subsidi BBM. Lang-
kah ini dimungkinkan untuk dikembang-
kan pada pemberian subsidi lainnya 
seperti subsidi pangan, subsidi benih, 
dan subsidi pupuk. Dengan diberikannya 
subsidi langsung kepada perorangan 
yang berhak menerima maka dipastikan 
subsidi akan lebih tepat sasaran. 

Mengingat di masa mendatang ada 
kemungkinan pemerintah akan meng-
gunakan            KTP-El untuk verifikasi 

penerima subsidi yang tidak terbatas 
pada subsidi BBM, maka diperlukan 
suatu KTP-El dengan kapasitas memori 
yang lebih besar dari 8 kilobyte. Hal 
ini penting mengingat KTP-El di masa 
mendatang memungkinkan untuk 
diintegrasikan dengan program selain 
pemberian subsidi seperti catatan kes-
ehatan pemegang KTP-El dan lain-lain. 
Sebagai perbandingan Malaysia sudah 
menggunakan KTP-El  dengan memory 
sebesar 32 kilobyte.

Selain itu semua, koordinasi antar 
instansi adalah barang yang mahal. 
Koordinasi antarinstansi perlu di-
lakukan untuk terciptanya akselerasi 
pemberian subsidi secara tepat sasa-
ran.
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Pemerintahan Presiden Jokowi yang telah terpilih dan diangkat secara resmi oleh DPR/MPR 
RI sejak tanggal 20 Oktober 2014 lalu mengusung pembangunan berkelanjutan dalam visi 
misi yang dibawanya. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan 
yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan eko-
nomi masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola 
yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya. 

Visi dan misi pembangunan berkelan-
jutan ini tertuang dalam dokumen 
Nawacita yang disampaikan kepada 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 
bentuk program kerja kabinet Jokowi 
– JK untuk masa pemerintahan 2014 – 
2019. Untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang stabil dan pembangunan 
ekonomi berkelanjutan, Pemerin-
tahan Presiden Jokowi mencanangkan 
Nawacita dengan 9 (sembilan) agenda 
prioritas sebagai program unggulannya. 
Salah satu agenda pembangunan na-
sional berkelanjutan yang diusung oleh 
Pemerintahan Presiden Jokowi adalah 
pembangunan infrastruktur di segala 
lini, sebagaimana tercantum dalam 
dokumen Nawacita keenam. 

Sebagaimana tercantum dalam Ren-

cana Pembangunan  Jangka Menengah 
Nasional tahun 2015 – 2019, target per-
tumbuhan ekonomi yang tinggi men-
dorong peningkatan usaha Pemerintah 
untuk memperoleh pembiayaan dari in-
vestor untuk pembangunan infrastruk-
tur di Indonesia . Dari data Bappenas, 
diketahui bahwa dari seluruh sasaran 
investasi untuk proyek-proyek infra-
struktur sepanjang tahun 2015 – 2019 
sebesar Rp6,541 triliun, hanya sekitar 
Rp1,962 triliun atau 30%-nya saja yang 
dapat dibiayai oleh dana APBN maupun 
APBD beserta pinjaman, baik pinja-
man dalam negeri maupun pinjaman 
luar negeri. Sisanya merupakan ruang 
yang terbuka bagi alternatif pembiay-
aan melalui sumber-sumber lainnya, 
termasuk pembiayaan melalui obligasi 
negara.

Berdasarkan data APBN Kementerian 
Keuangan RI  tahun 2015, belanja negara 
untuk tahun 2015 dianggarkan sebesar 
Rp2.039,5 triliun dengan porsi belanja 
Kementerian Negara/Lembaga sebesar 
Rp647,3 triliun. Dari porsi belanja untuk 
kementerian negara/lembaga tersebut, 
alokasi pembiayaan infrastruktur untuk 
tahun 2015 sendiri mencapai Rp140,8 
triliun. Porsi pembiayaan infrastruktur 
tersebut mengalami kenaikan sebesar 
9,3% dari pembiayaan infrastruktur yang 
dianggarkan dalam APBNP tahun 2014, 
yaitu sebesar Rp128,8 triliun. Pembiay-
aan infrastruktur ini dibagi ke 4 (empat) 
kementerian teknis, yaitu Kementerian 
Pekerjaan Umum (Rp81,3 triliun), Ke-
menterian Perhubungan (Rp44,9 triliun), 
Kementerian ESDM (Rp10 triliun), dan 
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Kementerian Perumahan Rakyat (Rp4,6 
triliun). Pembangunan infrastruktur 
untuk tahun anggaran 2015 dilaku-
kan untuk mendukung penanganan 
isu strategis, antara lain mencakup 
penguatan konektivitas nasional, men-
dorong pertumbuhan, dan diversifikasi 
pemanfaatan energi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, 70% 
dari kebutuhan investasi untuk pem-
bangunan infrastruktur masih terbuka. 
Salah satu alternatif pembiayaan infra-
struktur yang saat ini menjadi perhatian 
Pemerintah adalah melalui pembiayaan 
melalui Project Based Sukuk.

Project Based Sukuk (PBS)

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 
tentang Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN), SBSN atau dapat disebut Sukuk 
Negara adalah surat berharga negara 
yang diterbitkan berdasarkan prinsip 
syariah, sebagai bukti atas bagian peny-
ertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam 
mata uang rupiah maupun valuta asing. 
PBS sendiri merupakan salah satu 
alternatif pembiayaan bagi Pemerintah 

yang memungkinkan untuk mener-
bitkan sukuk dengan underlying asset 
berupa proyek-proyek Pemerintah, khu-
susnya infrastruktur publik dan proyek-
proyek strategis lainnya, yang akan 
dibiayai dengan penerbitan obligasi sya-
riah negara. Sebagaimana tujuan utama 
penerbitannya, yaitu untuk membiayai 
proyek-proyek negara, maka penerbitan 
sukuk ini tidak ditujukan untuk mem-
peroleh pendapatan negara, melainkan 
pembiayaan. Hal ini mengakibatkan 
pembayaran pokok dan imbalan sukuk 
tersebut tidak secara langsung ber-
hubungan dengan proyek yang dibiayai. 
Sebagai tambahan, pembayaran pokok 
dan imbalannya harus dialokasikan tiap 
tahun melalui mekanisme APBN.

Beberapa proyek penting yang telah 
dibiayai melalui penerbitan PBS oleh 
Pemerintah RI antara lain terlihat pada 
tabel  I :

Menurut Eri (2014) peluang pembiayaan 
infrastruktur melalui penerbitan sukuk 
negara masih terbuka luas dengan ad-
anya faktor-faktor sebagai berikut :

- Dukungan pemerintah 

- Kebutuhan pembiayaan yang sangat 
besar

- Peluang pasar sukuk masih sangat 
luas

Beberapa hal yang perlu diperhati-
kan bahwa pemilihan proyek-proyek 
infrastruktur yang akan dibiayai 
merupakan proyek-proyek strategis 
dan memberikan dampak positif bagi 
pembangunan nasional serta sesuai 
dengan konsep ekonomi berkelanjutan 
yang menjadi visi misi pemerintah saat 
ini. Selain itu, karena underlying asset 
merupakan salah satu faktor penentu 
besaran proyek sekaligus merupakan 
persyaratan wajib dalam penerbitan 
SBSN, perlu juga diperhatikan proyeksi 
besaran nilai proyek yang akan dibiayai 
agar tidak terjadi pembengkakan mau-
pun proyek terbengkalai di tengah jalan 
karena nilai pembiayaan yang tidak ses-
uai dengan pelaksanaan proyek. Konsep 
keuangan dalam Islam mensyaratkan 
hal-hal yang terkait dengan akad harus 
dimulai dari sumber yang bersih. Apa-
bila underlying asset bermasalah, maka 
transaksi keuangan yang terjadi dalam 
penjualan sukuk ini dapat dipertan-
yakan kehalalannya. Sebagai tambahan, 
perlu kiranya diperhatikan kondisi eko-
nomi dan pasar keuangan, baik nasional 
maupun global agar penawaran PBS ini 
tepat sasaran dan dapat diserap secara 
keseluruhan oleh investor. Untuk itu, 
diperlukan kesiapan dari Pemerintah 
dalam mengatasi potensi permasala-
han di atas.

tabel I. Proyek yang telah dibiayai melalui penerbitan PBS 
 oleh Pemerintah RI 

Tahun Jumlah Pembiayaan Peruntukan
2013 Rp0,8 triliun •	Proyek	rel	jalur	ganda	Cirebon	–	Kroya	

dibawah Kementerian Perhubungan
2014 Rp.1.57 triliun •	Proyek	rel	jalur	ganda	Cirebon	–	Kroya	

dibawah Kementerian Perhubungan (lan-
jutan)
•	Proyek	rel	jalur	ganda	Manggarai	–	Jatin-
egara dibawah Kementerian Perhubungan

•	Proyek	pembangunan	asrama	haji	di	
beberapa provinsi dibawah Kementerian 
Agama

2015 Rp.7.1 triliun •	Proyek	Kantor	Kementerian	Agama	di	
beberapa provinsi dibawah Kementerian 
Agama
•	Proyek	infrastruktur	pendidikan	tinggi	
dibawah Kementerian Agama
•	Proyek	pembangunan	rel	kereta	api	di	
Jabodetabek, Jawa tengahm dan Sumatera 
dibawah Kementerian Perhubungan.

Sumber: DJPPR, 2015
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Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduknya berbagai 
negara telah menjalin perdagangan dengan negara lain. Melalui perdagangan internasional 
ini industri di dalam negeri dapat memperluas pasar di luar negeri dan memperoleh keuntun-
gan lebih akibat harga jual yang lebih tinggi di luar negeri dibanding harga domestik. Aktifitas 
perdagangan internasional ini terbukti telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatkan kesejahteraan penduduk negara yang terlibat perdangan internasional, 
terlebih lagi bagi negara yang memiliki skema perdagangan bebas seperti Uni Eropa, negara-
negara Amerika Utara dengan skema NAFTA, maupun negara-negara di Asia Tenggara dengan 
skema AFTA.1
Namun demikian, teori dan praktik 
perdagangan internasional menunjuk-
kan bahwa ada winner and loser dalam 
kegiatan perdagangan internasional.2 
Negara yang memiliki keunggulan 
komparatif akan diuntungkan dengan 
akses pasar yang lebih luas, sebaliknya 
negara yang tidak memiliki keunggulan 
komparatif akan memiliki daya saing 
yang lemah. Untuk mengatasi kerugian 
domestik akibat perdagangan interna-
sional ini, suatu negara lazimnya mem-
proteksi industri domestiknya dengan 
mengenakan hambatan perdagangan 
baik dalam bentuk hambatan tarif mau-
pun nontarif (non-tarif barrier (NTB)). 
Tarif sejatinya merupakan bentuk pajak 
yang dikenakan atas impor barang dari 
luar negeri ke dalam negeri. Pengenaan 
tarif terhadap produk yang diimpor 
dari negara lain akan menyebabkan 
harga produk impor menjadi lebih tinggi 
di pasar domestik sehingga indus-
tri dalam negeri diharapkan mampu 
bersaing dengan produk impor terse-
but. Sedangkan pengenaan NTB akan 
menyebabkan suatu produk impor sulit 
masuk ke dalam negeri karena aturan 
yang berkaitan dengan teknis, kualitas, 
spesifikasi produk atau hal lain (misal-
nya dampak produk tersebut terhadap 
lingkungan).

Di sisi lain, seiring dengan perkemban-
gan praktik perdagangan internasional, 
industri domestik ternyata seringkali 
menghadapi persaingan tidak fair dari 
industri diluar negeri. Salah satu bentuk 
praktik tersebut yaitu dengan menjual 
produk dengan lebih murah ke negara 
lain dibandingkan dengan di pasar 
negara asalnya, yang dalam praktik 
perdagangan internasional dikenal 
dengan sebutan dumping. Akibatnya, 
produk serupa di negara importir teran-

cam dengan adanya produk impor yang 
harganya relatif murah. Praktik dump-
ing seperti ini telah menjadi perhatian 
luas di forum internasional, terutama 
di World Trade Organization (WTO). Jika 
produsen suatu produk di suatu negara 
terbukti melakukan dumping, maka 
negara importir diperbolehkan untuk 
mengenakan bea masuk anti dumping 
sebagai bentuk perlindungan terhadap 
industri domestik.3,4

Di Indonesia, pada impor atas beberapa 
jenis barang ternyata terjadi prak-
tik dumping seperti terhadap pisang 
cavendish dari Filipina, produk keramik 
berupa perangkat makan, perangkat 
dapur, peralatan rumah tangga lain-
nya, dan peralatan toilet dari Republik 
Rakyat Tiongkok, dan hot rolled coil dari 
Malaysia dan Republik Korea. Atas prak-
tik dumping tersebut pemerintah telah 
menerapkan bea masuk anti dumping 
dengan besaran tarif tertentu yang 
berlaku dalam kurun waktu tertentu. 

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengi-
dentifikasi latar belakang pengenaaan 
bea masuk anti dumping sekaligus un-
tuk melihat sejauh mana keberhasilan 
kebijakan perdagangan internasional 
ini dalam melindungi dan mendukung 
industri domestik. Guna memperkuat 
pembahasan maka penulis meng-
gunakan studi kasus pengenaan bea 
masuk anti dumping terhadap impor 
produk hot rolled coil (HRC) pada bagian 
akhir tulisan ini. 

Bea Masuk Anti Dumping 

Dalam praktik perdagangan kadangkala 
ditemui penjualan barang yang lebih 
murah diluar negari dibandingkan den-
gan harga di dalam negeri yang lazim 
disebut dengan dumping. Salah satu 

alasan perusahaan melakukan prak-
tik dumping ditengarai adalah untuk 
mencapai skala ekonomis tertentu, 
yaitu apabila perusahaan memproduksi 
dengan jumlah tertentu maka produc-
tion cost per unit produk tersebut men-
jadi lebih rendah.5 Praktik dumping ini 
dilakukan karena kebutuhan domestik 
atas produk tersebut terbatas semen-
tara ada peluang pasar di negara lain 
yang membutuhkan barang tersebut. 
Menjual produk tersebut di pasar do-
mestik secara berlebihan akan menye-
babkan penurunan harga jual dan akan 
mengurangi profit perusahaan. Untuk 
itulah perusahaan menjual “excess” 
produksinya di pasar luar negeri dengan 
harga yang lebih murah.

Sebagai reaksi atas praktik dump-
ing dalam perdagangan internasional 
maka negara yang menjadi sasaran 
produk dumping melakukan kebijakan 
anti dumping. Kebijakan anti dumping 
dilakukan dengan mengenakan tarif bea 
masuk terhadap barang yang terbukti 
melakukan praktik dumping dan lazim 
dikenal dengan sebutan bea masuk anti 
dumping. Menurut Fenstra dan Taylor, 
bea masuk disebut juga sebagai pajak 
impor6. Pengenaan bea masuk, terma-
suk anti dumping, akan menyebabkan 
kenaikan harga impor barang sebesar 
bea masuk yang harus dibayarkan oleh 
importir barang tersebut. Bea masuk 
(pajak impor) itu sendiri berfungsi 
sebagai sumber penerimaan negara 
dan instrumen proteksi perdagangan 
(trade protection).6 Dari sudut pandang 
keuangan negara, bea masuk juga di-
golongkan ke dalam pajak perdagangan 
internasional. Penggolongan ini dapat 
dilihat dalam Undang-Undang APBN 
dalam setiap tahun anggaran.7
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Praktik anti dumping ini telah dimulai 
sejak awal abad ke-20 di beberapa 
negara, diawali oleh Kanada pada 
tahun 1904, New Zealand pada tahun 
1905, dan Australia pada tahun 1906. 
Bersama dengan Amerika Serikat, 
ketiga negara tersebut dikenal sebagai 
traditional users kebijakan anti dump-
ing.8 Kebijakan ini menjadi cukup pop-
uler seiring dengan penghapusan atau 
pengurangan hambatan perdagangan 
bentuk lain oleh GATT atau perjanjian 
perdagangan baik bilateral maupun 
multilateral. Kebijakan ini selanjutnya 
sangat sering digunakan oleh negara-
negara seperti Tiongkok, India, Brazil, 
Indonesia, Taiwan, dan Korea9. Bahkan, 
ditengarai negara-negara ini mener-
apkan kebijakan anti dumping sebagai 
balasan atas kebijakan perdagangan 
yang dilakukan oleh negara-negara 
maju. 

1. Peranan WTO dalam pengaturan anti 
dumping

World Trade Organisation (WTO) 
dibentuk sebagai wadah untuk men-
jembatani kepentingan semua negara 
anggota dalam praktik perdagangan 
internasional. WTO merupakan satu-
satunya lembaga internasional yang 
yang menangani aturan perdagan-
gan global antar bangsa yang fungsi 
utamanya adalah untuk memastikan 
bahwa arus perdagangan dapat ber-
jalan dengan lancar, predictable, dan 
sedapat mungkin bebas dari hambatan 
perdagangan. Dalam upaya mencapai 
hal tersebut WTO menjalankan kegiatan 
berupa: mengadministrasikan perjanjian 
perdagangan, bertindak sebagai forum/
wadah negosiasi perdagangan, meny-
elesaikan sengketa perdagangan, mere-
view kebijakan perdagangan negara 
anggota, membantu negara-negara 
berkembang dalam isu-isu kebijakan 
perdagangan, melalui bantuan dan 
program pelatihan teknis, dan beker-
jasama dengan organisasi internasional 
lainnya.3

WTO tidak mengatur praktik dumping 
ini tetapi mengatur batas-batas tinda-
kan yang dapat dilakukakan oleh suatu 
pemerintahan dalam merespon praktik 
dumping. Inilah yang disebut dengan 
anti dumping. Instrumen pengaturan 
tindakan anti dumping diatur dalam 

Agreement on Implementation of Article 
VI GAAT 1994. Agreement tersebut pada 
intinya berisi ketentuan yang membo-
lehkan suatu negara mengenakan bea 
masuk tambahan terhadap jenis produk 
tertentu dari negara eksportir ter-
tentu agar harga jual produk tersebut 
mendekati “normal value” atau untuk 
menghilangkan kerugian yang dialami 
oleh industri domestik.3

Pengaturan anti dumping oleh WTO 
sebenarnya diperoleh dari serangkaian 
proses dan negosiasi yang cukup lama. 
Pada awalnya ketentuan anti dump-
ing diatur oleh Article VI The General 
Agreement on Tariffs and Trade 1947 
namun ketentuan ini dirasa kurang jelas 
dan tegas serta masih terlalu sempit 
pengaturannya. Oleh banyak negara 
menghendaki penyempurnaan ketentu-
an ini dan melakukan perundingan yang 
dikenal dengan nama Putaran Kennedy 
(1964-1967). Ketentuan ini selanjutnya 
terus diperbarui yaitu dalam Putaran 
Tokyo (1973-1979) dan terakhir dalam 
Putaran Uruguay (1986-1994). Hasil 
Putaran Uruguay inilah yang berlaku 
hingga sekarang.

2. Pengaturan Bea masuk anti dumping 
oleh Pemerintah Indonesia

Bersamaan dengan ratifikasi yang di 
lakukan pemerintah Indonesia terha-
dap Agreement Establishing the World 
Trade Organization melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lem-
baran Negara Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3564), Indonesia telah meratifikasi pula 
aturan WTO tentang anti dumping. 
Sebagai konsekuensinya maka pemer-
intah Indonesia harus memasukkan 
aturan mengenai anti dumping dalam 
peraturan perundangan di Indonesia.

Selanjutnya ketentuan mengenai 
anti dumping ini dimasukkan dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan yang kemudian 
diubah dengan dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006. Pengaturan 
mengenai anti dumping ini diatur dalam 
pasal 18 dan 19 Undang-Undang terse-
but. Dalam ketentuan Pasal 18 diatur 
bahwa bea masuk anti dumping dikena-
kan terhadap barang impor dalam hal: 

a. harga ekspor dari barang tersebut 

lebih rendah dari nilai normalnya; dan

b. impor barang tersebut:

1. menyebabkan kerugian terhadap in-
dustri dalam negeri yang memproduksi 
barang sejenis dengan barang tersebut;

2. mengancam terjadinya kerugian 
terhadap industri dalam negeri yang 
memproduksi barang sejenis dengan 
barang tersebut; dan

3. menghalangi pengembangan industri 
sejenis dalam negeri.

Ketentuan di atas sangat jelas meru-
pakan suatu bentuk perlindungan yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap 
industri dalam negeri. Frasa “mengan-
cam” dan “menghalangi” dalam keten-
tuan tersebut agaknya bisa menjadi 
alasan yang dirasa subyektif dalam 
mengenakan bea masuk anti dumping 
terhadap suatu produk.Namun demiki-
an, pengaturan besaran bea masuk anti 
dumping dalam pasal 19 mengindikasi-
kan bahwa pemerintah tidak bisa ber-
tindak semena-mena terhadap barang 
impor, yaitu dengan menetapkan aturan 
batas tertinggi bea masuk anti dumping 
sebesar selisih antara nilai normal den-
gan harga ekspor dari barang tersebut.

Selain itu terdapat juga peraturan 
pemerintah yang mengatur anti dump-
ing, yaitu PP nomor 34 tahun 2011. 
Dalam PP ini diatur bahwa apabila 
suatu produk diindikasikan mengalami 
dumping maka pihak yang dirugikan 
dapat mengajukan permohonan kepada 
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) 
untuk melakukan penyelidikan dugaan 
dumping tersebut. Jika terbukti terjadi 
praktik dumping maka KADI selanjut-
nya akan mengusulkan pengenaan bea 
masuk anti dumping melalui Menteri 
Perdagangan terhadap produk yang 
diimpor dari negara/perusahaan yang 
terbukti melakukan dumping. Usulan 
ini selanjutnya menjadi bahan pertim-
bangan Kementerian Keuangan untuk 
menerbitkan PMK. 

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping  
Di Indonesia 

Bea masuk anti dumping telah diber-
lakukan sejak Indonesia meratifikasi 
ketentuan anti dumping WTO. Dalam 
kurun waktu lima tahun yaitu tahun 
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2008 sampai dengan 2013 pemerintah telah 
mengenakan bea masuk anti dumping terhadap 
beberapa jenis produk berikut:

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa bea 
masuk anti dumping (BMAD) telah dikenakan 
beberapa kali terhadap produk besi baja (hot 
rolled coil) yang berasal dari negara seperti Re-
publik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Taiwan, dan 
Thailand. Sementara itu terhadap produk berupa 

pisang cavendish, Poliester staple fiber, 
dan Uncoated writing and printing 
paper  hanya sekali saja dikenakan. 
Fakta ini bisa dipahami mengingat 
produk baja dan turunannya meru-
pakan produk yang dipakai secara luas 
di dalam negeri terutama oleh industri 
lain. Di dalam negeri produk baja dan 
turunannya dihasilkan oleh PT Krakatau 

Steel, sebuah perusahaan yang pada 
awalnya merupakan BUMN dan kini 
telah menjadi perusahaan terbuka. 
Pemerintah sendiri masih memiliki 
perhatian dan kepemilikan yang cukup 
besar di perusahaan ini. Untuk tahun 
2015 saja pemerintah menganggarkan 
penyertaan modal sebesar 956,5 miliar 
rupiah kepada perusahaan ini. Jumlah 

Tabel 1. Bea Masuk Anti Dumping Periode 2008-2013

No. Jenis Produk Asal Negara Pos Tarif Dasar hukum

(Berlaku)
1. Canai lantai dari 

besi atau baja 
bukan paduan

Republik Rakyat 
Tiongkok, India, Rusia, 
Khazakhstan, Be-
larusia, Taiwan, dan 
Thailand

7208.10.00.00; 7208.25.00.00; 
7208.26.00.00; 7208.27.10.00; 
7208.10.90.00; 7208.36.00.00; 

7208.39.00.00;

PMK No. 169/PMK.011/2013

(5 tahun terhitung sejak 27 Des 2013)

2. Canai lantai dari 
besi atau baja 
bukan paduan

Republik Rakyat 
Tiongkok, India, Rusia, 
Khazakhstan, Be-
larusia, Taiwan, dan 
Thailand

7209.16.00.10; 7209.17.00.10 
Ex 7209.18.99.00 dengan lebar 

sampai dengan 1.250 dan ketebalan 
lebih dari 0.17 mm; 7209.26.00.10; 

7209.27.00.10 Ex 7209.28.90.00 
dengan ketebalan lebih dari 0.17 

mm; 7209.90.90.10; 7211.23.20.00 
Ex. 7211.90.90.00 dengan ketebalan 

lebih dari 0.17 mm

PMK No. 65/PMK.011/2013 
(3 tahun terhitung sejak 19 Mar 2013)

3. Canai lantai dari 
besi atau baja 
bukan paduan 
tidak dalam 
gulungan

Republik Rakyat Tiong-
kok, Singapura, Ukraina

7208.51.00.00; 7208.52.00.00 PMK No. 68/PMK.011/2013 
PMK No. 150/PMK.011/2012 
(3,5 tahun terhitung sejak 1 Okt 2012)

4. Pisang Caven-
dish

Filipina 0803:00.90.00 PMK No. 175/PMK.011/2011 
(5 tahun terhitung sejak 17 Nov)

5. Poliester staple 
fiber

India, Republik Rakyat 
Tiongkok, Taiwan

5503.20.00.00 PMK no. 196/PMK.011/2010 Dan 
171/  
(5 tahun terhitung sejak 23 Nov 2010)

6. Uncoated writ-
ing and printing 
paper

Republik Korea 4802.55.90.00;4802.56.90.00; 
4802.57.00.00

PMK no. 32/PMK.011/2011 (1 tahun 
terhitung sejak 28 Feb 2012)

7. Hot rolled coil Republik Korea dan 
Malaysia

7208.10.00.00; 7208.25.10.00; 
7208.26.90.00; 7208.27.00.00; 
7208.36.00.00; 7208.37.00.00; 
7208.38.00.00; 7208.39.00.00; 

7208.90.00.00

PMK no. 23/PMK.011/2011 (5 tahun 
terhitung sejak 7 Feb 2011)

8. Section H dan 
Section I

Republik Rakyat Tion-
gkok

7216.33.00.00; 7216.32.00.00 PMK no. 195/PMK.011/2010 (5 ta-
hun terhitung sejak 23 Nov 2010)

9. Hot rolled coil Republik Rakyat 
Tiongkok, India, Rusia, 
Khazakhstan, Taiwan, 
dan Thailand

7208.10.00.00; 7208.25.00.00 
7208.26.00.00; 7208.27.10.00; 
7208.10.90.00; 7208.36.00.00; 
7208.37.00.00; 7208.38.00.00; 

7208.39.00.00;

PMK no. 39.1/PMK.011/2008 (5 ta-
hun terhitung sejak 4 Maret 2008)

Sumber: Kementerian Keuangan
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yang sama telah diberikan pemerintah 
pada tahun 2013. Dokumen laporan 
KADI menginformasikan bahwa pelapor 
kasus ini adalah PT Krakatau Steel. 
Perusahaan baja nasional tersebut 
melaporkan telah mengalami kerugian 
akibat praktik dumping oleh produsen/
eksportir hot rolled coil dari negara-neg-
ara sebagaimana tersebut di atas.  

Pengenaan bea masuk anti dump-
ing atas impor produk hot rolled coil 
didasarkan pada kerugian yang dialamai 
pelapor atau ancaman kerugian yang 
akan dialamai pelapor atau industri 
terkait. Disinilah peran bea masuk 
anti dumping sebagai sebuah bentuk 
pajak impor dapat dilihat. Pemerintah 
tentunya mengenakan bea masuk anti 
dumping dengan tujuan menghenti-

kan kerugian atau ancaman kerugian 
yang akan terjadi. Besaran tarif bea 
masuk anti dumping (BMAD) selan-
jutnya ditetapkan berdasarkan perhi-
tungan selisih antara nilai ekspor dan 
harga normal produk tersebut. Pada 
tahun 2008 melalui PMK nomor 39.1/
PMK.011/2008 besaran tarif BMAD un-
tuk produk hot rolled coil adalah sebagai 
tertulis dalam Tabel 2 berikut:

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 
diatas, besaran tarif BMAD yang dikena-
kan berbeda-beda tergantung dari asal 
negara dan perusahaan pengekspor 
produk hot rolled coil. Perusahaan-
perusahaan yang berasal dari negara 
raksasa Tiongkok dan India secara 

umum dikenakan tarif BMAD yang lebih 
tinggi daripada perusahaan-perusahaan 
di Rusia, Taiwan, dan Thailand. Pen-
genaan BMAD  ini efektif diberlakukan 
sejak tanggal 4 Maret 2008.

Untuk melihat keberhasilan kebijakan 
BMAD dalam melindungi industri baja 
dalam negeri serta guna  mengetahui 
apakah tarif BMAD mampu membuat 
perusahaan pengekspor produk hot 
rolled coil dari negara tertuduh men-
gurangi atau menghentikan ekspor 
produknya maka perlu melihat re-
alisasi impor produk sebelum/pada 
saat pengenaan dan sesudahnya. 
Gambar 1 menjelaskan volume impor 
produk hot rolled coil selama tahun 
2008 sampai dengan tahun 2011. Dari 
gambar ini terlihat penurunkan volume 
impor hot rolled coil secara total pada 
tahun 2009 maupun 2010. Pada tahun 
2008 total volume impor hot rolled 
coil adalah sebanyak 309,128 MT dan 
turun menjadi 181,948 MT pada tahun 
2009 dan 145,508 MT pada tahun 
2010. Penurunan total volume impor 
ini secara jelas menunjukkan hubun-
gan pengenaan BMAD atas impor hot 
rolled coil dengan penurunan volume 
impor produk tersebut. Dengan asumsi 
bahwa determinan impor hot rolled coil 
tidak berubah maka dapat dikatakan 
bahwa pengenaan BMAD pada produk 
hot rolled coil mampu menurunkan 
volume impor produk tersebut. Dengan 
kata lain BMAD atas produk hot rolled 
coil telah mampu melindungi industri 
produk sejenis di dalam negeri.

 Jika dilihat secara detail ber-
dasarkan negara pengekspor, sebena-
rnya terdapat fluktuasi volume impor 
dari lima negara tersebut. Impor dari 
RRT misalnya mengalami kenaikan 
kembali pada tahun 2010 setelah turun 
pada tahun 2009. Bahkan, terjadi kenai-
kan jumlah impor yang signifikan atas 
produk yang berasal dari Federasi Rusia. 
Hal ini tentu mengundang pertanyaan 
besar. Namun demikian, karena yang 
menjadi fokus utama adalah penu-
runan impor agregat dari semua negara 
tersebut maka pengenaan BMAD dapat 
dipandang berhasil menahan laju impor 
hot rolled coil sehingga industri dalam 
negeri dapat memperbaiki kerugian 

Tabel 2: Besaran Tarif BMAD sesuai PMK Nonor 39.1/PMK.011/200810

No. Negara Perusahaan Tarif BMAD (%)
1. Republik Rakyat Tiongkok Wuhan Iron & Steel 

(Group) Co.
0

2. Republik Rakyat Tiongkok Angang Steel Company 
Ltd.

25,18

3. Republik Rakyat Tiongkok Baoshan Iron & Steel 
Co.Ltd.

25,18

4. Republik Rakyat Tiongkok Perusahaan Lainnya 42,58
5. India Essae Steel Ltd. 12,95
6. India JSW Steel Ltd. 22,25
7. India Perusahaan Lainnya 56,51
8. Rusia Novolipetsk Steel 8,96
9. Rusia Magnitogorsk Iron & 

Steel Work
30,86

10. Rusia JSC Severstal 5,58
11. Rusia Perusahaan Lainnya 49,47
12. Taiwan Chung Hung Steel Com-

pany Ltd.
4,24

13. Taiwan China Steel Corporation 0
14. Taiwan Shang Shing Steel 

Industrial
4,70

15. Taiwan Perusahaan lainnya 37,02
16. Thailand Sahaviriya Steel Indus-

tries Public Co. Ltd.
11,23

17. Thailand Nakornthai Strip Mill 
Public Co. Ltd.

12,78

18. Thailand G Steel Ltd. 7,52
19. Thailand Perusahaan Lainnya 27,44
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yang dialami akibat adanya praktik 
dumping.

Gambaran yang lebih jelas tentang 
dampak pengenaan BMAD hot rolled 
coil dapat dilihat dari penjualan atau 
market share produk hot rolled coil di 
dalam negeri sebagaimana terdapat 
pada gambar 2. Disini terlihat bahwa 
market share produk hot rolled coil dari 
negara tertuduh menurun dari tahun 
2008 hingga akhir periode pengamatan 
2011, yaitu dari 16,4% (2008) turun 
menjadi 11,4% (2009), 8,9% (2010), dan 
8,2% (2011). Namun sayangnya, terjadi 
peningkatan impor HRC dari negara lain, 
khususnya sejak tahun 2010 yakni dari 
30,7% pada tahun 2009 menjadi 40,8% 
pada tahun 2010 dan 50,8% pada tahun 
2011. Namun demikian, pengenaan 
BMAD dinilai cukup efektif terutama 
pada awal pengenaan BMAD. Hal ini 
terbukti dari market share perusahaan 
domestik khususnya pemohon men-
galami peningkatan signifikan yaitu 
dari 36,1% (2008)  menjadi 54,9% (2009). 
Namun sayangnya, dalam dua tahun 
berikutnya market share perusahaan 

pemohon mengalami penurunan, yaitu 
menjadi sebesar 45,3% (2010) dan 38,3% 
(2011).

Laporan KADI menyebutkan bahwa dari 
segi harga tidak terjadi price under-
cutting setelah pengenaan BMAD.11 
Adapun yang dimaksud dengan price 
undercutting adalah suatu kondisi 
ketika produk impor yang terindikasi 
dumping dijual dengan harga yang lebih 
murah dibanding dengan harga produk 
serupa di dalam negeri.12 Hal ini men-
guatkan bukti bahwa pengenaan BMAD 
telah efektif. Namun demikian, terdapat 
indikasi bahwa praktik dumping masih 
terus terjadi di negara tertuduh sehing-
ga pengenaan BMAD masih diperlukan.

Analisis mengenai pengenaan BMAD 
terhadap produk hot rolled coil di atas 
telah menunjukkan keberhasilan kebi-
jakan BMAD sebagai pajak impor dalam 
menahan laju impor produk hot rolled 
coil dari negara tertuduh. Keberhasilan 
pengenaan BMAD terhadap produk 
lain tentunya memerlukan pembuktian 
lebih lanjut. Namun setidaknya analisis 
pengenaan BMAD terhadap produk hot 

Gambar 1: Volume Impor Dumping Hot Rolled Coil

 , 
 Sumber: Data BPS (diolah)

rolled coil dapat memberikan gambaran 
yang jelas tentang kebijakan BMAD di 
Indonesia. 

Penutup

Bea masuk anti dumping merupakan 
salah satu instrumen kebijakan per-
pajakan pemerintah dalam melindungi 
dan mendukung industri domestik. 
Pemerintah melalui Kementerian 
Keuangan telah mengenakan bea 
masuk anti dumping terhadap be-
berapa jenis produk seperti hot rolled 
coil, pisang cavendish, dan Uncoated 
writing and printing paper selama tahun 
2009-2013 setelah mempertimbang-
kan rekomendasi yang diberikan oleh 
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). 
Pengenaan bea masuk anti dumping 
terhadap produk yang terkena dump-
ing telah mampu menahan laju impor 
produk tersebut sebagaimana dapat 
diamati pada kasus hot rolled coil. 
Dengan kebijakan BMAD ini pemerin-
tah mengharapkan agar industri dalam 
negeri dapat terlindungi dari praktik-
praktik yang tidak fair dalam perda-
gangan internasional dan selanjutnya 
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industri nasioal dapat mengembangkan 
diri secara sehat.

Namun demikian perlu dicermati 
adanya indikasi bahwa pengenaan 
bea masuk anti dumping terhadap 
negara tertuduh berdampak pula pada 
peningkatan impor produk tersebut 
dari negara lain. Selain itu, pengenaan 
bea masuk anti dumping terlihat efektif 
pada periode awal pemberlakuan saja, 
sedangakkan pada periode 2 tahun atau 
lebih terlihat penurunan efektifitas pen-
genaan bea masuk anti dumping yang 
ditandai dengan menurunnya market 
share produk domestik. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka 
tulisan ini memberikan rekomendasi 
sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu terus mencermati 
perkembangan impor dari negara lain 
ini sebagai langkah antisipatif mence-
gah lonjakan importasi maupun praktik 
dumping baru dari negara ini.

2. Pemerintah perlu memastikan bahwa 
industri yang dilindungi dengan instru-
men bea masuk anti dumping menga-

dakan perbaikan atau perubahan secara 
internal untuk meningkatkan daya saing 
terhadap industri luar negeri.

3. Pengenaan bea masuk anti dumping 
harus mempertimbangkan tidak hanya 
kepentingan industri dalam negeri yang 
terkait langsung dengan produk yang 
dikenai bea masuk anti dumping, tetapi 
juga harus mempertimbangkan industri 
lain yang memanfaatkan produk 
tersebut sebagai bahan baku atau 
bahan pendukung dan konsumen akhir 
sehingga dapat memperoleh manfaat 
yang optimal bagi kesejahteraan ma-
syarakat secara nasional.

Gambar 2. Market Share Penjualan Hot Rolled Coil di Indonesia

 

Sumber: Laporan KADI 2013
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Ekonomi Indonesia telah meningkat sangat pesat dalam 
satu dasawarsa terakhir ini. Pada tahun 2000, PDB Indonesia 
hanya mencapai sekitar US$ 165 miliar atau hanya berada 
di posisi 27 di dunia. Namun, pada tahun 2011, PDB Indone-
sia naik lebih dari 5 kali lipat menjadi sekitar US$ 847 miliar 
dengan peringkat yang naik ke nomor 16 di dunia. Bahkan 
beberapa analis telah memperkirakan bahwa Indonesia bisa 
menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030.

Kisah sukses dari perekonomian Indo-
nesia tersebut tentu saja diikuti oleh 
berbagai indikator terutama pening-
katan kesejahteraan masyarakat dan 
pengurangan kemiskinan dan ketidak-
setaraan. Tingkat kemiskinan di Indone-
sia menurun tajam dari 14 persen pada 
2009 menjadi 11 persen pada tahun 
2011 dan  terus menurun menjadi 9-10 
persen pada tahun 2014. Angka ini ter-
cermin dari peningkatan konsumsi dan  
penjualan barang mewah seperti mobil, 
sepeda motor, elektronik dan ponsel 
serta meningkatnya penjualan semen 
yang dapat menjadi indikator pemban-
gunan karena menjadi bahan untuk 
membangun rumah dan infrastruktur.

Peningkatan pesat ekonomi Indone-
sia telah merubah persepsi dan cara 
pandang masyarakat dalam menilai 
suatu kebutuhan dasar. Pada saat ini, 
sebagian besar masyarakat tidak hanya 
memikirkan kebutuhan dasar seperti 
makanan dan pakaian saja, tetapi telah 
berpikir untuk prioritas kebutuhan yang 
lebih tinggi seperti kesehatan, pendi-
dikan dan jaminan sosial. Hal ini akan 
menyebabkan Indonesia menuju kearah 
negara kesejahteraan (welfare state) 
seperti negara-negara maju lainnya.

Pemerintah Indonesia telah mengan-
tisipasi kondisi ini dengan mengambil 
beberapa terobosan kebijakan antara 
lain peningkatan upah minimum buruh 
dan memperkenalkan sistem jami-
nan sosial. Kedua kebijakan tersebut 
diharapkan dapat mendorong peningka-
tan pendapaatn masyarakat yang pada 
akhirnya, kebijakan tersebut akan me-
ningkatkan produktivitas ekonomi dan 
mengurangi kesenjangan pendapatan.

Kebijakan terbaru yang diimplemen-
tasikan pemerintah adalah penerapan 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
yang telah diamanatkan oleh undang-

undang SJSN No.40 tahun 2004 dan 
Undang-undang No.24 tahun 2011 ten-
tang Badan Pengelola Jaminan Sosial 
(BPJS). Kebijakan ini secara radikal telah 
mengubah paradigma perlindungan 
sosial dari cara tradisional yaitu peny-
aluran anggaran dan bantuan program 
sosial melalui kementerian anggaran 
menjadi penyaluran anggaran untuk 
perlindungan sosial dengan berbasis 
asuransi baik asuransi kesehatan mau-
pun ketenagakerjaan.

Dengan mengimplementasikan Sistem 
Jaminan Sosial Nasional terutama di bi-
dang kesehatan, maka Indonesia seka-
rang sedang bergerak menuju sistem 
universal health coverage (UHC) dimana 
setiap warga negara diharapkan masuk 
kedalam sistem asuransi kesehatan 
baik yang disediakan oleh pemerintah 
maupun swasta. UHC merupakan suatu 
kondisi dimana setiap orang dapat 
memiliki akses yang sama ke pelayanan 
kesehatan tanpa kesulitan keuangan.  
Menurut laporan Organisasi Kes-
ehatan Dunia (WHO), terdapat  tiga cara 
dan kondisi bagi suatu negara untuk 
bergerak ke arah sistem UHC. 

Pertama dengan meningkatkan total 
pengeluaran kesehatan baik pengelu-
aran publik dalam hal ini pemerintah 
maupun pengeluaran pribadi. Jika 
terdapat kenaikan pengeluaran publik, 
maka hal itu akan mengurangi cost 
sharing berupa pengeluaran pribadi 
dalam pelayanan kesehatan, demikian 
pula sebaliknya. Kedua  dengan mem-
perluas asuransi kesehatan untuk 
orang-orang yang selama ini tidak 
diasuransikan, sehingga akan secara 
signifikan meningkatkan jumlah keang-
gotaan dalam sistem asuransi.  Pening-
katan pengeluaran publik untuk sektor 
kesehatan adalah satu-satunya cara 
yang paling mungkin untuk memper-
panjang manfaat pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat terutama masyarakat 
miskin dan pekerja informal. Ketiga, 
dengan mendefinisikan manfaat yang 
akan ditanggung oleh sistem asuransi, 
sehingga terjadi peningkatan pengelu-
aran kesehatan oleh masyarakat dapat 
menutup berbagai manfaat jasa kes-
ehatan lainnya yang tidak dicover dalam 
layanan kesehatan dasar (World Health 
Organization Report, 2010).

Salah satu tantangan utama untuk 
mencapai kondisi UHC di negara-negara 
berkembang seperti Indonesia adalah 
bagaimana sistem tersebut dapat men-
jangkau masyarakat miskin dan sektor 
informal. Permasalahan yang  terjadi 
di negara-negara berkembang adalah 
jumlah orang-orang miskin yang tidak 
mampu membeli asuransi kesehatan 
swasta masih sangat besar dan jumlah 
orang yang berada di sektor informal 
juga besar. 

Namun, semua negara terlepas dari 
tingkat pendapatannya dapat mengim-
plementasikan sistem UHC melalui 
mekanisme pembayaran premi asuransi 
dan pengelompokan yang berbeda den-
gan menggunakan kombinasi anggaran 
pemerintah yang bersumber dari pajak 
dan dana pengembangan asuransi kes-
ehatan sosial (Carrin dan James, 2004). 

Sementara itu untuk mengimplemen-
tasikan sistem UHC di negara-negara 
yang lebih  tertinggal (least developed 
countries) mungkin lebih sulit. Namun 
terdapat banyak negara yang juga 
mengimplementasikan sistem UHC 
ketika berada di tahap awal pembangu-
nan ekonomi (Annier, Ahmed, Ros dan Ir 
2013; Mills, 2007). 

Umumnya, karakteristik dari negara-
negara yang tertinggal  adalah basis 
pendapatan pajak yang sangat rendah 
dan sempit  serta kemampuan peng-
umpulan pendapatan untuk iuran premi 
asuransi kesehatan sosial sangat ter-
batas (Carrin, Waelkens, dan Criel, 2005) 
selain itu juga prioritas pengeluaran 
negara tersebar di prioritas ekonomi 
lainnya seperti pendidikan dan infra-
struktur. Karakteristik lainnya adalah 
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sektor pekerjaan formal seperti pemer-
intah dan perusahaan swasta sangat 
rendah, orang miskin relatif tinggi dan 
sebagian besar penduduk tinggal di 
daerah pedesaan.

Dalam pelaksanaan Sistem Jaminan 
Sosial Nasional di Indonesia, jaminan 
kesehatan merupakan yang relatif lebih 
mudah diimplementasikan dibanding-
kan dengan empat jenis jaminan sosial 
lainnya baik dari segi infrastruktur, ang-
garan dan kesiapan masyarakat dalam 
berkontribusi. Terbukti dari implemen-
tasi SJSN bidang kesehatan melalui 
sistem JKN yang telah berjalan dengan 
baik dan telah diimplementasikan sejak 
tahun lalu melalui mekanisme Jaminan 
Kesehatan Nasional yang dilaksanakan 
oleh BPJS Kesehatan meskipun masih 
banyak kekurangan dan kelemahan di 
beberapa sisi. 

Sementara itu undang-undang menga-
manatkan bahwa seluruh warga negara 
Indonesia baik yang termasuk kedalam 
pekerja formal maupun informal harus 
ditutupi oleh lima manfaat jaminan sos-
ial yaitu  kesehatan, pensiun, tabun-
gan hari tua, tunjangan kematian dan 
kecelakaan kerja. 

Selain jaminan sosial bidang kes-
ehatan yang sudah diimplementasikan, 
empat manfaat jaminan sosial lainnya 
yang berada di bawah Program SJSN 
ketenagakerjaan masih jauh tertinggal 
dan cukup sulit untuk diimplementa-
sikan, bukan hanya karena kesiapan 
semua infrastruktur, tetapi juga sistem, 
manfaat dan kontribusi yang lebih rumit 
terutama untuk pekerja sektor informal. 
Dalam UU SJSN telah jelas disebutkan 
ketentuan kepesertaan dan bagaimana 
kontribusi masyarakat dalam keem-
pat program SJSN ketenagakerjaan 
tersebut.

Namun dalam UU SJSN tersebut  tidak 
disebutkan secara jelas siapa yang 
bertanggung jawab untuk menerima 
bantuan iuran atau Penerima Ban-
tuan Iuran (PBI) dalam jaminan sosial 
ketenagakerjaan apakah orang-orang 
miskin yang sebagian besar bekerja di 
sektor informal. Berbeda dengan skema 
jaminan sosial kesehatan, dimana 
pemerintah yang membayar premi 
untuk PBI. Program kerja SJSN bidang 

ketenagakerjaan masih belum jelas 
tentang mekanisme pemberian man-
faat dan kontribusi terutama untuk PBI. 
Apabila premi untuk PBI ditanggung 
sepenuhnya oleh pemerintah untuk 
SJSN bidang ketenagakerjaan, maka 
dapat dibayangkan besarnya anggaran 
yang harus ditanggung oleh pemerintah 
yang tentu saja sangat memberatkan 
dan dapat menjadi beban fiskal bagi 
pemerintah. 

Pemerintah seperti bermain aman den-
gan tidak menyebutkan dalam undang-
undang pihak yang bertanggung jawab 
atas Penerima Bantuan Iuran dalam 
program SJSN Ketenagakerjaan. Bukan 
hanya karena beban fiskal yang telah 
diperkirakan sangat berat apabila 
semua ditanggung Pemerintah tetapi 
juga dapat menyebabkan moral hazard 
bagi kelompok lain yang memberikan 
kontribusi iuran untuk program  SJSN 
ketenagakerjaan. Namun Pemerintah 
juga tidak bisa mengabaikan kenyataan 
bahwa masyarakat miskin dan pekerja 
sektor informal juga sangat membutuh-
kan jaminan sosial ketenagakerjaan ini.

Ironisnya, perekonomian Indonesia saat 
ini didominasi oleh sektor informal. Data 
statistik menunjukkan bahwa 70 persen 
dari masyarakat Indonesia bekerja  di 

sektor informal yang tidak akan dicover  
oleh Program  SJSN ketenagakerjaan. 
Hal ini akan membuat program SJSN ke-
tenagakerjaan hanya menguntungkan 
kelompok pekerja formal yang hanya 
merupakan bagian kecil dari masyarakat 
Indonesia. Sementara bagian terbesar 
masyarakat tidak dapat tercover oleh 
program SJSN ketenagakerjaan ini.

Terdapat  beberapa alasan mengapa 
sektor informal masih mendominasi 
perekonomian Indonesia. Pertama, ban-
yak dari mereka yang bergerak di sektor 
informal adalah tenaga kerja tidak 
terampil karena tingkat pendidikan yang 
rendah. Hal tersebut memaksa mereka 
untuk bekerja di sektor informal karena 
mereka tidak memenuhi syarat untuk 
memasuki sektor formal. Kedua, lapan-
gan pekerjaan di sektor formal sangat 
terbatas dan hanya di sektor-sektor 
pemerintahan dan swasta dengan 
sistem administrasi yang baik. Ketiga 
birokrasi pemerintah menjadi disin-
sentif bagi orang-orang yang memiliki 
bisnis di sektor informal namun ingin 
memformalkan bisnisnya terutama di 
sektor UMKM dan bisnis pribadi karena 
tidak memiliki keuntungan langsung 
apabila bisnis pribadinya diformalkan. 
Keempat, mereka ingin menghindari ke-
wajiban pajak karena tidak merasakan 
dampak manfaat langsung dari pajak. 
meskipun saat ini sudah ada ketentuan 
perpajakan untuk UMKM dan bisnis 
pribadi, namun dalam implementasinya 
masih sulit untuk dilaksanakan dan 
dieksekusi.

Sementara itu, jumlah pekerja sektor 
informal yang sangat besar memiliki 
dampak negatif yang signifikan bagi 
perekonomian. Pertama, rasio pajak 
relatif rendah dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga yang menye-
babkan hilangnya potensi penerimaan 
pajak yang diperlukan untuk pemban-
gunan. Berdasarkan data dari Direktorat 
Jenderal Pajak menyebutkan bahwa 
hanya sekitar 20 juta orang yang telah 
memiliki nomor pokok wajib pajak 
(NPWP). Ironisnya, jumlah kelas menen-
gah di Indonesia telah mencapai lebih 
dari 100 juta orang sehingga sebagian 
besar kelas menengah di Indonesia 
tidak tercapture oleh sistem perpa-
jakan. Kedua, sektor informal mencip-

Pemerintah seperti ber-
main aman dengan tidak 
menyebutkan dalam un-
dang-undang pihak yang 
bertanggung jawab atas 
Penerima Bantuan Iuran 
dalam program SJSN Ke-
tenagakerjaan. Bukan hanya 
karena beban fiskal yang 
telah diperkirakan sangat 
berat apabila semua ditang-
gung Pemerintah tetapi juga 
dapat menyebabkan moral 
hazard bagi kelompok lain 
yang memberikan kontribusi 
iuran untuk program  SJSN 
ketenagakerjaan.
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takan banyak ketidakpastian dalam 
perekonomian seperti tidak adanya izin 
usaha resmi, perlindungan hak pekerja 
dan akses terbatas pada modal dan 
lembaga keuangan. Ketiga, pemerintah 
hanya mampu mengendalikan sektor 
formal, sedangkan sektor informal sulit 
dikendalikan oleh Pemerintah karena 
lebih bergantung pada keterlibatan ma-
syarakat dalam kegiatan mereka.

Reformasi perlindungan sosial melalui 
implementasi Undang-undang SJSN 
seharusnya bisa menjadi momentum 
terbaik untuk mereformasi sistem 
perekonomian secara keseluruhan. 
Pelaksanaan program SJSN ketenagak-
erjaan mungkin bisa dijadikan stick and 
carrot  bagi sektor informal untuk mem-
formalkan bisnis dan usaha mereka. 
Pemerintah bisa memberikan beberapa 
manfaat (carrot) melalui program SJSN 
ketenagakerjaan untuk sektor informal 
seperti program pensiun dan jaminan 
hari tua. Disisi lain, pemerintah dapat 
menerapkan kewajiban bagi sektor 
informal (stick) dengan mendorong 

mereka untuk mendaftarkan usahanya 
secara formal dengan memiliki register 
usaha (SIUP) dan NPWP. Hal ini akan 
mendorong mereka untuk memformal-
kan bisnis mereka, masuk ke sistem 
formal dan membayar kewajiban pajak. 
Sehingga penerimaan pajak dapat 
meningkat dan anggaran untuk jaminan 
sosial juga dapat ditingkatkan.

Pemerintah harus merumuskan kebi-
jakan anggaran yang seimbang, tidak 
hanya jor-joran mendorong kebijakan 
belanja seperti perlindungan sosial, 
subsidi, infrastruktur dan lain-lain, 
tetapi juga harus  memperluas basis 
penerimaan dengan berbagai terobosan 
kebijakan pendapatan. Jika Pemerintah 
hanya mendorong kebijakan belanja 
dengan berbagai program populis dan 
pro rakyat tanpa mendorong kebi-
jakan di sektor pendapatan, maka hal 
ini akan sangat membahayakan bagi 
kesinambungan fiskal di masa depan. 
Defisit anggaran akan semakin besar 
dan hutang negara akan semakin ban-
yak. Belajar dari negara-negara maju 

bahwa setiap kebijakan pengeluaran 
yang dilakukan oleh pemerintah harus 
memiliki implikasi pula terhadap kebi-
jakan perpajakannya.

Pada akhirnya, seluruh masyarakat 
Indonesia tidak hanya yang berada di 
sektor formal, akan mendapat keuntun-
gan untuk berbagai program perlind-
ungan sosial yang dicanangkan oleh 
Pemerintah. Namun dalam saat yang 
sama, ekonomi dan bisnis masyara-
kat Indonesia akan lebih matang dan 
formal. Hal itu akan menyebabkan Indo-
nesia menjadi negara yang lebih baik di 
masa depan.

Data statistik menunjukkan 
bahwa 70 persen dari masyara-
kat Indonesia bekerja  di sektor 

informal yang tidak akan dicover  
oleh Program  SJSN ketenagaker-

jaan.  foto (staticflickr.com)
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Hujan-hujanan, main layangan, dan 
mencari rumput untuk makanan kamb-
ing peliharaan orang tuanya menjadi 
pengalaman masa kecil yang sangat in-
dah dan berkesan bagi dirinya. Pria ber-
puteri satu ini menyelesaikan pendidi-
kan dasarnya di SDN Miri I, Miri, Sragen, 
dilanjutkan ke jenjang sekolah menen-
gah pertama di SMPN I Gemolong, 
Sragen dan kemudian di SMAN I Sragen. 
Lokasi SD dimana beliau belajar sangat 
dekat dengan tempat tinggalnya sekitar 
200 meter, sehingga dijalani beliau 
dengan berjalan kaki untuk pergi dan 
pulang sekolah. Sementara untuk SMP 
lokasinya berjarak 2 – 3 kilometer dari 
rumah. Selanjutnya beliau meneruskan 
sekolahnya ke jenjang SMA yang berada 
di daerah perbatasan antara Sragen 
dan Boyolali yaitu SMAN I Sragen, SMA 
favorit di kotanya yang berjarak cukup 
jauh dari rumah orang tuanya.

Disebabkan jarak yang cukup jauh dari 
rumah, maka selama tiga tahun men-
empuh pendidikan di kota Sragen beliau 
dititipkan oleh kedua orang tuanya 
kepada sahabat mereka yaitu Bapak 
Abdullah, yang merupakan seorang 
pemuka agama di daerah Sragen. 
Selama tiga tahun beliau ngenger di 
keluarga Abdullah, beliau banyak mem-
peroleh pengalaman dan pengetahuan 

agama dari keluarga Abdullah. Selama 
hidup bersama keluarga Abdullah, beliau 
diperlakukan seperti anak kandung 
sendiri, berbagi tugas menyelesaikan 
pekerjaan rumah dengan anak-anak 
kandung bapak Abdullah. Tinggal di 
keluarga yang taat beragama mening-
galkan kebiasaan baik pada beliau. Se-
tiap hari sesudah sholat magrib, beliau 
dibiasakan untuk mempelajari Al Quran 
hingga tiba waktu sholat Isya.

Jiwa kepemimpinan dan sosial beliau 
terasah sejak duduk di bangku SMP, 
dimana beliau mulai aktif berorganisasi 
dan menjadi pengurus OSIS, yaitu seb-
agai sekretaris OSIS.  Kemudian ketika 
menginjak bangku SMA, beliau juga di-
percaya menjadi sekretaris OSIS SMAN I 
Sragen. Bahkan ketika duduk di bangku 
kuliah di Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada (FH UGM), pria muda yang 
selalu energik ini tidak pernah mening-
galkan ketertarikannya dalam berorgan-
isasi. Jabatan ketua senat FH UGM pun 
pernah dijabatnya pada periode 1987 
– 1989. Bakat kepemimpinan tersebut 
ternyata telah ditanamkan sejak dini 
oleh orang tuanya, dimana sebagai anak 
pertama, beliau dididik orang tuanya 
untuk bisa menjaga dan memberi con-
toh yang baik, serta bertanggung jawab 
atas perbuatan kelima adik-adiknya. 

Beban tanggung jawab tersebut beliau 
rasakan sangat berat saat masih kecil, 
tetapi ternyata hal tersebut merupakan 
pengalaman beliau yang paling ber-
harga mengenai kepemimpinan yang 
diajarkan oleh orang tuanya.

Pada tahun 1990 beliau berhasil me-
nyelesaikan kuliah sarjananya, gelar 
Sarjana Hukum pun diraihnya. Pria 
penggemar olah raga bulutangkis ini 
termasuk salah satu dari tujuh maha-
siswa yang lulus tercepat di angkatan-
nya pada waktu itu. Dengan keterba-
tasan ekonomi orang tuanya sebagai 
guru, Bapak Basuki dan kelima adiknya 
dapat menyelesaikan jenjang pendidi-
kan minimal Sarjana. Hal ini merupakan 
salah satu karunia Allah yang sangat 
disyukuri oleh Bapak Basuki, karena be-
liau merasa selalu diberikan oleh Allah 
lebih dari yang beliau butuhkan. 

Walaupun sudah mengantongi ge-
lar Sarjana Hukum dari salah satu 
universitas terkemuka di negeri ini, 
ternyata tidak menjamin bagi beliau 
untuk mendapatkan pekerjaan dengan 
mudah. Ketika sebagian dari teman-
temannya memilih untuk menjalani 
profesi di bidang hukum, tidak demikian 
halnya dengan beliau yang pada saat 
itu lebih memilih profesi lainnya. Beliau 
sempat bekerja pada empat peru-
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sahaan yang berbeda di Yogyakarta, 
hingga akhirnya melalui seorang teman 
beliau memberanikan diri melamar 
sebagai pembaca berita pada televisi 
swasta nasional pertama yang baru 
mengudara, RCTI.

Berbagai tahapan tes dari pihak penye-
lenggara dijalaninya, hingga pada tahap 
akhir yaitu wawancara dan membaca 
berita. Namun, pada waktu yang bersa-
maan dengan tahapan mengikuti tes di 
RCTI tersebut, beliau juga mengikuti tes 
penerimaan calon pegawai negeri sipil 
(CPNS) di Kementerian Keuangan yang 
pada waktu itu masih bernama De-
partemen Keuangan. Beliau dinyatakan 
diterima menjadi CPNS di Kement-
erian Keuangan, dan orang tua beliau 
menasehati agar bekerja sebagai PNS 
seperti mereka. “Ridho Allah ada pada 
ridho orang tua”, begitulah prinsip hidup 
yang selalu dipegangnya, maka karena 
keinginannya untuk berbakti kepada 
orang tua sehingga beliau akhirnya 
memilih untuk menjadi PNS di Kement-
erian Keuangan. 

Beliau diangkat sebagai CPNS pada 
tahun 1993 dan ditempatkan pada 
Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan, dengan Bapak Dar-
min Nasution sebagai pejabat Direktur 
Jenderal pada waktu itu. Tantangan 
baru dalam pekerjaan sebagai bagian 
dari birokrasi pemerintahan mampu be-
liau jalani dengan baik. Beliau juga men-
emukan tambatan hati yang kemudian 
menjadi pendamping hidup, pada saat 
beliau bekerja di Direktorat Asuransi, 
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. 
Saat ini mereka berdua telah dikaruniai 
seorang putri yang  sedang menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universi-
tas Indonesia. 

Karir beliau sejak menjadi PNS terhitung 
berjalan mulus, dengan sempat menja-
bat sebagai salah satu kepala subba-
gian pada saat berkarir di Sekretariat, 
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. 
Beliau menyelesaikan kuliah magister di 
Magister Hukum Universitas Indonesia 
pada saat beliau diperbantukan di Unit 
yang baru terbentuk yaitu Unit Pelaksa-
na Penjaminan Pemerintah (UP3). Pe-
kerjaan beliau pada saat itu sama sekali 
baru dan belum memiliki SOP yang jelas 
sehingga membuat banyak waktu be-

liau yang tersita untuk pekerjaan, tetapi 
beliau tetap berusaha menyelesaikan 
gelar Magister Hukumnya.

Kemudian pada tahun 2006 organisasi 
unit eselon I Badan Pengawas Pasar 
Modal (Bapepam) dan unit eselon I 
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan 
(DJLK) digabungkan menjadi satu organ-
isasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam LK). Beliau terus 
menapaki karir hingga akhirnya menja-
bat menjadi salah satu pejabat eselon III 
di Bapepam LK. 

Pada saat pemerintah membentuk 
lembaga pengawas jasa keuangan, 
yang menyatukan fungsi antara Bank 
Indonesia dengan Bapepam LK, dengan 
nama baru Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), dan setiap pegawai diberikan pili-
han untuk tetap berada di Kementerian 
Keuangan atau pindah ke OJK, beliau 
memilih untuk tetap setia berkarir 
sebagai PNS di Kementerian Keuan-
gan. Selanjutnya beliau ditugaskan di 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
(DJPU), Kementerian Keuangan.

Prestasi kerja, etos kerja serta integritas 
terhadap pekerjaan yang beliau miliki 
akhirnya membuat pimpinan memberi-
kan kepercayaan kepada beliau untuk 
memimpin unit baru sebagai Kepala 
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan di 
Badan Kebijakan Fiskal, sejak tahun 
2015. Pencapaian karir beliau sampai 
saat ini beliau yakini semata adalah 
karena kemudahan yang diberikan Allah 
kepada beliau. 

Kesibukannya sebagai salah satu kepala 
pusat tidak menghalangi beliau untuk 
bergaul dan membaur dengan pegawai 
lainnya. Pribadi yang rendah hati, tegas 

dan mau menerima masukan adalah 
karakter yang dimilikinya sebagai hasil 
dari didikan orang tua dan lingkungan 
keluarga selama ini. Di saat senggang 
beliau sering menghabiskan waktu 
untuk bercengkrama bersama keluar-
ganya, beliau sering mengajak keluarg-
anya untuk hang out sejenak di tengah 
kesibukan bekerja, menikmati secangkir 
kopi di salah satu kedai kopi sambil 
mengobrol dan bertukar cerita.

Di tengah-tengah kesibukannya di kan-
tor, Bapak Basuki berusaha menyem-
patkan diri sholat berjamaah di masjid 
besar milik Kementerian Keuangan, 
masjid Al Amin. Tidak ada perbedaan 
antara atasan dan bawahan ketika 
semua jiwa dan raga tunduk, rukuk 
dan sujud dalam gerakan yang seirama 
dengan dipimpin oleh seorang imam. 
Sungguh cerminan kehidupan hakiki 
bagaimana kita mesti selalu bersama-
sama saling mendukung mengikuti 
perintah sang pemimpin. 

Dalam menjalani tanggung jawab baru 
sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sek-
tor Keuangan, beliau berusaha untuk 
melakukan yang terbaik. Menurut 
bapak Basuki “tiada pilihan hidup yang 
salah, itu semua tergantung bagaimana 
kita menjalani pilihan hidup kita”. 
Bekerja dimana pun sama, tergantung 
bagaimana kita menjalaninya. Barang 
siapa menanamkan kebaikan maka dia 
akan menuainya, begitu juga sebaliknya.

Berusaha untuk selalu taat dan ber-
bakti kepada orang tua telah menjadi 
semboyan hidup bagi bapak Basuki, 
demikian pula nasehat-nasehat yang 
diberikannya sebisa mungkin beliau 
laksanakan. Maka dari itu, salah satu 
pepatah Jawa yang diajarkan oleh kakek 
beliau masih dipegang teguh sampai 
sekarang yang menjadi landasan bagi 
beliau dalam menjalani karir. Nas-
ehat itu adalah “sing tekun, yen tekun 
bakalan tekan”, dalam bahasa bebas-
nya dapat diartikan, bahwa kita dalam 
bekerja harus rajin dan bersungguh-
sungguh, karena orang yang rajin dan 
bersungguh-sungguh dalam bekerja 
pasti akan berhasil mencapai apa yang 
diharapkannya. Begitulah kisah inspira-
tif sosok kita kali ini.

“tiada pilihan hidup yang 
salah, itu semua tergan-
tung bagaimana kita men-
jalani pilihan hidup kita”. 
Bekerja dimana pun sama, 
tergantung bagaimana kita 
menjalaninya. Barang siapa 
menanamkan kebaikan 
maka dia akan menuainya, 
begitu juga sebaliknya.
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Jakarta (25/03): Bertempat di Flores Ballroom Hotel Boro-
budur Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015, Kementerian Keuan-
gan RI bekerja sama dengan Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) menyelenggarakan 
The OECD Southeast Asia Regional Forum. Acara ini dibuka 
secara bersama-sama oleh Menteri Keuangan, Bambang 
P.S. Brodjonegoro; Sekretaris Jenderal OECD, Angel  Gurria; 
Deputy Secretary-General ASEAN, Lim Hong Hin; dan Vice-
Minister for Foreign Affairs Japan, Kentaro Sonoura. Forum 
kali ini mengambil tema “Enhancing Regional Integration and 
Opennes”.

Pada penyelenggaraan forum ini dilakukan juga peluncuran 
OECD Economic Survey on Indonesia dan OECD Education 
Policy Review on Indonesia. Survei OECD tersebut merupakan 
program kerja reguler yang berisikan penilaian OECD terhadap 
kondisi ekonomi dan pendidikan nasional di Indonesia serta 
rekomendasi strategi untuk mencapai target pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
optimal sesuai dengan target pembangunan yang ditetapkan 
oleh pemerintah Indonesia.

Adapun acara inti dari forum regional ini dibagi menjadi 4 
(empat) sesi pertemuan. Sesi pertama membahas mengenai 

perspektif makroekonomi dan tantangan kebijakan struk-
tural yang utama di ASEAN: agenda pasca-2015. Sesi kedua 
membahas mengenai memaksimalkan manfaat dari integrasi 
regional. Sesi ketiga membahas mengenai integrasi regional 
dan keterbukaan. Dan sesi keempat atau yang terakhir mem-
bahas mengenai produktivitas meningkatkan kebijakan yang 
mendukung integrasi regional.(mi/frs)

 
The OECD  
Southeast Asia Regional Forum

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Postur Belanja Negara APBN 2015

Anggaran belanja negara untuk tahun 2015 dianggarkan 
sebesar Rp 2.039.483,6 miliar rupiah, meningkat 8,7% dari 
pagu anggaran pada APBNP 2014 (Grafik 1). Peningkatan 
tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan peningkatan 
rata-rata per tahun belanja negara sejak tahun 2011 sebe-
sar 12%. Proporsi belanja Pemerintah Pusat sejak tahun 
2011 cenderung tetap yaitu sekitar 68% dari total anggaran 
sedangkan 32% sisanya dialokasikan untuk transfer ke 
daerah.

Secara fungsi, anggaran belanja pusat Pemerintah Pusat 
2015 dialokasikan kedalam 11 fungsi (Grafik 2). Fungsi 
pelayanan umum menerima alokasi anggaran terbesar yaitu 
sebesar 64%, diikuti oleh fungsi pendidikan dan ekonomi, 
masing-masing sebesar 10,5% dan 10,3%. 8 Fungsi lainnya, 
yaitu fungsi pertahanan, ketertiban dan keamanan, kes-
ehatan, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup, 
perlindungan sosial, agama, pariwisata dan ekonomi kreatif 
secara akumulatif menerima alokasi anggaran sebesar 
15,1%.  

Dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sejumlah Rp 

1.392,4 Triliun, hanya 47,5% anggaran dialokasikan untuk be-
lanja Kementerian Lembaga yang dikelompokan kedalam pro-
gram bidang perekonomian (Rp 217,8 Triliun), program bidang 
kesejahteraan rakyat (Rp 221,9 Triliun), dan program bidang 
politik hukum dan keamanan (Rp 207,6 Triliun) (Grafik 2).

Sebagian besar dari alokasi anggaran, yaitu 53,5% total alokasi 
belanja pemerintah (Rp 745,1 Triliun) dialokasikan untuk 
belanja non-Kementerian Lembaga, yaitu untuk program 
pengelolaan utang negara dan program pengelolaan subsidi. 

Pengelolaan subsidi energy (BBM dan Listrik) dan subsidi 
non-energi tetap menjadi salah satu komponen belanja nega-
ra yang paling besar yaitu sebesar  414,7 Triliun atau sebesar 
29,8% dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Grafik 
4). Beban subsidi BBM dan subsidi non energi dalam APBN 
menunjukan trend yang terus meningkat, kecuali subsidi 
BBM pada tahun 2013 yang mengalami penurunan atas hasil 
kebijakan rasionalisasi subsidi BBM. Di sisi lain, subsidi Listrik 
mengalami penurunan sebesar 33,8% dari tahun 2014 menjadi 
Rp. 68.689,7 Triliun. 

  

Statistik

STATISTIK
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Problem of common 

Problem of common merupakan keadaan ketika suatu sum-
ber daya dimiliki secara bersama-sama, atau tidak memiliki 
pengaturan kepemilikan yang jelas, mengakibatkan eksploi-

tasi yang berlebihan yang karena dorongan perilaku untuk 
memaksimalkan manfaat bagi masing-masing individu (Bank 
Dunia).

Public service obligation 

PSO di Indonesia dilatarbelakangi disparitas (perbedaan) 
harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga yang 
ditetapkan Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa 
terjamin dan terjangkau oleh publik. Pemerintah memberikan 

penugasan kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi 
kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud 
dan tujuan kegiatan BUMN itu sendiri. Apabila tidak visibel 
menurut kajian secara finansial, Pemerintah memberikan 
kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan BUMN itu 
termasuk margin yang diharapkan (DJA). 

Hedging / Lindung Nilai 

Lindung nilai dapat diartikan sebagai suatu investasi yang 
dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan 
risiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu 
strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko 
bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya 
memperoleh keuntungan dari invetasi tersebut.

Moral Hazard

Moral hazard merupakan situasi yang diakibatkan oleh 
asimetri informasi dimana pihak yang memiliki informasi lebih 
memiliki tendensi atau berperilaku secara negatif atau meru-
gikan pihak yang memiliki keterbatasan informasi. 

Non –tarif barrier

Hambatan yang diterapkan suatu negara untuk membatasi 
impor selain pengenaan tariff, antara lain melalui peraturan 
perijinan impor, embargo, anti-dumping, kebijakan kepabean-
an, persyaratan dokumen dan standar, dll (WTO).  
 
 
 
 
 
 

Surat berharga negara 

Surat berharga negara merupakan surat pengakuan utang 
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara 
RI sesuai masa berlakunya. Surat berharga negara digunakan 
oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN 
serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu 
tahun anggaran.

Block grant

Dalam kebijakan fiskal, block grant merupakan kebijakan 
transfer fiskal hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah untuk tujuan tertentu yang memiliki persyaratan yang 
lebih ringan dibandingkan categorical grant yang biasanya 
diberikan dengan ketentuan yang lebih tegas dan spesifik.

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.

Ratio recovery replacement/reserves replacement ratio

Reserve replacement ratio merupakan perhitungan jumlah 
tambahan cadangan minyak dan gas yang ditemukan dalam 
satu tahun dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 
yang sama. Rasio tersebut menunjukan kemampuan untuk 
mempertahankan jumlah produksi minyak dan gas. 

Glosarium

GLOSARIUM
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Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau 
memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat 
bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Say-
embara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlu-
kan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barangsiapa yang 
bisa menjawab perta nyaan itu akan mendapat imbalan yang 
amat menggiurkan. Satu pundi penuh uang emas. Tetapi bila 
tidak bisa menjawab maka hukuman yang menjadi akibatnya.

Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu terutama 
orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai menetes-
kan air liur. Mengingat beratnya huku man yang akan dijatuh-
kan maka tak mengherankan bila pesertanya hanya empat 
orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit 
itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada dua. 
Pertama, ja waban harus masuk akal. Kedua, peserta harus 
mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri.

Pada hari yang telah ditetapkan para peserta sudah siap di 
depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau 
memanggil peserta pertama. Peserta per tama maju dengan 
tubuh gemetar. Baginda bertanya,

“Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?” “Telur.” jawab 
peserta pertama.

“Apa alasannya?” tanya Baginda.

“Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam ber-
asal dari telur.” kata peserta pertama menjelaskan.

“Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu?” sanggah 
Baginda. .

Peserta pertama pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah 
putih seperti kertas. la tidak bisa menjawab. Tanpa ampun ia 
dimasukkan ke dalam penjara.

Kemudian peserta kedua maju. la berkata,

“Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta 
dalam waktu yang bersamaan.”

“Bagaimana bisa bersamaan?” tanya Baginda.

“Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam ber-
asal dari telur. Bila teiur lebih dahulu itu juga tidak mungkin 
karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami.” kata peserta 

kedua dengan mantap.

“Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?” 
sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bjngung. la 
pun dijebloskan ke dalam penjara.

Lalu giliran peserta ketiga. la berkata;

“Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu 
daripada telur.”

“Sebutkan alasanmu.” kata Baginda.

“Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina.” 
kata peserta ketiga meyakinkan.

“Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak-pinak seperti 
sekarang. Sedangkan ayam jantan tidak ada.” kata Baginda 
memancing.

“Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami 
sendiri. Lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. 
Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini 
induknya sendiri.” peserta ketiga berusaha menjelaskan.

“Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang 
sudah dewasa sempat mengawininya?”

Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. 
la pun dimasukkan ke penjara.

Kini tiba giliran Abu Nawas. la berkata, “Yang pasti adalah 
telur dulu, baru ayam.”

“Coba terangkan secara logis.” kata Baginda ingin tahu “Ayam 
bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam.” 
kata Abu Nawas singkat.

Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Bagin da tidak 
nyanggah alasan Abu Nawas.

RENUNGAN

Debat Kusir  
tentang Ayam
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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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