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Para praktisi bisnis umumnya mengatakan bahwa sehebat 
apapun perencanaan suatu organisasi, namun yang paling 
penting dan menentukan kesuksesan organisasi tersebut 
adalah eksekusi atas perencanaan tersebut. Sebetulnya, 
bagaimana proses kerja perencanaan itu? Mereka melakukan 
kajian (research), melakukan analisis dari berbagai sudut pan-
dang yang berbeda, mengidentifikasi dan memetakan risiko, 
serta menetapkan target atau sasaran yang harus dicapai 
dalam satu atau beberapa tahun ke depan. Namun, ternyata 
cukup banyak organisasi gagal mencapai target yang telah 
mereka rencanakan. Studi yang dilakukan oleh Chris Zook 
pada tahun 2002  menyatakan bahwa 7 dari 10 perencanaan 
strategis mengalami gagal. 

Bisa jadi sebuah organisasi gagal walaupun memiliki rencana 
strategis yang cukup baik dan orang orang yang berbakat (tal-
ent pool). Ram Charan, seorang Profesor dari Harvard Busi-
ness School, mengatakan bahwa kegagalan suatu organisasi 
bukan karena orang-orang di dalanya kurang pandai dalam 
membuat perencanaan atau karena organisasi tersebut tidak 
memiliki visi jelas melainkan disebabkan karena execution gap 
atau kesenjangan eksekusi.  Ram mendefinisikan execution 
gap sebagai jurang yang memisahkan antara tujuan yang in-
gin dicapai dengan tingkat pencapaian dari tujuan itu sendiri. 
Kesenjangan eksekusi terjadi karena para eksekutif kurang 
berani membuat keputusan atau kurang tepat memilih opsi 
kebijakan yang terbaik dan/atau tidak konsisten menjalankan 
apa yang sudah direncanakan dengan baik. 

Kesenjangan eksekusi terhadap suatu perencanaan tidak 
saja dialami oleh organisasi bisnis, tetapi dialami juga oleh or-
ganisasi pemerintahan. Setiap tahun pemerintah menyusun 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk dilaksanakan 
pada tahun depan. Bila semua asumsi anggaran terpenuhi 
dan bisa dieksekusi dengan baik, maka sasaran pembangu-
nan seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, kes-
enjangan pendapatan antargolongan masyarakat (gini ratio), 
dan indeks pembangunan manusia (human development index), 
diharapkan bisa dicapai. Bila terjadi kondisi sebaliknya, maka 
besar kemungkinan sasaran pembangunan tersebut tidak 
akan sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, tugas pemer-
intah bukan saja menyusun RKP dan RAPBN yang kredibel, 
tetapi juga melaksanakan Program Kerja dan mengeksekusi 
APBN dengan baik dan benar. 

Persoalannya, kecepatan merealisasikan anggaran menjadi 
terhambat karena terjebak pada urusan-urusan administratif 

yang bersifat teknis. Pelaksanaan APBN seringkali terkendala 
oleh urusan teknis seperti lemahnya koordinasi, panjang-
nya birokrasi, banyaknya regulasi yang harus ditaati, dan 
ketakutan para pejabat akan tuntutan hukum di kemudian 
hari. Semua ini terkait dengan prinsip-prinsip good corporate 
governance (GCG) yang memang diperlukan untuk mencip-
takan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. 
Namun, penerapan prinsip-prinsip GCG secara kaku yang 
menguras banyak waktu dan tenaga, tidak saja berpotensi 
mengurangi kualitas pelayanan publik, tetapi juga mengham-
bat tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. 

Fakta menunjukan pola realisasi anggaran masih belum 
banyak berubah, menumpuk di kuartal terakhir. Beberapa 
sasaran pembangunan sulit dicapai. SAL masih terus terjadi, 
sejumlah pemda bahkan menyimpannya pada giro dan de-
posito. Anggaran telah tersedia, namun beberapa program/
kegiatan sulit untuk segera dijalankan. Realisasi anggaran 
menyentuh angka 50 persen baru bisa terjadi di bulan ke 
delapan (Agustus). Hingga 31 Agustus 2015, realisasi belanja 
Negara baru mencapai angka sebesar Rp 1.054,2 triliun atau 
53,1 persen dari alokasi belanja dalam APBNP 2015 sebesar 
Rp 1.984,1 triliun. Realisasi belanja di beberapa kementerian 
selama delapan bulan terakhir bahkan berada di bawah 30 
persen. Khusus untuk belanja infrastruktur, realisasi lebih 
rendah lagi, baru menyentuh angka 20 persen.  

Fenomena realisasi belanja publik yang kurang maksimal ini 
terus menerus berlangsung. Berbagai perbaikan yang telah 
dilakukan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan ini. 
Sebenarnya kita mengetahui akar masalahnya, yaitu “urusan 
teknis (birokrasi) mengalahkan urusan strategis”, atau mung-
kin karena kultur birokrasi yang suka menunda-nunda pe-
kerjaan dan senang menumpuk pekerjaan hingga mendekati 
deadline. Jika memang itu masalahnya, maka solusinya 
adalah “kita harus keluar dari jebakan birokrasi (bureaucratic 
trap)”. Salam Redaksi : Syahrir Ika

PERCEPATAN 
BELANJA PUBLIK

Pada Warta Fiskal Edisi I tahun 2015, kami telah salah dalam  
mencantumkan nama penulis artikel yang berjudul “Menciptakan  

Penerimaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia yang Berkelanjutan: Belajar 
dari Petroleum Fund of Timor Leste” dengan nama Ahmad Yasin ,  yang 

benar adalah Yusuf Munandar, Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal.
Kami memohon maaf atas kekeliruan tersebut. 
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Adrianus Dwi Siswanto dan Syahrir Ika *)

Dalam Budget in Brief APBNP 2015 Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan,  
tertulis empat langkah utama kebijakan fiskal. Dari ke-empat langkah tersebut, efisiensi 
belanja negara menjadi salah satunya. Efisensi berpondasi pada kegiatan yang lebih produktif 
serta mendukung berbagai program prioritas (sesuai visi dan misi Presiden). 
Efisiensi menjadi kata kunci yang diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor  
pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri); pemenuhan  
kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan); pengurangan kesenjangan  
antarkelas pendapatan dan antarwilayah; dan pembangunan infrastruktur konektivitas.  

blogspot.com

Paradigma Baru Belanja Publik: 
Menggenjot Belanja Menghadapi  
Krisis Global

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Keijakan Fiskal,Kemenkeu
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Di sisi lain, Pemerintah belum beranjak 
dari persoalan lama. Hingga saat ini 
belum ditemukan obat mujarab untuk 
mengatasi kinerja penyerapan anggaran 
yang masih rendah. Penyerapan ang-
garan yang rendah tetap menjadi akar 
persoalan dalam implementasi belanja 
negara. 

Padahal Pemerintah juga menghadapi 
persoalan utama lainnya yaitu kualitas 
belanja. Publik terus bertanya manfaat 
belanja pemerintah yang mening-
kat setiap tahunnya. Belanja belum 
memberikan manfaat yang signifikan 
bagi kepentingan publik. Masih terdapat 
belanja yang belum dialokasikan secara 
tepat. 

Pada 13 Februari 2015, RAPBN-P seb-
agai titik awal pemerintahan Presiden 
Joko Widodo, secara sah ditetapkan 
dengan sejumlah revisi. Dalam tahun 
anggaran 2015 ini, kebijakan belanja 
pemerintahan yang baru lebih pada 
investasi, khususnya investasi infra-
struktur, sesuai dengan sasaran dan 
prioritas pembangunan yang termuat 
dalam Nawa Cita dan Trisakti. 

Ada perubahan dalam asumsi dasar 
ekonomi makro, pendapatan negara, 
belanja negara, defisit, dan pembiayaan. 
Sebagai gambaran, pendapatan negara 
diproyeksikan sebesar Rp 1.761,6 Triliun 
dan belanja negara diproyeksikan 
mencapai Rp 1.984,1 Trilun. Dengan 
kondisi tersebut, defisit tahun anggaran 
2015 diperkirakan mencapai 1,9 persen 
dari PDB atau sebesar Rp 222,5 Triliun. 
Defisit tersebut ditutup dengan pem-

biayaan anggaran yang direncanakan 
sebesar Rp 242,5 Triliun dari pembiay-
aan dalam negeri dan sebesar negatif 
Rp 20.08 Triliun dari pembiayaan luar 
negeri (neto) (sumber: Nota Keuangan 
dan RAPBNP Tahun 2015).  

Pada sisi lain, perekonomian domestik 
tengah menghadapi tekanan pereko-
nomian global. Sehingga perekonomian 
negara berkembang bisa jadi mengala-
mi perlambatan dari 4,6 persen menjadi 
4,2 persen di tahun 2015 ini. Tentu saja 
hal ini merupakan kondisi yang sangat 
mengkhawatirkan bagi masyarakat dan 
dunia usaha. Terutama kekhawatiran 
akan terulangnya krisis jilid ketiga di 
kawasan Asia Tenggara. Dalam situasi 
demikian, pemerintahan Presiden Joko 
Widodo menghendaki belanja publik 
mampu digenjot untuk meredam dam-
pak krisis ekonomi. 

Reformasi Kebijakan Belanja

Melihat ke belakang sebentar, 18 
Nopember 2014, Presiden Joko Widodo, 
sejak pertama kali terpilih, langsung 
menaikan harga BBM, khususnya 
premium dan solar. Kemudian harga 
diturunkan kembali per 1 Januari 2015. 
Dengan menaikan atau menurunkan 
harga BBM, Pemerintah mengambil 
langkah berani sebagai bentuk lepasnya 
APBN dari “sandera” subsidi tersebut. 
Langkah ini merupakan “revolusi” dari 
pemerintahan sebelumnya yang  
cenderung sangat berhati-hati.   

Implikasi dari reformasi revolusi 
kebijakan tersebut langsung nyata. 
Kenaikan harga BBM memberikan 

dampak alokasi belanja subsidi turun 
drastis. Kebijakan tersebut kemudian 
diikuti dengan paket kebijakan lainnya 
seperti penerapan subsidi harga BBM 
yang bersifat tetap. Dan yang tidak 
kalah penting adalah naik turunnya 
harga BBM menjadi domain pemerintah 
bukan DPR.

Pemerintah, tentu saja dengan du-
kungan parlemen, telah mengambil 
langkah tepat dalam kebijakan belanja. 
Perubahan ini sangat mendasar dan 
fundamental dalam sejarah APBN di 
Indonesia. Mengingat selama ini, be-
lanja pemerintah lebih “berpihak” pada 
subsidi BBM. Berkurangnya subsidi 
BBM telah menciptakan ruang fiskal 
yang lebih besar bagi belanja-belanja 
pemerintah lainnya. 

Kebijakan menggeser alokasi belanja 
dari subsidi menjadi belanja lainnya 
yang lebih produktif, merupakan salah 
satu bentuk kebijakan memperbaiki 
kualitas belanja. Perlu pembaca ketahui 
bahwa syarat untuk mencapai belanja 
berkualitas terletak pada tiga aspek. 
Pertama, tercapainya efisiensi alokasi. 
Hal ini tercermin dari pagu anggaran 
yang terbatas tersebut, telah secara 
tepat dialokasikan sesuai dengan 
kebutuhan, telah dialokasikan sesuai 
dengan fungsi dan dialokasikan dengan 
kebijakan yang diambil. 

Syarat lain untuk belanja berkualitas 
terdapat pada aspek efisiensi teknis, 
yang ditandai dengan output sesuai 
dengan yang direncanakan dan diker-
jakan tepat waktu. Selanjutnya kualitas 

 
Tabel 1. Perkembangan Empat Pos Belanja Dominan Dalam APBN 

(Triliun Rupiah)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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114,2
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145,5

310

155,9

341,8

177,9

137,8

290,3

Energy Subsidy Educational Budget Infrastucture Expendicture Health Expendicture
Sumber : Dokumen paparan “Arah dan Tantangan Kebijakan APBN-P 2015 : Efisiensi, Produktif, Resiko Terkendali dan Berkelanjutan” – Maret 2015. 
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belanja juga terlihat dari hadirnya 
efisiensi ekonomi. Dalam kaitannya 
dengan hal tersebut, Kementerian 
Keuangan diharapkan mengawal agar 
efisiensi alokasi tercapai. 

Dalam postur APBN-P 2015, belanja 
negara yang disepakati sebesar Rp. 
1.984,1 triliun. Lebih rendah Rp. 10,7 
triliun dari usulan pemerintah. Yang 
patut dicermati adalah ada perge-
seran belanja subsidi energi. Terjadi 
penurunan lebih dari 60 persen alokasi 
belanja tersebut. Dalam sepuluh tahun 
terakhir, belanja subsidi energi se-
lalu lebih besar dibandingkan belanja 
infrastruktur. Pada era pemerintahan 
Presiden Joko Widodo saat ini belanja 
infrastruktur dua kali lipat dari belanja 
subsidi energi (Tabel 1).

Jika postur belanja dipertahankan  
sebagaimana yang terjadi dalam APBN-
P 2015, maka ketertinggalan Indonesia 
di bidang infrastruktur akan semakin 
berkurang. Selama ini, investasi pemer-
intah di bidang infrastruktur pertumbu-
hannya melambat. Padahal kebutuhan 
anggaran infrastruktur dalam kurun 
waktu 15 tahun terakhir sebesar Rp 

2.000 triliun. Pemerintah hanya dapat 
mengalokasikan kurang dari Rp 50 
triliun setiap tahunnya. Perekonomian 
tanpa ditopang oleh belanja infra-
struktur berpotensi besar mengalami 
pertumbuhan yang melambat. 

Walaupun belum dapat menaikkan 
peringkat Indonesia di kawasan ASEAN 
(peringkat 64), meningkatnya belanja 
infrastruktur dalam 5 tahun ke depan 
akan memperbaiki ketertinggalan dan 
memperbaiki kualitas pertumbuhan 
ekonomi domestik. Dalam APBN-P 
2015, sudah mulai terlihat arah kebi-
jakan belanja pemerintah yang semakin 
berkualitas. 

Indikator berkualitas, setidaknya di-
tandai dengan meningkatnya efisiensi. 
Terjadi efisiensi jika belanja subsidi 
turun. Belanja berkualitas juga ditunjuk-
kan dengan lebih produktifnya belanja 
dari sisi porsi belanja modal. Semakin 
besar belanja modal maka belanja akan 
semakin produktif. Mengingat belanja 
modal merupakan belanja yang bersifat 
jangka panjang yang merupakan jenis 
belanja dalam rangka menyediakan 
barang dan jasa publik. 

Kualitas belanja juga dapat diperbaiki 
dengan memperhatikan porsi belanja 
pusat dan daerah. Membaiknya belanja 
akan ditandai dengan semakin berim-
bangnya keuangan pusat dan daerah. 
Dengan kata lain, terjadinya perimban-
gan keuangan, pusat dan daerah, yang 
ditandai dengan porsi belanja untuk 
daerah dalam bentuk transfer ke daerah 
(TKD) semakin besar. Dalam tahun ang-
garan 2015, belanja transfer ke daerah 
semakin besar. 

Dari struktur belanja, separuh belanja 
sudah diserahkan kepada daerah. Se-
dangkan pusat sekalipun masih mendo-
minasi belanja namun terus turun pors-
inya. Hal ini memperkuat perimbangan 
keuangan pusat – daerah. Diharapkan 
dengan struktur belanja yang sema-
kin bergerak ke daerah, perekonomian 
nasional akan tercipta di daerah bukan 
di pusat, khususnya Jakarta. Sehingga 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
akan tersebar di banyak tempat.  
Dengan sebaran pertumbuhan ekonomi 
yang lebih merata, ketimpangan antar 
daerah akan semakin mengecil. 

Pertanyaannya apakah pemerintah 
daerah mampu menyerap dan mem-
produktifkan belanja daerahnya. Kini, 
perimbangan keuangan pusat-daeah 
sedang diuji efektivitasnya. Ada banyak 
faktor yang bisa membuat belanja dae-
rah ini kurang produktif. Berapa 
idealnya kapasitas APBD suatu ka-
bupaten atau kota untuk mendorong 
PDRB daerah tersebut pada level ter-
tentu? Apakah human capital pemer-
intah daerah mampu merencanakan 
dan mengeksekusi anggaran daerahnya 
dengan kualitas yang lebih baik? Apakah 
anggaran belanja modal dapat dibelan-
jakan secara tepat waktu dan produktif? 
Ini semua merupakan pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang hingga saat 
ini belum ada jawabannya. 

Menggenjot Belanja Publik Dalam 
Kondisi Pertumbuhan Lambat

Di tengah ancaman perekonomian 
global yang terjadi, pada 14 April 2015, 
Dewan Gubernur Bank Indonesia 
menetapkan BI Rate 7,50 persen dengan 
suku bunga Deposit Facility  5,50 persen 
dan Lending Facility 8,00 persen. (sumber 
:  http://www.bi.go.id). Satu minggu 

 
Tabel 2. Struktur APBN – P 2015 (Triliun Rupiah 

Items Budget Revised Gap

A.  Pendapatan Negara 1.793,6 1.761,6 (31,9)
   I. Penerimaan Dalam negeri 1.790,3 1.758,3 (32,0)
      1. Penerimaan perpajakan 1.380,0 1.489,3 109,3
      2. PNBP 410,3 269,1 (141,3)
    II. Hibah 3,3 3,3 0,1
B. Belanja Negara 2.039,5 1.984,1 (55,3)
    I. Belanja Pemerintah Pusat 1.392,4 1319,5 (72,9)
    II. Transfer ke daerah dan dana 
desa

647,0 664,6 17,6

C. Primary Balance (93,9) (66,8) 27,2
D. Deficit (245,9) (222,5) 23,4
    % Deficit to GDP (2,21) 1,90
E. Pembiayaan (I + II) 245,9 222,5 (23,4)
    I. Pembiayaan Dalam Negeri 269,7 242,5 (27,2)
    II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (23,8) (20,0) 3,8

Sumber : Dokumen paparan “Arah dan Tantangan Kebijakan APBN-P 2015 : Efisiensi, Produktif, Resiko Terkendali dan 

Berkelanjutan” – Maret 2015.
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sebelumnya, yaitu 6 April 2015, pemer-
intah mengeluarkan paket kebijakan di 
bidang perpajakan, yaitu tax allowance 
berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas 
Pajak Penghasilan Untuk Penana-
man Modal di Bidang-Bidang Tertentu 
dan Atau di Daerah-Daerah Tertentu. 
Berdasarkan kebijakan tersebut, seti-
daknya terdapat 16 sektor usaha baru 
yang memperoleh fasilitas tax allow-
ance. Kedua kebijakan tersebut diambil 
sebagai upaya waspada terhadap risiko 
eksternal dan domestik, terutama men-
jaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil

Otoritas moneter dan fiskal secara 
bersama-sama dan simultan, telah 
mengeluarkan beberapa kebijakan yang 
diharapkan mampu menahan laju per-
lambanan ekonomi global. Di kawasan 
Asia sendiri, Jepang akan mengalami 
perbaikan. Namun perekonomian 
Tiongkok berada dalam tren melam-
bat yang disebabkan karena investasi 
yang menurun. Pemerintah Tiongkok 
menghadapi persoalan tekanan mata 
uang Yuan. 

Pertumbuhan dari sisi belanja  
pemerintah yang dapat diharapkan 
berawal dari belanja pegawai. Namun 
demikian setelah semester I, diharapkan 
belanja non pegawai mampu memberi-
kan kontribusi yang lebih besar. Teru-
tama belanja modal pemerintah untuk 
pembangunan infrastruktur. 

Saat ini belanja pemerintah untuk 
investasi masih tertahan. Pemerintah 
harus terus memacu belanja modal 
melalui proyek-proyek infrastruktur. 
Diperkirakan pada semester II, proyek 
kontruksi dari berbagai proyek yang ada 
mulai memperlihatkan kemajuan, baik 
dari sisi fisik maupun keuangan.  

Sebagai ilustrasi, pada APBN-P, be-
lanja publik untuk anggaran pendidikan 
semakin besar. Saat ini alokasi ang-
garan untuk bidang pendidikan telah 
melampau 20 persen sebagaimana 
diamanahkan Undang-Undang Dasar 
1945. Total alokasi anggaran pendidikan 
yang bersumber dari pemerintah pusat 
mencapai Rp 408,5 triliun. Jumlah terse-
but merupakan 20,59 persen dari total 
belanja dalam struktur APBN-P 2015. 

Hal menarik lainnya dari anggaran 
pendidikan terlihat dari kewenangan 
pengelolaannya. Dalam APBN-P, total 
alokasi anggaran pendidikan yang 
dikelola oleh daerah mencapai Rp 254,2 
triliun. Artinya lebih dari 62,2 persen 
dari seluruh anggaran pendidikan dalam 
APBN diserahkan kepada daerah. 
Daerah memiliki diskresi untuk meman-
faatkan anggaran tersebut. Salah satu 
tujuannya agar Indeks Pembangunan 
Manusia semakin membaik, khusus-
nya yang terkait dengan pendidikan. 
Diharapkan rata-rata lama sekolah 
dan tingkat melek huruf masyarakat 
semakin besar. 

Oleh karena bidang pendidikan meru-
pakan kewenangan daerah maka 
untuk melaksanakan kewenangannya 
tersebut, Pemerintah Daerah diberi 
pembiayaan keuangan. Diharapkan 
dengan demikian Pemda akan memiliki 
kewenangan sekaligus mampu melak-
sanakan kewenangannya tersebut. 
Tanpa dukungan alokasi anggaran yang 
cukup, Pemda tidak dapat menjalankan 
kewenangannya tersebut. 

Pada tahun 2010, IPM baru mencapai 
72,3 persen dan meningkat menjadi 73,8 
persen pada tahun 2013. Posisi IPM  In-
donesia di kawasan ASEAN masih pada 
peringkat ke enam. Dibandingkan den-
gan Malaysia dan Singapura, Indonesia 
masih tertinggal. Untuk itu dibutuhkan 
upaya keras untuk naik peringkat dan 
sejajar dengan dua negara tersebut. 

Bagaimana halnya dengan anggaran 
untuk infrastruktur? Hal yang sama 
juga terjadi pada belanja infrastruktur. 
Presiden Joko Widodo hendak mengejar 
ketertinggalan Indonesia di sektor infra-
struktur. Jika pola belanja infrastruktur 
tetap dipertahankan bahkan ditingkat-
kan dalam masa lima tahun ke depan, 
Indonesia mampu mengejar keterting-
galannya. Sehingga infrastruktur tidak 
saja diharapkan memberikan kontribusi 
saat ini namun juga dalam jangka pan-
jang dapat mendukung pembangunan 
nasional yang lebih berkelanjutan. 

Dalam tahun anggaran 2015, infrastruk-
tur terbesar diharapkan bersumber dari 
kegiatan pembangunan yang dilak-
sanakan oleh Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
Kementerian tersebut dipercaya untuk 

 
Tabel 3. Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN P 2015 

Aggaran Pendidikan  
(triliun rupiah)

2015
APBN APBNP Selisih thd 

APBN

I. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja 
Pemerintah Pusat

154,2 154,4 0,1

A.  Anggaran Pendidikan Pada Ke-
menterian Negara / Lembaga

145,0 154,4 9,4

a.  Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan

46,8 53,3 6,5

b.  Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi

41,5 42,7 1,2

c.  Kementerian Agama 48,2 49,4 1,2
d.  Kementerian Negara/Lembaga 
lainnya

8,5 9,0 0,5

B. Cadangan Anggaran Pendidikan (BA 
BUN)

9,3 - (9,3)

II. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa

254,9 254,2 (0,7)

Total Anggaran Pendidikan 409,1 408,5 (0,6)
Total Belanja Negara 2.039,5 1.984,1 (55,3)
Rasio Anggaran Pendidikan (%) 20,06 20,59

Sumber :Dokumen paparan “Arah dan Tantangan Kebijakan APBN-P 2015 : Efisiensi, Produktif, Resiko Terkendali dan 
Berkelanjutan” – Maret 2015.
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membangun infrastruktur dengan 
alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp 
209,9 triliun. Meningkat lebih dari dua 
kali lipat dari alokasi yang disediakan 
pada tahun 2011. Bahkan bertambah 
lebih dari 30 persen sejak Presiden Joko 
Widodo terpilih (Tabel 4).

Pada periode 2014-2019, Pemerintahan 
Presiden Joko Widodo telah mencanan-
gkan sebagai periode infrastruktur yang 
ditandai dengan pembangunan pada 
berbagai infrastruktur dasar. Yaitu pe-
rumahan layak, akses listrik, air minum, 
sanitasi, transportasi, dan telekomuni-
kasi. Yang tidak kalah  
pentingnya adalah target Pemerin-
tah untuk membangun infrastruktur 

pendukung pertanian dan perikanan, 
seperti irigasi, jalan, dan pelabuhan 
rakyat di berbagai wilayah sentra-sen-
tra pertanian. 

Untuk irigasi, direncanakan akan 
membangun 49 waduk baru. Enam 
belas waduk sudah dikerjakan (Sumber 
: Direktorat Sumber Daya Air, Kement-
erian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat). Salah satu waduk yang telah 
diresmikan pada tanggal 20 Desember 
2014 adalah Bendungan Raknamo se-
nilai Rp 782 miliar di Kecamatan Amabi 
Oefeto Kabupaten Kupang, Nusa Teng-
gara Timur. Diperkirakan bendungan 
mampu memenuhi kebutuhan irigasi 
bagi areal pertanian 841 hektar.  

Disamping itu menghasilkan listrik 
sebesar 216,675 KW. 

Proyek besar lainnya yang telah  
diresmikan adalah proyek waduk 
Krueng Keureuto. Proyek senilai Rp.1,7 
triliun di Paya Bakong, Kabupaten Aceh 
Utara, Propinsi Aceh, diresmikan Pres-
iden pada 9 Maret 2015.  

Tantangan Ke Depan

Secara makro, kebijakan belanja APBN 
telah berada pada “rel” yang benar. Visi 
dan misi pemerintah saat ini secara 
gamblang telah tertuang dalam alokasi 
belanja tersebut sehingga problemnya 
tidak lagi pada persoalan alokasi (kebi-
jakan), melainkan pada persoalan imple-

 
Tabel 4. Distribusi Alokasi Anggaran Infrastruktur Dalam APBN P 20151 (Triliun Rupiah)

Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
Real Real Real APBNP APBN RAPBNP APBNP

1. K/L 91,2 122,6 134,9 149,4 155,4 209,9 209,9
033 KEMEN PU DAN PERA* 41,8 56,5 63,5 63,8 68,1 105,0 105,0

022 KEMENHUB 16,0 25,3 26,0 27,3 35,0 52,5 52,5
020 KEMEN ESDM 6,2 6,7 7,7 9,3 5,9 5,9 5,9
091 KEMENPERA* 1,4 1,6 1,9 3,3 3,7 - -

- K/L Lainnya 25,8 32,6 35,9 45,7 42,7 46,4 46,4
2. Non K/L 23,0 22,8 21,0 28,5 35,9 71,3 80,5
a.l 1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping) 0,4 0,3 0,9 1,6 1,0 1,0 1,0

2 VGF (termasuk Cadangan VGF) - - - 0,2 1,8 1,8 1,2
3 Belanja Hibah - - 1,3 2,8 3,4 3,9 4,5
4 Dana Alokasi Khusus 6,1 6,3 10,5 12,4 14,5 27,8 29,7
5 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur 

Prov. Papua &
1,4 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 3,0

Papua barat
6 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur 4,6 6,0 1,2 3,0 5,1 5,1 5,1

Penjaminan Pemerintah pada Proyek 
Percepatan

7 Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 
menggunakan

- - 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8

8 Penyertaan Modal Negara 3,5 5,0 2,0 3,0 2,0 25,5 28,8
9 LPDB KUKM 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Total 114,2 145,5 155,9 177,9 191,3 281,1 290,3

Keterangan : 

- Sejak RAPBNP 2015 KEMEN PU DAN PERA merupakan penggabungan dari KEMENPU dan KEMENPERA; 
* Angka tahun 2015 bersifat sementara, menunggu Perpres rincian APBNP 2015.
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mentasi. Mengingat persoalan tersebut 
tidak saja terjadi di pusat dan melain-
kan juga di daerah, maka implikasinya 
akan signifikan, besar kemungkinan 
target pertumbuhan ekonomi tidak 
akan tercapai. 

Bagaimana meningkatkan daya dorong 
belanja pemerintah dalam 
menggerakan mesin ekonomi nasional 
merupakan tantangan pemerintah. 
Bila melihat  realisasi belanja fungsi 
ekonomi yang hanya sebesar 12 persen 
dari pagu belanja atau hanya sebesar 
Rp 25,959 triliun (Tabel-5), maka dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan be-
lanja pemerintah untuk  
menggerakan perekonomian masih 
lemah. Hal ini semakin dipersulit oleh 
melambatnya ekonomi global terutama 
yang bersumber dari AS dan China. 
Perlu Kecuali fungsi perlindungan sosial 
yang realisasi belanjanya sudah menca-
pai 49,8  persen, realisasi belanja fungsi 
kesehatan dan fungsi pendidikan baru 
mencapai masing-masing 18,4 persen 
dan 23,3 persen.

Tantangan lainnya adalah persoalan 
birokrasi pemerintah yang masih sibuk 
merubah atau merestrukturisasi or-
ganisasi di hampir semua Kementerian 
dan Lembaga serta Pemerintah Daerah. 
Kesibukan ini sedikit banyak meng-
ganggu pelaksanaan program-program 
pembangunan yang berada di bawah 
kewenangan mereka masing-masing. 
Pengurangan atau penambahan satker, 
peleburan (merger) satker, yang kemudi-
an diikuti dengan seleksi dan pengang-
katan  atau mutasi pejabat, perbaikan 
grading, dan perosalan-persoalan lain 
terkait reformasi birokrasi juga banyak 
menyita waktu para apartur Negara 
dalam melayani masyarakat. Di awal 
tahun, yang terjadi adalah perubahan 
nomenklatur Kementerian/Lembaga 
yang tentu memiliki imlplikasi  
adiministrasi yang cukup luas, semen-
tara di pertengahan tahun, hal yang 
sama terjadi di lebel unit eselon di 
bawahnya di hampir semua K/L dan 
Pemda.

Dari sisi pengawasan, kontrol dari 
lembaga-lembaga seperti KPK, PPATK, 
BPK, dan Bareskrim-POLRI, yang di satu 
sisi akan mendorong “bersih-bersih” di 
tubuh birokrasi, tetapi di sisi lain me-

nimbulkan persoalan, banyak pegawai 
atau pejabat takut menjadi pimpinan 
proyek. Kalaupun bersedia, mereka akan 
sangat hati-hati mengambil keputusan 
yang  berimplikasi pada perlambatan 
di  proses tender berikut keputusan 
pemenang tender. Bisa jadi, program 
yang ditunda pelaksanaannya adalah 
yang program yang bersifat inovatif 
dan breakthrough, sementara program 
yang dipercepat pelaksanaanya adalah 
program yang kurang prioritas karena 
pimpinan proyek atau penanggungjaw-
ab proyek menilai itu lebih nyaman dari 
aspek pemeriksanaan atau governance. 

Mereka akan mengutamakan keputu-
san yang paling realistis dan berisiko 
rendah dibanding keputusan yang 
optimistis akan tetapi berisiko tinggi. 
Budaya kerja birokrasi yang cepat, 
antisipatif dan responsif tidak muncul, 
sebaliknya budaya menunggu perintah 
atasan dan bergerak lamban asal sela-
mat menjadi pilihan. Bila budaya kerja 
seperti ini tidak segera dirubah, maka 
kita menerima kritik orang bahwa kita 
tidak punya keinginan atau ambisi un-
tuk berlari lebih cepat membuat negeri 
ini berubah menjadi negeri yang maju 
dan modern yang dihuni oleh rakyat 
yang sejahtera dalam hidupnya. 

Itu sebabnya, gagasan revolusi mental 
yang digagas Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) menjadi sangat relevan. Banyak 
orang mengomentari sinis gagasan ini, 
tetapi sesungguhnya mereka tidak pa-
ham secara baik filosofi dibalik gagasan 
ini. Perubahan hanya terjadi signifikan 
bila mental kita baik dan siap. Kita 
harus tahu mana budaya yang baik dan 
mana yang tidak, maka budaya yang 

merugikan dan mana yang memajukan 
kita. Salah satu budaya yang baik dan 
harus terus kita pelihara adalah budaya 
“tolong menolong untuk kebahagiaan 
bersama” yang sebenarnya merupakan 
peninggalan leluhur kita. Di era Presiden 
Soekarno, lebih dikenal dengan “budaya 
gotong royong”. Ini yang perlu kita kem-
bangkan sesuai tuntutan era. Jangan 
kita bangkitkan budaya saling mencuri-
gai apalagi saling menjatuhkan karena 
hanya akan merugikan kita. Bila budaya 
ini yang menonjol, maka para birokrat 
hanya akan “saling melihat” tanpa ada 
gerakan atau aksi. Kita tidak hanya bu-
tuh menengok tetapi juga melangkah, 
bahkan melangkah dengan cepat.

Budaya lain yang perlu juga dipupuk 
dan dikembangkan adalah “berani dan 
bertanggung jawab”. Kita butuh orang 
berani (dalam berbuat, berpendapat, 
berkreasi) tetapi bertanggungjawab 
bila ada implikasi yang muncul dari 
keberanian atau keputusannya. Karena 
itu, suatu tantangan besar yang harus 
direspon cepat adalah bagaimana 
melakukan ‘revolusi mental”. Kita harus 
hidupkan budaya merebut kemenan-
gan, budaya memperbaiki dari yang 
belum baik menjadi baik, dan dari sudah 
baik menjadi lebih baik. Itu semua ada 
risikonya, jadi bila mau merebut maka 
ambil risikonya. Kalau takut mengambil 
risiko maka jangan nafsu merebut. 

Bila pemimpin sudah tidak berani 
mengambil keputusan, peneliti sudah 
tidak berani meneliti, guru sudah tidak 
berani mengajar, wartawan sudah tidak 
berani menulis, nelayan sudah tidak 
berani melaut dan hakim sudah tidak 
adil dalam memutus suatu perkara, 
maka itu pertanda kita sedang berlari 
menjauhi cita-cita kita dalam mema-
jukan negeri ini. Revolusi mental (yang 
digagas Jokowi) menjadi relevan untuk 
tidak mengizinkan budaya seperti ini 
hadir. Richard Nixon pernah  
mengatakan “jika enggan mengambil risiko, 
Anda tak akan pernah kalah. Tapi tanpa 
berani menanggung risiko, Anda tak akan 
pernah menang”.  

 
Bila melihat  realisasi belanja 
fungsi ekonomi yang hanya 
sebesar 12 persen dari pagu 
belanja atau hanya sebesar Rp 
25,959 triliun (Tabel-5), maka 
dapat disimpulkan bahwa ke-
mampuan belanja pemerintah 
untuk menggerakan perekono-
mian masih lemah. 
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Saat ini volume belanja Pemerintah dalam APBN terus meningkat pesat hingga mencapai 
Rp.1.984 Triliun dalam APBN-P 2015 atau mencapai sekitar 18.3 persen dari PDB. Belanja 
Pemerintah yang sedemikian besar tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan barang 
dan layanan publik bagi masyarakat. Belanja Pemerintah tersebut tentunya didapat dari  
adanya biaya bagi individu dan ekonomi secara umum dalam mengumpulkan dana dalam 
bentuk pajak sehingga harus dipastikan bahwa belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
harus memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Langkah-langkah  
Percepatan Belanja Publik
Mahpud Sujai *

Namun dalam pelaksanaannya, belanja 
Pemerintah tidak berjalan lancar teru-
tama dalam hal penyerapan belanja 
publik. Hingga akhir semester 1 tahun 
2015 ini, penyerapan belanja Pemerin-

tah  masih jauh dari harapan dan target 
yang ditentukan yaitu baru terserap 
sebesar 39 persen atau sebesar 
Rp773,9 triliun dari total Belanja dalam 
APBNP 2015 yang sebesar Rp1.984 
triliun. 

Sementara itu jika terkait belanja 
Pemerintah Pusat, penyerapannya 
juga masih cukup rendah bahkan 
dibandingkan dengan tahun 2014. 
Hingga akhir semester 1 tahun 2015 ini, 
belanja Pemerintah Pusat baru terserap 

http://wallpoper.com/
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sebesar Rp436,1 triliun atau baru 33,1 
persen dari pagu anggagarn belanja 
Pemerintah Pusat dalam APBNP 2015 
yang mencapai Rp1.319,5 triliun.  
Angka tersebut masih jauh lebih rendah 
dibandingkan realisasi penyerapan 
semester 1 tahun 2014 yang mencapai 
36,6 persen dari total belanja Pemer-
intah Pusat atau terserap sebesar 
Rp468,7 triliun dari total anggaran 
belanja Pemerintah Pusat tahun 2014 
dengan pagu sebesar Rp1.280,4 triliun. 

Realisasi penyerapan anggaran yang 
sangat rendah tersebut disumbang 
oleh rendahnya realisasi belanja 
Kementerian/Lembaga yang hanya 
terealisasi sebesar Rp208,5 triliun atau 
sekitar 26,2 persen dari pagu anggaran 
belanja Kementerian/Lembaga yang 
mencapai Rp795,5 triliun. Realisasi 
tersebut jauh lebih rendah dari  
penyerapan anggaran belanja K/L 
tahun 2014 yang mencapai sebesar 31,2 
persen atau terserap Rp178,9 triliun dari 
total pagu anggaran belanja K/L tahun 
2014 sebesar Rp602,3 triliun.  

Rendahnya realisasi penyerapan belanja 
Kementerian/Lembaga tersebut tentu 
saja berperan besar terhadap  
rendahnya konsumsi pemerintah 
terhadap perekonomian nasional. 
Padahal ketika perekonomian nasional 
berada dalam kondisi yang lesu akibat 
perlambatan perekonomian global, 
sudah seharusnya belanja Pemerintah 
menjadi katalisator dan penggerak 
utama perekonomian nasional. Namun 
dengan kondisi penyerapan anggaran 
yang sangat rendah ini menjadikan 
belanja Pemerintah tidak berpengaruh 
signifikan untuk mendorong  
pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini 
terbukti dengan melemahnya pertum-
buhan ekonomi nasional pada semester 
1 tahun 2015 yang hanya mencapai 4,7 
persen atau jauh dari target yang telah 
ditetapkan sebesar 5 persen.

Belanja Publik merupakan belanja 
yang dilakukan oleh Pemerintah yang 
ditujukan untuk kepentingan masyara-
kat umum baik berupa barang maupun 
jasa. Terdapat beberapa alasan kenapa 
Pemerintah melakukan belanja publik. 
Pertama karena alasan efisiensi yang 
menyebabkan pemerintah harus mem-
belanjakan uangnya untuk menye-

diakan barang publik. Sementara itu, 
sifat dari barang publik yaitu: (i) tidak 
bersaing, dalam arti konsumsi oleh satu 
orang tidak menghentikan orang lain 
dari mengkonsumsinya. (ii) Bebas, yaitu 
jika dikonsumsi oleh satu orang maka 
tidak mungkin untuk melarang orang 
lain untuk mengkonsumsinya pula dan 
(iii) Gabungan tidak bersaing dan bebas 
yang berarti bahwa mungkin sulit untuk 
menetapkan tarif bagi mereka yang 
mengkonsumsinya, sehingga mungkin 
tidak akan disediakan bila diserahkan 
kepada pasar. 

Faktor kedua yang menjadi alasan 
kenapa Pemerintah melakukan belanja 
publik adalah karena  adanya kegagalan 
pasar baik karena eksternalitas positif 
maupun eksternalitas negatif. Ekster-
nalitas adalah biaya atau manfaat yang 
timbul dari kegiatan atau transaksi dan 
mempengaruhi pihak yang sebelum-
nya tidak terlibat yang tidak memilih 
untuk menanggung biaya atau manfaat 
tersebut. Ketiga karena alasan pertim-
bangkan pemerataan. Pertimbangan 
pemerataan tersebut untuk memper-
cepat pertumbuhan di wilayah yang 
tidak memungkinkan secara ekonomis 
sehingga pembangunan dapat terjadi di 
seluruh wilayah.

Peranan pemerintah dalam keuangan 
publik dapat berupa peraturan, infor-
masi, pendanaan maupun pemberian 
layanan tergantung pada sifat khusus 
kegagalan pasar yang hendak diatasi. 
Sebagai contoh, apabila untuk mengatur 
monopoli, maka Pemerintah berperan 
melalui peraturan. Untuk mengatur 
eksternalitas, pemerintah berperan 
melalui pajak atau subsidi. Semen-
tara untuk pendanaan dan pemberian 
layanan, pemerintah berperan melalui 

alokasi anggaran yang sebagian besar 
untuk layanan publik dan pemerataan 
pembangunan. 

Sumber pendanaan Pemerintah yang 
terbatas dibarengi dengan kebutuhan 
belanja yang terus meningkat mengha-
ruskan Pemerintah untuk lebih cermat 
dan tepat dalam menggunakan sumber 
dayanya. Sehingga selain terus  
mengoptimalkan pendapatan, menin-
gkatkan kualitas belanja juga meru-
pakan hal yang tak kalah pentingnya. 
Kebijakan fiskal Pemerintah dan proses 
penganggaran yang tepat sangat diper-
lukan untuk mencapai kualitas belanja 
publik yang optimal.

Belanja berkualitas (quality spending) 
dapat diukur dengan beberapa kriteria 
antara lain keberlanjutan (sustainability), 
efisiensi dan efektifitas suatu be-
lanja tersebut. Belanja dapat dikatakan 
berkualitas jika memenuhi kriteria 
keberlanjutan (sustainable) terutama 
secara agregat sejalan dengan kerangka 
ekonomi makro jangka menengah, ren-
cana pembangunan jangka menengah 
yang menghasilkan strategi defisit/sur-
plus dan utang yang berkelanjutan. 

Reformasi subsidi BBM yang telah 
dilakukan Pemerintah saat ini dimana 
harga jual BBM dalam negeri menye-
suaikan harga keekonomian merupakan 
salah satu contoh kriteria berkelan-
jutan dalam kualitas belanja. Dengan 
harga BBM yang sesuai dengan harga 
keekonomian maka keberlanjutan fiskal 
Pemerintah menjadi lebih terjamin 
karena dapat mengurangi eksternalitas 
seperti gejolak harga minyak dan kurs 
rupiah serta menambah celah fiskal 
pemerintah untuk kegiatan lain yang 
lebih produktif seperti untuk belanja 
infrastruktur dan belanja sosial.

Sulitnya Mempercepat Penyerapan 
Belanja Publik

Sistem birokrasi yang rumit, terstruktur 
dengan banyak peraturan dan regulasi 
yang mengatur serta kemampuan dan 
kemauan aparatur dalam mengeksekusi 
program dan kegiatan menyebabkan 
realisasi penyerapan anggaran belanja 
Pemerintah selalu lambat dan me-
numpuk di akhir tahun. Ketika triwulan 
pertama berjalan, praktis hanya sedikit 
belanja yang terealisasi terutama 

 
Sumber pendanaan  
Pemerintah yang terbatas 
dibarengi dengan kebutuhan 
belanja yang terus meningkat 
mengharuskan Pemerintah 
untuk lebih cermat dan tepat 
dalam menggunakan sumber 
dayanya. 



WARTA FISKAL | EDISI  #3/2015
13

FOKUS

belanja modal dan barang. Hal ini 
berbeda dengan belanja pegawai yang 
terealisasi rapi dengan tren yang sama 
setiap bulannya. Penyerapan realisasi 
anggaran terutama belanja modal dan 
barang ibarat mesin diesel yang sulit 
panas di awal namun mengebut di 
akhir. Padahal, belanja pemerintah 
merupakan salah satu faktor pendorong 
perekonomian nasional yang harus 
menjadi katalisator pembangunan sejak 
dari awal tahun tidak hanya menumpuk 
di akhir tahun anggaran.

Meskipun Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) setiap K/L telah terbit 
diakhir tahun anggaran sebelumnya, 
namun tetap saja ketika awal tahun 
anggaran penyerapan anggaran tidak 
selalu dapat segera direalisasikan. Ma-
sih terdapat banyak prosedur yang ha-
rus dilalui seperti kelengkapan dokumen 
dan persyaratan lainnya, penunjukan 
PPK dan KPA, surat-surat tugas dan 
tim pelaksanaan dan berbagai keleng-
kapan persayaratan lainnya.

Mekanisme lelang juga merupakan 
salah satu faktor yang membuat ter-
lambatnya realisasi penyerapan. Jarang 
sekali lelang yang dilaksanakan ketika 
awal tahun. Sebagian besar pengu-
muman lelang baru dilakukan ketika 
menginjak waktu triwulan kedua atau 
bahkan semester kedua. Persyaratan 
lelang yang cukup rumit membuat 
panitia lelang relatif kesulitan dalam 
mempercepat pelaksanaan kegiatan 
lelang.

Faktor lain yang tidak kalah penting-
nya adalah perencanaan kegiatan 
yang kurang matang dan tidak kon-
sisten untuk mengikuti jadwal yang 
telah direncanakan. Selain itu, sikap 
mental birokrasi yang suka menunda-
nunda kegiatan hingga tenggat waktu 
mendekat juga sangat berpengaruh 
signifikan terhadap sulitnya memper-
cepat penyerapan belanja.

Terdapat beberapa langkah yang harus 
dilakukan untuk dapat lebih memper-
cepat penyerapan belanja. Pertama 
penyederhanaan proses birokrasi, 
regulasi yang dapat menghambat 
penyerapan anggaran. Sebagai contoh, 
menurut keterangan Direktorat Jenderal 
Bina Marga Kementerian PUPR (bisnis.

com), Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor No. 277 Tahun 2015 tentang 
Rencana Penarikan Dana, Rencana 
Penerimaan Dana dan Perencanaan 
Kas dianggap menghambat pencairan 
karena SPM yang diajukan ke KPPN 
baru mendapatkan jawaban setelah 
lima hari kerja. Direktorat Jenderal Bina 
Marga menyatakan bahwa ketentuan 
tersebut menyulitkan pihaknya untuk 
mengejar realisasi penyerapan ang-
garan 100 persen. Contoh lain misalnya 
aturan mengenai dana desa yang masih 
digodok, sementara dana desa sendiri 
sudah dialokasikan. Sehingga dana desa 
belum bisa dicairkan karena petunjuk 
pelaksanaannya masih dalam proses 
penyusunan. 

Kedua, proses administrasi yang ber-
hubungan dengan pencairan seperti 
penetapan KPA, PPK SK Tim maupun 
berbagai kelengkapan administrasinya 
agar bisa diselesaikan di awal tahun, 
atau jika memungkinkan di akhir tahun 
sebelumnya sehingga ketika awal 
tahun anggaran sudah bisa langsung 
dieksekusi. Demikian pula dengan 
penetapan PPK dan Pejabat Pengadaan 
yang disyaratkan mempunyai sertifi-
kat keahlian pengadaan barang/jasa 
dikaitkan dengan PNS yang memegang 
jabatan karier, sehingga bisa saja terjadi 
konflik internal antar aparatur sebagai 
akibat adanya pejabat yang secara 
karier lebih tinggi pangkatnya namun 
dalam pengadaan barang/jasa tidak 
bisa bertindak sebagai PPK. Kedua hal 
tersebut akan memperlambat proses 
penetapan PPK, Pejabat Pengadaan 
maupun SK Tim. 

Ketiga, proses lelang agar bisa dimu-
lai lebih awal karena kegiatan baru 

bisa dimulai ketika proses lelang telah 
selesai dan juga lamanya proses lelang, 
misalnya menurut ketentuan waktu 
lelang minimal 45 hari, padahal apabila 
bisa dipercepat hingga 15 hari akan 
lebih baik, namun regulasi tidak  
mengatur itu. 

Terakhir, perlunya perencanaan  
kegiatan yang lebih matang dan  
konsisten dalam pelaksanaannya. 
Birokrasi juga diminta untuk meninggal-
kan mental menunda-nunda pekerjaan 
dan kegiatan sehingga berakibat tertun-
danya juga pencairan. Karena peran 
birokrasi terutama dalam mengeksekusi 
program dan kegiatan merupakan hal 
yang paling utama, sehingga tanpa 
kecepatan langkah mereka dalam 
mengeksekusi kegiatan, maka pencai-
ran belanja juga akan terus terlambat. 
Tanpa langkah-langkah tersebut, pen-
cairan belanja akan sulit untuk diper-
cepat sehingga akan terus menumpuk 
di akhir tahun.  

 

 
Meskipun Daftar Isian  
Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) setiap K/L telah terbit 
diakhir tahun anggaran  
sebelumnya, namun tetap 
saja ketika awal tahun  
anggaran penyerapan  
anggaran tidak selalu dapat 
segera direalisasikan.  
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Berbagai upaya dilakukan  
pemerintah untuk memperbaiki 
dan meningkatkan daya serap 
anggaran sejak pemerintah mere-
formasi pengelolaan keuangan 
negara (termasuk keuangan 
daerah).Misalnya perbaikan tata 
kelola, perbaikan atau revisi atas 
kebijakan pengadaan barang/jasa 
, revisi atas kebijakan pengadaan 
lahan sebagai salah satu input 
untuk pembangunan 
 infrastruktur, sampai dengan 
pembentukan Tim Evaluasi dan 
Pengawasan Penyerapan Ang-
garan (TEPPA). Beberapa waktu 
lalu, pemerintahan Jokowi-JK 
membentuk Tim Evaluasi dan 
Pengawasan Realisasi Anggaran 
(TEPRA). Bagaimana kinerja daya 
serap anggaran dengan hadirnya 
TEPRA? Tulisan ini mencoba 
mengelaborasi rendahnya pe-
nyerapan anggaran dari beberapa 
penyebab yang complicated.  

Rendahnya Daya Serap Anggaran

Pola penyerapan anggaran di 
Indonesia sampai saat ini masih 
bersifat back-loaded disburse-
ment. Pola penyerapan ang-
garan umumnya rendah hingga 
semester pertama, lalu cenderung 
naik pada kuartal tiga dan terjadi 
penyerapan besar-besaran pada 
triwulan terakhir.Ini artinya juga 
pola penyerapan anggaran belum 
mengalami perbaikan yang sig-
nifikan. Khusus untuk infrastruk-
tur (yang diproxi dengan belanja 
modal) yang dikelola oleh K/L, 
daya serap angggarannya rata-
rata 85,4 persen dalam lima tahun 
terakhir (lihat Grafik 1). Kajian 
oleh Hidayat (2015) menunjukkan 

Peran TEPRA Dalam Mendukung 
Percepatan Penyerapan Anggaran
Praptono Djunedi  *)

 
Daya serap anggaran selalu menjadi salah satu berita utama media 
massa nasional di akhir setiap triwulan pelaksanaan anggaran.  
Setidaknya ada dua penyebabnya yaitu (1) dana APBN masih dinilai sig-
nifikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional walaupun 
porsi dan perannya semakin berkurang daripada sumber dana pemban-
gunan lainnya, dan (2) adanya komitmen pemerintah untuk mempub-
likasikan kinerja pemerintah khususnya pengelolaan dana APBN kepada 
publik. 

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal
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bahwa apabila belanja infrastruktur bisa 
diserap penuh (100 persen) dengan pe-
nyerapan yang relatif merata sepanjang 
tahun maka pertumbuhan ekonomi 
bisa ditingkatkan hingga satu persen. 
Sebaliknya, dalam skenario worst-case, 
apabila belanja infrastruktur diserap 
hanya 85 persen dan penyerapan masih 
berpola back-loaded, maka pencairan 
dana belanja infrastruktur ini hanya 
mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi 0,1 persen.

Optimalisasi daya serap anggaran publik 
sebenarnya sudah dilakukan pemerin-
tah sejak era presiden Soesilo Bambang 
Yudhoyono. Terkait dengan pola pe-
nyerapan anggaran yang belum sesuai 
dengan yang diharapkan tersebut, 
pemerintah membentuk Tim Evaluasi 
dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 
(TEPPA) yang melibatkan kementerian 
keuangan, Badan Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
dan Unit Kerja Presiden untuk Penga-
wasan dan Pengendalian Pembangu-
nan (UKP4). Tugas dari TEPPA adalah 
memberikan hasil evaluasi atas pe-
nyerapan anggaran masing-masing K/L 
dan pemerintah daerah secara khusus 
kepada Presiden pada April, Agustus, 
November. Hasil evaluasi TEPPA terse-
but selanjutnya disampaikan ke publik 
pada periode yang sama.

Berdasarkan data Kantor Staf Presiden 
/ KSP (2015), implementasi TEPPA 
telah berdampak pada peningkatan 
penyerapan anggaran. Jika sebelum 
TEPPA dibentuk, penyerapan anggaran 

2010-2012 masing-masing sebesar 
89,38 persen, 89,22 persen, dan 89,30 
persen, maka sesudah TEPPA diben-
tuk penyerapan anggaran 2013-2014 
sebesar 90 persen dan 93,4 persen. 
Untuk memperoleh gambaran daya 
serap anggaran, berikut ini penulis akan 
mengelaborasi dari aspek unit organ-
isasi dan jenis belanja.

Secara tradisional, berdasarkan data 
Ditjen Anggaran, terdapat sepuluh 
kementerian yang memperoleh alokasi 
anggaran terbesar, yaitu terdiri dari 
Kementerian Pertahanan, Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat, Kementerian Agama, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Perhubungan, Kepolisian RI, Kement-
erian Keuangan, Kementerian ESDM, 
dan Kementerian Pertanian. Jumlah 
dana APBN yang dialokasikan pada 
sepuluh K/L ini sekitar 50 persen dari 
total belanja seluruh K/L. Sedangkan 
pada keuangan daerah, berdasarkan 
data Ditjen Bina Keuangan Daerah 
Kemendagri, ada delapan provinsi 
yang memiliki belanja pegawai, belanja 
barang dan belanja modal relatif lebih 
besar dibandingkan provinsi lainnya di 
Indonesia. Kedelapan provinsi tersebut 
meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, 
Papua, Riau dan Nanggro Aceh  
Darussalam.

Pada umumnya, kinerja penyera-
pan anggaran sepuluh K/L ini sudah 
mendekati atau bahkan melebihi kinerja 

penyerapan anggaran secara nasi-
onal. Hanya ada satu K/L yang kinerja 
penyerapan anggarannya masih perlu 
di-upgrade yakni Kementerian ESDM.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal 
Anggaran (2014), selama periode 2010-
2013, kinerja penyerapan anggaran 
Kementerian ESDM masing-masing 
hanya 69,3 persen, 57,5 persen, 60,7 
persen dan 64,4 persen. Sementara itu, 
terdapat beberapa K/L (di luar sepuluh 
K/L di atas) yang kinerjanya juga belum 
memuaskan.Contoh kinerja penyerapan 
anggaran yang relatif lebih buruk adalah 
instansi Badan Pengembangan Wilayah 
Suramadu dimana penyerapan ang-
garannya hanya sebesar 23,7 persen, 
37,3 persen dan 24,8 persen selama 
periode 2011-2013. Demikian juga 
dengan instansi Komisi Pemberantasan 
Korupsi (52,1 persen, 52,9 persen dan 
66,3 persen) atau Badan Penanggulan-
gan Lumpur Sidoarjo (44,5 persen, 69,5 
persen dan 87,8 persen). Sedangkan 
untuk keuangan daerah, berdasarkan 
Grafik 2, daya serap APBD khususnya 
belanja barang dan belanja modal di dua 
provinsi yakni DKI Jakarta (69,6 persen 
dan 40,8 persen) dan Riau (45,3 persen 
dan 42,8 persen) relatif rendah diband-
ingkan dengan provinsi lainnya.

Dari aspek jenis belanja, daya serap 
anggarannya dapat dilihat pada Grafik 
1 dan 2. Dari kedua Grafik tersebut, 
tampak bahwa belanja modal memiliki 
kinerja penyerapan yang relatif lebih 
rendah apabila dibandingkan dengan 
jenis belanja yang lain.

Berikut ini adalah ilustrasi atas din-
amika kinerja beberapa subbelanja dari 
belanja modal (tahun 2012) yang tam-
paknya masih relevan dengan kondisi 
sekarang.Beberapa subbelanja tersebut 
meliputi subbelanja modal tanah, ge-
dung dan bangunan, jembatan, serta iri-
gasi dan jaringan. Dari Grafik 3 tampak 
bahwa kinerja penyerapan anggaran 
atas subbelanja modal tanah sekitar 
71,8 persen. Sedangkan gedung dan 
bangunan mencapai 77,6 persen, sub-
belanja irigasi dan jaringan (84 persen), 
serta subbelanja modal jembatan (88,2 
persen). Rendahnya penyerapan angga-
ran belanja modal ini, terutama tanah, 
diduga terkait dengan belum efektifnya 
implementasi Undang Undang pen-

 
Grafik 1: Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja K/L
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gadaan tanah serta Perpres pengadaan 
barang/jasa (keduanya disahkan pada 
tahun 2012). Pengamatan penulis 
terhadap beberapa proyek infrastruktur 
(khususnya pelabuhan laut dan jaringan 
transmisi ketenagalistrikan) pada 
tahun 2015 mengkonfirmasi dugaan ini. 
Proyek jaringan transmisi yang semula 
direncanakan selesai dalam dua tahun 
ternyata dalam pelaksanaannya masih 
juga belum selesai walaupun sudahlima 
tahun. Masyarakat pemilik lahan yang 
dilewati kabel jaringan transmisi  
kelistrikan menuntut harga penggantian 
lahan yang jauh lebih tinggi daripada 
harga pasar yang dinilai oleh perusa-
haan appraiser, apalagi kalau dibanding-
kan dengan harga yang ditetapkan oleh 
panitia pengadaan lahan.Demikian juga 
dengan pembangunan pelabuhan laut. 
Pelabuhan Malarko, kabupaten Tanjung 
Balai Karimun di provinsi Kepulauan 
Riau sebagai ilustrasi. Proyek ini mem-
peroleh alokasi dana sejak tahun 2008, 
namun sampai sekarang pembangunan 
fisiknya belum selesai. Masalah lahan 
yang masuk kawasan hutan lindung jadi 
salah satu kendala utama. 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, be-
serta perubahannya, penggunaan lahan 
dalam kawasan hutan untuk  
kepentingan pembangunan non-
kehutanan dapat dilakukan dengan izin 
menteri kehutanan yang diterbitkan se-
cara selektif yang mempertimbangkan 
batasan luas, jangka waktu penggu-
naan, besaran kompensasi yang harus 

dibayar pada lahan yang digunakan, dan 
faktor kelestarian lingkungan. Selanjut-
nya, penggunaan lahan tersebut juga 
harus memperoleh persetujuan DPR. 
Kawasan hutan yang diperbolehkan 
adalah lahan pada hutan lindung dan 
hutan produksi dengan catatan tanpa 
merubah fungsi dan peruntukannya, ke-
cuali di hutan konservasi (seperti cagar 
alam dan taman nasional).  

 
Grafik 3: Realisasi Penyerapan APBN 2012 Per Subbelanja Modal
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Grafik 2: Realisasi Beberapa Jenis Belanja APBD di Delapan Provinsi TA 2014
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Dengan demikian, apabila izin dari 
menteri kehutanan (Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan) ini belum terbit maka 
pelaksanaan fisik proyek pembangunan 
belum bisa dilakukan sehingga menye-
babkan penyerapan anggaran menjadi 
rendah.  

Paparan di atas menjelaskan perkem-
bangan dinamika penyerapan anggaran 
selama kurun waktu tertentu. Penye-
bab rendahnya penyerapan anggaran 
yang bisa diidentifikasi dari gambaran 
di atas adalah (1) munculnya beberapa 
institusi baru (seperti Badan Pengem-
bangan Wilayah Suramadu, serta Badan 
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) 
yang bisa jadi kesulitan mencari pejabat 
pengelola anggaran, dan (2) adanya 
hambatan pembebasan lahan untuk 
pembangunan infrastuktur.

Menurut KSP (2015), penyebab ren-
dahnya realisasi anggaran meliputi (1) 
adanya blokir anggaran (berupa tanda 
bintang) di awal tahun, pada 2013 
bahkan mencapai 40,9 persen dari pagu 
belanja K/L; (2) perencanaan anggaran 
yang masih buruk, (3) keterlambatan 
pengadaan Barang/Jasa, (4)keterlam-
batan penetapan APBD; (5) pergantian 
kepala daerah (pilkada) pada sepertiga 
dari keseluruhan jumlah pemerintah 
daerah (tahun 2013 ada pilkada di 160 
provinsi/kabupaten/kota). Djunedi 
(2013) mencatat penyebab lainnya 
yaitu (1) belum tuntasnya pembahasan 
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKAK/L) dengan Komisi 
DPR terkait walaupun UU APBN 2013 
sudah terbit, dan (2) adanya tambahan 
program dalam RKAKL di luar prosedur 
pertemuan trilateral (Kemenkeu, 
Bappenas dan K/L terkait), dan masalah 
perizinan. Sementara itu, Pramudjo 
(2005) menjelaskan bahwa rendahnya 
daya serap APBN (sampai akhir Agustus 
2005 hanya terserap sekitar 35 persen) 
disebabkan oleh (1) implementasi Paket 
UU Keuangan Negara yang baru pada 
tahap awal, dan (2) pemerintah dan 
DPR dijabat oleh sosok-sosok yang 
baru atau minim pengalaman dalam hal 
pengelolaan keuangan negara. 

Terbentuknya TEPRA

Pada akhir April 2015 lalu, pemerintah 
membentuk Tim Evaluasi dan Penga-

wasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
TEPRA memiliki sedikit perbedaan jika 
dibandingkan dengan TEPPA.TEPPA 
cenderung membantu penyerapan ang-
garan secara administratif. Sedangkan 
TEPRA, selain membantu secara admi-
nistratif, juga menyangkut pengadaan 
lahan, aspek hukum, dan tata ruang. 
Oleh karena itu, susunan tim TEPRA 
merupakan gabungan dari sejumlah 
instansi terkait (dengan catatan posisi 
UKP4 diganti dengan KSP), ditambah 
dengan Kejaksaan Agung, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 
Badan Pertanahan Nasional.Tujuan 
adanya TEPRA yang paling penting 
adalah proyek bisa segera terlaksana. 
Proyek bisa terlaksana kalau izin lahan 
sudah beres dan secara hukum tidak 
bermasalah. Dengan kehadiran TEPRA 
yang memiliki struktur seperti di atas, 
muncul optimisme baru bahwa masalah 
lahan yang berada dalam kawasan 
hutan lindung akan bisa segera diatasi. 
Apalagi, TEPRA juga tentu tidak berdiam 
diri dengan berusaha terus mem-
perbaiki masalah kelambatan proses 
pembahasan atau hal lain yang bersifat 
administratif dan prosedural.

Dengan diatasinya masalah izin lahan, 
maka masalah yang masih tersisa 
adalah harga lahan milik masyarakat. 
Sebagaimana penulis ilustrasikan pada 
proyek listrik di atas, tidak sedikit proyek 
transmisi yang kabelnya terbentang 
puluhan, bahkan ratusan kilometer 
terhambat karena belum sepakat-
nya masyarakat dengan harga yang 
ditawarkan oleh panitia pengadaan 
lahan. Masyarakat menuntut harga 
lahan yang tinggi karena beranggapan 
bahwa lahan akan dimanfaatkan oleh 
swasta (metro.sindonews.com, 14 Juni 
2013) atau lahan yang dimiliki menjadi 
satu-satunya tumpuan hidup (Bernhard 
Limbong, dalam www.pancanaka.org).

Kalaupun masalah ketidaksepakatan 
harga ini berlanjut ke proses hukum di 
pengadilan, kepastian waktu penyele-
saiannya juga belum jelas dan prosedur 
ini tentu makin menambah beban kerja 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Selain itu, masalah proses perizinan 
yang masih sangat birokratis. Con-
tohnya, proyek pengadaan Gardu 
Induk di provinsi Jambi yang terhubung 

dengan proyek transmisi kelistrikan 
belum diterbitkan izin penetapan lokasi 
proyeknya dari pemda selama kurun 
waktu tiga tahun.Hal ini terjadi lantaran 
pihak pelaksana proyek tidak bersedia 
membayar retribusi PBB atas setiap 
tower transmisi yang dianggap tidak 
memiliki dasar hukum pengenaan  
retribusi tersebut

Penutup

Paparan di atas dengan jelas  
mengelaborasi bahwa penyerapan 
anggaran pada umumnya dan belanja 
modal (infrastruktur) pada khususnya 
masih bisa dikatakan rendah dan po-
lanya masih back-loaded. Penyebabnya 
cukup beragam dan complicated, mulai 
dari lambatnya pembebasan lahan, 
perizinan dan lain-lain. Dengan kondisi 
seperti ini, dampak alokasi anggaran 
infrastruktur terhadap pertumbuhan 
ekonomi nasional sangat kecil (hanya 
0,1 persen).

Terbentuknya TEPRA adalah bagian dari 
upaya pemerintah era Jokowi – JK untuk 
memperbaiki daya serap dan polanya. 
Hadirnya TEPRA yang paling penting 
adalah mendorong agar proyek bisa 
segera terlaksana. Proyek bisa terlak-
sana kalau izin lahan sudah beres dan 
secara hukum tidak bermasalah. 

Terkait hal ini, beberapa catatan agar 
daya serap anggaran semakin optimal 
adalah pertama, bagaimana mengatasi 
harga lahan yang diminta masyara-
kat. Kedua, bagaimana agar terjadi 
percepatan deregulasi atas perizinan 
yang selama ini harus diurus oleh para 
pengelola proyek infrastruktur. Ketiga, 
bagaimana mengurangi keragu-raguan 
atau bahkan ketakutan pejabat KPA 
dalam bekerja. Fenomena ini sampai 
sekarang masih banyak terjadi lantaran 
ketakutan para KPA masuk penjara be-
gitu hasil audit menyatakan ada dugaan 
merugikan keuangan negara, keuangan 
daerah atau keuangan desa. Pasal ter-
kait dugaan ini seharusnya sampai pada 
kesamaan pemahaman dan kejelasan 
material antara pihak KPA, auditor dan 
aparat hukum. 
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DR. Marwanto Harjowiryono, MA
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kemenkeu
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Data realisasi pada kwartal II baru men-
capai sekitar 30%. Mungkin saja di akhir 
tahun bisa lebih besar tetapi masih 
diragukan. Di sisi lain, ancaman eko-
nomi global semakin kencang terutama 
dari Amerika Serikat dan Cina. Kebi-
jakan ekonomi di dua negara ini telah 
membuat rupiah terpuruk dan sangat 
mengancam stabilitas perekonomian. 

Kami melihat peran DJPB sangat  
penting untuk memberikan solusi fiscal 
bagaimana mempercepat pendistibu-
sian anggaran dan melakukan pen-
gelolaan keuangan yang lebih optimal 
sebagai bendahara negara. 

Pada kesempatan kali ini, Warta Fiskal 
akan mengangkat isu percepatan be-
lanja publik dalam kaitannya  
dengan tugas dan fungsi perbenda-
haraan dalam mendukung program-
program pemerintahan Presiden Joko 
Widodo. Narasumber berikut ini adalah 
Bapak DR. Marwanto Harjowiryono, MA. 
Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 
6 juni 1959. Meraih gelar Sarjana Eko-
nomi dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Gajah Mada (UGM) pada tahun 1983 
dan menamatkan pendidikan S2 di 
Vanderbilt University pada tahun 1991. 
Selanjutnya, gelar S3 diraih dari Sekolah 
Pascasarjana UGM pada tahun 2009. 
Mulai bekerja sebagai CPNS Kementeri-
an Keuangan pada tanggal 1 Desember 
1983. Dilantik menjadi Direktur Jenderal 
Perbendaharaan pada tanggal 27 No-
vember 2013. Berikut hasil  

wawancaranya. 

Sebagai salah satu unit eselon I pada 
Kementerian Keuangan, apa tugas 
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan? 

DJPB merupakan bagian dari Kemen-
terian Keuangan berdasarkan Per-
aturan Menteri Keuangan Nomor 206/
PMK.01/2014 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Keuangan. 
Tugas utamanya lebih pada merumus-
kan serta melaksanakan kebijakan dan 
standarisasi teknis di bidang perbenda-
haraan negara. Di sisi lain, ada beberapa 
fungsi yang melekat, seperti perumusan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang perbendaharaan negara. Terma-
suk melakukan bimbingan teknis serta 
evaluasi di bidang perbendaharaan. 

Bagaimana dengan fungsi dari sisi 
pelaksanaan anggaran (sisi belanja 
APBN)?

Kebijakan di bidang pengeluaran 
merupakan salah satu instrumen fiskal, 
selain kebijakan di bidang perpajakan, 
yang memberikan pengaruh ekonomi 
makro sekaligus faktor penting yang 
menunjang keberhasilan  
pembangunan. Jadi kedudukannya  
memang sangat strategis dari sisi 
belanja APBN

Bagaimana hubungan kerja yang 
terbangun dengan unit eselon I lainnya, 
baik dilingkungan Kementerian Keuan-
gan maupun K/L lainnya?

Menajamkan Peran  
Ditjen Perbendaharaan  
dalam Percepatan Belanja APBN
Oleh : Tim Redaksi Warta Fiskal

Belanja pemerintah menjadi satu 
hal penting dalam sistem pereko-
nomian di Indonesia. Pemerintah 
tetap menjadi sentral sumber 
pertumbuhan ekonomi. Pemer-
intah menjadi salah satu peng-
gerak perekonomian nasional. 
Janji pemerintahan Jokowi pada 
masyarakat melalu nawacita 
sangat ditentukan oleh seberapa 
besar politik fiskal, dalam hal in 
belanja negara. Fakta menunjuk-
kan realisasi belanja dibawah 
target sehingga publik merasa 
khawatir apakah target peruba-
han pada pemerintahan Jokowi 
tidak tercapai. 
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Berbicara hubungan dengan unit lain, 
baik internal maupun eksternal, dapat 
dirasakan dan diketahui dari fungsi 
yang dijalankan DJPB, yaitu melakukan 
seluruh administrasi data transaksi 
pagu, realisasi pendapatan dan realisasi 
belanja. Dalam hal ini, DJPB telah mem-
perkenalkan dan menerapkan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN) di seluruh level, terendah pada 
Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelay-
anan Perbendaharaan Negara (KPPN). 
Disamping itu, Ditjen Perbendaharaan 
melakukan koordinasi dalam forum 
Cash Planning Information Network 
(CPIN), terlibat dalam Komite Pengelo-
laan Asset dan Liabilities (ALM). 

Terkait dengan kinerja semester I 2015, 
data menunjukkan adanya  
realisasi dibawah target. Dapatkah 
Bapak menjelaskan hambatan-ham-
batannya?

Kalo kita bicara penyerapan. Itu proses 
budget cyle. Dimulai dari Kementerian/
Lembaga. Termasuk kegiatan Rakor-
bang dan Rakornas hingga menjadi 
DIPA. Orang lebih memfokuskan pada 
proses setelah terjadi DIPA. Padahal 
penting untuk memperhatikan proses 
menjadi DIPA – nya. Khusus tahun ini, 
kita menghadapi beberapa peruba-
han. Tahun ini ada sebelas perubahan 
nomenklatur Kementerian/Lembaga. 
Sehingga terjadi keterlambatan pener-
bitan DIPA dan penunjukkan pejabat 
Perbendaharaan. Satu hal yang masih 
terus terjadi adalah, persoalan kompe-
tensi. Idealnya pejabat perbendaharaan 
memiliki kemampuan dasar-dasar  
pengelolaan keuangan negara yang 
baik. Ini yang nampaknya belum 
sepenuhnya terjadi.

Publik melihat bahwa pola penyerapan 
anggaran tidak mengalami perubahan 
secara berarti. Apakah ada inovasi 
yang telah dan akan diterapkan di era 
pemerintahan Joko Widodo ini?

Persoalan rendahnya penyerapan 
saat ini diatasi dengan berbagai jurus. 
Tahun 2013, DJPB menerapkan Evaluasi 
Pelaksanaan Anggaran (EPA). Kemudian 
dilanjutkan dengan membangun sistem, 
yang dikenal sebagai Sintesa (Sistem 
Informasi Terpadu Satker). Bahkan pada 
saat awal kepemimpinan Joko Widodo, 
diimplementasikan SPAN. Pada saat 

peluncuran SPAN, Presiden memberi-
kan arahan agar belanja, seperti mis-
alnya belanja sosial, diberikan kepada 
yang berhak melalui e-money.  Segera 
Dirjen PBN, merevisi PMK Nomor 81 
Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan 
Sosial pada K/L.

Apa ada rencana strategis lainnya ke 
depan?

Ada. Pada tahun anggaran 2016, akan 
dilakukan proses pengadaan lebih awal 
yang dimulai bulan Nopember 2015. Se-
hingga pada Januari 2016, telah ditetap-
kan pemenang proyek dan pelaksanaan 
proyek diharapkan segera terealisir

Bagaimana dengan rencana e-money di 
tahun 2016 nanti?

Saat ini pemerintah telah membentuk 
Forum Sistem Pembayaran Indonesia 
(FSPI). Forum ini dibentuk untuk mewu-
judkan suatu sistem pembayaran non 
tunai yang antara lain digunakan dalam 
menyalurkan bantuan subsidi dan 
Bantuan Sosial (Bansos) kepada yang 
berhak. Contohnya adalah program 
Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia 
Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. 

Realisasi belanja infrastruktur sangat 
tergantung pada proses tender proyek-
proyek di Kementerian/Lembaga. 
Menurut Bapak, proyek K/L mana yang 
perlu diprioritaskan percepatannya?

Proses tender/lelang dilaksanakan 
dengan landasan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan APBN, Satuan 
Kerja dapat memulai proses lelang 
pengadaan barang/jasa pemerintah se-
belum DIPA tahun anggaran berikutnya 
disahkan dan berlaku efektif. Dengan 
demikian, diharapkan pengadaan ba-
rang/jasa pemerintah dapat dilakukan 
dengan cepat.

Masyarakat sering bertanya, apakah 
benar penghematan subsidi BBM dia-
lihkan untuk mendanai proyek-proyek 
infrastruktur? Bisakah dijelaskan kebi-
jakan alokasinya?

Penghematan subsidi BBM akan dialih-
kan untuk mendanai hal-hal yang lebih 
penting dan produktif, seperti pemban-
gunan infrastruktur dan kartu bantuan 
sosial (kartu sakti). Kebijakan-kebijakan 
pengalihan subsidi BBM mulai dari Ban-

tuan Langsung Sementara Masyarakat 
(BSLM) sampai dengan pembangunan 
infrastruktur dapat menjadi solusi 
jangka pendek hingga jangka panjang 
dari reformasi subsidi yang dilakukan 
pemerintah. 

Perbandingan Data Pagu  
Jumlah (Dalam Rp Triliun)

2013 2014 2015

Belanja Subsidi 
BBM 149.8 246.49 64.67

Belanja  
Infrastruktur 188.4 177.9 290.3

Sumber : DJA, Nota Keuangan APBN-P 2014 dan 2015

Tambahan anggaran diberikan untuk 
pembangunan sektor unggulan bidang 
pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, 
dan industri, kewajiban dasar  
pemerintah di bidang pendidikan, 
bidang kesehatan, dan bidang peruma-
han, pengurangan kesenjangan antar 
pendapatan rumah tangga melalui 
Kartu Keluarga Sejahtera,  
pengembangan penghidupan berkelan-
jutan, dan Program Keluarga Harapan, 
pengurangan kesenjangan antar-
wilayah, termasuk pengembangan 
wilayah perbatasan dan pembangunan 
pasar tradisional, dan pembangunan 
infrastruktur konektivitas. 

Namun demikian sepertinya masyara-
kat masih meragukan manfaat yang di-
rasakan. Bagaimana penjelasan Bapak?

Ada time lag memang untuk mem-
peroleh dampak kebijakan fiskal bagi 
masyarakat. Hal inilah yang menyebab-
kan masyarakat merasa bahwa hasil 
penghematan subsidi BBM belum dapat 
dirasakan manfaatnya. 

Terkait mengenai peran dari DJPB yang 
membawahi Direktorat Pembinaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, 
bagaimana posisi badan tersebut?  Dan 
bagaimana kaitannya dengan APBN? 
Apakah memberi manfaat? 

Manfaatnya jelas. BLU secara tidak 
langsung telah membantu pemerin-
tah dalam memperlebar ruang fiskal. 
Artinya adalah BLU dapat diandalkan 
sebagai fiscal tools yang memberikan 
kontribusi penerimaan negara yang 
cukup besar. BLU sebagai entitas 
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lembaga pemerintah telah menerapkan 
pengelolaan ala bisnis (business like) den-
gan tujuan memberikan layanan yang 
lebih efisien dan efektif. Lembaga ini 
telah melakukan pengelolaan manaje-
men keuangan berbasis hasil (kinerja) 
yang dilaksanakan dengan pendekatan 
berdasarkan perjanjian kontrak kinerja 
dengan menteri/pimpinan lembaga 
induk. Dengan pendekatan tersebut, 
maka pengelolaan keuangan BLU men-
jadi fleksibel baik dalam pelaksanaan 
anggaran, pengelolaan pendapatan dan 
belanja, pengelolaan kas, pengelolaan 
aset, termasuk kemampuannya mem-
pekerjakan tenaga professional non 
PNS yang memungkinkan pemberian 
gaji sesuai dengan kontribusinya. Kon-
tribusinya semakin meningkat dalam 
struktur APBN kita. Pada tahun 2013, 
pendapatan BLU mencapai Rp.24,6 
triliun meningkat menjadi Rp29,6 triliun 
di 2014. Pada semester I 2015 ini, 
pendapatan BLU telah mencapai Rp12,8 
triliun. Dua kali lipat dari pendapatan 

BLU periode yang sama 2014. 

Terkait dengan rencana pemerintah 
mengkonversikan transfer ke daerah 
dalam bentuk Surat Berharga Negara 
(SBN). Dapatkah Bapak menjelaskan 
latar belakang dari kebijakan tersebut?

Kebijakan ini pada awalnya berangkat 
dari adanya dana yang idle  yang menca-
pai Rp273,5 triliun. Pemerintah daerah 
lambat menyerap anggaran dan hanya 
menempatkan anggaran tersebut di 
bank. Dampaknya pemda kurang men-
dukung pembangunan, termasuk pem-
bangunan infrastruktur yang saat ini 
sedang giatnya dilaksanakan. Sebagai 
salah satu bentuk sanksi atau “punish-
ment” maka pemerintah berencana me-
nyalurkan dana transfer ke daerah tidak 
dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk 
SBN. Tujuannya idle money menjadi 
berkurang dan percepatan penyerapan 
APBD menjadi lebih baik. 

Sebagai pertanyaan penutup,  
sebagai lembaga dengan instansi  

vertikal yang cukup banyak dan terse-
bar, apa rencana ke depan organisasi 
ini dalam kepemimpinan Bapak yang 
memiliki pengalaman di berbagai 
organisasi. 

Pengelolaan perbendaharaan itu meru-
pakan satu kesatuan dengan kebijakan 
fiskal secara utuh. Pembaharuan pen-
gelolaan perbendaharaan hanya dapat 
dilakukan jika pembaharuan kebijakan 
fiskal dilakukan. Jadi ini merupakan satu 
bagian yang utuh. Harus dimulai dari 
proses perencanaan yang cepat dan 
tepat waktu. Kunci nya terletak pada 
standarisasi yang memiliki dasar hu-
kum. Karena itu penting untuk mener-
apkan SPAN, karena sistem tersebut 
tidak saja terkait dengan belanja negara, 
tetapi juga menyangkut penerimaan 
negara. Dalam SPAN ada sistem Mana-
jemen Penerimaan Negara (MPN). Saat 
ini telah menuju MPN generasi kedua. 
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Diawal pemerintahan Jokowi-JK menerbitkan beberapa kebijakan yang penuh dengan kejutan. 
Subsidi BBM yang selama ini membebani APBN, secara drastis tinggal menyisakan subsidi 
BBM jenis Solar dengan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter. Alasan pemerintah untuk 
mereformasi subsidi BBM adalah mengalihkan dana subsidi BBM untuk kegiatan ekonomi 
yang memberi manfaat besar bagi pembangunan Indonesia. Salah satu penggerak utama dari 
pembangunan ekonomi tersebut adalah badan usaha milik negara (BUMN). 

  ___________________________________________________________________________________________________
*)   Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

PMN dan Peran BUMN PT SMI  
dalam Mendorong Infrastruktur 

Oleh : Agunan P. Samosir*
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Sebenarnya, pemerintah bisa melaku-
kan kegiatan tersebut dengan dana 
belanja pusat yang dialokasikan di 
berbagai Kementerian dan Lembaga 
(KL). Biasanya, KL yang setiap tahun 
mengalokasikan anggaran infrastruk-
tur antara lain Kementerian Pekerjaan 
Umum, Kementerian Perhubungan dan 
Kementerian Energi Sumber Daya dan 
Mineral. Namun, adanya tambahan 
alokasi anggaran di tahun 2015 belum 
dapat memaksimalkan peran KL karena 
pertimbangan birokrasi yang cukup 
panjang. 

Pembangunan infrastruktur melalui KL 
seringkali tidak tuntas setiap tahunnya 
dan memerlukan ijin penyelenggaraan 
kontrak secara multi years. Contoh yang 
aktual adalah pembangunan transmisi 
ketenagalistrikan di Pulau Sumatera ti-
dak dapat dilanjutkan pada tahun 2014 
karena tidak keluarnya ijin kontrak multi 
years. Padahal, anggaran yang dise-
diakan sebesar Rp411,49 miliar dalam 
APBN 2014 dapat dicairkan sepanjang 
memenuhi persyaratan. Jaringan listrik 
di Pulau Sumatera belum terkoneksi 
sepenuhnya antar daerah. Akibatnya, 
kondisi ketenagalistrikan di Pulau Su-
matera masih terus mengalami ‘byar-
pet’ sampai saat ini.

Selain rumitnya birokrasi perenca-
naan dan pelaksanaan anggaran di KL, 
outcome dari berbagai proyek infra-
struktur belum bisa dirasakan oleh 
masyarakat setempat. Lihat saja proyek 
pembangunan dermaga dan pelabu-
han penyeberangan di Dumai, Propinsi 
Riau. Proyek infrastruktur ini dibangun 
tahun 2009 dan telah diresmikan oleh 
Wakil Presiden Boediono pada bulan 
November 2011. Total anggaran yang 
disediakan secara multi years sebesar 
Rp75 miliar. Namun, sampai saat ini 
pelabuhan tersebut tidak dapat difung-
sikan alias mangkrak karena mengalami 
kerusakan. Proyek tersebut juga belum 
diserah terimakan dari Kementerian 
Perhubungan ke Pemerintah Kota Du-
mai atau kantor unit vertikal KL di dae-
rah. Akibatnya, tidak diketahui instansi 
mana yang berhak memanfaatkan, 
merenovasi dan merawat pelabuhan 
Dumai. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
beberapa proyek infrastruktur yang 
dikerjakan oleh KL seringkali hanya 

mengejar output bukan pemanfaataan-
nya.

Peran BUMN melalui PMN

Mengingat keterbatasan KL untuk 
menyelenggarakan proyek infrastruk-
tur, pilihan lain yang memungkinkan 
terserapnya anggaran infrastruktur dan 
terjaganya kualitas proyek adalah meli-
batkan BUMN. Dengan meningkatkan 
peran BUMN, ada tiga hal yang ingin di-
capai oleh Pemerintah (Setiawan, 2015) 
yaitu (i) meningkatnya layanan publik, 
(ii) meningkatknya lapangan pekerjaan, 
dan (iii) meningkatnya kontribusi BUMN 
terhadap APBN. 

Untuk itulah, pemerintah dalam APBNP 
2015 meningkatkan alokasi anggaran 
melalui PMN terhadap BUMN di ber-
bagai bidang usaha dan sektor antara 
lain dapat dilihat pada gambar 1 berikut 
(i) bidang infrastruktur dan energi, (ii) 
sektor transportasi (iii) sektor perkebu-
nan, perikanan dan pertanian, dan (iv) 
sektor lainnya. Total PMN yang diberi-
kan ke BUMN sekitar Rp64,88 triliun. 
BUMN bidang infrastruktur dan energi 
memperoleh PMN sebesar Rp37,96 
triliun, BUMN transportasi kereta api 
dan laut memperoleh PMN sebesar 
Rp11,05 triliun, BUMN perkebunan, peri-
kanan dan pertanian memperoleh PMN 
sebesar Rp8,17 triliun, dan (iv) BUMN 
lainnya memperoleh PMN sebesar 
Rp7,70 triliun.

Tingginya dukungan pemerintah ter-
hadap BUMN di bidang infrastruktur, 
energi dan transportasi merupakan 
implementasi dari salah satu agenda 
prioritas nasional pemerintah Jokowi-JK 
yang tertuang dalam konsep Nawa Cita. 
Infrastruktur jalan tol, perkeretaapian, 
pelabuhan dan lainnya menjadi sangat 
penting untuk dilaksanakan tahun ini. 
Aksesibilitas antar daerah yang belum 
seluruhnya terkoneksi. Biaya logistik 
Indonesia yang sangat mahal yaitu 24,7 
persen dari PDB. Ketersediaan tenaga 
listrik terutama di luar Pulau Jawa 
masih belum memenuhi kebutuhan 
masyarakat.

Selain pembangkit listrik, infrastruktur 
ketenagalistrikan terutama jaringan 
transmisi menjadi salah satu pengham-
bat belum terpenuhinya rasio elektrifi-
kasi sekitar 87,35 persen di tahun 2014. 
Program pembangunan pembangkit 
35.500 megawatt (MW) merupakan 
kebutuhan yang tidak dapat dihindar-
kan dalam kurun waktu 2015-2019. 
Persoalannya bukan saja di pembang-
kit, tapi juga di pembangunan tower 
dan jaringan transmisi. Hal menarik 
yang ditemukan dilapang adalah alo-
kasi anggaran pembangunan jaringan 
transmisi dan distribusi cukup banyak 
disediakan dalam daftar isian pelak-
sanaan anggaran (DIPA) Kementerian 
ESDM khususnya di Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan (DJK). Namun dalam 

Gambar 1. PMN BUMN Infrastruktur & Energi, Transportasi, Perkebunan, Perikan-
an, Pertanian & Lainnya 2015 (miliar rupiah)

 

Infrastruktur dan 
Enegi

Transportasi

Perkebunan Perikanan 
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Lainnya

37964

11050

8170

7700

Sumber: Kemenkeu, 2015
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di beberapa ruas jalan di Pulau Suma-
tera melalui Peraturan Presiden nomor 
100 tahun 2014. Hak pengusahaan jalan 
tol di Sumatera diberikan selama 40 
tahun. Adanya dana PMN ini diharap-
kan dapat mempercepat pembangunan 
jalan tol di Sumatera. Rencananya ta-
hun 2016 dana PMN untuk PT Hutama 
Karya akan ditambah untuk perlua-
san ruas jalan tol di Sumatera dari 4 
ruas menjadi sekitar 23 ruas. Target 
dari pembangunan jalan tol di Suma-
tera bisa rampung pada tahun 2019. 
Mengingat dana PMN ini bisa diserap 
tanpa hambatan, persoalan utama yaitu 
pembebasan lahan sesegera mungkin 
diatasi sebelum dilaksanakan proyek 
kontruksinya.

Peran SMI Mendorong Infrastruktur

Hal yang menarik dari PMN ke BUMN 
adalah PT SMI. BUMN ini merupakan 
perusahaan pembiayaan yang uta-
manya untuk mendanai pembangunan 
infrastruktur. PT SMI mempunyai visi 
sebagai katalis dalam percepatan pem-

pelaksanaannya dikerjakan oleh satuan 
kerja (satker) PT PLN masing-masing 
wilayah di Indonesia. Panjangnya 
rantai birokrasi pelaksanaan kegiatan 
infrastruktur ketenagalistrikan dari KL 
sampai dengan satker mengakibatkan 
banyak proyek dilapangan menjadi ter-
hambat dan tidak selesai tepat waktu.

Problema lain yang sering dihadapi di 
lapangan adalah pembebasan lahan 
infrastruktur listrik. Pembebasan lahan 
untuk kawasan gardu induk dan tower 
relatif lebih mudah dibebaskan oleh PT 
PLN. Sedangkan pemberian kompen-
sasi untuk tanah dan bangunan yang 
dilewati kabel atau jaringan antar tower 
seringkali menghadapi hambatan dari 
pemilik lahan. Harga kompensasi ham-
pir selalu berubah saat diimplementa-
sikan. Pemilik lahan keberatan dengan 
harga yang ditawarkan oleh PT PLN 
karena nilai tanah dan bangunan yang 
dilewati oleh jaringan transmisi listrik 
menjadi rendah dan bentuknya adalah 
kompensasi, bukan pembebasan lahan. 
Padahal PT PLN dalam menilai pem-
berian kompensasi juga sudah meng-
gunakan jasa penilai (appraisal) dengan 
harga yang sesuai dengan mekanisme 
pasar. Masalah ini tidak tuntas karena 
waktu yang tersedia hanya untuk satu 
tahun anggaran dari Kementerian 
ESDM.

PT PLN memperoleh dana PMN sebesar 
Rp5 triliun tahun 2015. Dana terse-
but akan digunakan untuk melanjut-
kan pembangunan pembangkit dan 
transmisi listrik yang masuk dalam 
proyek 10.000 MW yang tidak selesai 
di era pemerintahan SBY-Boediono. 
Selain menggunakan dana internal 
PT PLN, dana PMN diharapkan dapat 
menuntaskan masalah-masalah yang 
dihadapi selama ini seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya yaitu pembe-
basan lahan transmisi dan pemberian 
kompensasi lahan yang dilewati tower. 
Fleksibilitas penggunaan anggaran yang 
berasal dari PMN jauh lebih mudah 
diserap oleh PT PLN dibandingkan 
menggunakan anggaran Kementerian 
ESDM. Anggaran yang sebelumnya 
berada di KL bisa efektif bila dialihkan 
ke PMN PT PLN. Transparansi dan 
akuntabilitas penggunaan dana lebih 

Jokowi-JK. BUMN PT Hutama Karya 
memperoleh PMN sebesar Rp3,6 triliun, 
PT Waskita Karya memperoleh PMN 
sebesar Rp3,5 triliun dan PT Adhi Karya 
memperoleh sebesar Rp1,4 triliun (lihat 
gambar 2). PT Hutama Karya yang telah 
memperoleh hak pengusahaan jalan tol 

mudah dipertanggungjawabkan. Kuali-
tas dari proyek infrastruktur listrik lebih 
terjamin bila dikerjakan oleh PT PLN 
karena perusahaan memiliki kepent-
ingan besar dalam meningkatkan jasa 
layanan penyediaan tenaga listrik ke 
masyarakat. Selain itu, secara otomatis 
biaya perawatan dan pemeliharaan 
infrastruktur listrik menjadi beban dari 
PT PLN. Hal inilah yang membedakan 
proyek infrastruktur yang dikerjakan 
oleh BUMN dibandingkan Kementerian 
atau Lembaga pemerintah.

Pemberian PMN untuk BUMN in-
frastruktur yang besar juga menjadi 
sasaran dari program pemerintahan 

 
Gambar 2. PMN BUMN Infrastruktur & Energi 2015 (miliar rupiah)
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Gambar 3 .Kinerja Keuangan PT SMI 2010-2014
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bangunan infrastruktur nasional. Ada-
pun misi PT SMI antara lain (i) menjadi 
mitra strategis yang memberikan nilai 
tambah dalam pembangunan infra-
struktur di Indonesia, (ii) menciptakan 
produk pembiayaan yang fleksibel, dan 
(iii) menyediakan pelayanan berkualitas 
dengan tata kelola yang baik. Total aset 
PT SMI tahun 2014 sebesar Rp9,16 tril-
iun dengan pendapatan usaha sebesar 
Rp592,29 miliar dan laba bersih tahun 
berjalan 2014 sebesar Rp248,12 miliar. 
Pendapatan usaha dan laba bersih 
tahun 2014 meningkat drastis diband-
ing tahun 2010 yang hanya sebesar 

Rp82,11 miliar dan Rp41,10 miliar. Kin-
erja keuangan PT SMI tahun 2010-2014 
dapat dilihat pada gambar 2.

Dalam APBN Perubahan 2015, PT SMI 
merupakan BUMN penerima PMN 
terbesar dari 39 BUMN. PT SMI adalah 
salah satu BUMN di bawah  
Kementerian Keuangan yang mem-
peroleh PMN. Dana PMN yang di-
peroleh PT SMI adalah Rp20,3 triliun.  
Bandingkan dana PMN yang diterima 
oleh perusahaan jasa kontruksi pada 
gambar 3 yaitu PT Hutama Karya, PT 
Waskita, dan PT Adhi Karya, perusahaan 

penyedia tenaga listrik yaitu PT PLN 
baik dari pembangkit, transmisi maupun 
distribusi listrik. Salah satu tujuan 
dari peningkatan dana PMN ke PT SMI 
adalah menjadikan PT SMI sebagai bank 
infrastruktur. Arah dan kecendrungan 
menjadi bank infrastruktur dimulai  
dengan meleburkan dan menutup 
badan layanan usaha (BLU) di  
Kementerian Keuangan yaitu Pusat 
Investasi Pemerintah (PIP). Adapun aset 
PIP sebesar Rp18,3 triliun akan dialih-
kan ke PT SMI (Badan Anggaran, Januari 
2015)

Besarnya dana PMN untuk PT SMI perlu 
diawasi secara terus menerus. Adanya 
kemungkinan dana PMN lebih  
banyak dimanfaatkan oleh swasta 
secara komersial tetapi memiliki bisnis 
usaha yang berisiko tinggi.  
Pembiayaan infrastruktur melalui PT 
SMI lebih baik diberikan ke sektor yang 
mampu menciptakan lapangan kerja. 
Proyek tersebut antara lain  
(i) pembangunan transmisi dan gardu 
induk yang dilaksanakan oleh PT PLN,  
(ii) pembangunan kereta rel listrik 
(KRL) dari bandara halim – manggarai 
– sudirman - tanah abang – pluit - ban-
dara soekarno hatta, dan (iv) pemban-
gunan jalan rel kereta api di Sumatera 
dan Sulawesi. PT SMI bisa melakukan 
inisiasi pembangunan stasiun terbesar 
Indonesia di wilayah Manggarai - DKI 
Jakarta melalui proyek konsultasi. Pem-
bangunan stasiun di Manggarai tidak 
dapat ditunda lagi untuk memperlancar 
dan meningkatkan arus  
penumpang KRL di wilayah Jabodeta-
bek. Target pemerintah untuk  
mengangkut penumpang di wilayah 
Jabodetabek dari 600.000  
penumpang per hari tahun 2014 men-
jadi 1,2 juta penumpang per hari pada 
tahun 2019 tidak bisa hanya diharapkan 
dari penambahan sarana KRL. 
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Oleh: Joko Tri Haryanto *)  

Perkuat Akuntabilitas Anggaran  
di Daerah

Presiden mewacanakan adanya alokasi Dana Kabupaten/Kota dengan besaran Rp100 miliar. 
Dana tersebut nantinya akan diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang telah memiliki 
dokumen perencanaan penganggaran program yang akuntabel, khususnya dari sisi pem-
bangunan infrastruktur. Harapannya, dengan adanya tambahan alokasi dana tersebut maka 
laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin meningkat. Peningkatan 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya diharapkan mampu 
memperbaiki derajat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam kesempatan lain-
nya, perwakilan pemerintah juga menyampaikan info bahwa kepada masing-masing daerah 
yang dianggap memiliki indikator keberhasilan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi 
daerah serta pengendalian inflasi, akan mendapatkan tambahan alokasi Dana Insentif Dae-
rah (DID). Besarannya pun diharapkan cukup signifikan sehingga mampu menjadi semacam 
perangsang kepada daerah untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik di kelasnya masing-
masing.    
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Permasalahannya, alokasi dana APBN 
yang dianggarkan kepada daerah seb-
etulnya sudah relatif signifikan, bahkan 
cenderung terus meningkat setiap 
tahunnya. Besarannya pun kini hampir 
mendekati besaran anggaran Kemen-
terian/Lembaga (K/L). Dalam APBN-P 
2014 misalnya alokasi belanja K/L 
sebesar Rp602,9 triliun sementara be-
lanja Trasnfer ke Daerah (TkD) mencapai 
Rp596,5 triliun. APBN-P 2015 bahkan 
mencatat alokasi TkD sebesar Rp664,1 
triliun sudah melampaui belanja K/L 
sebesar Rp647,3 triliun.

Sejak APBN-P 2014 pun pemerintah su-
dah menambahkan alokasi Dana Desa 
(DD) sebagai bentuk komitmen sesuai 
amanat Undang-undang (UU) Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa serta 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber Dari APBN. Alokasi DD tentu 
ditujukan bagi percepatan pembangu-
nan pedesaan sebagai ujung tombak 
pelayanan kepada masyarakat. Secara 
regulasi, DD wajib dikelola secara tertib, 
taat kepada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatuhan serta mengutamakan 
kepentingan masyarakat setempat. 
Penyelenggaraan pemerintahan Desa 
nantinya wajib menganut asas desen-
tralisasi dan tugas pembantuan. Asas 
desentralisasi menimbulkan pendanaan 
internal Desa (APBD Desa), sementara 
asas tugas pembantuan memberikan 
peluang bagi Desa memperoleh sumber 
pendanaan dari pemerintahan yang ada 
diatasnya (APBN, APBD Provinsi, APBD 
Kab/Kota).

Awasi Penggunaannya

Sayangnya, berdasarkan hasil kajian 
Spending Performance Dalam Menda-
nai Pelayanan Publik yang dilakukan 
pemerintah, kualitas belanja pemerin-
tah daerah justru masih menyisakan 
tanda tanya besar. Dari sisi penyerapan 
belanja misalnya, setiap tahunnya 
senantiasa memperlihatkan pola yang 
sama: rendah dari Triwulan I hingga 
III, namun tiba-tiba melejit di Triwulan 
ke-IV. Pola belanja seperti ini, selain 
tidak sesuai dengan perencanaan yang 
sudah ditetapkan dalam DPA SKPD juga 

menimbulkan potensi terjadinya kesuli-
tas likuiditas APBD pada saat kenaikan 
belanja terjadi. Proses penetapan APBD 
dibanyak daerah juga sering mengalami 
keterlambatan. Akibatnya proses pen-
gadaan berbagai kebutuhan infrastruk-
tur mendasar menjadi tertunda dan 
dampaknya pelayanan publik menjadi 
terkendala. 

Alokasi belanja di hampir seluruh 
daerah juga menunjukkan dominasi 
belanja rutin kepegawaian yang sifatnya 
administratif. Dan hal ini sepertinya 
sudah menjadi rahasia umum bahwa 
alokasi TkD khususnya DAU, habis 
untuk belanja gaji pegawai di daerah. 
Sementara fungsi pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi justru menjadi 
terbengkalai. Akibatnya kebijakan oto-
nomi daerah dari sisi kewenangan serta 
desentralisasi fiskal dari sisi pendanaan, 
yang awalnya diupayakan untuk men-
ciptakan kemandirian di daerah, justru 
bertransformasi menjadi pola keter-
gantungan yang luar biasa bagi daerah 
terhadap pemerintah pusat. 

Hal ini tentu wajib menjadi perha-
tian serius bagi pemerintah, terlebih 
percepatan pembangunan daerah dan 
desa menjadi salah satu agenda utama 
pemerintahan baru sebagaimana yang 
tercantum dalam Nawa Cita ketiga 
”membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah 
dan desa dalam kerangka negara  
kesatuan”. 

Dalam acara Musrenbangda di Provinsi 
Jawa Timur, Menteri Keuangan (Men-
keu) mengingatkan bahwa dalam 
APBN-P 2015, pemerintah telah 
menetapkan beberapa kebijakan re-
formasi terkait TkD ini. Pertama, upaya 
berkelanjutan untuk menciptakan 
kapasitas fiskal daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah melalui 
penggalian PAD yang tepat. Kedua, 
mengurangi ketimpangan sumber 
pendanaan pemerintahan pusat dan 
daerah sekaligus kesenjangan ketimpa-
ngan pendanaan pemerintahan antar 
daerah. Berikutnya adalah meningkat-
kan kuantitas dan kualitas pelayanan 
publik di daerah serta mengurangi 
kesenjangan pelayanan publik antar 
daerah. Keempat, memprioritaskan pe-

nyediaan pelayanan dasar di daerah ter-
tinggal, terluar, terpencil, terdepan serta 
pasca bencana. Kelima, mendorong 
pertumbuhan ekonomi melalui pemban-
gunan infrastruktur dasar baik melalui 
dana Transfer ke Daerah maupun PAD. 
Keenam, mendorong peningkatan 
kualitas pengelolaan keuangan daerah 
yang lebih efisien, efektif, transparan 
dan akuntabel. Ketujuh, peningkatan 
kualitas pengalokasian Transfer ke Dae-
rah dengan tetap memperhatikan aspek 
akuntabilitas dan transparansi sekaligus 
meningkatkan mekanisme evaluasi dan 
monitoringnya.       

Menkeu juga menyebutkan bahwa di 
tahun 2016, pemerintah sendiri telah 
menyusun rencana kebijakan strategis 
TkD dan DD diantaranya: memenuhi 
arahan Presiden terkait penyediaan 
dana block grant pembangunan infra-
struktur 100 miliar per kabupaten/kota, 
melanjutkan affirmative policy terkait DAK 
untuk daerah-daerah tertinggal, terluar, 
terpencil serta kapasitas pemerintahan-
nya belum memadai dalam memberikan 
fungsi pelayanan publik.

Berikutnya adalah kebijakan penga-
lokasian DAU tetap difokuskan untuk 
mengurangi ketimpangan fiskal antar 
daerah sehingga bobot terbesar wajib 
diberikan kepada daerah-daerah dengan 
kapasitas fiskal rendah. Terakhir adalah 
pemenuhan alokasi DD sebesar 10% dari 
dan diluar dana TkD. Rencana tersebut 
kemudian diapresiasi secara positif oleh 
beberapa pengamat. Meskipun dini-
lai normatif, namun rencana tersebut 
menawarkan konsep reformasi kebi-
jakan anggaran di daerah. 

Terkait tingginya beban alokasi belanja 
pegawai di daerah, melalui draft revisi UU 
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perim-
bangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
pemerintah berusaha membatasi porsi 
belanja pegawai maksimal 50% dari total 
Belanja Daerah. Jika belanja pegawai 
dapat dibatasi hingga maksimal 50%, 
maka alokasi belanja pembangunan dan 
infrastruktur pelayanan umum dapat 
ditingkatkan di level yang signifikan. 
Dalam konteks kekinian, pemerintah 
juga mewajibkan masing-masing daerah 
untuk membatasi alokasi belanja pega-
wainya demi mengakomodasi kebutu-
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han Pilkada serentak yang akan segera 
dijalankan.

Dalam kacamata penulis, keseluruhan 
langkah tersebut sekiranya cukup baik 
namun perlu disempurnakan dengan 
beberapa kebijakan mendasar lainnya. 
Reformasi formula penghitungan DAU 
misalnya menjadi catatan yang perlu 
diperhatikan khususnya dari aspek 
transparansi dan akuntabilitas. Alokasi 
dasar belanja pegawai daerah juga wajib 
dikeluarkan dalam formulasi penghitun-
gan DAU. Jika tidak, selamanya beban 
belanja pegawai daerah akan selalu 
membebani APBN.

Catatan berikutnya terkait dengan 
komposisi besaran DAU dan DAK. 
Sebagai mekanisme anggaran yang 
bersifat spesifik (ear marking), DAK 
sepertinya perlu diperluas komposisinya 
demi menciptakan pertumbuhan dan 
pembangunan di daerah. DAU justru 
perlu untuk ditinjau kembali besaran-
nya seiring dengan pembatasan belanja 
pegawai, karena faktanya DAU hanya 
merepresentasikan belanja pegawai 
semata. Mekanisme evaluasi dan 
transparansi kebijakan anggaran daerah 
juga perlu dipertegas. Instrumen reward 
and punishment  perlu benar-benar 
dijalankan sesuai sistem penganggaran 
kinerja.

Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah 
mekanisme audit belanja. Hal ini layak 
untuk di kedepankan sebagai salah satu 
metode evaluasi serta monitoring kuali-
tas belanja di daerah. Menjelang pelak-
sanaan Pemilu 2014 tahun lalu, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah 
bermaksud mengadakan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (PDTT) atau 
lebih dikenal sebagai investigasi terha-
dap belanja Pemda, khususnya terkait 
alokasi bantuan sosial (bansos), belanja 
barang serta belanja modal. Audit ini 
diperlukan demi mengurangi peningka-
tan risiko penyimpangan pengelolaan 
keuangan publik, yang nantinya berpo-
tensi meruntuhkan sisi akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan keuangan 
negara. 

Kebutuhan investigasi ini juga makin 
diperkuat dengan fakta makin mening-
katnya intensitas belanja barang, modal 
dan bansos di daerah menjelang Pemilu 
2014 tersebut. Bahkan di beberapa dae-

rah, intensitas ini marak terjadi setiap 
menjelang Pilkada. Pihak incumbent 
tentu sangat diuntungkan dengan 
mekanisme tersebut. Selain kampanye 
terselubung, mekanisme ini sekaligus 
dijadikan ajang memperkaya diri.

Audit BPK ini nantinya akan membuka 
ranah substansi dari pola belanja di 
daerah itu sendiri, selain investigasi 
pola belanja barang, sosial dan bansos. 
Bagaimana arah belanja di daerah, 
kaitannya dengan pencapaian tujuan 
pelayanan masyarakat, pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan 
daerah wajib menjadi ukuran kinerja 
utama. Dengan demikian, ke depan-
nya diharapkan masing-masing daerah 
akan berlomba-lomba menggunakan 
anggarannya dengan sebijaksana 
mungkin.

Untuk mempercepat terciptanya  
kesadaran belanja di daerah yang bi-
jaksana tersebut, pemerintah mungkin 
dapat menciptakan sistem reward and 
punishement. Untuk daerah yang terbukti 
menjalankan pola belanja yang ber-
tanggung jawab dan akuntabel serta 
mengedepankan aspek pelayanan 
publik, dapat diberikan insentif tamba-
han dana yang diambilkan dari pengu-
rangan anggaran daerah lainnya yang 
kebetulan mendapatkan punishement 
akibat pengelolaan belanja yang tidak 
bijaksana.

Kelimpahan dana pasca reformasi 
kebijakan subsidi BBM juga dapat dija-
dikan sumber insentif tambahan dana 
tersebut, jika memang regulasi belum 
mendukung adanya pelimpahan dana 
kepada suatu daerah akibat pemo-
tongan dana di daerah lainnya. Yang 
terpenting di sini adalah bagaimana 
menciptakan sistem insentif yang akan 
mengurangi keinginan daerah untuk 
membelanjakan anggarannya secara 
tidak bijaksana.

Jika sistem tersebut nantinya dapat 
berjalan sesuai yang diharapkan maka 
pola yang sama dapat diterapkan untuk 
kebijakan alokasi dana ke daerah yang 
lainnya seperti DD, DID maupun Dana 
Kabupaten/Kota yang sedang diwa-
canakan. Perlu di catat bahwa di tahun 
2015 ini, beberapa Desa diharapkan 
sudah mulai mengelola DD tersebut. 
Menurut hitungan pemerintah, alokasi 

DD meliputi: Pulau Jawa dan Sumatera 
memperoleh alokasi terbesar Rp3,6 
triliun dan Rp1,86 triliun. Menyusul 
kemudian Provinsi Papua Rp1,37 triliun, 
Sulawesi Rp878,6 miliar, Kalimantan 
Rp852,7 miliar, kemudian Bali, NTT, NTB 
sebesar Rp500,3 miliar. Di Pulau Jawa 
sendiri, Provinsi Jawa Timur mendapat-
kan alokasi terbesar Rp1,16 triliun den-
gan jumlah kabupaten/kota sebanyak 
30. Dengan mempertimbangkan jumlah 
daerah, maka Provinsi Papua mem-
peroleh alokasi terbesar Rp1,17 triliun 
untuk 29 kabupaten/kota. 

Jika merujuk kepada pasal 2 PP No 60 
Tahun 2014, maka disebutkan bahwa 
DD harus dikelola secara tertib, taat ke-
pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan 
dan bertanggung jawab dengan mem-
perhatikan rasa keadilan dan kepatuhan 
serta mengutamakan kepentingan 
masyarakat setempat. Sayangnya, di 
dalam regulasi tersebut, tidak diatur 
lebih detail sanksi dan punishment apa 
yang akan diberikan jika ternyata Desa 
tidak mengelola dana secara bijaksana. 
Karenanya kemudian muncul ketakutan 
dari semua pihak bahwa Dana Desa 
hanya akan mengulang efek negatif dari 
mekanisme TkD, yaitu diantarannya 
adanya pandangan dari daerah bahwa 
otonomi sebagai mekanisme potong 
kompas (short-cut) demi mendapatkan 
alokasi anggaran mandiri. 

Padahal, DD sebetulnya memiliki po-
tensi luar biasa dalam upaya memper-
cepat pertumbuhan dan pembangunan 
desa dalam rangka mengatasi berbagai 
persoalan yang selama ini ada. Namun 
bagaimana menjaga supaya peman-
faatan tersebut tetap di koridor yang 
diharapkan, tentu menjadi PR bersama 
seluruh elemen bangsa di Indonesia. 
Harapannya, dengan anggaran yang 
meningkat maka desa dan seluruh dae-
rah di Indonesia akan dapat mengem-
bangkan kualitas dan kesejahteraan 
masyarakatnya. Masyarakat desa dan 
daerah yang berkualitas, tentu menjadi 
input yang membawa Indonesia ke arah 
masa depan yang lebih gemilang. Untuk 
itu mari kita wujudkan seluruh mimpi-
mimpi tersebut, mumpung belum 
terlambat.
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Reformasi Subsidi BBM:  
Mencari Jalan Tengah
Oleh: Hidayat Amir  *)

http://msports.net/

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan FIskal



WARTA FISKAL | EDISI  #3/2015
30

OPINI

Yang kedua, subsidi BBM menyedot 
sumber daya APBN dan mengambil 
oportunitas untuk belanja produktif 
yang lain. APBN selalu mengalami  
keterbatasan untuk memenuhi 
program-program pemerintah. Oleh 
karenanya pemerintah harus me-
masang prioritas yang ketat. Namun 
sejak lima tahun terakhir belanja 
subsidi BBM terus meningkat dan 
puncaknya mencapai sebesar Rp240 
triliun pada 2014. Bahkan hampir se-
tiap tahun realisasinya melebihi pagu 
yang dipatok dalam APBN. Secara 
kumulatif belanja subsidi BBM selama 
lima tahun terakhir mencapai Rp909,5 
triliun. Suatu angka yang fantastis. 

Apatah lagi di saat yang sama pemer-
intah memerlukan dana yang banyak 
untuk percepatan pembangunan infra-
struktur, termasuk infrastruktur energi, 
energi baru-terbarukan, pangan, dan 
transportasi. Lima tahun kita kehilan-
gan oportunitas untuk pengembangan 
energi alternatif menuju transisi energi 
yang smooth dari sumber energi fosil ke 
energi nonfosil. Kehilangan kesempa-
tan mentransformasi diri dari keter-
gantungan atas energi impor kepada 
kemandirian energi, yang potensinya 
begitu berlimpah. Kehilangan oportu-
nitas untuk melakukan modernisasi 
infrastruktur pertanian dan pengolahan 
pascapanen. Kehilangan oportunitas 

yang sama untuk pengembangan 
sistem transportasi yang modern dan 
efisien. Karena sumber dana yang ada 
tersedot untuk alokasi belanja subsidi 
BBM.

Yang ketiga, subsidi BBM memberi-
kan eksposur risiko terhadap belanja 
APBN. Hal ini bermuara dari penerapan 
formula subsidi BBM terbuka. Artinya 
setiap ada unsur volatilitas variabel 
eksternal, baik itu harga minyak dunia 
atau kurs nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika, maka risiko atas volatili-
tasnya akan dibebankan kepada APBN. 
Hal ini terjadi ketika harga jual BBM ber-
subsidi kepada konsumen diperlakukan 
tetap, sementara biaya penyediaannya 

 
Gambar-1: Nilai Subsidi BBM dan Proporsi terhadap Belanja APBN
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Salah satu problem berulang yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dalam dasawarsa terakhir ialah pos belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). 
Mengapa demikian? Yang pertama ialah bahwa subsidi BBM secara kasat mata tidak tepat 
sasaran; subsidi BBM lebih dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu dibanding den-
gan yang dinikmati oleh masyarakat tidak mampu. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati 
oleh masyarakat yang melakukan konsumsi BBM lebih banyak, sementara masyarakat 
miskin atau tidak mampu bukan pada kelompok tersebut. Hasil olahan data Susenas 2008 
menunjukkan bahwa 77% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok 20% masyarakat terkaya. Ini 
dukungan kuantitatif statistik atas fakta yang sudah kasat mata itu.
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oleh pemerintah bisa berfluktuasi ter-
gantung terjadinya fluktuasi harga jual 
minyak internasional dan nilai tukar ru-
piah terhadap dolar Amerika (Amir 2007, 
2008a, 2008b, 2012). Hal ini diperparah 
oleh nilai impor minyak (minyak mentah 
dan hasil minyak) yang terus meroket 
untuk memenuhi kebutuhan domestik 
yang semakin meningkat.

Eksposur risiko ini tidaklah menjadi 
besar apabila kedua variabel tersebut 
tidak mengalami volatilitas yang tinggi. 
Namun sebagaimana diketahui bahwa 
semenjak tahun 1998, Indonesia telah 
merubah rezim nilai tukarnya menjadi 
mengambang bebas (free floating) 
 sebagai respon krisis moneter yang 
terjadi. Dalam rezim ini, selama ta-
hun 2003-2013 sebagai contoh nilai 
tukar rupiah bergerak dalam rentang 
Rp8.100,00 – Rp12.300,00 per do-
lar Amerika. Begitu pun yang terjadi 
dengan harga minyak internasional. 
Harga minyak internasional Indonesia 
(Indonesia Crude-oil Price/ICP) bergerak 
fluktuatif dalam rentang USD25 – 
USD115 per barel. Sebagai akibat dari 
adanya fluktuasi dalam dua variabel 
utama tersebut maka besaran Subsidi 
BBM dalam APBN pun berfluktuasi 

dalam rentang Rp30 triliun – Rp212 
triliun, walaupun tercatat sepanjang ta-
hun 2003-2013 telah terjadi delapan kali 
penyesuaian harga BBM (Amir, 2015).

Dalam hal penyesuaian harga BBM, 
formulasi subsidi BBM yang ada pun 
tidak hanya kurang mampu untuk 
menekan eksposur risiko dalam APBN 
namun juga menimbulkan setidaknya 
tiga kali ketegangan politik di dalam 
proses pengambilan keputusannya, 
yaitu sebagaimana yang terjadi pada 
tahun 2005, 2008, dan 2012. Selain itu, 
setiap penyesuaian harga BBM selalu 
diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi. 
Hal ini tentu mengakibatkan daya 
beli masyarakat menjadi berkurang. 
Mempertimbangkan antara lain be-
berapa masalah tersebut di atas, maka 
pemerintah mengambil kebijakan untuk 
mereformasi subsidi BBM. 

Jalan Tengah Subsidi BBM

Muara dari permasalahan ini ialah bah-
wa mekanisme penyesuaian harga BBM 
bersubsidi yang ada sudah tidak layak 
lagi dipertahankan. Selain menimbulkan 
kegaduhan politik, formulasi yang ada 
juga menyimpan berbagai permasala-
han kronis sebagaimana telah diuraikan 
di atas. 

Melihat berbagai fenomena tersebut 
maka perlu dicarikan mekanisme harga 
yang baru. Suatu mekanisme yang tidak 
hanya mampu mengeliminasi risiko 
politik tetapi juga menjadi solusi bagi 
semua permasalahan yang menyertain-
ya. Penulis mengusulkan mekanisme 
penyesuaian harga jual eceran BBM 
yang dilakukan secara pekanan (Amir 
2012, 2015). 

Mengapa alternatif ini lebih baik? Ada 
beberapa argumentasi yang mendu-
kung mekanisme ini. Pertama, tetap 
memberikan ruang bahwa peneta-
pan APBN adalah sebuah keputusan 
politik, yaitu dalam hal memutuskan 
berapa alokasi belanja APBN ber-
dasarkan asumsi-asumsi yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan alokasi ini, 
dengan mempertimbangkan estimasi 
volume konsumsi maka dapat dihitung 
berapa subsidi pemerintah terhadap 
harga BBM per liternya. Mekanisme ini 
dilakukan dalam mekanisme pemba-
hasan APBN dan akan ditinjau ulang 
dalam pembahasan APBN-Perubahan. 
Ruang diskusi diisi dengan pembahasan 
berapa potensi pendapatan APBN yang 
berasal dari minyak – berdasarkan 
patokan asumsi yang telah ditetapkan, 

Gambar-2: Nilai Impor Minyak Indonesia (CIF, million USD)
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serta berapa alokasi untuk belanja 
subsidi BBM. Diskusi akan lebih terbuka 
untuk membahas program konversi 
energi, pengembangan energi alternatif, 
program efisiensi energi, dan strategi 
transisi energi dari energi fosil menuju 
energi nonfosil dengan segala kon-
sekuensinya.

Kedua, penyesuaian harga dilakukan 
oleh pemerintah sebagai pelaksana 
APBN. Setiap ada pergerakan (baik naik 
atau turun) harga ICP rata-rata pekanan 
dan/atau nilai kurs dollar Amerika dari 
asumsi yang ditetapkan dalam APBN 
maka akan segera direspon dengan 
penyesuaian harga BBM. Penye-
suaian harga BBM secara pekanan 
akan mengeliminasi kegaduhan politik 
yang selalu muncul dalam kenaikan 
harga BBM. Amplitudo penyesuaian 
harga BBM yang relatif kecil - karena 
segera direspon dalam sepekan tanpa 
menunggu diakumulasikan dalam 
periode yang lama - tidak akan memiliki 
daya ungkit untuk menjadi isu politik. 
Frekuensi pekanan juga tidak memberi 
ruang adanya eskalasi kepentingan 
politik. 

Ketiga, risiko perubahan harga minyak 

tidak hanya menjadi beban pemerintah 
dalam bentuk lonjakan belanja subsidi 
BBM. Pembeli pun ikut menanggung 
risiko kenaikan harga. Hal ini akan me-
ningkatkan sensitivitas pola konsumsi 
terhadap harga. Penjual pun akan 
menanggung risiko kenaikan harga, 
merespon penurunan volume kon-
sumsi dengan melakukan efisiensi atau 
dengan membuka peluang penyediaan 
energi alternatif yang lebih kompetitif. 
Singkatnya, skema ini memberikan 
manajemen risiko harga yang lebih baik.

Keempat, dalam hal terjadi kenaikan/
penurunan harga yang relatif besar 
secara terus-menerus dalam periode 
yang cukup panjang, pemerintah ber-
tindak sebagai buffer untuk melakukan 
smoothing harga. Hal ini menjadi bagian 
penting peran pemerintah untuk men-
jaga konsumen domestik dari risiko vol-
atilitas harga BBM. Salah satu pendeka-
tan yang bias dilakukan ialah dengan 
menentukan harga BBM dengan moving 
average atas harga BBM beberapa bulan 
sebelumnya. Apabila untuk menjaga 
stabilitas harga ini diperlukan tamba-
han belanja subsidi BBM maka dapat 
dialokasikan dalam mekanisme APBN-

Perubahan atau dengan menggunakan 
alokasi dana kontijensi pemerintah.

Kelima, mekanisme penyesuaian harga 
BBM pekanan juga akan mengeliminasi 
reaksi harga-harga komoditas lain yang 
berlebihan, yang biasanya dipenga-
ruhi oleh faktor psikologis kenaikan 
harga BBM yang relatif besar. Dengan 
demikian, tidak akan terjadi tekanan 
risiko terhadap inflasi yang relatif besar. 
Fakta terhadap hal ini telah terbukti 
dalam beberapa bulan setelah refor-
masi subsidi BBM.

Terakhir, formulasi harga BBM ini masih 
sejalan dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor Perkara 002/PUU-
1/2003 tentang Permohonan Uji Formil 
dan Materiil terhadap UU No. 22/2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi yang 
telah ditindaklanjuti oleh pemerintah 
dengan menerbitkan PP No. 30/2009 
tentang Perubahan atas PP No. 
36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi yang mengubah 
pasal 72 menjadi berbunyi: “Harga Ba-
han Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur 
dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.”

Penutup

Gambar-3: Ilustrasi Fluktuasi Harga Minyak dan Nilai Tukar

 

Sumber: Bloomberg 
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Rezim baru dibawah kepemimpi-
nan Jokowi-JK bergerak cepat untuk 
melakukan reformasi struktur APBN, 
menggeser alokasi belanja konsumtif 
menuju belanja produktif. Walaupun 
perubahan harga pada 18 November 
2014 terkesan reaktif dan masih mengi-
kuti pola lama perubahan harga BBM, 
namun hal ini segera dikoreksi dengan 
mekanisme subsidi tetap untuk Solar 
sebesar Rp1.000,00 per liter dan peng-
hapusan subsidi untuk Premium sejak 
1 Januari 2015. Perubahan ini sema-
kin dimatangkan dalam pembahasan 
APBN-Perubahan 2015 dengan men-
gakomodasi doktrin Nawacita dalam 
program pembangunannya. Penurunan 
harga minyak dunia menambah kon-
dusif proses reformasi subsidi BBM ini. 
Pemerintah memang belum mengako-
modasi sepenuhnya gagasan penulis 
dan memilih proses penyesuaian harga 
dua pekanan pada awalnya dan kembali 
merevisi menjadi makanisme penye-
suaian harga secara bulanan sejak 
Februari 2015. Namun demikian, hal 

ini merupakan hal-hal teknis yang bisa 
saja disesuaikan. Yang jelas reformasi 
subsidi BBM ini telah menggeser peran 
pemerintah dari menanggung seba-
gian beban harga BBM (subsidi harga) 
menjadi buffer risiko fluktuasi harga dan 
penjamin ketersediaan dan distribusi 
BBM melalui Pertamina. Yang utama, 
reformasi subsidi BBM ini telah men-
gakhiri hilangnya oportunitas belanja 
APBN untuk subsidi yang salah sasaran 
selama ini, melakukan koreksi dan men-
ciptakan ruang fiskal yang memadai 
untuk belanja produktif dalam penca-
paian tujuan pembangunan. Untuk ini 
kita semua berhak mengawasi proses 
implementasinya. 

Gambar-4: Reformasi Subsidi BBM: Ilustrasi Pola Perubahan Harga 
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Subsidi Pertanian dan  
Pengelolaan Pertanian Dalam 

Dua Perspektif:  
Perancis dan Indonesia

Pertanian sebagai salah satu sektor usaha yang dilakukan masyarakat merupakan sek-
tor usaha yang sejak dahulu kala memang menjadi mata pencaharian yang penting bagi 
keberlangsungan dan kehidupan masyarakat di suatu negara. Melihat pentingnya peranan 
pertanian tersebut, artikel ini ingin mencoba melihat dua pengalaman negara yang berbeda 
dalam mengelola pertanian mereka, terutama masalah subsidi maupun pola perdagan-
gan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Tulisan ini mengangkat dua negara, yaitu 
Perancis dan Indonesia yang tentunya memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda. 
Negara yang pertama dibahas adalah negara Perancis dan diikuti oleh negara Indonesia.

Oleh: Rostamaji Korniawan  *)

http://msports.net/

  ___________________________________________________________________________________________________
*)Staf Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekjen, Kemenkeu
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Pertanian Perancis
Perancis merupakan negara Eropa 
yang tergabung ke dalam Uni Eropa 
sejak Uni Eropa pertama kali didirikan. 
Perancis masih tetap menjadi negara 
di benua Eropa yang menghasilkan 
komoditas pertanian paling besar bila 
dibandingkan dengan negara – negara 
Eropa lainnya. Berkat peran Charles 
De Gaulle, Presiden Perancis tahun 
1959 sampai dengan tahun 1969, 
Common Agricultural Policy (CAP) 
menjadi pedoman negara - negara Uni 
Eropa dalam memberdayakan perta-
nian di Uni Eropa. CAP sendiri ber-
prinsip bahwa pertanian di Uni Eropa 
merupakan kesatuan dari market 
unity, community preference, dan financial 
solidarity. Dengan prinsip tersebut, per-
tanian di negara – negara Uni Eropa 
dapat berkembang lebih maju. Namun 
demikian,  besarnya komoditas perta-
nian yang di produksi oleh para petani 
di Perancis tentu akan menambah 
persaingan di antara produsen komo-
ditas pertanian di kalangan negara 
– negara Uni Eropa. Bahkan dengan 
sistem ekonomi yang terbuka, para 
produsen komoditas pertanian pun 
juga harus berhadapan dengan para 
produsen komoditas pertanian dari 
negara – negara lainnya. 

Kompetisi dagang antar komo-
ditas pertanian pun semakin sengit, 
terutama pada komoditas pertanian 
yang menjadi primadona di Perancis. 
Dalam hubungan dagang Indonesia 
dengan Perancis, kedua negara pernah 
beberapa kali berhadapan akibat 
polemik dagang komoditas pertanian 
yang diperdagangkan keduanya, sep-
erti polemik dagang komoditas CPO 
dan polemik dagang komoditas siput 
(escargots). Namun jika dilihat pada 
jumlah kasus penyelesaian konflik 
dagang yang ada dalam database 
WTO, Perancis tampaknya termasuk 
negara yang tidak pernah mengajukan 
complain kepada negara mitra dagang-
nya. Sedangkan jumlah kasus konflik 
dagang yang menyeret Perancis 
sebagai penanggung jawab terjadinya 
tindak penyelewengan dagang dengan 
negara mitra dagangnya, WTO hanya 
mencatat sebanyak 4 kasus. Dan itu 
pun tidak terkait dengan kasus konflik 

dagang pertanian antara Perancis 
dengan negara mitra dagangnya (World 
Trade Organization database, 2015). 

Kemajuan kinerja pertanian Perancis 
tersebut, bersumber dari kebijakan 
pemerintah dalam pemberian subsidi 
bagi keberlangsungan produktivitas 
pertanian mereka. Seperti halnya 
subsidi pertanian yang diberikan di 
negara – negara lain, subsidi pertanian 
Perancis juga dimanfaatkan untuk 
membantu peningkatan produktivitas 
para petani, meningkatkan kesejahter-
aan petani, dan menjaga stabilitas daya 
beli masyarakat domestik. Pemberian 
subsidi bahkan tidak hanya datang dari 
Pemerintah Perancis, Uni Eropa juga 
turut berperan serta dalam member-
dayakan potensi keunggulan pertanian 
pada setiap negara – negara anggot-
anya. Subsidi yang diterima oleh para 
petani di Perancis dari Uni Eropa adalah 
sekitar 11 milyar euro setiap tahunnya. 
Namun sebagian besar subsidi tersebut 
mengalir kepada industri pengelohan 
makanan besar ataupun organisasi 
amal yang membantu dalam pemasa-
ran hasil – hasil pertanian Perancis. 

Sedangkan petani subsisten yang me-
miliki kapasitas yang kurang memadai 
cenderung sedikit untuk mendapatkan 
limpahan subsidi dari pemerintah dan 
Uni Eropa (french-property.com, 16 
Februari 2010). Kondisi ini tentu mem-
berikan interpretasi yang kurang baik 
bila dilihat dari aspek transparansi pem-
berian subsidi dari pemerintah kepada 
para petani. Tahun 2010, dari 27 negara 
anggota Uni Eropa (meskipun saat ini 
sudah menjadi 28 negara anggota Uni 
Eropa), Perancis menduduki peringkat 
ke 21 dari 27 negara anggota Uni Eropa 
atas transparansi pemberian subsidinya 
kepada para petani (farmsubsidy.org, 
10 Agustus 2010). Rendahnya tingkat 
transparansi pemberian subsidi perta-
nian tersebut dapat terindikasi melalui 
penyaluran subsidi yang sebagian besar 
lebih diarahkan kepada strategi pengua-
saan perdagangan internasional yang 
dilakukan oleh Perancis. 

Kuatnya persaingan perdagangan ko-
moditas sejenis antara Perancis dengan 
negara – negara mitra dagangnya yang 
berasal dari Eropa maupun di luar Eropa 
mendorong pemerintah Perancis me-

manfaatkan program subsidi pertanian 
sebagai strategi kebijakan international 
political economy sebagai tameng mem-
pertahankan kepentingan nasional un-
tuk mendapatkan keuntungan yang be-
sar bagi mayoritas masyarakat Perancis 
secara keseluruhan. Komoditas unggas, 
gula, anggur, dan gandum adalah komo-
ditas yang menjadi prioritas pemerintah 
Perancis dalam penyaluran subsidi 
pertanian. Komoditas tersebut memang 
merupakan komoditas unggulan dan 
jamak ditemukan di beberapa negara.

Oleh karena itu, pemerintah Perancis 
memadukan kebijakan pertaniannya 
dengan kebijakan perdagangan sebagai 
langkah antisipasi membendung komo-
ditas dari negara lain dan memaksimal-
kan comparative advantage atas komodi-
tas unggulan mereka.  

Dalam konteks perdagangan interna-
sional, pemberian subsidi tentu akan 
mencederai pihak yang bekerjasama 
dalam pola perdagangan internasional. 
Terlebih ketika perjanjian kerjasama 
perdagangan bebas dilaksanakan di 
antara dua pihak atau beberapa pihak. 
Bagi Perancis yang tergabung dalam 
Uni Eropa, kebijakan subsidi perta-
nian yang diterapkan Perancis tidak 
berdampak secara signifikan ketika 
Perancis memperdagangkan komoditas 
pertaniannya diantara sesama negara 
– negara anggota Uni Eropa. Kebijakan 
ini akan terasa ketika Perancis menjalin 
kerjasama perdagangan bebas dengan 
negara – negara non Uni Eropa atau 
negara – negara non Eropa. Kebijakan 
pemberian subsidi pemerintah Perancis 
bahkan juga mendapatkan tantangan 
dari dalam negeri ketika masyarakat 
Perancis mempertanyakan peruntukan 
subsidi yang seharusnya lebih banyak 
ditujukan kepada petani dan bukan 
kepada perusahaan besar yang berori-
entasi ekspor.    

Perancis sebagai salah satu simbol he-
gemoni kebudayaan Eropa tetap mem-
berlakukan pemberian subsidi bagi ko-
moditas pertanian unggulan meskipun 
kritik masih datang baik dari dari dalam 
maupun luar negeri. Langkah Pemerin-
tah Perancis dalam menerapkan subsidi 
pertanian ini bahkan semakin mantap 
ketika Bruno Le Maire, Minister of Food, 
Agriculture, and Fishing, mengusul-
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kan pembentukan Agricultural Market 
Information System (AMIS). Pembentu-
kan sistem tersebut tentu memberikan 
keleluasaan bagi Pemerintah Perancis 
dalam mempengaruhi kebijakan komo-
ditas pertanian dalam tataran negara 
– negara yang tergabung dalam negara 
– negara anggota G20 bagi kepetingan 
pertanian nasional Perancis.

Pertanian Indonesia

Indonesia pada dasarnya merupakan 
negara agraris, sehingga secara geo-
grafis memiliki potensi untuk dikem-
bangkannya bibit pertanian yang meng-
hasilkan komoditas pertanian unggulan. 
Dengan potensi keunggulan tersebut, 
Indonesia bisa mengembangkan produk 
olahan pertanian yang dapat didistri-
busikan ke beberapa wilayah di dunia. 
Namun, Indonesia tentunya harus 
dapat masuk ke dalam perputaran 
geopolitik internasional agar produk 
olahan pertaniannya dapat melakukan 
penetrasi secara mudah. 

Saat ini dukungan dari pemerintah 
sudah mulai menunjukkan harapan 
yang baik di mana dukungan tersebut 
diwujudkan dalam bentuk kenaikan 
subsidi pertanian. Kenaikan subsidi per-
tanian ini juga melebihi dari nilai subsidi 
BBM yang selama ini selalu mendomi-
nasi subsidi yang diberikan pemerintah 
di dalam APBN. Di dalam APBN 2015 
terlihat nilai subsidi pertanian sebesar 
Rp 55,6 triliun di mana subsidi tersebut 
dialokasikan ke dalam tiga bantuan, 
yaitu subsidi pangan, subsidi, benih, dan 
subsidi pupuk (liputan6.com, 13 Feb-
ruari 2015). Dengan adanya dukungan 
pemerintah yang menaikkan subsidi 
pertanian, hal ini seharusnya dapat 
menjadi milestones bagi para petani un-
tuk dapat mengembangkan komoditas 
pertanian yang layak jual baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

Dengan pemberian bantuan melalui 
subsidi pertanian ini pula, harapan 
yang ingin dapat tercapai tentunya 
ingin mewujudkan kesejahteraan yang 
seimbang antara petani sebagai pen-
golah komoditas pertanian, pengusaha, 
pemerintah, maupun masyarakat seb-
agai konsumen akhir atas output yang 
dihasilkan dari pengolahan lahan perta-
nian yang dimiliki para petani ataupun 
pemilik lahan pertanian saat ini.

Namun demikian untuk mewujud-
kan kesejahteraan yang seimbang, 
pemerintah dan masyarakat akan 
dihadapkan pada beberapa hambatan 
dan tantangan seperti halnya tindakan 
penyelewengan penggunaan subsidi 
pertanian. Kasus ini dapat terjadi ketika 
penyaluran subsidi pertanian ternyata 
tidak tepat sasaran akibat penyalahgu-
naan yang dilakukan oleh pihak – pihak 
yang tidak bertangung jawab. Pihak 
yang tidak bertanggung jawab tersebut 
memanfaatkan kesempatan yang ada 
dengan mempermainkan harga dianta-
ranya pupuk yang mendapatkan subsidi 
dengan pupuk non subsidi.

Kasus ini tidak jauh berbeda dengan 
kasus yang timbul dalam penyaluran 
subsidi BBM. Dalam kasus subsidi BBM, 
pemerintah menemukan indikasi peny-
alahgunaan pemanfaatan BBM di mana 
pihak yang tidak bertanggung jawab 
melakukan penyelundupan BBM akibat 
disparitas harga akibat harga domes-
tik yang terlalu rendah dibandingkan 
dengan harga yang berlaku di pasaran 
internasional. Kasus ini tentu akan me-
nimbulkan tanda tanya apakah kasus 
penyaluran subsidi BBM tidak akan 
terjadi pada kasus penyaluran sub-
sidi pertanian kedepannya. Walaupun 
tantangan masih menjadi perhatian 
pemerintah saat ini, hal ini setidaknya 
dapat menjadi input yang bermanfaat 
untuk menerapkan sistem pengawasan 
dan pengendalian yang komprehensif 
sehingga pemerintah dapat menutupi 
celah yang dapat menimbulkan peny-
alahgunaan dari fungsi dan manfaat 
pemberian semua subsidi pemerintah. 

Selain subsidi pertanian yang berperan 
dalam memajukan pertanian Indonesia, 
pola perdagangan pertanian juga men-
jadi pendorong kemajuan pengelolaan 
pertanian tersebut. Informasi yang cu-
kup baik datang di tahun 2013 di mana 
kondisi neraca perdagangan pertanian 
pada September 2013 mencatat nilai 
perdagangan pertanian yang surplus. 
Hal ini menunjukkan bahwa permintaan 
akan komoditas pertanian Indone-
sia masih dibutuhkan oleh beberapa 
konsumen di luar negeri. Berdasarkan 
catatan yang dihimpun dari Biro Pusat 
Statistik pada bulan September 2013 
tersebut, komoditas pertanian yang 

mengalami surplus perdagangan antara 
lain minyak sawit, karet, kopi, kakao, 
kelapa, dan nenas.

Selain itu, jagung, kacang tanah olahan, 
kedelai olahan, kacang hijau, ubi kayu 
olahan, kubis segar, jamur, cendawan, 
cabe, dan jahe juga merupakan komodi-
tas pertanian yang mengalami surplus 
perdagangan (berita2bahasa.com, 30 
Desember 2013). Catatan keberhasilan 
perdagangan pertanian ini menjadi poin 
penting bagi kemajuan perdagangan 
pertanian Indonesia, terlebih ketika In-
donesia telah secara aktif menerapkan 
Agreement on Agriculture (AoA) pada 
saat melakukan perundingan perda-
gangan dengan negara – negara mitra 
dagangnya. 

Penutup

Dari kedua perspektif tentang pen-
gelolaan pertanian, terutama subsidi 
dan perdagangannya, Indonesia perlu 
melakukan perubahan. Supaya ada 
perbaikan dalam  pengelolaan perta-
nian. Misalnya dengan meng-upgrade 
mekanisme pengawasan penyaluran 
subsidi pertanian dan mekanisme 
perdagangannnya. Perbaikan me-
kanisne penyaluran subsidi perlu pem-
berdayaan institusi yang terlibat dalam 
pengawasan subsidi pertanian. Supaya 
lebih efektif dan aktif. Tujuannya untuk 
mengurangi tindakan penyalahgunaan 
pemberian subsidi pertanian ini. 

Dari perdagangan pertanian, Indonesia 
setidaknya harus melakukan beberapa 
hal. Seperti, diversifikasi pasar, increasing 
bilateral agreement, dan  
membudidayakan komoditas pertanian 
unggulan. Disamping itu perlu dilaku-
kan encouraging B-to-B agreement guna 
menembus pasar global. Perlu juga 
memperbaiki mekanisme produksi para 
petani, mengubah mekanisme  
penyaluran hasil produksi pertanian, 
dan memberdayakan secara intensif 
BUMN/D. Yang tidak kalah pentingnya 
adalah harmonisasi kebijakan perda-
gangan dan pertanian, dan mengimple-
mentasikan fiscal policy sesuai dengan 
kondisi yang berlaku saat itu.     
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Menjadi Pribadi yang 
Out of The Box

Tidak banyak orang yang kita kenal dan temui mempunyai 
kecerdasan sebagaimana yang dimiliki orang lain pada 
umumnya. Sebagian besar orang mempunyai kecerdasan 
yang merata dan sebagian lagi memiliki kecerdasan di 
atas rata-rata. Ketika orang berpikir cerdas di luar konteks, 
maka kita akan menyebutnya sebagai orang yang sangat 
cerdas dengan mengistilahkannya sebagai orang yang 
berpikir out of the box.

Cara berpikir out of the box adalah 
suatu cara pikir baru di luar kebiasaan 
dari cara berpikir yang sebelumnya, cara 
berpikir yang berbeda dari orang-orang 
pada umumnya, cara berpikir kreatif, di 
luar kemampuan diri dan kelompok, dan 
cara berpikir yang mungkin tidak pernah 
terpikirkan oleh siapapun sebelum-
nya. Pada intinya, berpikir di luar kotak 
berarti berani untuk berpikir lebih jauh, 
tidak terfokus hanya pada apa yang 
dihadapi dan apa yang biasanya orang 
pikirkan, tapi untuk bisa berfikir lebih 
jauh dari kemampuan dan kebiasaan 
yang ada dan orang-orang pada um-
umnya.

Cara berpikir lebih jauh, tidak terpikir-
kan oleh siapapun sebelumnya, tidak 
terfokus pada kebiasaan orang-orang di 
sekitarnya dapat kita jumpai pada tokoh 
inspiratif edisi kali ini. Pria kelahiran 
Cirebon, 6 Januari 1978 sebagai anak 
ketiga dari lima bersaudara, sudah 
memiliki kemampuan akademis dan 
analisis semenjak duduk di bangku 
SMA. Pria yang lahir dengan nama Joko 
Tri Haryanto, ditakdirkan oleh Sang 
Khalik menjadi pribadi yang cerdas dan 
santun. Ketika sebagian besar pegawai 
di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal 
menempuh studi doktoral ilmu ekonomi 
yang terkait dengan modelling seb-
agai alat pengambil kebijakan, Dr. Joko, 
kebiasaan penulis menyapanya, justru 
menempuh studi doktoralnya di bidang 
lingkungan. Suatu bidang studi yang 
tidak pernah terpikirkan oleh para pung-
gawa BKF sebelum dan sesudahnya.

Kepribadiannya terbentuk sebagai hasil 
pendidikan keluarga besarnya yang 
tinggal di Yogyakarta. Namun, sang 
neneklah yang mempunyai andil besar 
dalam membentuk karakternya yang 
pantang menyerah. Hanya dia sendiri 
yang memutuskan untuk ikut dan dia-
suh neneknya di Surakarta. Alasan sang 
nenek ingin mengasuh cucunya karena 
melihat keberhasilan paman-paman 
dan ayahanda Mas Joko yang sukses 
berkarir sebagai pegawai negeri sipil 
(PNS). Para pamannya ada yang sukses 
menjadi Sekjen atau Dirjen di Kemen-
terian PU, ada yang sukses berkarir 
sebagai salah satu wakil di PPATK dan 
ada yang sukses menduduki jabatan se-
bagai Direktur Utama PT. Telkom. Sang 
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nenek mengharapkan cucunya mampu 
mengikuti jejak kesuksesan para paman 
dan ayahnya. 

Keberhasilan didikan sang nenekpun 
dapat kita saksikan saat ini pada diri 
Saudara Joko. Saudara Joko boleh dikata 
telah berada di jalur kesuksesan dalam 
pendidikan dan karirnya sebagai PNS 
pada Kementerian Keuangan dan men-
jadi salah satu peneliti yang mencapai 
karir sebagai Peneliti Madya pada usia 
yang sangat muda, 36 tahun, Suatu 
keadaan yang menurut Saudara Joko 
sendiri seperti sudah menjadi suratan 
takdir, karena pada waktu bersamaan 
ketika melamar dan diterima bekerja di 
Kementerian Keuangan, yang bersang-
kutan juga diterima bekerja di Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
sebagai peneliti, meskipun kemudian 
dia tolak.

Kemampuan menulis dan meneliti su-
dah terasah semenjak duduk di bangku 
SMA. Keaktifan di masa SMA dalam hal 
tulis menulis, menjadikannya sebagai 
salah satu penulis produktif di kalangan 
punggawa BKF khususnya peneliti. 
Ketika SMA dia aktif menulis di cerpen 
dan majalah remaja lainnya. Kebiasaan 
dan keahliannya ini terus berlanjut di 
bangku kuliah. 

Sewaktu kuliah di Jurusan Ilmu Ekonomi 
Studi Pembangunan (IESP), Fakultas 
Ekonomi, Universitas Diponegoro, 
Semarang, pria penggemar musik ini 
juga aktif dalam majalah kampus dan 
beberapa kali mengikuti call for papers di 
beberapa kota di Indonesia. Sosok san-
tun dan pekerja keras ini, selama kuliah 
tidak pernah mengandalkan fasilitas 
dari keluarga baik yang berasal dari ne-
nek maupun orang tua. Dia selalu beru-
saha mandiri menghidupi kehidupan 
dan kuliahnya dengan berbagai macam 
usaha, seperti berjualan barang-barang 
elektronik, memberikan bimbingan les 
privat, menjadi asisten dosen untuk 
penelitian, manggung dari café ke café 
serta mendapatkan beberapa bea siswa 
pendidikan dari Bank Indonesia, Super-
semar dan Beasiswa Kegiatan Mengajar 
(BKM) di kampus  hingga lulus pada 
2000 dengan menyandang predikat 
sebagai lulusan terbaik dan tercepat 
(suma cum laude).

Selepas kuliah, yang bersangkutan 

sempat bekerja selama 2 tahun di PT. 
Golden Manyaran, subsidiary Kedaung 
Industrial Group yang berlokasi di 
kawasan industri Candi, Semarang 
hingga tahun 2001. Pada bulan Agustus 
2002, Saudara Joko diterima sebagai 
PNS pada Departemen Keuangan dan 
ditempatkan pada Ditjen Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah (DJ-PKPD) 
meskipun pilihan utamanya adalah 
Badan Analisis Fiskal (BAF). 

Keinginannya untuk terus mening-
katkan kapasitas diri melalui pendi-
dikan yang lebih tinggi, mendorong 
mas Joko berpindah dari DJ-PKPD ke 
Badan Analisa Fiskal (BAF) pada 2005. 
Pada 2006 beliau melanjutkan pen-
didikan formalnya ke jenjang master 
di Magister Ilmu Ekonomi (MIE) Uni-
versitas Indonesia. Selama kuliah dia 
membiayai kuliahnya dengan menjadi 
asisten dosen untuk mata kuliah Makro 
Ekonomi I dan mendapatkan bea siswa 
mandiri serta lulus pada 2006 dengan 
predikat cum laude. Pada saat kuliah 
di Magister Ilmu Ekonomi (MIE) inilah 
beliau banyak berinteraksi dengan para 
pejabat dari berbagai instansi, termasuk 
dari Kementerian Keuangan sendiri. 
Melalui jasa mas Joko, para pejabat ini 
mendapatkan tambahan ilmu ekonomi 
yang sebelumnya tidak mereka pahami.

Ketika ada tawaran bea siswa yang 
ada di BAF, dia manfaatkan kesempa-
tan tersebut dengan sebaik-baiknya. 
Melalui dana hibah bank dunia dalam 
proyek GFMRAP, Dr. Joko berhasil 
mendapatkan bea siswa untuk melan-
jutkan studinya ke jenjang doktoral. 
Sebagai institusi pembuat kebijakan, 
BAF saat itu, tentunya sangat membu-
tuhkan ahli ekonomi perumus kebijakan 
di bidang ekonomi dan keuangan. 
Sehingga para karyawannya yang 
mendapatkan kesempatan melan-
jutkan sekolahnya melalui bea siswa 
berlomba-lomba mengambil jurusan 
ilmu ekonomi murni atau terapan yang 
bisa langsung dipraktekkan dalam 
menyelesaikan tugas pokok sehari-hari 
organisasi.

Namun, hal ini tidak berlaku dalam 
pemikiran mas Joko. Dia mengambil 
jenjang doktoralnya bukan pada ilmu 
ekonomi murni, tetapi lebih memilih 
ilmu lingkungan yang jarang atau 

belum pernah dipelajari para pegawai 
di lingkungan Kementeria Keuangan 
dan instansi lainnya pada umumnya. 
Alasan mengambil studi tersebut 
adalah karena masih jarang pegawai di 
BKF yang mempelajarinya dan untuk 
mendapatkan eksistensi diri dimana be-
lum pernah ada ahli di bidang ini. Pada 
2012, beliau berhasil mempertahankan 
disertasinya yang berjudul “Penyusunan 
Model Pariwisata Berkelanjutan, Studi 
Kasus Desa Wisata di Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta” dengan bea siswa 
GFMRAP serta biaya penelitian berasal 
dari Hibah Unggulan Universitas Indo-
nesia tahun 2012.

Pria yang sempat menduduki jabatan 
struktural eselon 4 di Bidang Transfer 
Daerah, Pusat Kebijakan APBN ini me-
mutuskan beralih menjadi peneliti pada 
2014. Per 1 Januari 2014 resmi sudah 
beliau menjadi peneliti dengan jabatan 
sebagai Peneliti Madya. Peneliti sudah 
menjadi panggilan jiwa yang mendarah 
daging. Produktivitasnya tidak perlu 
diragukan lagi. Berbagai karya tulis ilmi-
ahnya baik dalam bentuk paper, jurnal 
dan buku sudah banyak diterbitkan. 
Berapa banyak artikelnya yang dimuat 
di media massa cetak dan elektronik 
dengan mudah kita baca. Kunci sukses 
dan produktivitasnya adalah kebiasaan 
dan intuisi. Bapak beranak dua ini tidak 
segan-segan untuk berbagi ilmu dengan 
siapa saja yang membutuhkannya.

Filosofis dari sang kakek yang cukup 
membekas dalam benaknya yang 
mampu menjadikan mas Joko sebagai 
pribadi yang selalu berusaha tampil 
beda, berpikir out of the box. Pribadi yang 
terbentuk dari asuhan nenek yang keras 
berpadu seimbang dengan karakter 
kakek yang lembut dan sabar mampu 
menjadikan mas Joko sebagai pribadi 
yang tangguh dan ulet. Jadilah wong 
sing iso rumongso, ojo rumongso iso 
(Jadilah orang yang bisa merasa, tetapi 
jangan menjadi orang yang merasa 
bisa), begitulah filosofis sang kakek 
kepada cucunya.

INSPIRASI
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Jakarta (29/06): Badan Kebijakan Fiskal hari Rabu lalu tang-
gal 24 Juni 2015, kembali mengadakan pertemuan tahunan 
dengan para analis dan pengamat ekonomi (Analyst Meeting) di 
aula Mezzanine gedung Djuanda I Kementerian Keuangan RI. 
Acara yang dimulai pada pukul 16.00 WIB tersebut bertujuan 
untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pihak 
luar tentang perkembangan terkini situasi ekonomi Indone-
sia. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat menghasilkan 
output berupa masukan dan saran dari para analis ekonomi 
untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat 
menjawab tantangan ekonomi Indonesia kedepannya.

Acara yang berdurasi 3 jam tersebut dibuka dengan paparan 
mengenai perkembangan perekonomian Indonesia terkini 
oleh Menteri Keuangan RI, Bapak Prof. Bambang Brodjone-
goro. Dalam paparannya, Menteri Keuangan menjelaskan 
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dihadapkan oleh 
tantangan ekonomi global diantaranya, harga komoditas 
yang volatile dan cenderung melemah, kinerja perekonomian 
emerging market  yang masih dalam fase perlambatan, ketida-
kpastian arah kebijakan moneter negara maju, dan prospek 
ekonomi negara maju yang masih tidak menentu. Di sisi lain, 
Indonesia terus mengalami perbaikan dan pertumbuhan 
ekonomi. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator seperti 
peningkatan pertumbuhan PDB pada kuartal I, tingginya 
minat investasi, surplus neraca perdangan, perbaikan neraca 
pembayaran, dan persepi global yang positif terhadap Indo-

nesia.

Selain paparan dari Menteri Keuangan, disampaikan juga 
paparan terkait kebijakan moneter terkini oleh Deputi Senior 
Bank Indonesia, Mirza Adityaswara; paparan mengenai 
perkembangan pasar modal oleh Kepala Eksekutif Pengawas 
Pasar Modal, Nurhaida; dan perkembangan industri keuangan 
non-bank oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan 
Non-Bank, Firdaus Djaelani. Acara ditutup dengan diskusi dan 
buka puasa bersama Menteri dan jajaran pejabat unit eselon I 
dan II Kementerian Keuangan RI. (Is/gh)

Menteri Keuangan Menyampaikan  
Perkembangan Ekonomi Kepada Para Analis 
dan Pengamat Ekonomi

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Grafik II. Belanja Pemerintah Pusat

Pengeluaran Pemerintah dapat dikelompokan menjadi be-
berapa kategori yaitu berdasarkan organisasi (kementerian 
dan/atau lembaga), fungsi, dan jenis. Berdasarkan grafik 1, 
sebagian besar jumlah pengeluaran pemerintah, rata-rata 
60%  ditujukan untuk fungsi pelayanan umum guna untuk 
melaksanakan berbagai pelayanan kepada masyarakat 
melalui kementerian atau lembaga. Namun, untuk tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap seluruh pelayanan pemer-
intah belum dapat terindikasi. Selanjutnya pengeluaran 
pemerintah terbesar lainnya adalah untuk fungsi pendidi-
kan dan ekonomi. Pengeluaran fungsi pendidikan, dimana 
berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa pendidikan 
akan mendapatkan 20% dari total APBN, digunakan seba-
gian besar untuk pendidikan dasar, walaupun pada tahun 
2011 pengeluaran untuk pendidikan dasar dialihkan ber-
sama dengan dana transfer ke daerah. Besarnya pengelu-
aran pendidikan ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak 
peningkatan pertumbuhan ekonomi  pada masa yang akan 
datang. Namun, kuantitas yang diberikan untuk mening-
katkan sektor pendidikan harus sebanding dengan kuali-
tas yang diraih generasi muda. Untuk pengeluaran fungsi 
ekonomi digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana 

dalam bidang transportasi, pertanian, pengairan, bahan bakar 
dan energi, pertambangan, industri, telekomunikasi, dan lit-
bang ekonomi. Pembiayaan sektor transportasi memiliki porsi 
terbesar untuk fungsi ekonomi dikarenakan pembangunan 
infrastruktur transportasi meliputi jalan nasional, jembatan, 
jalur rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara. 

Untuk pengeluaran pemerintah berdasarkan jenisnya dibagi 
menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. 
Berdasarkan Grafik 2, belanja pemerintah besar didominasi 
untuk belanja subsidi yang memiliki tren fluktuatif bergan-
tung dengan harga komoditas minyak dunia. Belanja modal 
memiliki tren yang meningkat cukup signifikan sejak tahun 
2005 melebihi belanja barang. Hal tersebut tercermin dari 
komitmen pemerintah Indonesia yang lebih fokus untuk 
pembangunan infrastruktur guna meningkatkan aktivitas 
ekonomi dan investasi antar daerah di Indonesia maupun 
dengan negara lain. Dengan peningkatan belanja modal khu-
susnya pada sektor infrastruktur ditambah dengan keinginan 
pemerintah untuk menarik banyak investor, diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indo-
nesia dari sisi pendapatan dan daya beli masyarakat, serta 
peningkatan produksi dan ekspor manufaktur (Wdy).

Statistik

Sumber: Kemenkeu
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Budget Cycle (Siklus Anggaran)

Masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBN) disusun 
sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan 
undang-undang. Siklus anggaran terdiri atas penyusunan 
anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan 
pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran

Idle Money (Uang Menganggur)

Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran yang belum 
digunakan dan mengendap dalam rekening pemerintah.

Eksternalitas

Biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang diterima se-
bagai akibat tidak langsung dari suatu aktifitas ekonomi oleh 
suatu pihak yang tidak terlibat secara langsung atau tidak 
mengambil keputusan untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi 
tersebut.   

Pola anggaran Backloaded 

Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat dan 
daerah yang bersifat lambat di awal tahun namun menum-
puk ketika memasuki akhir tahun anggaran. 

Comparative advantage (Keunggulan Komparatif)

Keunggulan komparatif merupakan keadaan dimana suatu 
individu, perusahaan, maupun ekonomi suatu negara memiliki 
keunggulan yang diakibatkan oleh perbedaan faktor produksi 
yang dimilikinya, misalnya modal, teknologi, sumberdaya ma-
nusia, dll. Keunggulan kompetitif biasanya diterjemahkan pula 
sebagai keadaan ketika suatu agen ekonomi dapat melakukan 
produksi dengan biaya marginal yang lebih rendah daripada 
harga agen ekonomi lainnya. 

Moving average (rata-rata bergerak)

Dalam perhitungan statistic, rata-rata bergerak merupakan 
teknik penyerdehanaan data yang umumnya digunakan 
untuk memperhalus fluktuasi pergerakan data time-series 
pada jangka pendek dan menunjukan trend atau siklus jangka 
panjang. Penyerdehanaan data tersebut dilakukan dengan 
melakukan pengambilan data seri rata-rata dari keseluruhan 
dataset. 

Nawacita 

Nawacita merupakan 9 agenda pokok pemerintah dibawah 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang meliputi: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap 
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 
negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun 
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi 
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermarta-
bat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui 
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan 
program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia 
Sejahtera. 

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

7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 
internasional

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan 
penataan kembali kurikulum pendidikan nasional

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi 
sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan 
kebhinekaan.

Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan neg-
ara/daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/
Daerah atau sumber lainnya untuk dijadikan sebagai modal 
BUMN/D dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola 
secara korporasi.  

Penyertaan modal tersebut dipandang sebagai pengalihan 
kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula meru-
pakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 
pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum 
lainnya.

Glosarium

GLOSARIUM
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Suatu ketika, ada seorang kakek yang harus tinggal dengan 
anaknya. Selain itu, tinggal pula menantu, dan anak mereka 
yang berusia 6 tahun. Tangan orangtua ini begitu rapuh, 
dan sering bergerak tak menentu. Penglihatannya buram, 
dan cara berjalannya pun ringkih. Keluarga itu biasa makan 
bersama di ruang makan. Namun, sang orangtua yang pikun 
ini sering mengacaukan segalanya. Tangannya yang bergetar 
dan mata yang rabun, membuatnya susah untuk menyantap 
makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh ke bawah. Saat si 
kakek meraih gelas, segera saja susu itu tumpah membasahi 
taplak.

Anak dan menantunya pun menjadi gusar. Mereka merasa 
direpotkan dengan semua ini. “Kita harus lakukan sesuatu, ” 
ujar sang suami. “Aku sudah bosan membereskan semuanya 
untuk pak tua ini.” Lalu, kedua suami-istri ini pun membuat-
kan sebuah meja kecil di sudut ruangan. Disana, sang kakek 
akan duduk untuk makan sendirian, saat semuanya menyan-
tap makanan. Karena sering memecahkan piring, keduanya 
juga memberikan mangkuk kayu untuk si kakek.

Sering, saat keluarga itu sibuk dengan makan malam mereka, 
terdengar isak sedih dari sudut ruangan. Ada airmata yang 
tampak mengalir dari gurat keriput si kakek. Namun, kata 
yang keluar dari suami-istri ini selalu omelan agar ia tak men-
jatuhkan makanan lagi. Anak mereka yang berusia 6 tahun 

memandangi semua dalam diam.

Suatu malam, sebelum tidur, sang ayah memperhatikan 
anaknya yang sedang memainkan mainan kayu. Dengan 
lembut ditanyalah anak itu. “Kamu sedang membuat apa?”. 
Anaknya menjawab, “Aku sedang membuat meja kayu buat 
ayah dan ibu untuk makan saatku besar nanti. Nanti, akan 
kuletakkan di sudut itu, dekat tempat kakek biasa makan.” 
Anak itu tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya.

Jawaban itu membuat kedua orangtuanya begitu sedih dan 
terpukul. Mereka tak mampu berkata-kata lagi. Lalu, air-
matapun mulai bergulir dari kedua pipi mereka. Walau tak 
ada kata-kata yang terucap, kedua orangtua ini mengerti, ada 
sesuatu yang harus diperbaiki. Malam itu, mereka menun-
tun tangan si kakek untuk kembali makan bersama di meja 
makan. Tak ada lagi omelan yang keluar saat ada piring yang 
jatuh, makanan yang tumpah atau taplak yang ternoda. Kini, 
mereka bisa makan bersama lagi di meja utama.

RENUNGAN

http://www.catchasinglethought.com/

Kisah Meja Kayu dan 
Seorang Anak Kecil



Telah Terbit
Di Buku kajian ekonomi internasional 
ini akan diuraikan penelaahan atas dam-
pak kerja sama internasioanl terhadap 
indonesia dari sisi fiskal dan ekonomi 
secara umum dengan dikaitkan dengan 
lesson learnt atas problematika yang 
serupa di negara-negara. Hal-hal sep-
erti pengembangan financial inclussion, 
dan dampak liberalisasi ekonomi terha-
dap dalam negeri merupakan  
permasalahan yang dihadapi  
oleh setiap negara, baik  
negara berkembang  
maupun negara maju

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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