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Menggerakkan ekonomi suatu Negara ibarat menggerakkan 
kendaraan bermotor – mobil, pesawat, atau sepeda motor. 
Prinsipnya sama, yaitu “mempercepat laju kendaraan”, untuk 
mencapai suatu tujuan. Kecepatan yang tinggi memiliki po-
tensi risiko yang harus diwaspadai oleh si pengendara. Karena 
itu, setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan speedom-
eter, gas, dan rem, agar memberikan informasi kecepatan 
untuk diambil tindakan memperlambat kecepatan bila lajunya 
telah melampaui batas kecepatan maksimum, atau bila berh-
adapan dengan hambatan yang tidak bisa dilewati kendaraan.

Perekonomian suatu Negara juga demikian. Pemerintah ingin 
ekonomi tumbuh lebih cepat agar pemerintah dapat mense-
jahterakan rakyatnya, mengurangi jumlah orang miskin dan 
orang menganggur, dalam rentang waktu yang lebih cepat. 
Namun, niat mulia itu seringkali menghadapi berbagai ken-
dala, baik kendala internal di dalam Negara tersebut maupun 
kendala eksternal – kondisi yang terjadi secara global. 

Dua sumber kendala itu bisa membuat impor meningkat 
dan/atau ekspor menurun. Efeknya produksi menurun, 
penerimaan pajak menurun dan kondisi fiskal terganggu. 
Peran fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
stabilisasi perekonomian menjadi tumpul. Kalaupun pemerin-
tah ingin melaju dengan kecepatan yang sudah direncanakan, 
terpaksa dipompa daya belanjanya dengan cara berutang. 
Persoalannya, utang ada batasnya. Pemerintah telah mem-
buat batasan itu dalam UU Keuangan Negara, bahwa total 
utang tidak boleh melebihi 60% PDB dan defisit fiskal tidak 
boleh melebihi -3% PDB. Artinya, pemanfaatan utang juga 
memiliki ruang yang terbatas.

Bagaimana dengan investasi? Hampir semua negara sedang 
menaruh perhatian pada kebijakan Pemerintah Amerika 
Serikat - khususnya The Fed, dan kebijakan pemerintah Cina. 
Bila The Fed jadi menaikkan suku bunga, maka dolar AS akan 
pulang kampung dan implikasinya ke Indonesia adalah foreign 
direct investment (FDI) maupun portfolio investasi di pasar 
modal juga terganggu. Turunnya investasi akan mengurangi 
produksi, sehingga penerimaan pajak dan kondisi fiskal ter-
ganggu. 

Bank Indonesia juga berada dalam posisi sulit. Sebenarnya 
otoritas moneter ini bisa menurunkan BI rate (suku bunga) 
agar mendorong investasi. Akan tetapi, BI tidak melakukan 
itu. BI rate tetap bertengger di level 7,5% walaupun inflasi 
cukup terkendali dan nilai tukar Rupiah mulai stabil. BI berala-
san, kondisi ini belum cukup meyakinkan untuk menurunkan 
BI rate karena ketidakpastian ekonomi global masih berlang-

sung, belum ada tanda-tanda mereda. Artinya, faktor per-
tumbuhan ekonomi dari dukungan kebijakan moneter masih 
sulit diharapkan. Lalu, dari mana lagi sumber pertumbuhan 
untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global?

Pemerintah tidak henti-hentinya membuat terobosan dari 
sisi fiskal dan moneter. Berbagai insentif diberikan, berbagai 
izin dipangkas rantainya, bahkan ada niat untuk melakukan 
tax amnesty sebagaimana dilakukan juga di negara-negara 
lain. Tetapi, efek dari berbagai paket kebijakan ekonomi 
ini tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Sebagian dari 
paket tersebut mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk 
menghasilkan impact terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari 
sisi kebijakan pemerintah sudah “on track”, tetapi masalah 
kita adalah apa yang bisa kita harapkan untuk mendorong 
laju pertumbuhan ekonomi  dalam jangka pendek (1-2 tahun) 
ke depan, setidak-tidaknya sesuai dengan yang direncanakan 
dalam RAPBN 2016. Belanja pemerintah harus diarahkan 
untuk mempertahankandaya beli masyarakat. Sementara 
penerimaan negara yang berbasis sumber daya alam (SDA) 
harus dialihkan kepada pajak dari sektor jasa dan industri 
manufaktur. Di sektor finansial, pemerintah harus mendo-
rong UMKM dalam kerangka financial inclusion, antara lain 
memperbanyak plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 
membiayai usaha-usaha produktif berskala mikro dan kecil. 

Di balik itu semua, kunci sukses dalam menjaga pertumbu-
han ekonomi lebih terletak pada ketegasan dan konsistensi 
arahan dari Presiden serta sinergi antar otoritas dan lembaga 
yang dikendalikan oleh para Menteri Koordinator. Perumusan 
kebijakan itu penting, tetapi kunci sukses lebih ditentukan 
oleh efektivitas implementasi kebijakan itu. Selamat mem-
baca. Syahrir Ika

ANTISIPASI PERLAMBATAN  
EKONOMI GLOBAL
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Sebagai negara yang menganut per-
ekonomian terbuka, terdapat beberapa 
indikator ekonomi yang harus diperha-
tikan. Beberapa indikator yang harus 
diperhatikan antara lain adalah kinerja 
perekonomian negara maju dan negara 
berkembang. Amerika Serikat dengan 
tingkat Produk Nasional Bruto senilai 
16,5 Trilyun US Dolar yang diharapkan 
menjadi penggerak perekonomian 
global pada kenyataannya juga men-
galami perlambatan di kwartal II Tahun 
2015. Senada dengan Amerika Serikat, 
beberapa negara maju lainnya seperti 
Kanada, United Kingdom, Australia dan 
Korea Selatan juga mengalami perlam-
batan dengan level yang bervariasi pada 
kwartal II Tahun 2015. Data di negara 
berkembang juga tidak jauh berbeda. 
Indonesia bersama sama dengan Ma-
laysia, Meksiko, Singapura, Thailand dan 
India juga mengalami hal yang sama. 

Selain kinerja perekonomian, kebijakan 
moneter negara maju juga harus kita 
perhatikan. Meskipun kondisi pereko-
nomian Amerika mempunyai trend yang 

melemah di tahun 2015 ini, tetapi sudah 
ada perbaikan secara fundamental di 
perekonomian dibandingkan dengan 
tahun 2014 ditandai dengan terus 
menguatnya mata uang Amerika. Hal 
ini tentunya akan mendorong The Fed 
untuk menerapkan normalisasi atas 
tingkat suku bunganya. Hal ini akan dii-
kuti kebijakan moneter negara lainnya 
sehingga Indonesia perlu bersiap. Begitu 
pula dengan kebijakan Tiongkok yang 
secara tiba-tiba membuat kebijakan 
untuk mendevaluasi mata uangnya 

pada pertengahan Agustus 2015 dalam 
rangka mendorong ekspor negara 
tersebut sebagai akibat melambatnya 
perekonomian dalam negeri tentunya 
akan mendorong depresiasi mata uang 
regional, tidak terkecuali rupiah.

Beberapa indikator perekonomian 
global yang sedang melambat tersebut 
apabila tidak diantisipasi dengan baik 
akan berdampak pada kestabilan nilai 
tukar rupiah dan pada akhirnya akan 
berdampak juga pada stabilitas sistem 
keuangan Indonesia.

Meskipun pertumbuhan PDB Indonesia 
cenderung turun dibandingkan dengan 
tahun 2014, data BPS menunjukkan 
PDB masih dalam tahap moderat di 
angka 4.7% di semester I 2015. Pertum-
buhan positif Indonesia masih ditopang 
oleh stabilnya konsumsi rumah tangga 
yang didukung oleh inflasi yang masih 
terjaga. Indikator ekonomi Indonesia 
juga menunjukkan hal yang positif di-
mana neraca perdagangan Indonesia di 
selama semester I Tahun 2015 menun-
jukkan surplus senilai 5,7 Milyar US 

 
Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Berkembang (%YoY)

Sumber : tradingeconomics.com

Suatu negara memutuskan menganut perekonomian terbuka karena mereka menyadari 
bahwa sangat mustahil mencukupi semua kebutuhan negaranya secara mandiri. Negara yang 
menganut perekonomian terbuka akan melakukan perdagangan internasional yang ditandai 
dengan adanya ekspor dan impor yang dilaksanakan oleh negara tersebut dengan mitranya di 
luar negeri. Indonesia sebagai negara yang menganut perekonomian terbuka, mau tidak mau 
akan memperhatikan kondisi perekonomian negara lain di dunia, terutama apabila negara 
tersebut mempunyai hubungan perdagangan langsung dengan Indonesia. 

 
Beberapa indikator pereko-
nomian global yang sedang 
melambat tersebut apabila 
tidak diantisipasi dengan baik 
akan berdampak pada  
kestabilan nilai tukar rupiah 
dan pada akhirnya akan ber-
dampak juga pada stabilitas 
sistem keuangan Indonesia.
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Dollar. Investasi langsung ke Indonesia 
juga naik sebesar 16.3% (YoY) yang ter-
diri dari penanaman modal asing yang 
naik sebesar 18.2% YoY dan penanaman 
modal dalam negeri 16.1% YoY. 

Bapak Prof. Mardiasmo, Wakil Men-
teri Keuangan Republik Indonesia, 
menyatakan bahwa Indonesia harus 
menciptakan anggaran untuk mendu-
kung pertumbuhan ekonomi. Dalam 
rangka mewujudkan hal tersebut, Indo-
nesia mempunyai tantangan di bidang 
ekonomi, yaitu masalah struktural dan 
kondisi perekonomian global yang tidak 
bisa dihindari. Strategi yang ditempuh 
Indonesia dibagi menjadi dua yaitu 
strategi yaitu strategi jangka panjang 
melalui reformasi penganggaran dan 
strategi jangka pendek melalui stimulus 
fiskal. 

Reformasi Penganggaran sebagai  
pendukung pertumbuhan jangka pan-
jang

Reformasi penganggaran sebagai 
pendukung pertumbuhan jangka pan-
jang dimaksudkan untuk menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang berkelan-
jutan, adil, dan merata. Hal ini dilakukan 
melalui optimalisasi pendapatan negara, 
peningkatan kualitas belanja, dan  
kesinambungan sumber pembiayaan. 

Optimalisasi pendapatan negara 
diwujudkan dengan pengalihan 
sumber pendapatan yang bersumber 
dari komoditas, memperluas caku-
pan basis pendapatan, meningkatkan 
tingkat kepatuhan pajak, menghindari 
kebocoran pajak terutama restitusi 
PPN, dan memperkuat institusi pajak. 
Peningkatan kualitas belanja dicapai 
dengan mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, adil dan 
merata, mengalihkan belanja konsumtif 
ke produktif, merancang skema target 
subsidi yang lebih tepat sasaran, dan 
mengoptimalkan pemerintah daerah 
untuk menstimulus pertumbuhan 
ekonomi. Beberapa hal yang terlihat 
nyata dan signifikan di adalah peruba-
han skema subsidi, khususnya subsidi 
energi BBM. Pada tahun 2015 besarnya 
subsidi BBM hanya sebesar 17,9 juta 
kilo liter. Angka ini sangat kecil diband-
ing pada tahun 2014 yang mencapai  46 
juta kilo liter. Dari sisi nilai, angka sub-

sidi energi, yang terdiri dari subsidi BBM, 
LPG, dan Listrik, hanya sebesar 137,8 
Trilyun rupiah dibandingkan pada tahun 
2014 sebesar 341,8 Trilyun rupiah. Hal 
yang tak kalah signifikan dalam perbai-
kan kualitas belanja adalah kenaikan 
anggaran untuk program pembangunan 
dan konektivitas yang mencapai 38,4 
Trilyun rupiah. Kesinambungan sum-
ber pembiayaan diupayakan dengan 
menjaga pembiayaan APBN yang sehat, 
menggunakan surat utang domestik 
dan internasional secara efektif dan 
efisien, dan mengoptimalkan skema 
pembiayaan kepada BUMN guna men-
dukung program belanja infrastruktur.

Stimulus fiskal sebagai pendukung 
pertumbuhan jangka pendek

Stimulus fiskal sebagai pendukung 
pertumbuhan jangka pendek ditujukan 
untuk mendukung pertumbuhan eko-
nomi melewati ketidakpastian ekonomi 
global. Stimulus fiskal berisi akselerasi 
penyerapan anggaran, peningkatan 
daya beli, insentif kepada dunia usaha, 
dan beberapa kebijakan terkait lainnya. 

Akselerasi penyerapan anggaran 
dimulai dengan dikeluarkannya Kep-
pres Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 
7 September 2015 tentang Pemben-
tukan Tim Evaluasi dan Pengawasan 
Realisasi Anggaran (TEPRA). TEPRA 
yang merupakan kelanjutan dari Tim 
Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPA) 
pada pemerintahan Kabinet indonesia 
Bersatu II, diharapkan dapat menjadi 
alat guna mempercepat penyerapan 
anggaran dan memastikan APBN/
APBD tepat sasaran sesuai dengan 
perencanaan yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan pembangunan 
nasional. Perbaikan pengadaan barang 
dan jasa juga dilakukan dalam rangka 
mendorong optimalisasi belanja negara 
melalui kebijakan pengadaan barang 
dan jasa secara elektronik sehingga 
mempercepat waktu pelaksanaannya. 
Peraturan ini tertuang dalam Perpres 
Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 
2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Dalam mempercepat 
pembangunan infrastruktur nasi-
onal, terdapat beberapa proyek yang 
menjadi prioritas dikarenakan mem-
punyai proyeksi keuntungan yan besar 
dalam jangka panjang tetapi rumit 
dan berisiko dalam pembangunannya. 
Maka dari itu pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 
2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 
Perpres tersebut mengakomodasi be-
berapa hal yang menjadi aspirasi pihak 
swasta, salah satunya ketentuan men-
genai konsistensi kebijakan pemerintah 
dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur. 

Pemerintah juga memandang perlu 
mengoptimalkan peran Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) untuk meman-
faatkan secara langsung fasilitas 
pembiayaan infrastruktur dari Lem-
baga Keuangan Internasional yang 
dilaksanakan secara akuntabel dan 
transparan. Maka dari itu, Pemerintah 
juga mengeluarkan Peraturan Presiden 
Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 
2015 tentang Jaminan Pemerintah 
Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur 
melalui Pinjaman Langsung dari Lem-
baga Keuangan Internasional Kepada 
Badan Usaha Milik Negara. Untuk 
mendapatkan Jaminan sebagaimana 
dimaksud, BUMN atau Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara 
mengajukan permohonan jaminan 
kepada Menteri Keuangan setelah 
mendapatkan pernyataan berminat 
dari Lembaga Keuangan Internasional. 
Perpres ini juga menugaskan Menteri 
Keuangan untuk melakukan penge-
lolaan risiko terhadap Jaminan yang 
diberikan atas Pinjaman Langsung yang 
dilakukan oleh BUMN dengan memper-

Upaya nyata pemerintah dalam 
usaha peningkatan daya beli 
adalah dinaikkannya batas 
Pendapatan Tidak Kena  
Pajak (PTKP) tahun 2015 melalui 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 122 Tahun 2015 tanggal 
29 Juni 2015 tentang  
Penyesuaian Besarnya  
Penghasilan Tidak Kena  
Pajak. 
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hatikan Batas Maksimal Penjamina

Daya beli masyarakat harus diper-
tahankan dengan mendorong tingkat 
konsumsi rumah tangga dan menjaga 
kestabian harga. Upaya nyata pemerin-
tah dalam usaha peningkatan daya beli 
adalah dinaikkannya batas Pendapatan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 
melalui Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 122 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 
2015 tentang Penyesuaian Besarnya 
Penghasilan tidak Kena Pajak. Dalam 
peraturan Menteri Keuangan ini, 
Pemerintah menyesuaikan besaran 
Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta 
menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri 
Wajib Pajak orang pribadi. Peraturan 
ini mulai berlaku mulai 1 Januari 2015 
sebagai dasar perhitungan kewajiban 
pajak PPh Orang Pribadi untuk tahun 
Pajak 2015. Meskipun kenaikan PTKP 
mempunyai potensi memperlambat 
pertumbuhan penerimaan pajak, akan 
tetapi dari sisi ekonomi makro diharap-
kan kenaikan PTKP ini akan berdampak 
positif. Naiknya PTKP akan mendorong 
masyarakat mempunya lebih banyak 
uang yang siap digunakan untuk berbe-
lanja sehingga akan meningkatkan per-
mintaan agregat baik melalui konsumsi 
rumah tangga maupun investasi. Selain 
itu, Pemerintah juga mengeluarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
106 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 
tentang Jenis Barang Kena Pajak yang 
Tergolong Mewah Selain Kendaraan 
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah. Dalam Peraturan 
Menteri Keuangan ini, terdapat pengha-
pusan PPnBM atas peralatan elektronik, 
alat olahraga, alat musik, branded goods, 
dan peralatan rumah dan kantor. Hal ini 
diharapkan dapat mendorong pertum-
buhan industri dalam negeri, mengu-
rangi penyelundupan, dan menurunkan 
kecenderungan masyarakat untuk ber-
belanja di luar negeri. Kebijakan lainnya 
adalah penambahan Beras Miskin un-
tuk bulan ke-13 dan ke-14 kepada 15,5 
juta penduduk miskin. Hal ini dilakukan 
untuk mendorong kedaulatan pangan 
dan menjaga kenaikan harga beras. 
Upaya peningkatan daya beli yang  
paling fenomenal adalah adanya angga-
ran dana desa di APBN-P 2015 sebesar 
20,8 Trilyun Rupiah. Dana desa yang di-

berikan untuk membangun infrastruk-
tur dengan mekanisme padat karya 
yang pada akhirnya akan meningkatkan 
konsumsi masyarakat desa karena 
tumbuhnya daya beli masyarakat. 

Insentif kepada dunia usaha juga 
diwujudkan dengan dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2015 tanggal 6 April 2015 dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 
2015 tanggal 28 April 2015. Peraturan 
ini mengatur tentang fasilitas tax al-
lowance  dengan perluasan cakupan 
investasi,  penambahan jangka waktu 
fasilitas, dan perluasan sektor industri 
dan cakupan daerahnya. 

Pemerintah juga memutuskan untuk 
kembali menggulirkan subsidi bunga 
Kredit Usaha Rakyat. Hal ini dilakukan 
untuk memperkuat UMKM dengan 
pengembangan sumber pembiayaan 
melalui pelaksanaan program penjami-
nan kredit/ pembiayaan dan subsidi 
bunga secara terpadu. Suku bunga KUR 
ditetapkan sebesar 12%. Meskipun suku 
bunga KUR lebih rendah daripada suku 
bunga komersial sebesar 15%, Bank 
BRI sebagai salah satu penyalur KUR 
terbesar beranggapan  bahwa hal ini 
tidak akan menjadikan hal ini sebagai 
disinsentive  penerima kredit KUR untuk 
lulus dan berpindah kepada kredit 
komersial. Hal ini disebabkan kredit 
komersial mempunyai keunggulan 
dalam hal kemudahan pemberian kredit 
dan pengurusan yang lebih sederhana 
dan tidak rumit seperti pada penga-
juan kredit KUR. Contoh kebijakan lain 
dalam pemberian insentif kepada dunia 

usaha adalah Insentif Pajak bagi Jasa 
Kepelabuhan, Insentif Pajak bagi sek-
tor properti, Insentif penurunan biaya 
transportasi dan subsidi bunga Kredit 
Usaha Rakyat dalam rangka pengua-
tan UMKM agar lebih berperan dalam 
pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan lain yang tidak kalah  
penting adalah dikeluarkannya  
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 
2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. 
Dalam peraturan ini Pemerintah me-
nambah  Negara yang tercantum dalam 
daftar Negara bebas visa kunjungan dari 
15 negara menjadi 45 Negara. Kebijakan 
ini ditempuh untuk meminimalisasi 
deficit transaksi berjalan, khususnya 
dari sektor pariwisata. 

Target pemerintah untuk membuat 
waktu keluar masukk barang di pelabu-
han menjadi lebih singkat juga terus 
diupayakan. Salah satu upaya tersebut 
adalah dikeluarkannya Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 136 Tahun 2015 
pada tanggal 14 Juli 2015. Dalam Per-
aturan Menteri Keuangan ini mengatur 
mengenai penetapan barang ekspor 
untuk mempermudah proses keluar 
masuk barang pada proses pemerik-
sanan bea dan cukai. Dengan adanya 
peraturan ini diharapkan waktu dwelling 
time akan semakin singkat dan pada 
akhirnya menekan biaya logistik dan 
meningkatkan pertumbuhan ekspor.

Dengan adanya kebijakan tersebut seb-
agai langkah dalam menyikapi indika-
tor perekonomian global yang sedang 
melambat tesebut diharapkan akan 
membuat Indonesia siap menghadapi 
perlambatan ekonomi global di tahun 
2015 sehingga nilai rupiah stabil dan 
stabilitas sistem keuangan Indonesia 
tetap terjaga.

 

Insentif kepada dunia usaha 
juga diwujudkan dengan  
dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2015 tanggal 6 April 2015 dan 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 89 Tahun 2015 tang-
gal 28 April 2015. Peraturan ini 
mengatur tentang fasilitas tax 
allowance  dengan perluasan 
cakupan investasi,  penamba-
han jangka waktu fasilitas, dan 
perluasan sektor industri dan 
cakupan daerahnya. 
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Kebijakan Bank Indonesia Untuk Me-
ningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas 
moneter yang memiliki objective yang 
konsisten yaitu menjaga stabilitas 
makroekonomi dalam kerangka inflation 
targeting framework (ITF) telah menge-
luarkan kebijakan makroprudensial 
yang diperlonggar dan lebih akomodatif 
terhadap kegiatan usaha sehingga bisa 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
yaitu (i) perluasan cakupan definisi 
simpanan dengan memasukkan surat-
surat berharga yang diterbitkan bank 
dalam perhitungan LDR (Loan to Deposit 
Ratio) dalam kebijakan GWM (Giro Wajib 
Minimum)-LDR, (ii) pemberian insentif 
berupa pelonggaran batas atas LDR 
bagi bank yang telah memenuhi kewa-
jiban penyaluran kredit ke UMKM (Us-
aha Mikro Kecil dan Menengah) secara 
lebih awal,  (iii) revisi ketentuan GWM-
LDR, (iv) revisi ketentuan LTV (Loan to 
Value Ratio) untuk Kredit Kepemilikan 
Rumah (KPR), serta (v) revisi ketentuan 
pembayaran uang muka untuk Kredit 
Kendaraan Bermotor (KKB).  Akan tetapi 
dengan kebijakan-kebijakan yang sudah 
dikeluarkan oleh BI tersebut ternyata 
realisasi pertumbuhan ekonomi pada 
triwulan II-2015 lebih rendah dari triwu-
lan I-2015. Pertaanyaannya,  
apakah BI perlu menurunkan BI rate, 
dari saat ini sebesar 7,50%, agar realisasi 
pertumbuhan ekonomi pada masa 
(triwulan) berikutnya lebih besar dari 
triwulan I dan II tahun 2015? Di-
harapkan dengan penurunan BI rate 
tersebut, spread antara tingkat bunga 
simpanan/deposito pada bank dengan 

rate of return usaha melebar sehingga 
swasta terdorong untuk meningkatkan 
investasi dan konsumsi rumah tangga 
pun meningkat sehingga perekono-
mian nasional terdorong untuk tumbuh 
lebih tinggi. Masalahnya, penurunan BI 
rate berpotensi menimbulkan dampak 
negatif berupa keluarnya dana asing 
(terutama dalam dolar Amerika Serikat) 
yang bisa menyebabkan nilai rupiah 
jatuh lebih dalam sehingga mendestabi-
lisasi kondisi makroekonomi Indonesia. 
Selain itu, penurunan BI rate tidak akan 
serta merta meningkatkan investasi 
swasta karena penurunan investasi dan 
konsumsi rumah tangga disebabkan 
lebih karena penurunan ekspor yang 
terjadi karena turunnya permintaan 
barang dan jasa dari negara-negara 
tujuan ekspor seperti Tiongkok, Amerika 
Serikat, Singapura serta negara-negara 
tujuan ekspor lain. Pada akhirnya kecil 
kemungkinan bahwa penurunan BI rate 
akan mendorong investasi swasta dan 
selanjutnya meningkatkan konsumsi 

rumah tangga sehingga alih-alih terjadi 
kenaikan pertumbuhan ekonomi, yang 
terjadi adalah penurunan BI rate  
menyebabkan kondisi makroekonomi 
menjadi tidak stabil karena nilai rupiah 
yang turun tajam. Oleh karena itu, 
kebijakan yang layak diambil adalah 
menjaga stabilitas makroekonomi dan 
BI rate tidak perlu diubah saat ini.  
Dengan demikian terlihat bahwa untuk  
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
saat ini, pemerintah yang harus ber-
peran lebih dominan.

Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi

Selain mempercepat realisasi belanja 
pemerintah terutama belanja infas-
truktur, pemerintah perlu melakukan 
langkah-langkah dalam menghadapi 
ekonomi dunia yang saat ini lesu dan 
mengambil kesempatan untuk me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Langkah-langkah tersebut sudah dilak-
sanakan oleh pemerintah dengan ter-
bitnya 4 paket kebijakan ekonomi yaitu 
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I 09 
September 2015, Paket Kebijakan Eko-
nomi Tahap II 29 September 2015, Paket 
Kebijakan Ekonomi Tahap III 07 Oktober 
2015 dan Paket Kebijakan Ekonomi 
Tahap IV 15 Oktober 2015. Pemerintah 
merencanakan akan mengeluarkan 
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V pada 
November 2015 terkait dengan  
perizinan daerah yang terlalu banyak. 

Paket Kebijakan Tahap I 09 September 
2015 menetapkan 3 pikiran untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia di tengah perlambatan ekonomi 

 
Masalahnya, penurunan BI 
rate berpotensi menimbulkan 
dampak negatif berupa kelu-
arnya dana asing (terutama 
dalam dolar Amerika Seri-
kat) yang bisa menyebabkan 
nilai rupiah jatuh lebih dalam 
sehingga mendestabilisasi 
kondisi makroekonomi Indo-
nesia. 

Salah satu isu yang mengemuka dalam bulan Juli dan Agustus 2015 adalah perlambatan eko-
nomi Indonesia. Sebagaimana diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2015 
hanya sebesar 4,67%, turun dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2015 
yang sebesar 4,72%.  Penurunan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terjadi di tengah 
perlambatan ekonomi global yang disebabkan antara lain karena realisasi ekonomi Amerika 
Serikat yang tidak setinggi perkiraan dan ekonomi Tiongkok yang masih melambat.  Walaupun 
angka tersebut tidak terlalu buruk, karena merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-5 di 
dunia , pemerintah dan Bank Indonesia harus tetap mewaspadai hal tersebut dan mengambil 
langkah-langkah agar pada masa berikutnya penurunan pertumbuhan ekonomi dapat dihindari, 
sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 sebesar 5,2% dapat tercapai.
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global yaitu (a) mendorong daya saing 
industri nasional melalui deregulasi, 
debirokratisasi, serta penegakan hukum 
dan kepastian usaha, (b) mempercepat 
proyek strategis nasional dengan 
menghilangkan berbagai hambatan, 
sumbatan dalam pelaksanaan dan 
penyelesaian proyek strategis nasi-
onal, dan (c) meningkatkan investasi di 
sektor properti. Dimana secara konkret 
terdapat 10 langkah konkret sebagai 
pelaksanaan dari ketiga pikiran di atas 
yaitu (1) penguatan pembiayaan ekspor 
melalui National Interest Account dimana 
regulasinya adalah berupa PMK tentang 
Penugasan Kepala Lembaga Pembi-
ayaan Ekspor Nasional sementara de-
regulasinya berupa Keputusan Menteri 
Keuangan mengenai Pembentukan 
Komite Penugasan Khusus Ekspor 
dimana anggota Komite berasal dari 
beberapa kementerian/lembaga dan 
bertugas memastikan pelaksanaan Na-
tional Interest Account berjalan efektif. 
Proyek yang terpilih harus memenuhi 
kriteria dimana terdapat 6.246 kriteria, 
(2) penetapan harga gas untuk industri 
tertentu di dalam negeri, (3) kebijakan 
pengembangan kawasan industri 
dimana terkait dengan peraturan 
Menteri Perindustrian, (4) kebijakan 
memperkuat fungsi ekonomi koperasi, 
dimana deregulasi bidang ini menyang-
kut Keputusan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
Adapun manfaat yang diberikan misal-
nya koperasi tidak lagi rancu fungsinya 
antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial 
tetapi berubah dengan kuatnya fungsi 
ekonomi sehingga koperasi menjadi 
mitra utama UMKM di daerah. Diharap-
kan koperasi meningkat kemampuan 
permodalan dan keuangannya untuk 
mengembangkan usahanya sebagai 
sumber pembiayaan masyarakat, men-
jadi trading house dalam bentuk UMKM 
untuk memproduksi barang-barang 
kebutuhan masyarakat industri dan 
ekspor termasuk menciptakan produk-
produk ekspor ekonomi kreatif yang 
mampu bersaing di pasar lokal, nasional, 
maupun global, (5) kebijakan simplifikasi 
perizinan perdagangan, (6) kebijakan 
simplifikasi visa kunjungan dan aturan 
pariwisata, (7) kebijakan elpiji untuk ne-
layan dimana terdapat konverter yang 
mengefisienkan penggunaan bahan 

bakar yang digunakan oleh nelayan 
sehingga manfaat yang bisa diperoleh 
nelayan antara lain apabila sekali me-
laut nelayan kecil membutuhkan solar 
sampai dengan 30 liter dengan biaya 
bahan bakar Rp6.900/liter, dengan 
konverter akan menghemat sebesar 
Rp144.900. Kebijakan ini akan mening-
katkan produksi ikan tangkap nasional 
sekaligus memperbaiki  
kesejahteraan nelayan, (8) stabilitas 
harga komoditi pangan khususnya dag-
ing sapi. Hal ini dilakukan dengan mem-
perluas cakupan perdagangan dan neg-
ara asal impor sapi maupun daging sapi 
sehingga dapat menciptakan harga sapi 
atau daging sapi yang lebih kompetitif 
sehingga memberikan kemudahan bagi 
pemerintah untuk melakukan stabilisasi 
pasokan dan stabilisasi harga daging 
sapi, (9) melindungi masyarakat ber-
pendapatan rendah (MBR) dan meng-
gerakkan ekonomi pedesaan dengan 
percepatan pencairan Dana Desa serta 
mengarahkan penggunaan Dana Desa. 
Deregulasi ini berupa adanya ketentuan 
yang sifatnya khusus untuk Dana Desa 
yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) 
3 menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi, serta Men-
teri Keuangan yang membuat peraturan 
dan penyederhanaan sehingga dengan 
melihat template bisa diganti langsung 
dan tidak perlu ada Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Desa/RPJM-
Des (yaitu tinggal melihat template-nya, 
diisi dan disesuaikan), dan (10) pembe-
rian Raskin atau Beras Kesejahteraan 
untuk bulan ke-13 dan ke-14. 

Sedangkan pada Paket Kebijakan 
Ekonomi Tahap II 29 September 2015 
terdapat 5 poin pokok kebijakan besar 
yaitu (1) pengurusan izin investasi di 
kawasan industri menjadi hanya 3 jam, 
(2) pemangkasan tahap perizinan di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan dari 14 tahap menjadi 6 tahap, 
(3) pengurusan tax allowance disele-
saikan maksimal 25 hari, (4) penerbitan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 
Tahun 2015 yang membebaskan impor 
alat angkutan kereta api, galangan ka-
pal, pesawat, termasuk suku cadangnya 
dari pajak pertambahan nilai (PPN), ser-
ta (5) insentif pengurangan pajak bunga 
deposito terutama untuk eksportir yang 
memiliki kewajiban laporan dana hasil 
ekspor (DHE) kepada Bank Indonesia . 

Sementara itu, pada Paket Kebijakan 
Ekonomi Tahap III 07 Oktober 2015 
terdapat 3 wilayah kebijakan yaitu 
pertama, penurunan tarif listrik dan 
harga BBM serta gas, kedua, perluasan 
penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan 
ketiga, penyederhanaan izin pertana-
han untuk kegiatan penanaman modal. 
Untuk wilayah kebijakan penurunan 
tarif listrik dan harga BBM serta gas, 
terdapat 3 skema penurunan tarif 
listrik yaitu tarif listrik untuk pelanggan 
industri I3 dan I4 akan turun mengikuti 
turunnya harga minyak bumi (automatic 
tariff adjustment), pemberian diskon tarif 
hingga 30% untuk pemakaian listrik 
mulai tengah malam pukul 23.00 hingga 
pagi hari pukul 08.00 waktu setempat 
pada saat beban sistem ketenagalis-
trikan rendah, dan penundaan pem-
bayaran tagihan rekening listrik hingga 
60% dari tagihan selama setahun dan 
melunasi 40% sisanya secara angsuran 
pada bulan ke-13 khusus untuk industri 
padat karya. Sedangkan untuk penu-
runan BBM juga terdapat 3 skema yaitu 
harga avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan 
Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 
2015, harga solar turun Rp200 per liter 
baik untuk solar bersubsidi atau pun 
non-subsidi dimana dengan penurunan 
ini harga eceran solar bersubsidi akan 
menjadi Rp6.700 per liter dan penu-
runan harga solar ini berlaku 3 hari 
sejak pengumuman, dan harga BBM 
jenis premium tetap alias tidak berubah 
yakni Rp7.400 per liter di Jawa, Madura, 
dan Bali (Jamali) dan Rp7.300 per liter (di 

 
Paket Kebijakan Ekonomi 
Tahap III 07 Oktober 2015 
terdapat 3 wilayah kebijakan 
yaitu pertama, penurunan 
tarif listrik dan harga BBM 
serta gas, kedua, perluasan 
penerima kredit usaha raky-
at (KUR), dan ketiga, penye-
derhanaan izin pertanahan 
untuk kegiatan penanaman 
modal.  
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luar Jamali). Sementara untuk penu-
runan harga gas terdapat 2 skema yaitu 
harga gas untuk pabrik dari lapangan 
gas ditetapkan sesuai dengan kemam-
puan daya beli industri pupuk yakni 
sebesar US$7 per million metric british 
thermal unit (MMBTU) dan harga gas 
untuk industri lainnya (seperti petro-
kimia dan keramik) akan diturunkan 
sesuai dengan kemampuan industri 
masing-masing. Penurunan harga gas 
ini dimungkinkan dengan melakukan 
efisiensi pada sistem distribusi gas 
serta pengurangan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) dari gas. Meski 
demikian, penurunan harga gas ini tidak 
akan mempengaruhi besaran peneri-
maan yang menjadi bagian perusa-
haan gas yang berkontrak kerja sama. 
Penurunan harga gas untuk industri 
tersebut akan efektif berlaku mulai 1 
Januari 2016 karena pemerintah masih 
harus mengubah peraturan tentang 
PNBP-nya. Untuk wilayah kebijakan 
berupa perluasan penerima KUR, selain 
menurunkan tingkat bunga KUR dari 
sekitar 22% menjadi 12%, pemerintah 
memperluas penerima KUR sehingga 
keluarga yang memiliki penghasilan 
tetap atau pegawai dapat menerima 
KUR untuk dipergunakan dalam sek-
tor usaha produktif sehingga melalui 
perluasan penerima KUR, pemerintah 
berharap akan muncul para wirausaha 
baru. Sementara itu, terdapat 3 langkah 
dalam wilayah kebijakan penyederha-
naan izin pertanahan untuk kegiatan 
penanaman modal yaitu pertama, 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 
merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 
dimana substansi pengaturan baru ini 
mencakup hal-hal seperti: (a) pemohon 
mendapatkan informasi tentang ket-
ersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 
3 jam), (b) seluruh permohonan didaf-
tarkan sebagai bentuk kepastian bagi 
pemohon terhadap ketersediaan dan 
rencana penggunaan lahan. Surat akan 
dikeluarkan dalam waktu 3 jam, dan 
(c) kelengkapan perizinan prinsip yaitu 
proposal, pendirian perusahaan, dan 
hak atas tanah menjadi persyaratan 
awal untuk dimulainya kegiatan lapan-
gan serta ada persyaratan yang dapat 
menyusul sampai dengan sebelum 
diterbitkannya keputusan tentang hak 

penggunaan lahan. Kedua, jangka waktu 
pengurusan (terlebih dulu persyaratan 
harus lengkap) yaitu: (1) hak guna usaha 
(HGU) dari semula 30–90 hari menjadi 
20 hari kerja untuk lahan dengan luas 
sampai dengan 200 hektar dan menjadi 
45 hari kerja untuk lahan dengan luas 
di atas 200 hektar, (2) perpanjangan/
pembaruan HGU dari semula 20–50 hari 
menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan 
luas di bawah 200 hektar atau 14 hari 
kerja untuk lahan dengan luas di atas 
200 hektar, (3) permohonan hak guna 
bangunan/hak pakai dari semula 20–50 
hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari 
kerja (luas lahan sampai dengan 15 
hektar) atau 30 hari kerja (luas lahan di 
atas 15 hektar), (4) perpanjangan/pem-
baruan hak guna bangunan/hak pakai 
dari semula 20–50 hari kerja menjadi 5 
hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 
hektar) atau 7 hari kerja (luas di atas 15 
hektar), (5) hak atas tanah dari semula 
5 hari kerja diperpendek menjadi 1 
hari kerja saja, dan (6) penyelesaian 
pengaduan dari semula 5 hari kerja 
dipersingkat menjadi 2 hari kerja. Dan 
ketiga, perpanjangan hak penggunaan 
lahan yang didasarkan pada evaluasi 
tentang pengelolaan dan penggunaan 
lahan, termasuk audit luas lahan, tidak 
lagi memakai persyaratan seperti awal 
permohonan. 

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV 15 
Oktober 2015 memuat 3 paket kebi-
jakan ekonomi yaitu pertama, terkait 
dengan sistem pengupahan, kedua, 
terkait dengan KUR dan ketiga, terkait 
dengan kredit UKM dan pencegahan 
pemutusan hubungan kerja (PHK).  
Pertama, terkait sistem pengupahan 
dimana peningkatan kesejahteraan pe-
kerja merupakan unsur penting dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara umum sehingga negara harus 
selalu hadir meningkatkan kesejahter-
aan pekerja. Bentuk kehadiran negara 
itu adalah dalam bentuk pemberian 
jaring pengaman (safety net) melalui ke-
bijakan upah minimum dengan sistem 
formula untuk memastikan pekerja/
buruh tidak jatuh ke dalam upah murah 
sehingga upah buruh naik setiap tahun 
dengan besaran kenaikan yang terukur. 
Selain itu, negara hadir dalam bentuk 
pengurangan beban pengeluaran hidup 
melalui kebijakan-kebijakan sosial sep-

erti pendidikan, jaminan sosial melalui 
BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, 
perumahan buruh dan MBR, transpor-
tasi buruh dan transportasi massal, 
hingga KUR, yang bisa diakses oleh pe-
kerja dan korban PHK. Kebijakan-kebi-
jakan tersebut memastikan perlindun-
gan negara terhadap kebutuhan dasar 
pekerja dan masyarakat pada umum-
nya. Negara juga hadir dalam bentuk 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
berlangsungnya dialog sosial bipartit 
antara pengusaha dengan pekerja yang 
menjadi kunci utama kesejahteraan 
pekerja. Pemerintah telah berhasil 
menyelesaikan Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan 
yang mengarah pada pencapaian peng-
hasilan dan penghidupan yang layak 
yaitu upah minimum, upah kerja lembur 
dan upah atas kegiatan yang dilakukan 
diluar pekerjaannya serta pembayaran 
pesangon. Salah satu materi penting 
dalam pengaturan RPP Pengupahan 
adalah mengenai formula perhitun-
gan upah minimum tahun berikutnya 
dimana rumusnya adalah upah tahun 
berjalan ditambahkan dengan upah 
tahun berjalan dikalikan dengan hasil 
penjumlahan inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi atau UMn = UMt + {UMt x (% 
Inflasit + % ∆ PDBt)}. Konsep ini memberi 
kepastian kepada pekerja bahwa upah 
naik tiap tahun dan kepastian bagi du-
nia usaha karena masalah pengupahan 
dapat diprediksi. Pada saat PP ini ber-
laku, terhadap upah minimum provinsi 
yang masih dibawah Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL), Gubernur wajib menye-
suaikan UMP agar paling tidak sama 
dengan KHL secara bertahap paling 
lama 4 tahun sejak PP ini diundangkan 
dan pengusaha yang belum menyusun 
dan menerapkan struktur dan skala 
upah, wajib menyusun dan menerapkan 
struktur dan skala upah berdasarkan 
PP ini paling lama 2 tahun terhitung 
sejak PP ini diundangkan. Evaluasi KHL 
dilakukan setiap 5 tahun sekali karena 
menurut survei BPS perubahan pola 
konsumsi masyarakat berlangsung 
rata-rata 5 tahun sekali. Kedua, terkait 
dengan kebijakan KUR yang lebih murah 
dan meluas yang mempertimbangkan 
bahwa KUR penting untuk menggerak-
kan ekonomi kerakyatan dan  
meningkatkan wirausahawan khu-
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susnya pelaku usaha mikro dan kecil, 
diberikan subsidi bunga yang lebih 
besar disertai penjaminan yaitu tingkat 
bunga diturunkan dari sekitar 22% men-
jadi 12%. Selain itu cakupan penerima 
KUR perorangan dan badan usaha 
diperluas dengan Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur 
bahwa penerima KUR adalah individu/
perseorangan atau badan hukum yang 
meliputi: (a) UMKM yang produktif, (b) 
calon Tenaga Kerja Indonesia/TKI yang 
akan bekerja di luar negeri, (c) anggota 
keluarga dari karyawan/karyawati atau 
TKI yang berpenghasilan tetap; dan 
(d) TKI yang purna dari bekerja di luar 
negeri. Ketiga, terkait dengan upaya 
mendorong ekspor untuk mencegah 
PHK, pemerintah melalui Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 
ingin memberikan dukungan kepada 
UKM yang berorientasi ekspor maupun 
terlibat pada kegiatan yang mendukung 
ekspor agar UKM tersebut selain tetap 
memproduksi produknya untuk ekspor 
dan mendukung ekspor, juga tidak 
mem-PHK karyawannya. Untuk itu 
pemerintah akan memberikan sema-
cam kredit modal kerja kepada UKM 
dengan tingkat bunga yang lebih rendah 
dari tingkat bunga komersial dan diuta-
makan untuk perusahaan padat karya 
dan rawan PHK tetapi mempunyai 
kegiatan ekspor atau terlibat dalam ke-
giatan ekspor atau merupakan supplier 
dari input atau bahan yang kemudian 
dipakai oleh produsen berikutnya dalam 
melakukan ekspor. Kredit modal kerja 
tersebut diberikan sebagai  
pendamping dari kredit atau pinjaman 
yang sedang dimiliki oleh perusahaan/
UKM yang diberikan oleh lembaga 
perbankan lain atau LPEI. Besaran 
pinjaman yang diberikan maksimum 
Rp50 miliar per perusahaan dan total 
kebutuhan pembiayaan sebesar Rp696 
miliar. Jenis komoditas yang akan 
dibantu adalah furniture, barang-barang 
dari kayu, handicraft, tekstil dan produk 
tekstil, perikanan kelautan, alas kaki, ha-
sil pertanian dan perkebunan yang ber-
lokasi di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, 
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Utara, Ambon dan Papua. Apabila me-

lihat jumlah tenaga kerja yang dipe-
kerjakan oleh perusahaan-perusahaan 
tersebut yang berada di kisaran 50 – 
5.520 orang maka akan menyelamatkan 
karyawan sebanyak kira-kira 27.000 
orang dari ancaman PHK karena peru-
sahaan tersebut dibantu dengan kredit 
modal kerja yang bersubsidi dari LPEI.

Ketentuan Perpajakan Yang Belum Ter-
cakup Dalam Paket Kebijakan Ekonomi 
Tahap I Sampai IV dan Perlu Diperlong-
gar

Terkait dengan perpajakan, beberapa 
ketentuan dapat dikaji untuk dilong-
garkan dalam jangka menengah dimana 
ketentuan tersebut belum tercantum 
dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 
I sampai IV. Ketentuan internal Direk-
torat Jenderal Pajak yang mengurangi 
pemeriksaan khusus secara top down 
dan hanya melaksanakan pemeriksaan 
khusus dari usulan kantor pelayananan 
pajak atau kantor wilayah (bottom up) 
dapat mengurangi biaya uang maupun 
waktu dari wajib pajak dalam meng-
hadapi pemeriksaan pajak sehingga 
bersifat sangat positif bagi iklim usaha. 
Selain itu, ketentuan tentang tax holiday 
(Peraturan Menteri Keuangan/PMK 
Nomor 159/PMK.010/2015) dan tax 
allowance (PP Nomor 18 Tahun 2015) 
perlu diperlonggar sehingga momentum 
perlambatan ekonomi global bisa digu-
nakan untuk menarik investasi sebesar-
besarnya untuk masuk ke Indonesia. 
Pada sisi lain, semakin banyak perusa-
haan yang go public akan menambah 
variasi saham yang diperdagangkan 
sehingga nilai transaksi di bursa saham 
dapat meningkat yang menandakan 
tingginya kepercayaan investor bursa 
baik domestik maupun asing terhadap 
Indonesia sehingga perusahaan perlu 
lebih didorong untuk go public dengan 
memperbesar insentif sehingga PP 
Nomor 56 Tahun 2015 perlu diubah. 

Selain itu, untuk mendorong ekspor 
baik barang maupun jasa, ketentuan 
batasan ekspor jasa yang dikenai PPN 
dengan tarif 0% sebagaimana diatur 
dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2011 
perlu diubah. Yaitu, batasan keg-
iatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas 
ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0% 
perlu diperlonggar dan jenis-jenis JKP 
yang atas ekspornya dikenai PPN den-

gan tarif 0% perlu diperbanyak. Untuk 
menghadapi pengaruh negatif perlam-
batan ekonomi dunia, penguatan UMKM 
sangat penting dilakukan dengan 
menetapkan PMK sebagai pelaksanaan 
dari ayat (2) Pasal 31E Undang-Undang 
Pajak Penghasilan (PPh) sehingga 
wajib pajak badan dalam negeri yang 
mendapat fasilitas berupa penguran-
gan tarif PPh badan sebesar 50% dari 
tarif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) 
Undang-Undang PPh yang dikenakan 
atas penghasilan kena pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 
miliar dapat diperlonggar sehingga 
diberikan tidak hanya untuk wajib pajak 
badan dalam negeri dengan peredaran 
bruto sampai dengan Rp50 miliar tetapi 
diperlonggar misalnya untuk wajib pajak 
badan dalam negeri dengan peredaran 
bruto sampai dengan Rp150 miliar. 

Penutup

Diharapkan dengan pelonggaran keten-
tuan perpajakan antara lain tax holiday 
dan tax allowance, investasi dapat ditarik 
untuk masuk ke Indonesia di tengah 
perlambatan pertumbuhan ekonomi 
dunia. Dengan melonggarnya jumlah 
dan jenis-jenis JKP yang atas ekspornya 
dikenai PPN dengan tarif 0%, ekspor 
Indonesia diharapkan dapat meningkat 
di tengah menurunnya permintaan ba-
rang dan jasa dari negara tujuan ekspor. 
Bertambahnya jumlah dan jenis saham 
yang diperdagangkan akan meningkat-
kan nilai dan volume transaksi di bursa 
saham yang menandakan tingginya 
kepercayaan investor bursa terhadap 
Indonesia yang selanjutnya diharapkan 
investor akan menanamkan modalnya 
di sektor riil. Selain itu, makin banyaknya 
UMKM yang mendapatkan keringa-
nan tarif PPh badan sampai 50% dari 
tarif yang berlaku akan memperkuat 
ketahanan UMKM dalam menghadapi 
turunnya permintaan global maupun 
domestik. Dengan demikian, pertum-
buhan ekonomi pada triwulan III dan 
IV tahun 2015 dapat ditingkatkan dan 
target pertumbuhan ekonomi nasional 
tahun 2015 sebesar 5,2% dapat dicapai.
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MEMPERKUAT DAYA SAING  
INDUSTRI DALAM NEGERI DI TENGAH 
PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL
Eddy Mayor Putra Sitepu *)

Perekonomian global—sebagaimana digambarkan oleh Bloomberg—sedang mengalami cyclical down-
turn (pelemahan siklikal). Hal ini terlihat dari beberapa karakteristik yang terjadi di berbagai negara. 
Harga komoditas turun drastis dan masih berlanjut. Meskipun demikian, harga minyak diperkirakan 
akan naik kembali di masa yang akan datang. Demikian pula halnya dengan harga saham dan obligasi 
di negara-negara emerging market. Semua kondisi tersebut merupakan karakteristik dari cyclical down-
turn. 

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal
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Namun demikian, ada kemungkinan 
faktor lain juga berperan. Kita dapat 
melihat tanda-tanda awal dari ad-
anya perubahan jangka panjang dalam 
perekonomian global. Pada saat ini hal 
tersebut masih berupa sebuah gagasan, 
dimana terdapat indikasi terjadinya per-
lambatan pertumbuhan perdagangan 
global seperti terlihat dalam Gambar 1  

Setelah kenaikan yang spektakuler 
di era 2000-an, volume perdagangan 
turun drastis pada periode setelah krisis 
keuangan 2008. Setelah itu volume 
perdagangan meningkat kembali, lalu 
turun lagi di tahun 2013. Angka yang 
lebih mutakhir untuk negara-negara G7 
dan BRIICS  (Gambar 2) menunjukkan 
bahwa laju penurunan tersebut mung-
kin saja semakin meningkat.

Dinamika perubahan dalam volume 
perdagangan global tersebut memang 
mengalami pasang surut. Namun ada 
alasan yang kuat untuk memperki-
rakan bahwa peningkatan perdagangan 
yang terjadi secara signifikan pada 
periode 1990-an dan 2000-an tidak 
akan terulang dalam waktu dekat. Hal 
ini diungkapkan dalam laporan Michael 
Francis dan Louis Morel dari Bank of Canada 
sebagai berikut:

Reformasi perdagangan dan inovasi 
teknologi yang menurunkan ongkos 
perdagangan di era 1990-an telah ber-
dampak substansial pada perdagangan 
global dengan mendorong negara- 
negara emerging market untuk berinte-
grasi ke dalam perekonomian global dan 

dengan membuat rantai pasokan global 
(global value chain) yang layak secara 
ekonomi. Sebagai akibatnya, perdagan-
gan global meningkat relatif terhadap 
PDB. Namun demikian, karena proses 
tersebut sudah hampir selesai, insentif 
yang mendasari pelaku usaha untuk 
mendorong perdagangan sepertinya 
semakin lemah jika dibandingkan den-
gan dekade sebelumnya, yang mem-
buat dunia berada pada situasi dimana 
perdagangan menjadi stagnan relatif 
terhadap PDB.

Dalam penelitian lainnya, Harold James 
(2015) mengemukakan bahwa krisis 
yang sedang dialami oleh China saat ini 
bermuara pada usaha negara tersebut 
untuk beralih dari ekspor dan investasi 
di infrastruktur menjadi model per-
tumbuhan yang mengandalkan pada 
konsumsi domestik yang lebih tinggi. 
Hal ini didukung pula oleh hasil kajian 
Bank Dunia yang menunjukkan bahwa 
struktur impor di China mengalami 
perubahan terutama dalam periode 
setelah tahun 2000. Impor suku cadang 
dan komponen sebagai proporsi dari 
total ekspor mengalami penurunan 
drastis dalam periode tersebut. 

Bagaimana perkembangan perekono-
mian global tersebut berdampak bagi 
Indonesia?

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 
2, Indonesia sebagai salah satu negara 
dalam kelompok BRIICS turut berkontri-
busi pada penurunan volume perdagan-
gan global. Hal ini memang tidak dapat 

dihindari mengingat Indonesia menjadi 
salah satu negara kunci dalam global 
value chain seiring dengan semakin lu-
asnya implementasi berbagai perjanjian 
perdagangan bebas (FTA) dalam periode 
2000-an. Kondisi tersebut membuat 
Indonesia sangat bergantung pada 
kondisi perekonomian di kawasan dan 
negara mitra FTA, dimana yang terbesar 
diantaranya adalah ASEAN dan China.

Pelemahan perekonomian global yang 
terjadi juga berakibat pada menurunnya 
ekspor dan impor Indonesia. Berdasar-
kan data sebagaimana terlihat pada 
Gambar 3, kinerja ekspor Indonesia 
mengalami tren peningkatan sejak 
1975 hingga mencapai puncaknya pada 
2012. Hal ini antara lain didukung oleh 
tingginya harga batubara sebagai salah 
satu komoditas ekspor utama Indonesia 
pada periode akhir 2007 hingga 2012. 
Sejalan dengan itu, impor juga terus 
mengalami peningkatan dalam periode 
yang sama. Namun demikian, karena 
tren peningkatan impor lebih tinggi 
daripada peningkatan ekspor, maka 
hal tersebut berakibat pada terjadinya 
defisit neraca perdagangan. 

Potret yang berbeda diperlihatkan 
pada periode 2012-2015. Di tahun 
2012 ekspor Indonesia turun sebesar 
6,62%, sedangkan impor masih me-
ningkat sebesar 8,03%. Di tahun 2013 
baik ekspor maupun impor mengalami 
penurunan sebesar masing-masing 
3,93% dan 2,64%. Penurunan yang lebih 
tajam terjadi di  tahun 2014 dimana 

 
Gambar 1. Perkembangan Perdagangan Global (dalam US$) 
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ekspor turun sebesar 3,43% dan impor 
turun sebesar 4,53%. Tren penurunan 
tersebut sebagian besar didorong oleh 
terjadinya perlambatan pertumbuhan 
di berbagai negara dan kawasan pada 
tahun tersebut. Penurunan impor yang 
lebih cepat daripada penurunan ekspor 
tersebut berakibat pada membaiknya 
neraca perdagangan Indonesia, dimana 
hingga Juni 2015 sudah mengalami 
surplus sebesar US$ 4,4 miliar.

Kinerja ekspor impor

Kinerja perdagangan global berdasar-
kan studi Bank Dunia berada para taraf 
yang mengecewakan dalam beberapa 
tahun terakhir. Data perdagangan 
dunia menunjukkan terjadi penurunan 
pertumbuhan perdagangan dunia 
dalam beberapa tahun terakhir dengan 
rata-rata 3,4% per tahun dalam periode 
2012-2014. Padahal sejak tahun 1990-
an hingga sebelum krisis 2008, perda-
gangan dunia tumbuh pada kisaran 
rata-rata 7% per tahun. 

Ada beberapa kemungkinan penyebab 
melambatnya pertumbuhan perda-
gangan global. Yang pertama adalah 
faktor siklikal. Hasil studi Bank Dunia 
menjelaskan bahwa faktor siklikal 
tersebut adalah melemahnya per-

mintaan. Permintaan yang melemah 
merupakan salah satu alasan utama 
runtuhnya perdagangan pada 2009, 
dimana beberapa studi melaporkan 
bahwa dampaknya mencapai 90%. Se-
cara historis, dampak negatif dari suatu 
krisis terhadap kinerja perdagangan 
tidak terbatas pada periode krisis saja 
tapi terus berlangsung dalam jangka 
menengah (Freund, 2009; IMF, 2010). 
Faktanya, 5 tahun setelah terjadinya 
krisis global, permintaan impor lebih 
rendah 19% dari prediksi seandainya 
krisis tidak terjadi. Meskipun ada faktor-
faktor lain yang berpengaruh, implikasi 
dari permintaan yang rendah di negara-
negara berpendapatan tinggi tercermin 
pada melemahnya volume impor oleh 
negara-negara tersebut, mencapai 
20% di Amerika Serikat dan Euro Area. 
Mengingat negara-negara berpendapa-
tan tinggi menyumbang 65% dari total 
impor global, permintaan yang melemah 
tersebut akan berdampak pula pada 
perdagangan dunia.

Faktor kedua yang juga menjadi penye-
bab melambatnya pertumbuhan perda-
gangan global yaitu faktor struktural 
dalam bentuk perubahan elastisitas 
perdagangan terhadap pendapatan. 
Dalam beberapa tahun terakhir, perda-

gangan dunia berkurang sensitivitasnya 
terhadap perubahan pendapatan global. 
Studi oleh Constantinescu et al. (2014) 
menunjukkan terjadinya penurunan 
elastisitas perdagangan dalam jangka 
panjang (Gambar 4). 

Ada 4 kemungkinan penyebab elas-
tisitas yang rendah tersebut. Pertama 
adalah evolusi global value chain.  
Meningkatnya elastisitas perdagangan 
di era 1990-an disebabkan oleh per-
cepatan fragmentasi proses produksi. 
Proses ini dipicu oleh liberalisasi 
perdagangan dan penurunan tajam 
pada waktu dan biaya logistik   (akibat 
dari revolusi kontainerisasi dan kapal-
kapal kargo yang semakin besar). Hal ini 
dipercepat oleh revolusi teknologi ko-
munikasi dan informasi dan meluasnya 
teknik produksi just-in-time. Sebagai 
akibatnya, proses produksi melibat-
kan tahapan yang semakin banyak di 
berbagai negara. Kondisi ini semakin 
meningkatkan pentingnya perdagangan 
internasional dibandingkan dengan 
periode sebelumnya dimana nilai tam-
bah domestik dalam suatu produk akhir 
relatif tinggi. Namun dalam periode 
2000-an, perubahan pola perdagan-
gan yang terjadi di China dan Amerika 
Serikat sebagaimana diuraikan di awal 

Gambar 2. Perkembangan Perdagangan di Negara-negara Kelompok G7 dan BRIICS
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tulisan ini telah menyebabkan peruba-
han yang signifikan dalam global value 
chain dan elastisitas perdagangan.

Kedua, perubahan komposisi permin-
taan. Elastisitas perdagangan terhadap 
pendapatan dapat dilihat sebagai rata-
rata tertimbang dari elastisitas impor 
dari komponen permintaan agregat 
(PDB). Komponen permintaan agregat 
mempunyai elastisitas yang berbeda-
beda, dan perubahan dalam komposisi 
permintaan agregat akan menggeser 
elastisitas keseluruhan. Secara umum, 
investasi (I) mempunyai elastisitas 
tertinggi, diikuti oleh konsumsi (C) dan 
belanja pemerintah (G). Lemahnya 
investasi pada periode setelah krisis 
2008 telah berakibat pada rendahnya 
elastisitas perdagangan terhadap 
pendapatan.

Ketiga, rendahnya pembiayaan perda-
gangan. Penyaluran kredit yang 
terganggu dapat menghambat kinerja 
perdagangan, sehingga membuat pem-
biayaan perdagangan menjadi sema-
kin mahal dan sulit dijangkau selama 
periode krisis dan sesudahnya (Martin 
2012; Chor dan Manova 2012). Keempat, 
meningkatnya proteksi perdagangan. 
Hambatan perdagangan yang mening-
kat dapat berakibat pada perlambatan 
perdagangan. Ada tanda-tanda bahwa 
proteksi perdagangan akan terus 
berlanjut. Misalnya, setahun menjelang 
Mei 2014, negara-negara G20 member-
lakukan 228 tindakan baru yang bersifat 
menghambat perdagangan (WTO 2014).  

Meskipun tindakan yang diterapkan 
sejak 2009 dimaksudkan untuk bersifat 
sementara, namun sebagian besar dari 
tindakan yang menghambat perda-
gangan tersebut masih tetap berlaku 
hingga saat ini. 

Kinerja dan daya saing industri domes-
tik

Dalam menghadapi situasi yang kurang 
menguntungkan dari sisi perdagan-
gan internasional seperti yang terjadi 
saat ini, Indonesia perlu membangun 
modal yang cukup untuk memberikan 
kepercayaan diri dalam mendorong 
roda perekonomian. Daya saing menjadi 
modal yang utama. Salah satu acuan 
yang dapat digunakan untuk mengukur 

daya saing adalah indikator Global Com-
petitiveness Index (GCI) yang diterbitkan 
oleh World Economic Forum (WEF). Ber-
dasarkan data terbaru dalam GCI 2014-
2015, Indonesia berada pada peringkat 
ke-34, meningkat 4 peringkat dari tahun 
sebelumnya. Di kawasan Asia Tenggara, 
peringkat Indonesia berada di bawah 
Singapura (peringkat 2), Malaysia (20), 
dan Thailand (31). Perbaikan daya saing 
tersebut berpotensi menjadi pendorong 
peningkatan pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. Sebagaimana 
dijelaskan dalam laporan WEF tersebut, 
infrastruktur dan konektivitas terus 
mengalami perbaikan: meningkat 5 
peringkat dari tahun sebelumnya dan 
20 peringkat sejak 2011. Seiring dengan 

 
     Gambar 4. Estimasi Elastisitas Perdagangan dalam Jangka Panjang 

Sumber: Constantinescu, Mattoo dan Ruta (2014)

 
Gambar 3. Data Ekspor-Impor Indonesia (dalam juta US$)
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hal tersebut, kualitas tata kelola publik 
dan swasta semakin membaik, naik 
14 peringkat sebagai hasil dari pen-
ingkatan 18 indikator yang menyusun 
pilar tersebut. Secara khusus, dalam 
hal efisiensi pemerintah, Indonesia 
menduduki peringkat yang menggembi-
rakan yaitu peringkat 36. Demikian pula 
halnya dengan situasi makroekonomi 
yang berada pada peringkat 34. Aspek 
yang perlu mendapat perhatian untuk 
dibenahi adalah aspek pasar tenaga 
kerja, dimana Indonesia berada pada 
peringkat 110.

Langkah-langkah yang sudah diambil

Pemerintah khususnya Kementerian 
Keuangan telah melakukan berbagai 
langkah dalam meningkatkan daya 
saing industri nasional dalam meng-
hadapi pelemahan ekonomi global. 
Melalui proses di Tim Tarif yang bersifat 
lintas kementerian, telah diterbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
97/PMK.010/2015 sebagai peruba-
han kedua atas PMK Nomor 213/
PMK.011/2011 tentang Penetapan 
Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembe-
banan Tarif Bea Masuk Atas Barang Im-
por. Berdasarkan PMK yang terbit pada 
23 Mei 2015 tersebut, tarif bea masuk 
atas 171 pos tarif produk-produk baja 
dinaikkan dengan tarif baru berkisar 
antara 10% hingga 20% dan rata-rata 
kenaikan tarif sebesar 7,2%. Dengan 
kenaikan tersebut, tarif rata-rata sektor 
industri mineral dasar dan logam (IMDL) 
naik dari 7,5% menjadi 8,69%. Kenai-
kan tarif bea masuk diharapkan akan 
berdampak langsung pada meningkat-
nya daya saing produk baja domestik 
mengingat industri baja Indonesia saat 
ini sedang tahap peningkatan kapasi-
tas produksi. Di samping itu, tarif bea 
masuk yang lebih tinggi diharapkan 
dapat menghambat masuknya barang-
barang asal impor yang bertujuan untuk 
dumping ke negara-negara yang menjadi 
pasar potensial seperti Indonesia. 

Tidak berhenti pada produk baja, 
produk-produk konsumsi juga men-
jadi komoditas yang ditinjau kebijakan 
tarif bea masuknya. Pada 8 Juli 2015, 
telah diterbitkan PMK Nomor 132/
PMK.011/2015 sebagai peruba-
han ketiga atas PMK Nomor 213/
PMK.011/2011. Sebanyak 1.151 pos 

tarif produk-produk konsumsi dinaikkan 
tarif bea masuknya, dengan tarif baru 
berkisar antara 5% hingga 50%. Untuk 
tarif bea masuk minuman beralkohol 
berubah dari tarif spesifik menjadi 
advalorum dengan tarif 90% dan 150% 
(berdasarkan golongannya). Dengan 
kebijakan ini diharapkan konsumen di 
dalam negeri akan beralih dari yang 
selama ini mengkonsumsi produk impor 
menjadi produk dalam negeri. Kelom-
pok barang yang dinaikkan tarif bea 
masuknya terdiri dari: olahan makanan, 
produk tekstil dan pakaian jadi, hingga 
kendaraan bermotor. 

Selain barang-barang konsumsi akhir, 
dalam PMK tersebut juga diatur men-
genai penurunan tarif bea masuk atas 
4 pos tarif komponen pesawat terbang. 
Hal ini juga dalam rangka meningkatkan 
daya saing industri jasa penerbangan 
di Indonesia, mengingat hingga saat ini 
Indonesia belum mampu memproduksi 
barang-barang tersebut dengan spe-
sifikasi dan kuantitas yang memadai. 
Keempat pos tarif komponen pesawat 
terbang tersebut diturunkan tarif bea 
masuknya dari 5% menjadi 0%.

Bagaimana arah kebijakan ke depan

Arah kebijakan terkait penguatan daya 
saing industri di masa yang akan datang 
perlu dirumuskan dengan kompre-
hensif. Perlindungan terhadap industri 
dalam negeri perlu dipertimbangkan un-
tuk terus dilanjutkan mengingat banyak 
negara juga melakukan kebijakan yang 
serupa. Perlindungan dimaksud antara 
lain dalam bentuk kenaikan tarif bea 
masuk, pengenaan tarif bea masuk tin-
dakan, serta kebijakan domestik lainnya 
seperti penerapan persyaratan sertifi-
kasi atau perijinan tertentu. Menurut 
World Trade Organization (WTO), pening-
katan tindakan pembatasan impor yang 
sudah ada sejak Oktober 2008 diperki-
rakan hanya akan berdampak sebesar 
4,1% terhadap impor barang dunia. 

Selanjutnya, hal yang perlu dipertim-
bangkan sebagai landasan untuk mene-
tapkan alternatif kebijakan adalah fokus 
pada barang yang mengambil porsi 
besar dalam keranjang belanja kon-
sumen. Perkembangan pesat di sektor 
teknologi komunikasi dan informasi 
telah mendorong peningkatan yang 
luar biasa dalam konsumsi barang yang 

memanfaatkan teknologi tersebut. Dari 
sisi efektivitas pemanfaatan sumber 
daya, pengembangan industri smart-
phone lebih efektif dalam mendorong 
pertumbuhan dibandingkan dengan 
industri otomotif, misalnya. Hal ini 
berkaitan dengan penciptaan nilai (value 
creation) yang jauh lebih tinggi dengan 
adanya kandungan teknologi tinggi 
yang berkembang dengan sangat pesat 
dalam produk tersebut. Pemerintah 
perlu berperan aktif dalam merangsang 
agar industri yang menciptakan nilai 
yang tinggi tersebut dapat berkembang 
dan memberikan nilai tambah yang 
maksimal di dalam negeri.
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Kali ini, Warta Fiskal menampilkan 
gagasan baru untuk menggali potensi-
potensi pemikiran dan views dari eko-
nom lokal. Pada kesempatan ini, Prof. 
Dr. Eddy Suratman, Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Tanjungpura, 
Pontianak, Kalimantan Barat, memberi-
kan analisis dan pandangan-pandangan 
terkait isu-isu tersebut. 

Bapak dari 3 putri, kelahiran Tapanuli 
Selatan, 7 Juli 1967, menyelesaikan 
pendidikan program Doktor pada Uni-
versitas Indonesia tahun 2004. Saat ini 
memberikan pengabdiannya pada alma 
mater tercinta, Universitas Tanjungpura, 
Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai 
Dekan Fakultas Ekonomi sejak 2014. 
Bapak yang saat ini terlibat sebagai 
Regional Economist, sarat dengan 
prestasi akademik dan non akademik, 
baik di masa pendidikan maupun saat 
pengabdian. Prestasi akademik yang 
luar biasa ditunjukkan dengan kemam-
puannya untuk selalu lulus dengan 
predikat “Cumlaude”.  Berikut hasil 
wawancaranya. 

Perekonomian global tengah meng-
hadapi persoalan yang serius yang 
ditandai dengan melemahnya beberapa 
mata uang kawasan, termasuk rupiah. 
Bagaimana pendapat Bapak mengenai 
fundamental perekonomian Indonesia 
menghadapi tekanan krisis tersebut?

Perekonomian global memang tengah 
menghadapi persoalan serius dengan 
melemahnya beberapa mata uang 
kawasan, termasuk rupiah. Pelemahan 
mata uang itu berawal dari devaluasi 
Yuan pada 11 Agustus 2015 dengan 
tujuan utama mempertahankan pasar 
ekspor. China dengan sengaja membuat 
mata uangnya melemah agar barang 

kembali melemah karena kemungkinan 
besar bank sentral USA akan menaikkan 
suku bunganya. Meskipun demikian, hal 
penting yang perlu kita lakukan adalah 
tetap fokus membenahi perekono-
mian dalam negeri, yaitu mempercepat 
penyerapan belanja pemerintah pusat 
dan daerah terutama terkait dengan 
pembangunan infrastruktur, mendo-
rong terjadinya peningkatan investasi, 
dan meningkatkan surplus neraca 
perdagangan dan neraca pembayaran. 
Jika itu kita lakukan dengan baik, maka 
kecenderungan penguatan rupiah ma-
sih akan berlanjut ke tahun 2016.

Bagaimana kebijakan fiskal mampu 
mempengaruhi pasar uang? Apa 
langkah-langkah yang pemerintah perlu 
ambil?

Kebijakan fiskal itu berfungsi untuk 
mengatur perokonomian terutama 
melalui dua variable yaitu pajak dan 
pengeluaran pemerintah. Kebijakan fis-
kal ekspansif (peningkatan pengeluaran 
pemerintah atau penurunan pajak) sep-
erti yang kita lakukan pada tahun 2015 
ini akan meningkatkan output keseim-
bangan dan suku bunga. Peningkatan 
output keseimbangan akan mendorong 
kenaikan permintaan barang dan jasa. 
Akibatnya, transaksi permintaan uang 
juga akan naik yang dapat mendorong 
peningkatan tingkat bunga. Padahal 
kita tahu bahwa tingkat bunga meru-
pakan variable penentu dari berapa 
banyak uang yang ingin dipegang orang. 
Pada saat tingkat bunga naik, maka 
orang hanya ingin memegang lebih 
sedikit uang. Artinya, kebijakan fiskal 
memang mampu mempengaruhi pasar 
uang. 

Langkah yang dilakukan pemerintah 
saat ini dengan meningkatkan penge-

Ekonomi global tengah memasuki masa-masa yang sulit dalam periode kedua semester tahun 2015. 
Ditandai dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap beberapa mata uang as-
ing dan turunnya harga sejumlah komoditi andalan Indonesia. Muncul ketidakpastian dan kekhawati-
ran terjadi krisis kembali. Indonesia berhasil mengatasi persoalan-persoalan tekanan krisis di masa-
masa lalu. Bagaimana Indonesia menghadapi krisis masa kini? 

ekspornya dapat bersaing. Akibatnya, 
rupiah sempat melemah sangat tajam 
dari sekitar Rp 12.645 per dolar Amerika 
pada bulan Januari 2015 tembus pada 
level Rp.14.050 di minggu terakhir 
Agustus 2015. 

Pelemahan rupiah yang demikian cepat 
menurut saya agak aneh karena tidak 
sesuai dengan fundamental perekono-
mian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 
kita memang melambat dari 5,02% 
tahun 2014 menjadi hanya 4,4% pada 
semester 1 tahun 2015, namun masih 
tumbuh 4,4% ditengah melambatnya 
perekonomian dunia adalah potret 
bahwa fundamental kita cukup baik. 
Cadangan devisa kita masih di atas USD 
100 milyar, meskipun lebih tinggi dari 
asumsi makro ekonomi APBNP 2015 
tetapi angka inflasi relatif terjaga di 
sekitar 6,5% bahkan cenderung menu-
run dari 6,96% pada Januari 2015 men-
jadi 6,25% pada Oktober 2015. Neraca 
perdagangan mengalami surplus USD 
4,35 miliar sepanjang Januari-Juni 2015. 
Sedangkan neraca pembayaran surplus 
USD 1,3 miliar pada kuartal I-2015, den-
gan defisit neraca berjalan yang terus 
mengecil.

Sekalipun rupiah mulai menguat dalam 
minggu ini, berapa lama penguatan 
akan terjadi?

Saya berharap nilai tukar rupiah bisa 
mendekati angka Rp 13.000. Tetapi 
apakah itu akan terealisasi, sangat 
tergantung pada kondisi global teru-
tama perekonomian USA. Jika angka 
pengangguran USA meningkat, maka 
kemungkinan rupiah menguat karena 
bank sentral USA akan menunda me-
naikkan suku bunganya. Sebaliknya jika 
kondisi ketenagakerjaan USA membaik, 
maka terbuka potensi rupiah untuk 
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luarannya ditandai oleh realisasi defisit 
APBN hingga Juli 2015 (1,22%) yang jauh 
lebih besar dari realisasi defisit APBN 
hingga Juli 2014 (0,64%) serta kebijakan 
penurunan pajak melalui Pembebasan 
atau Pengurangan Pajak Penghasilan 
(Tax Holiday dan Tax Allowance) meru-
pakan langkah yang tepat. Terutama 
untuk menahan perlambatan pertum-
buhan ekonomi. Meskipun demikian 
pemerintah perlu menjaga dua hal, yaitu 
pertama, besaran defisit harus tetap di 
bawah 3% dan kedua, Tax Holiday dan Tax 
Allowance tidak mengganggu capaian 
target penerimaan pajak pemerintah 
pada tahun berjalan. Jika besaran defisit 
terlalu besar, disamping akan melang-
gar batasan UU No. 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, juga dapat 
menyebabkan naiknya tingkat bunga 
yang akan menghambat masuknya 
investasi. 

Terkait dengan kebijakan pemerintah 
di bidang pendapatan, bagaimana 
pendapat Bapak mengenai strategi 
yang tepat di bidang pendapatan?

Di tengah perlambatan pertumbuhan 
ekonomi, maka kebijakan pemerintah 
di bidang pendapatan yang cenderung 
menurunkan pajak melalui kebijakan Tax 
Holiday dan Tax Allowance sudah tepat. 
Dengan kebijakan ini diharapkan daya 
beli masyarakat meningkat untuk men-
dorong peningkatan konsumsi, mengin-
gat sumber pertumbuhan ekonomi kita 
sebagian besar (lebih dari 50%) datang 
dari konsumsi. Kebijakan ini juga dapat 
mendorong peningkatan investasi dan 
ekspor. Akan tetapi kebijakan ini seper-
tinya tidak sejalan dengan penetapan 
target penerimaan pajak dalam APBNP 
2015 yang terlalu besar. Dalam konteks 
ini pemerintah sepertinya tidak kon-
sisten, tidak mungkin memenuhi target 
penerimaan pajak yang meningkat san-
gat besar di tengah berbagai kebijakan 
yang cenderung menurunkan pajak. 

 Selama ini pemerintah kerapkali kurang 
memperhatikan kebijakan pendapatan 
berdasarkan siklus ekonomi, bagaimana 
menurut Bapak?

Siklus ekonomi adalah kecenderungan 
pertumbuhan ekonomi yang ditandai 
oleh adanya fluktuasi secara periodik 
berupa kemunduran dan kemajuan eko-
nomi. Kebijakan pendapatan seharus-

nya memang menyesuaikan dengan 
siklus ekonomi tersebut. Saya kira 
pemerintah bukannya tidak memperha-
tikan kebijakan pendapatan berdasar-
kan siklus ekonomi, tetapi kadang-
kadang pemerintah memang salah 
memperkirakan siklus ekonomi, yang 
sebenarnya fase kemunduran ekonomi 
tetapi dikira fase kemajuan ekonomi, 
dan sebaliknya. Masalah utama kita 
ada pada keakuratan data. Proyeksi dan 
pengambilan keputusan menggunakan 
data yang tidak akurat, akan meng-
hasilkan kesimpulan dan kebijakan yang 
keliru.

Kebijakan pendapatan yang secara fun-
damental perlu diperbaiki apa saja?

Masih banyak pekerjaan rumah kita 
terkait dengan ini, seperti kita perlu 
meningkatkan jumlah dan akurasi data 
wajib pajak, memperbaiki kebijakan 
terkait dengan besaran penerimaan 
negara dari kontrak-kontrak di sek-
tor pertambangan, meningkatkan 
pengawasan keluar masuk barang di 
perbatasan antar negara yang men-
jadi sumber penerimaan negara dari 
kegiatan ekspor-impor, mempertegas 
pembagian kewenangan pemungutan 
pajak diantara level pemerintahan 
(Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), 
melakukan reformasi institusi pemun-
gut pendapatan, menyediakan sarana 
dan prasarana sesuai kebutuhan saat 
ini, dan menegakkan hukum.

Bagaimana dengan tax ratio Indonesia 
yang belum memberikan angka yang 
mencerminkan kemampuan yang 
dimiliki?

Rasio pajak Indonesia relatif rendah 
jika dibandingkan dengan Malaysia, 
Singapura dan Thailand. Rasio pajak 
yang rendah menunjukan rendahnya 
kinerja pemungutan pajak. Penerimaan 
perpajakan memang meningkat secara 
nominal sehingga kontribusinya terha-
dap total pedapatan negara juga terus 
meningkat. Namun penerimaan per-
pajakan Indonesia masih lebih rendah 
dibandingkan potensi yang seharunya 
diterima. Hal ini dindikasikan oleh jum-
lah pembayar pajak yang masih sangat 
sedikit. Jumlah wajib pajak (WP) Orang 
Pribadi yang telah memiliki (Nomor Po-
kok Wajib Pajak (NPWP) misalnya, baru 
mencapai sekitar 23 juta orang (DJP, 

2013). Mereka yang aktif membayar 
pajak tentunya lebih rendah dari angka 
yang memiliki NPWP. Kita mesti punya 
peta jalan yang jelas pada tahun berapa 
tax ratio kita mencapai 15%, 20%, dan se-
terusnya dengan pelaksanaan tahapan 
kebijakan yang realistis. Kemudian peta 
jalan tersebut kita laksanakan dengan 
konsisten. Mungkin saja kita sebena-
rnya sudah memiliki peta jalan tersebut 
tetapi hanya belum dijalankan secara 
konsisten. Akan sangat sulit melakukan 
percepatan pembangunan infrastruktur 
jika tax ratio kita masih di sekitar angka 
11,3% seperti saat ini. 

Apa saran Bapak terkait dengan 
strategi menaikan tax rasio?

Mirip seperti jawaban sebelumnya, 
lakukan reformasi institusi pemungut 
pajak, tingkatkan akurasi data wajib pa-
jak, tegakkan hukum, sediakan sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan, perluas 
basis pajak yang ada saat ini dengan 
menjadikan wajib pajak yang masih 
di luar untuk masuk ke dalam sistem 
perpajakan, kemudian tingkatkan com-
pliance (kepatuhan) wajib pajak yang su-
dah berada di dalam sistem perpajakan, 
sederhanakan proses dan administrasi 
pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan kebijakan perubahan tarif perpa-
jakan, bangun tata kelola administrasi 
yang terintegrasi dan akuntabel untuk 
memastikan mekanisme penghitungan 
pajak dilakukan secara teruji kebena-
rannya misalnya melalui transaksi 
non-tunai, pertegas pembagian ke-
wenangan pemungutan pajak diantara 
level pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota), dan perbaiki regulasi 
perpajakan, baik pajak pusat maupun 
pajak daerah.

Terkait dengan isu paket kebijakan. Su-
dah tepatkah kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan, khususnya beberapa paket 
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan 
beberapa waktu ini? 

Sejauh untuk mengatasi perlambatan 
ekonomi dan penguatan nilai tukar 
rupiah, menurut saya paket kebijakan 
yang telah dikeluarkan secara umum 
sudah tepat. Tujuan paket kebijakan 
ekonomi itu adalah mempercepat pe-
nyerapan anggaran, menjaga stabilitas 
harga, menekan biaya logistik, memper-
baiki defisit neraca transaksi berjalan, 
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mengurangi ketergantungan impor, 
meningkatkan investasi, menambah 
cadangan devisa dan memberikan 
kepastian aturan bagi pelaku usaha. 
Paket kebijakan tersebut semakin 
memperkuat pondasi perekonomian 
kita. Ditengah kondisi perekonomian 
global yang lesu, harga minyak dunia 
turun, dan penguatan mata uang dollar, 
paket kebijakan ini menjadi semacam 
“vitamin” yang membantu memperkuat 
daya tahan kita dari proses melambat-
nya pertumbuhan ekonomi. Yang kita 
perlukan kemudian adalah adanya re-
spon kebijakan yang sama dari pemer-
intah daerah agar paket kebijakan ini 
berdampak positif bagi perekonomian di 
seluruh Indonesia.

Kabinet “Ayo Kerja” dari Presiden Joko 
Widodo saat ini tengah disorot oleh 
publik. Apa pendapat Bapak mengenai 
hal ini? Apakah cukup efektif kerja yang 
dilakukan para menteri tersebut? 

Masih kurang efektif, beberapa menteri 
seperti kurang memahami tugas dan 
fungsinya. Urusan kementeriannya 
diabaikan tetapi urusan kementerian 
orang lain justru diperhatikan. Jumlah 
menteri kordinator semakin banyak 
tetapi justru kordinasi diantara kemen-
terian kelihatan semakin lemah. Perlu 
ada perbaikan ke depannya. Masih ada 
cukup banyak waktu untuk memper-
baiki kondisi ini. 

Bagaimana langkah penyelamatan yang 
harus dilakukan saat ini, khususnya 
koordinasi seperti apa yang dibutuh-
kan termasuk apakah ada saran untuk 
Kementerian Keuangan.

Diperlukan arahan yang tegas dari 
Presiden terkait pembagian tugas, 
baik diantara Menko maupun diantara 
kementerian dalam satu Menko. Jika 
ada menteri yang melampaui kewenan-
gannya atau yang mengurusi tugas 
yang bukan urusannya, harus segera 
ditegur oleh Presiden. Jika teguran saja 
belum bisa memperbaiki kinerja menteri 
tersebut maka lakukan pemberhentian. 
Jadi pergantian menteri bukan karena 
perubahan dukungan partai politik 
tetapi upaya untuk memperbaiki kinerja 
kabinet. Terkait dengan Kementerian 
Keuangan, disamping perlunya melaku-
kan reformasi Direktorat Jenderal Pajak, 
juga perlu dievaluasi konsistensi negara 

dalam menjalankan amanat UU No. 17 
tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
yang menempatkan Menteri Keuan-
gan sebagai Bendahara Negara. Dalam 
konteks ini perlu dikaji ulang apakah UU 
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
daerah yang sebagian pasalnya men-
gatur pengelolaan keuangan daerah 
tidak tumpang tindih dengan UU No. 17 
tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
serta UU No. 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pusat 
dan Daerah. 

Apakah potensi krisis akan men-
jadi membesar? Apa prediksi Bapak 
mengenai arah krisis dan apa rencana 
pemerintah mengantisipasinya?

Pada semester 1 2015 ini Pertumbuhan 
ekonomi kita masih positif yaitu sekitar 
4,4%, meski lebih besar dari asumsi 
makro APBNP 2015 tetapi angka inflasi 
kita masih terjaga stabil di sekitar 6,5% 
dan cenderung menurun, nilai tukar 
kita mulai menguat, neraca perda-
gangan dan neraca pembayaran kita 
mulai surplus, dan cadangan devisa kita 
masih di atas USD 100 milyar sehingga 
belum cukup alasan untuk mengatakan 
bahwa potensi krisis membesar. Kondisi 
ini jauh berbeda dari kondisi tahun 
1996/1997 menjelang krisis 1998. Saya 
sering mengatakan bahwa kondisi 
ekonomi kita memang sempat demam 
tapi belum kritis sehingga belum perlu 
masuk ICU. Oleh karena itu, ke depan 
yang perlu dilakukan pemerintah adalah 
fokus pada upaya menjaga stabilitas 
makro ekonomi untuk memperkuat 
fundamental ekonomi.

Kembali pada persoalan koordi-
nasi yang di negeri ini relatif lemah. 
Bagaimana cara Bapak mengatasi 
kelemahan tersebut, terutama dalam 
situasi yang demikian menekan pereko-
nomian Indonesia?

Sederhana saja, bagi habis Kementerian 
dan Lembaga (K/L) ke masing-masing 
Menko, perjelas tugas/kewenangan dan 
target capaian setiap Menko, perjelas 
pula pembagian tugas/kewenangan 
dan target capaian masing-masing ke-
menterian dalam satu Menko, pastikan 
setiap menteri berada pada lingkup 
tugas/kewenangan dan target capaian-
nya, lalu jalankan semua dengan disiplin 
dan konsisten dan kemudian evaluasi 

capaian kinerja tiap-tiap Menko dan 
tiap-tiap (K/L) dalam satu Menko. Jika 
diperlukan pergantian, lakukan dengan 
pendekatan kinerja bukan karena faktor 
politik. 

Bagaimana sebaiknya lembaga think 
tank seperti Badan Kebijakan Fiskal 
dikembangkan? Apa saran Bapak 
terkait dengan belum banyak dilakukan 
kebijakan yang berbasis riset?

BKF itu mestinya menjadi otak Kemen-
keu untuk semua kebijakan. Idealnya, 
setiap kebijakan yang akan dilakukan 
eselon 1 Kemenkeu sudah melalui 
kajian BKF. Eselon 1 lainnya bisa fokus 
pada implementasi kebijakan Kemen-
keu sesuai bidang tugas masing-mas-
ing, sementara BKF fokus pada kajian/
riset untuk perumusan kebijakan. 
Seharusnya tidak boleh lagi ada kebi-
jakan yang diambil tanpa berbasis riset. 
Oleh karena itu, kerjasama BKF dengan 
Perguruan Tinggi menjadi keniscay-
aan. Saya mengharapkan kerjasama-
kerjasama, baik yang bersifat short-term 
maupun long-term, terus dilakukan 
dan ditingkatkan. Sehingga ada upaya 
konkret menggandeng Perguruan Tinggi 
dan BKF guna meningkatkan kontribusi 
pemikiran dan rekomendasi kebijakan 
di berbagai level. Saya berharap, peneliti 
dan pejabat di BKF bersinergi dengan 
peneliti dan staff pengajar di Perguruan 
Tinggi. Itu harapan saya, demikian  
Prof. Eddy Suratman mengakhiri wawa-
ncara kali ini. 

. 
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*)   Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

PNBP PerikananTangkap:  
Target dan Pengawasan 
Oleh : Agunan Samosir & Praptono Djunedi *)
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Kebijakan lain yang juga diterapkan 
adalah melarang alih muatan kapal ikan 
(transhipment) di tengah laut dengan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Peri-
kanan nomor 57 tahun 2014. Praktik 
alih muatan kapal selama ini menjadi 
modus penangkapan ikan ilegal atau 
pencurian ikan di perairan Indonesia. 
Ikan yang ditangkap dipindahkan ke 
kapal pengangkut dan selanjutnya kapal 
tersebut membawa hasil tangkapan 
ke luar negeri tanpa melapor ke kantor 
Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

Tidak cukup dengan kebijakan terse-
but, Menteri KP juga menargetkan 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 
dari tahun sebelumnya Rp300 miliar 
menjadi Rp1,5 triliun pada tahun ini. 
Penambahan PNBP sebanyak lima kali 
lipat ini cukup mengejutkan banyak 
pihak dan menjadi pertanyaan besar 
apakah PNBP hasil perikanan tangkap 
bisa mencapai target? PNBP perikanan 
tangkap merupakan pungutan yang 
dikenakan ke pelaku usaha atas hasil 
tangkapan ikan di wilayah perairan 
Indonesia.

Terdapat dua jenis PNBP perikanan 
tangkap yaitu pungutan pengusahaan 
perikanan (PPP) dan pungutan hasil 
perikanan (PHP). PPP adalah pung-
utan negara yang dikenakan terhadap 
perusahaan perikanan Indonesia yang 
memperoleh surat ijin usaha perikanan 
(SIUP), alokasi penangkapan ikan pena-
naman modal (APIPM), dan surat ijin 
kapal pengangkut ikan (SIKPI). Sedang-
kan PHP adalah pungutan negara yang 
dikenakan ke perusahaan perikanan 
Indonesia yang melakukan usaha pen-
angkapan ikan sesuai dengan surat ijin 
penangkapan ikan (SIPI).

Formula PPP berdasarkan peraturan 
pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2006 
tentang perubahan PP nomor 62 tahun 
2002 adalah PPP = jumlah gross ton 
(GT) x tarif per GT. Sedangkan PHP di-
peroleh dari perusahaan skala kecil/be-
sar (%) x produktivitas x harga patokan 
ikan. Tarif perusahaan skala kecil yaitu 
1 persen dan skala besar adalah 2,5 
persen. Produktivitas kapal penangkap 
ikan ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan (Kep-
men KP) nomor 60 tahun 2010. Harga 
patokan ikan ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Perdagangan (Per-
mendag) nomor 12 tahun 2010.

Kewenangan penarikan PNBP perikan-
an tangkap bisa di KKP atau pemerintah 
daerah tergantung berat kapal penang-
kap ikannya. Bila berat kapal penangkap 
ikan lebih dari 30 gross tonnage (GT) dan 
wilayah penangkapan ikan di luar 12 mil 
laut, kewenangan pungutan PNBP ada 
ditangan KKP. Semakin besar kapasitas 
kapal, maka semakin besar pula hasil 
tangkapannya.

Target PNBP Optimis Tercapai

Melonjaknya target PNBP menjadi 
Rp1,5 triliun tersebut tentu saja bu-
kan tanpa alasan. Nilai produksi dari 
perikanan tangkap tahun 2011 sebe-
sar Rp70,03 triliun naik menjadi 85,10 
triliun tahun 2013 (Data Kelautan dan 
Perikanan dalam angka 2013). Band-
ingkan dengan PNPB yang diterima 
tahun 2011 hanya sebesar Rp183,4 
miliar dan Rp227,56 miliar tahun 2013. 
Hal ini menunjukkan bahwa target dan 
realisasi PNBP masih sangat rendah. 
Formulasi perhitungannya belum 
mencerminkan realitas hasil tangkapan. 

Selama ini penyetoran PNBP dilakukan 
untuk satu tahun anggaran sebelum 
kapal beroperasi. Dengan demikian, 
kapal beroperasi atau tidak, tetap 
diharuskan membayar PNBP untuk 
setahun. Sekilas, perhitungan tersebut 
akan menguntungkan APBN. Namun, 
bila kapal beroperasi penuh dengan 
hasil tangkapan yang maksimal, praktik 
seperti ini jelas akan merugikan negara. 
Penerapan PNBP pada kapal penang-
kap ikan adalah pakai tidak pakai tetap 
bayar PNBP dimuka sesuai dengan 
ukuran dan kapasitas kapal.

Hasil studi yang dilakukan Badan 
Kebijakan Fiskal, Kemenkeu tahun 2013 
menunjukkan bahwa PNBP sebesar 
Rp1,5 triliun dapat dicapai dengan me-
naikkan tarif PHP berjenjang (1 persen 
dan 2,5 persen) menjadi tarif tunggal 
sebesar 10 persen. Hasil perhitungan 
ini sudah memasukkan net profit margin 
(NPM) nelayan sebesar 20,42 persen. 
NPM tersebut diyakini merupakan 
keuntungan di atas rata-rata secara 
umum bagi pengusaha atau nelayan.

Sejak terpilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), cukup  
banyak gebrakan dan kebijakan yang telah diimplementasikan. Kebijakan ini membuat pelaku 
usaha perikanan yang sering melanggar mulai ciut nyalinya. Salah satu kebijakan yang  
digelontorkan sang Menteri adalah moratorium atau penghentian izin kapal baru dan  
perpanjangan izin kapal hingga ada verifikasi atas kelayakan dan pembenahan data stok ikan. 
Diduga, pemberian izin kapal selama ini banyak disalahgunakan oleh pengusaha perikanan. 

 
Pengenaan PNBP sebaiknya 
dilakukan berdasarkan hasil 
tangkapan masing-masing 
kapal. Dengan demikian, setiap 
kapal wajib mendaratkan dan 
melaporkan hasil tangkapannya 
di masing-masing pelabuhan 
terdaftar. Untuk memudahkan 
pencatatan hasil tangkapan 
ikan, nakhoda kapal wajib  
melaporkan dan mengirim log 
book secara online sebelum 
didaratkan di pelabuhan. 
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ke negara menjadi berkurang. Sebena-
rnya kapal pengangkut ikan memiliki 
fungsi yang banyak untuk mengurangi 
biaya operasional kapal penangkap ikan. 
Biasanya pengusaha memiliki 2-3 kapal 
pengangkut ikan untuk membawa hasil 
tangkapan, bahan makanan dan gas 
elpiji 12 kg, BBM Solar dan awak kapal 
serta nahkoda. Bila kapal penangkap 
ikan harus bolak balik mendaratkan ha-
sil tangkapannya, biaya yang dikeluar-
kan pengusaha menjadi tidak sebanding 
dengan hasilnya.

Oleh karena itu, perlu diatur dengan baik 
dan diawasi secara ketat oleh KKP ter-
hadap perijinan kapal pengangkut ikan 
agar digunakan sesuai fungsinya. Kapal 
pengangkut ikan diwajibkan menda-
ratkan hasil tangkapan ikan di pelabu-
han perikanan setempat. Dan untuk 
mendukung  pencapaian target PNBP 
2015, tarif PHP dari kapal pengangkut 
ikan sebaiknya dikenakan sama dengan 
kapal penangkap ikan yaitu 10 persen.

Didukung Pengawasan Ketat

Pengenaan PNBP sebaiknya dilakukan 
berdasarkan hasil tangkapan masing-
masing kapal. Dengan demikian, setiap 
kapal wajib mendaratkan dan melapor-
kan hasil tangkapannya di masing-
masing pelabuhan terdaftar. Untuk 
memudahkan pencatatan hasil tangka-
pan ikan, nakhoda kapal wajib melapor-
kan dan mengirim log book secara online 
sebelum didaratkan di pelabuhan. Log 
book penangkapan ikan adalah laporan 
harian tertulis dari nakhoda kapal men-
genai hasil kegiatan penangkapan ikan.

Kantor vertikal KKP di masing-masing 
pelabuhan perikanan harus menco-
cokkan data tangkapan ikan antara 
log book dan saat didaratkan. Hasil 
survei BKF menunjukkan selama ini 
data tangkapan ikan log book tidak 
sesuai dan seringkali jumlahnya lebih 
rendah dibandingkan pencatatan saat 
pendaratan. Sebenarnya hal ini bisa 
diatasi dengan menggunakan sistem 
pemantauan secara berkala terhadap 
kapal perikanan yang dikenal dengan 
vessel monitoring system (VMS). VMS 
merupakan persyaratan utama yang 
harus dimiliki kapal untuk menunjukkan 
keberadaan kapal-kapal yang  
beroperasi di wilayah perairan Indone-
sia. VMS ini berfungsi persis seperti  

global positioning system (GPS). Prak-
tiknya VMS sering tidak diaktifkan oleh 
kapal penangkap ikan, sehingga sulit 
diketahui keberadaannya. Sebagai 
ilustrasi, pertengahan Januari 2015, 
KKP melakukan penangkapan kapal 
pencuri ikan terbesar sepanjang sejarah 
di wilayah perairan Indonesia tepatnya 
di laut Arafura. Kapal tersebut diduga 
tidak memiliki surat layak operasi (SLO) 
dan tidak mengaktifkan VMS.

Hal lainnya adalah larangan alih muatan 
hasil tangkapan di tengah laut yang 
tidak sesuai peruntukannya. Seringnya 
penyalahgunaan kapal pengangkut ikan 
menyebabkan PNBP  yang mesti disetor 

Gambar 1. PNBP Perikanan Tangkap 2006-2015 

Sumber: Kemenkeu, diolah, 2015. 
2006-2013 : Realiasai PNBP Perikanan Tangkap, 2014-2015: Target PNBP Perikanan Tangkap 

BKF 2015: Hasil simulasi kajian.

Hasil survei BKF menunjuk-
kan selama ini data tangkapan 
ikan log book tidak sesuai dan 
seringkali jumlahnya lebih  
rendah dibandingkan  
pencatatan saat pendaratan. 
Sebenarnya hal ini bisa diatasi 
dengan menggunakan sistem 
pemantauan secara berkala 
terhadap kapal perikanan yang 
dikenal dengan vessel  
monitoring system (VMS). 



WARTA FISKAL | EDISI  #4/2015
26

OPINI

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Pelaksana Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan, Pusat Kebijakan APBN

Oleh: Risyaf Fahreza*)  

Petani, Bansos dan Cita-Cita  
Ketahanan Pangan

Dalam satu dekade terakhir ini kita sudah jarang sekali mendengar ada seorang bocah yang 
bercita-cita menjadi seorang petani. Baik itu anak urban yang tinggal di kolong pencakar  
langit, maupun anak yang lahir dan tumbuh di keluarga petani itu sendiri. Menjadi petani 
adalah pilihan terakhir bagi seorang anak. Tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa menjadi 
petani dapat membawa kesejahteraan. Mata kepala bisa melihat sendiri kondisi kebanyakan 
petani di Indonesia: lelah, penuh lumpur dan jauh dari sejahtera. Kondisi tersebut membuat 
anak-anak memalingkan muka dari profesi itu. Implikasinya, regenerasi petani muda di 
pedesaan semakin menurun.
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Petani sebagai tulang punggung negara 
agraris haruslah menjadi perhatian 
utama pemerintah. Kondisi mayoritas 
petani yang dekat dengan kemiskinan 
harus segera dilindungi, agar profesi 
tersebut dilirik oleh generasi muda. 
Produktivitas petani yang baik  
berbanding lurus dengan kesediaan  
bahan pangan dan stabilitas sosial 
suatu negara. Untuk itulah pemerintah 
harus hadir memberikan perlindungan 
bagi petani, salah satunya melalui  
pemberian bantuan sosial (bansos). 

Bantuan Sosial Bagi Petani

Beberapa saat yang lalu, publik sempat 
dihebohkan oleh bantuan ribuan traktor 
dari Presiden kepada petani di seluruh 
Indonesia. Publik sempat bertanya-tan-
ya, darimana alokasi anggaran tersebut 
berasal. Anggaran untuk pengadaan 
bantuan traktor tersebut berasal dari 
anggaran bantuan sosial yang berada 
di Kementerian/Lembaga, dalam hal ini 
Kementerian Pertanian. 

Sebagai wujud perhatian pemerintah 
kepada petani dan sektor pertanian 
pada umumnya, dana bansos bisa 
dipergunakan untuk memberikan 
perlindungan terhadap tiga hal utama , 
yaitu: pemberdayaan sosial, penanggu-
langan kemiskinan, dan penanggulan-
gan bencana. Tiga hal tersebut sejalan 
dengan PMK 82/2012 yang mengatur 
tentang tujuan penggunaan anggaran 
bansos. Pemberdayaan sosial dituju-
kan untuk meningkatkan kemandirian 
petani dalam melakukan usaha tani 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
dasarnya untuk menjadi sejahtera. 
Untuk tujuan penanggulangan kemiski-
nan, menurut PMK 137/2014 bansos 
diberikan sebagai kebijakan, program, 
dan kegiatan yang dilakukan terhadap 
orang, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan yang layak 
bagi kemanusiaan. Satu hal lagi tujuan 
bansos yang dilaksanakan untuk sek-
tor pertanian adalah penanggulangan 
bencana. Tujuan terakhir ini sebagai 
langkah perlindungan bagi petani yang 
terkena bencana yang mengakibatkan 
gagal panen. 

Pada APBN tahun anggaran 2015, alo-
kasi anggaran bansos untuk  

Kementerian Pertanian adalah sebesar 
Rp5,2 triliun. Anggaran tersebut menu-
run apabila dibandingkan dengan tahun 
2014 yang dialokasikan sebesar Rp5,4 
triliun. Grafik 1 adalah perkembangan 
anggaran bansos di Kementerian Perta-
nian lima tahun terakhir. 

Data tersebut menunjukkan bahwa 
terjadi penurunan yang cukup signifikan 
yang disinyalir akibat dari penurunan 
jumlah lahan pertanian dan petani, 
sehingga obyek perlindungan melalui 
anggaran bansos juga ikut menurun. 
Meskipun masih menjadi bahan perde-
batan tentang alasan penurunannya, 
namun masalah utama yang seharus-
nya tidak boleh dilupakan adalah kete-
patan sasaran dari bansos itu sendiri.

Menteri Keuangan telah mengatur 
siapa-siapa yang berhak menerima 
bansos, yaitu perorangan, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat. Wujud 
dari bansos itu sendiri bisa berwujud 
uang ataupun barang. Sejalan dengan 
hal tersebut, Menteri Pertanian juga 
memberikan pedoman penyaluran 
bansos di institusinya. Bansos bisa 
disalurkan kepada petani/kelompok 
tani, gabungan kelompok tani/lembaga 
yang memang dinilai perlu mendapat-
kan pemberdayaan atau perlindungan. 
Seleksi pemberian bansos tersebut 
haruslah sangat selektif agar anggaran 
bansos tidak terkesan sebagai dana 
bancakan. Penerima bansos harus-
lah mereka yang memiliki risiko sosial 
sehingga memerlukan perlindungan 
dari pemerintah. Di samping penerima, 
tujuan dari pemberian bansos di  
Kementerian Pertanian ini juga harus 
dicermati agar duplikasi kegiatan den-
gan Kementerian lain tidak terjadi.

Berdasarkan data dari Kementerian 
Pertanian , tujuan pertama penggunaan 
bansos adalah untuk pemberdayaan 
sosial. Tujuan ini diterjemahkan melalui 
program-program pemberian bantuan, 
antara lain: peningkatan produksi, 
produktivitas dan mutu hasil tanaman 
pangan; penyediaan dan pengemban-
gan sarana prasarana pertanian; dan 
peningkatan penyuluhan, pendidikan 
dan pelatihan pertanian. Bentuk bansos 
jenis ini lebih banyak ke pemberian ban-
tuan uang kepada gabungan kelompok 
tani atau lembaga yang memiliki concern 

terhadap pemberdayaan petani, sisanya 
berbentuk bantuan barang. Pemberian 
bantuan tersebut bertujuan untuk pem-
berdayaan kelompok sasaran melalui 
penguatan modal dan peningkatan 
sarana prasarana pertanian.

Selanjutnya, tujuan kedua adalah untuk 
penanggulangan kemiskinan. Untuk 
tujuan ini, Kementerian Pertanian me-
miliki program peningkatan diversifikasi 
dan ketahanan pangan masyarakat. 
Program ini ditujukan kepada kelompok 
petani yang memiliki anggota kategori 
miskin. Untuk kelompok tersebut, Ke-
menterian Pertanian memberikan ang-
garan bansos dalam bentuk uang yang 
akan digunakan untuk pemberdayaan 
petani kecil, pengembangan ketersedi-
aan pangan, dan pembangunan sarana 
prasarana produktif di desa untuk men-
dukung kemajuan pertanian.

Tujuan yang terakhir adalah untuk 
penanggulangan bencana. Bansos ini 
dilaksanakan oleh Kementerian perta-
nian dalam bentuk bantuan bencana 
kepada petani yang terkena dampak 
bencana dan perubahan iklim sehingga 
mengalami gagal usaha tani. Seperti 
halnya untuk penanggulangan kemiski-
nan, bansos ini juga hanya berbentuk 
pemberian uang kepada petani yang 
terkenan bencana. Bantuan ini sebagai 
bentuk perlindungan kepada petani 
untuk pemulihan diri dari kegagalan 
usaha tani yang dihadapinya akibat dari 
bencana yang terjadi.

Bansos dan Ketahanan Pangan

Sebagai anggaran yang berfungsi untuk 
memberikan perlindungan dan ban-
tuan kepada petani agar terhindar dari 
masalah-masalah sosial, anggaran 
bansos ibarat stimulus agar petani 
merasa aman dan tergerak menjadi 
lebih produktif. Produktifitas petani yang 
meningkat akan membawa dampak 
positif, baik terhadap ketahanan petani 
itu sendiri maupun ketahanan pangan 
negara. Dengan filosofi demikian, ang-
garan bansos sedikit berbeda dengan 
anggaran lain yang ada di Kementerian 
Pertanian, walaupun tujuannya sama: 
meningkatkan ketahanan pangan.

Anggaran bansos berbeda dalam hal 
penggunaannya. Anggaran bansos tidak 
boleh digunakan untuk belanja modal 
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ataupun belanja barang di Kementerian 
Pertanian. Anggaran ini bersifat pem-
berian bantuan langsung kepada petani 
yang tergabung dalam kelompok tani 
dan lembaga pemberdayaan pertanian. 
Bantuan tersebut bisa berupa uang 
ataupun barang. Jadi, anggaran bansos 
ini sifatnya langsung dapat dinikmati 
oleh petani. Sebagai anggaran yang 
dikelola oleh Kementerian Pertanian, 
anggaran bansos ini juga dimaksudkan 
untuk mendukung ketahanan pangan. 
Pada tahun 2015, anggaran ketahanan 
pangan dialokasikan sebesar Rp86,1 
triliun, atau meningkat sebesar Rp17,9 
triliun dari alokasi 2014 yang sebesar 
Rp68,2 triliun. Grafik 2 menunjukan  
perkembangan anggaran untuk men-
dukung ketahanan pangan dalam lima 
tahun terakhir.

Apabila melihat peningkatan anggaran 
ketahanan pangan yang cukup sig-
nifikan pada tahun 2015, seharusnya 
pola penurunan anggaran bansos lima 
tahun terakhir tidak akan menimbul-
kan masalah bagi cita-cita ketahanan 
pangan. Tahun 2015 ini diharapkan 
bisa menjadi tahun titik balik bagi nasib 
petani di Indonesia. Selain itu, Presiden 
berkali-kali telah menyampaikan arahan 

yang jelas bahwa tahun 2015 ini akan 
dimulai program swasembada pangan 
dengan target tiga tahun ke depan. Tar-
get tersebut melibatkan semua pihak, 
baik pemerintah maupun masyarakat, 
bahkan TNI juga diturunkan untuk men-
dukung program tercapainya swasem-
bada pangan: salah satu hal yang paling 
penting di sebuah negara.

Pentingnya posisi pangan dalam struk-
tur sosial masyarakat telah menja-
dikannya sebagai pemain kunci yang 
mampu mempengaruhi dinamika sosial. 
Pangan tidak hanya menjadi komo-
ditas pertanian, tapi dewasa ini telah 
menjelma sebagai komoditas sosial 
bahkan sebagai komoditas politik. Tidak 
jarang bahan pangan menjadi aktor 
pemberontak utama di berbagai Negara 
yang mengguncang stabilitas politik 
dan keamanan hingga berakibat pada 
jatuhnya rezim penguasa. Sudah ban-
yak contoh jatuhnya penguasa karena 
telah gagal mengendalikan harga bahan 
pangan, bahkan sejak zaman prasejarah 
sebuah bangsa berperang dan menjajah 
bangsa lain hanya untuk memperebut-
kan bahan pangan. Kondisi demikian ini 
menjadikan ketahanan pangan sebagai 
isu yang harus mendapatkan perhatian 

utama dari pemerintah.

Untuk mewujudkan cita-cita ketahanan 
pangan, memang sudah seharusnya 
semua pihak ikut turun tangan. Baik 
urun tenaga, maupun alokasi angga-
ran yang disediakan oleh negara. Jika 
anggaran ketahanan pangan ibarat 
kendaraan, maka anggaran bansos 
ibarat atapnya. Dia memberikan per-
lindungan dan bantuan kepada petani 
agar terhindar dari masalah sosial dan 
terus produktif mewujudkan cita-cita 
ketahanan pangan Indonesia. Ketahan-
an pangan bukan hanya masalah perut, 
namun juga masalah keberlangsungan 
hidup umat manusia di masa yang akan 
datang. 

Grafik 1.  Perkembangan Anggaran Bansos Kementerian Pertanian
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Grafik 2.  Anggaran Ketahanan Pangan
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    Sumber: Kementerian Keuangan, 2015.
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Mandatory Energy Mix dan Insentif 
Fiskal
Oleh: Praptono Djunedi*)

http://www.tambang.co.id/

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti Pada Badan Kebijakan Fiskal

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang bermanfaat tidak 
hanya bagi kepentingan ekspor non migas dan ketahanan pangan, tetapi juga ketahanan 
energi nasional melalui pemanfaatan biodiesel yang berbasis kelapa sawit. 
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Lebih dari 25 juta ton CPO per tahun 
dihasilkan dari bumi Indonesia sehing-
ga menempatkan negara ini menjadi 
produsen CPO terbesar dunia, menga-
lahkan negara Malaysia. Sebelumnya, 
berdasarkan data Badan Pusat Statis-
tik Indonesia (2013), memang Malaysia 
tercatat sebagai negara penghasil CPO 
terbesar dunia hingga tahun 2005. 
Produksi CPO Indonesia ini dihasil-
kan dari lahan kelapa sawit dengan 
luas sekitar 9 juta ha, yang tersebar 
di 22 provinsi (provinsi Riau memiliki 
areal lahan terluas, sekitar 21 persen).  
Menurut data GAPKI (2013, dalam 
Samosir dan Nugroho, 2015), pen-
gusahaan perkebunan kelapa sawit 
ini dibagi dalam tiga kelompok besar 
yaitu perkebunan swasta menguasai 
lahan sekitar 52 persen dari total area 
lahan kelapa sawit, lalu diikuti oleh 
perkebunan rakyat yang menguasai 
40 persen dan BUMN perkebunan 8 
persen. Dilihat dari kesiapan produksi, 
hampir 72 persen luas areal lahan 
kelapa sawit dalam kondisi ditumbuhi 
tanaman yang menghasilkan, dan si-
sanya ditumbuhi tanaman yang belum 
menghasilkan (27 persen lahan ditum-
buhi tanaman yang masih remaja dan 
hanya 1 persen lahan yang ditumbuhi 
tanaman yang kondisinya rusak).   

Dalam perkembangannya, harga CPO 
dunia tidak selalu bagus atau tinggi. 
Melemahnya permintaan global ter-
hadap berbagai komoditas non migas 
seperti CPO di satu sisi dan tingginya 
ketergantungan kebutuhan BBM dari 
impor di sisi lain sempat membuat 
neraca perdagangan kita menjadi 
defisit. Tentunya problema ini menjadi 
urgen untuk diselesaikan dengan cara 
mencari titik temu antara upaya untuk 
meningkatkan daya serap CPO atau 
olahannya dan upaya mengurangi 
ketergantungan BBM dari impor.

Kecilnya Realisasi Mandatory Energy 
Mix 

Pemanfaatan biodiesel dalam kebi-
jakan mandatory energy mix mulai 
diperkenalkan pemerintah sejak tahun 
2008 dengan terbitnya Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 
2008 dan kemudian dilanjutkan oleh 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 
Tahun 2013. Kebijakan ini diharapkan 

menjadi exit strategy atas menurunnya 
harga CPO, juga untuk mendukung ke-
bijakan ekonomi makro dan mengurangi 
impor bahan bakar solar. Namun, pelak-
sanaan atas pemanfaatan biodiesel 
tersebut ternyata belum seperti yang 
ditargetkan.

Pada tahun 2009 misalnya, peman-
faatan biodiesel diharapkan mencapai 
775,9 ribu kilo liter, tetapi realisasinya 
hanya 119,3 ribu KL. Dalam perkem-
bangan selanjutnya, pemanfaatan 
biodiesel secara mandatory cenderung 
terus meningkat, tetapi realisasinya 
masih di bawah 50 persen (Samosir dan 
Nugroho, 2015). Kendala yang dihadapi 
meliputi (1) belum adanya kesepaka-
tan atas subsidi harga, dan (2)  belum 
tersedianya sarana dan prasarana 
pendukung secara memadai. Di sisi lain, 
persoalan menurunnya harga CPO terus 
berlangsung hingga saat ini.

Dilihat dari sisi kapasitas produksi, jum-
lah biodiesel yang dihasilkan oleh indus-
tri biodiesel bisa mencapai sekitar 5,3 
juta kilo liter per tahun. Artinya, supply 
biodiesel cukup besar, tetapi daya serap 
pasar biodiesel masih relatif kecil. Dari 
Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 
2009 misalnya, produksi biodiesel masih 
relatif kecil. Namun, sejak tahun 2011, 
produksi biodiesel meningkat pesat, 
sekitar 1,8 s.d. 2,2 juta kilo liter per ta-
hun. Kondisi ini dipicu dengan terbitnya 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
128 Tahun 2011 yang mengenakan Bea 
Keluar dalam bentuk CPO minimal 7,5 
persen. Pasar biodiesel domestik baru 
mampu menyerap sekitar 30 persen 
dan 70 persennya diekspor ke Eropa, 
Amerika, India dan China. Proporsi daya 
serap pasar domestik terus meningkat, 
bahkan telah mencapai lebih dari 50 
persen dari total produksi biodiesel pada 
tahun 2014.

Tambahan Subsidi

Beberapa waktu lalu, pemerintah mem-
bentuk suatu Badan Layanan Umum, 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
(BPDP) Kelapa Sawit, yang ditugaskan 
untuk mengelola dana perkebunan yang 
terkumpul dari para pengusaha kelapa 
sawit. Pendapatan BLU pada tahun 
2015 ini ditargetkan sekitar Rp5 triliun. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan 
dan Penggunaan Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
114 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 
tentang Tarif Layanan Badan Layanan 
Umum Badan Pengelola Dana Perkebu-
nan Kelapa Sawit, dana ini diperoleh dari 
pungutan terhadap 24 produk turunan 
kelapa sawit dengan tarif USD50 untuk 
setiap ton CPO, dan USD10 sampai 
USD40 per ton untuk produk turunan-
nya. 

Apabila ada perusahaan sawit yang 
tidak mengikuti aturan ini, Kement-
erian Perdagangan berwenang untuk 
memberikan sanksi administrasi berupa 
larangan ekspor perusahaan terse-
but (detikfinance, 15 Juni 2015). Dana 
tersebut akan ditampung di lembaga 
kustodian yang ditunjuk pemerintah. 
Tugasnya adalah menampung dana dan 
mengelola dana sehingga ada nilai tam-
bah dalam bentuk finansial. Program 
CPO Supporting Fund ini hampir sama 
dengan program di Malaysia.

Pemanfaatan dana dari BPDP tersebut 
dapat dipakai untuk subsidi harga bio-
diesel (B15, B20 dan seterusnya), pro-
gram peremajaan tanaman (replanting) 
bagi pengusaha kelapa sawit, cadangan 
dalam bentuk dana stabilisasi harga 
sebesar 50 persen dari sisa alokasi 
dana, biaya penelitian dan pengemban-
gan (R&D), biaya promosi dan lain lain.

Terkait dengan alokasi dana CPO 
Supporting Fund untuk mendukung 
konsumsi bahan bakar nabati (BBN), 
mekanismenya dilakukan dengan 
cara memberikan subsidi tambahan 
kepada produsen BBN, di luar subsidi 
dari pemerintah atas produk biosolar 
tersebut. Sekarang ini subsidi yang akan 
diberikan kurang lebih Rp600 sampai 
Rp700 per liter biodiesel. Subsidi BPDP 
ini on top terhadap subsidi biosolar dari 
APBN yang besarnya Rp1.000 per liter. 
Nilai subsidi dari pemerintah akan tetap, 
sedangkan subsidi dari BPDP akan 
berubah sesuai dengan selisih harga 
antara biodiesel dan BBM. Konsumen 
akan menerima benefit (subsidi) kurang 
lebih antara Rp1.600 sampai Rp1.700 
per liter. 

Konsep pembentukan BLU ini dinilai 
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lebih advanced daripada mekanisme 
sebelumnya. Bila sebelumnya pengusa-
ha dikenakan Bea Keluar saat ekspor, 
lalu dana itu harus masuk ke APBN 
dan kemudian baru disalurkan. Dengan 
adanya BPDP, dana BLU ini merupakan 
dana bersama antara pemerintah dan 
dunia usaha. Setelah dana terkumpul, 
dana tersebut dikembalikan lagi ke 
sektor perkebunan secara langsung 
untuk pengembangan sektor tersebut 
dalam wujud dana replanting, R&D, dan 
lain-lain. 

Kesiapan Pasar

Sebanyak 20 dari 22 produsen (dua 
perusahaan merupakan produsen 
bioethanol) yang tergabung dalam 
Aprobi sudah siap memasok biofuel 
untuk memenuhi campuran 15 persen 
ke solar. Memang baru CPO yang siap 
karena ketersediaannya melimpah, 
Namun demikian, masih ada pendapat 
yang berbeda menyikapi kebijakan 
pemerintah ini. Ada yang berpendapat 
bahwa pungutan yang dikenakan BLU di 
atas akan menambah daftar pungutan 
kepada eksportir yang bisa mematikan 
ekspor biofuel Indonesia dan kondisi ini 
hanya akan menguntungkan negara 
tetangga, Malaysia. Padahal, di negara 
importer biodiesel ada kebijakan pem-
batasan seperti pengenaan bea masuk 
lantaran produk biofuel Indonesia 
dituduh dumping dan merusak lingkun-
gan (detikfinance, 18 Juni 2015).

Parlemen Eropa menetapkan bahwa 
konsumsi biofuel Uni Eropa tidak boleh 
lebih dari 6 persen dari total 10 persen 
konsumsi energi terbarukan yang 
digunakan untuk sektor transportasi di 
tahun 2020. Ekspor biodiesel Indonesia 
ke Uni Eropa di tahun 2012 tercatat 
mencapai 2,6 juta metrik ton. Corrine 
Lepage, anggota Parlemen Eropa dari 

Perancis, yang merupakan pelapor 
untuk kebijakan baru biofuel Uni Eropa 
menyampaikan dalam proses pengam-
bilan keputusan, anggota Parlemen Ero-
pa menerima petisi dan masukan dari 
berbagai kalangan yaitu industri, petani 
dan LSM. Hambatan ekspor produk 
sawit Indonesia juga dilakukan oleh 
Amerika Serikat. Di AS ada suatu regu-
lasi yang menyatakan bahwa apabila 
pabrik biodiesel berdiri sebelum 2008, 
diperbolehkan masuk pasar Amerika. 
Dengan catatan, CPO yang digunakan 
adalah bahan baku yang ramah lingkun-
gan atau sudah menggunakan metan 
capture sehingga emisi karbon kecil. 
Oleh karena itu, bila pemerintah tetap 
mengenakan pungutan CSF biodiesel 
sebesar US$20 per ton, maka industri 
biodiesel dalam negeri berpotensi bang-
krut (detikfinance, 12 Juni 2015).

Dalam konteks tersebut, Indonesia 
harus memanfaatkan momentum 
kebijakan biofuel Uni Eropa ini dengan 
menggalakkan penggunaan biodiesel di 
dalam negeri sebagai upaya memenuhi 
kemandirian energi, menghemat devisa 
hingga USD2 miliar atas impor BBM, 
mensejahterakan petani, dan tidak 
tergantung pada pasar asing. Namun, 
ada masalah utama yang belum selesai 
dari dulu yakni terkait ketersediaan 
bahan baku yaitu biodiesel. Menurut 
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambang, aturan wajib BBN 15% ini me-
merlukan pasokan biodiesel 4,5 juta kilo 
liter dalam setahun, jumlah yang cukup 
signifikan. Padahal produksi biodiesel 
pada tahun 2014 baru mencapai sampai 
sekitar 3,3 juta KL (lihat Tabel 1).

Salah satu yang menghambat adalah 
pasokan FAME . Apabila harga CPO ba-
gus, maka produsen CPO lebih memilih 
ekspor daripada dijadikan FAME. Ma-
salah pengadaan FAME ini adalah soal 

harga yang tidak kompetitif daripada 
ekspor. Di sisi lain, apabila harga FAME 
lebih tinggi daripada harga solar, hal ini 
dapat menimbulkan masalah karena 
ujungnya nanti harga biodiesel di SPBU 
akan naik lebih tinggi daripada harga 
solar.

Konsep di atas walaupun sudah bagus, 
tetapi masih menyisakan secuil per-
soalan yakni berapa kompensasi untuk 
harga CPO dibandingkan harga solar. 
Kalau besarnya kompensasi ini ter-
jawab, maka daya serap pasar bio diesel 
dapat semakin meningkat tajam dan 
program mandatory energy mix dapat 
dianggap sukses.

Penutup

Dari paparan di atas, dapat dipahami 
bahwa ada harapan besar atas konsep 
mandatory energy mix menjadi exit 
strategy terkait menurunnya perminta-
an dunia terhadap CPO di satu sisi dan 
di sisi lain, ada permintaan yang sema-
kin meningkat atas bahan bakar solar 
di dalam negeri dengan cara pemberian 
subsidi oleh BPDP di atas. Namun, perlu 
diingat bahwa kondisi ini berlaku hanya 
pada saat harga CPO relatif menurun 
dan permintaan biodiesel masih terba-
tas. Apabila permintaan biodiesel sema-
kin meningkat sesuai dengan tahapan 
dalam Permen ESDM Nomor 25 Tahun 
2013 dan harga CPO kembali membaik, 
tentu pemerintah perlu mengkaji ulang 
besaran subsidi yang disalurkan ole 
BPDP tersebut. 

 
 
Tabel 1: Pasar Biodiesel Indonesia 2009 s.d. 2014 (ribu KL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Domestik 119 223 358 669 1.048 1.688
Ekspor 71 20 1.454 1.552 1.757 1.629

 
Sumber: Renstra KESDM 2015-2019, 2015
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Aspek Hukum Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk  

Kepentingan Umum
Oleh: Akhmad Yasin  *)

http://msports.net/

  ___________________________________________________________________________________________________
*)Peneliti Pada Badan Kebijakan  Fiskal
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Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah perlu 
melakukan pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan yang bersifat fisik.  
Pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan 
publik kepada rakyat yang bermuara pada kemanfaatan bagi kepentingan umum.  
Pembangunan nasional untuk kepentingan umum, memerlukan tanah sebagai tempat untuk 
pelaksanaan pembangunan. Sebagian besar tanah yang digunakan untuk pembangunan pada 
mulanya adalah milik negara, tetapi ketika jumlah tanah negara makin terbatas, maka  
menimbulkan problem bagi pemerintah bagaimana melakukan pengadaan tanah yang akan 
digunakan untuk pembangunan.

Pembangunan untuk kepentingan 
umum pada hakekatnya merupakan 
pembangunan untuk kepentingan 
bangsa, negara, dan masyarakat yang 
harus diwujudkan oleh pemerintah 
dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat.  
Pembangunan untuk kepentingan 
umum merupakan salah satu upaya 
pemerintah dalam melaksanakan 
pembangunan nasional.  
Pembangunan untuk kepentingan 
umum antara lain meliputi  
pembangunan jalan umum, jalan tol, 
jalur kereta api, stasiun kereta api, 
waduk, bendungan dan lain 
 sebagainya. Untuk mewujudkan  
pembangunan bagi kepentingan 
umum, pemerintah memerlukan lahan 
atau tanah. Sementara luas tanah 
yang dimiliki negara sudah semakin 
berkurang dan sebagian besar tanah 
telah berpindah hak kepemilikannya 
kepada banyak pihak atau perorangan. 

Oleh karena itu, untuk memenuhi 
kebutuhan tanah, pemerintah harus 
melakukan pembebasan tanah dari 
hak kepemilikan orang lain yang  
pengadaannya harus berdasarkan 
prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum serta hukum tanah nasional 
lainnya. Prinsip yang terkandung 
dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
adalah bahwa bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan digunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. Hak menguasai oleh negara 
dijabarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dising-
kat UUPA.

Hak menguasai dari negara memberi 
wewenang untuk:

a.mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persedi-
aan dan pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa tersebut;

b.menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan 
ruang angkasa;

c.menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.

Terkait dengan hak menguasai oleh 
negara terhadap tanah, lalu bagaimana 
upaya-upaya yang dilakukan pemer-
intah untuk melakukan pembebasan 
lahan yang akan digunakan untuk pem-
bangunan bagi kepentingan umum?

Upaya Pemerintah dalam Pengadaan 
Tanah

Pemerintah selaku pemangku kebi-
jakan telah melakukan berbagai upaya 
dalam proses pengadaan tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum 
dengan menerbitkan berbagai regulasi 
yang terkait dengan pengadaan tanah. 
Untuk memperoleh tanah yang akan 
digunakan untuk kepentingan umum, 
pemerintah dapat melakukan melalui 
pencabutan hak atas tanah dan pem-
bebasan hak atas tanah atau pelepasan 
hak atas tanah. 

1.Pencabutan Hak atas Tanah

Pencabutan hak adalah pengambilan 
tanah kepunyaan pihak lain oleh pemer-
intah secara paksa untuk keperluan 
penyelenggaraan kepentingan umum 
dengan pemberian ganti rugi yang layak 
kepada yang mempunyai tanah. Pen-
cabutan hak adalah perbuatan hukum 
sepihak yang dilakukan pemerintah. 
Adapun syarat-syarat pencabutan hak 
antara lain tanah benar-benar diperlu-
kan untuk kepentingan umum, upaya 
terakhir untuk menguasai tanah yang 
diperlukan dan hanya digunakan dalam 
keadaan memaksa, harus ada ganti rugi 
yang layak, harus dilaksanakan ber-
dasarkan keputusan presiden apabila 
ganti rugi yang tidak memuaskan harus 
banding ke pengadilan tinggi (Hutaga-
lung 2005).

Hak atas tanah dan benda-benda yang 
berada di atasnya memiliki hubungan 
hukum yang penting bagi pemilik hak. 
Oleh karena itu, dalam proses pencabu-
tan hak atas tanah harus benar-benar 
memperhatikan kepentingan pemilik 
hak atas tanah walaupun pencabu-
tan tanah tersebut bertujuan untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum. 
Pencabutan hak atas tanah harus 
dilakukan dengan penuh ketelitian, adil 
dan bijaksana berdasarkan peraturan 

 
Untuk memperoleh tanah yang 
akan digunakan untuk kepent-
ingan umum, pemerintah dapat 
melakukan melalui pencabutan 
hak atas tanah dan pembe-
basan hak atas tanah atau 
pelepasan hak atas tanah. 
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perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan hak atas tanah bagi pem-
bangunan untuk kepentingan umum 
merupakan wewenang negara dan 
menjadi jalan terakhir dalam upaya 
memperoleh tanah yang akan digunak-
an untuk pembangunan bagi kepentin-
gan umum setelah upaya yang lainnya 
menemui jalan buntu serta dilakukan 
dengan cara yang bijak jauh dari kese-
wenang-wenangan. Wewenang negara 
untuk mencabut hak atas tanah berada 
di tangan presiden. Wewenang presiden 
dalam hal pencabutan hak atas tanah 
dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 
1961 tentang Pencabutan Hak-Hak 
atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada 
di atasnya pasal 1 yang berbunyi: “Untuk 
kepentingan umum, termasuk  
kepentingan Bangsa dan Negara 
serta kepentingan bersama dari rakyat, 
demikian pula kepentingan  
pembangunan, maka Presiden dalam 
keadaan yang memaksa setelah  
mendengar Menteri Agraria, Menteri 
Kehakiman dan Menteri yang  
bersangkutan dapat mencabut hak-hak 
atas tanah dan benda-benda yang ada 
di atasnya.” 

Pencabutan hak atas tanah harus 
disertai dengan ganti rugi yang layak 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana 
dinyatakan dalam pasal 18 UU No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: 
“Untuk kepentingan umum, termasuk 
kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-
hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberi ganti kerugian yang layak 
dan menurut cara yang diatur dengan 
undang-undang.”

Jika dalam proses pengambilalihan 
tanah tidak mencapai kesepaka-
tan besarnya ganti kerugian dimana 
rakyat tetap mempertahankan haknya 
sedangkan tanahnya diperlukan bagi 
pembangunan dan tidak mungkin 
dipindahkan ke lokasi/tanah lain, maka 
Gubernur menyampaikan usul pen-
cabutan hak atas tanah kepada Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN melalui 
Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan 
usul penyelesaian itu, Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN berkonsultasi den-

gan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hu-
kum dan HAM, dan menteri terkait yang 
memerlukan tanah. Permintaan untuk 
melakukan pencabutan hak atas tanah 
disampaikan kepada Presiden dengan 
ditandatangani oleh Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan 
menteri dari instansi yang memerlukan 
tanah. Pencabutan hak dapat dilakukan 
melalui Surat Keputusan Presiden seb-
agaimana diatur oleh UU No. 20 Tahun 
1961 (Hutagalung 2005).

2. Pembebasan Hak atas Tanah

Bentuk pengadaan tanah yang lain 
adalah pelepasan atau penyerahan hak 
atas tanah atau bisa disebut dengan 
istilah pembebasan hak atas tanah. 
Pelepasan atau penyerahan hak atas 
tanah menurut Perpres Nomor 36 
Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 adalah 
kegiatan melepaskan hubungan hukum 
antara pemegang hak atas tanah 
dengan tanah yang dikuasainya dengan 
memberikan ganti rugi atas dasar 
musyawarah. Definisi pembebasan 
tanah menurut kamus Bank Indonesia 
adalah onteigening yaitu pencabutan 
hak atas tanah dan benda yang ada 
di atasnya oleh pemerintah untuk 
dijadikan sarana kepentingan umum; 
pelaksanaan pencabutan hak tersebut 
disertai pemberian ganti rugi (baca: asas 
ganti rugi) kepada orang atau pihak 
yang mempunyai hak atas tanah (baca: 
hak kepemilikan) dan benda tersebut 
sebelumnya, dengan cara yang diatur 
berdasarkan undang-undang (http://
www.mediabpr.com 2011).

Pelepasan atau penyerahan hak atas 
tanah dilakukan dengan bantuan pani-
tia pengadaan tanah yang dibentuk oleh 
bupati/walikota, gubernur dan menteri 
dalam negeri dengan susunan keang-
gotaannya terdiri atas unsur perangkat 
daerah terkait dan unsur Badan Perta-
nahan Nasional. 

Panitia pengadaan tanah bertugas: 

a). mengadakan penelitian dan inven-
tarisasi atas tanah, bangunan, tana-
man dan benda-benda lain yang ada 
kaitannya dengan tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan; 

b). mengadakan penelitian mengenai 
status hukum tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan, dan 
dokumen yang mendukungnya; 

c). menaksir dan mengusulkan 
besarnya ganti rugi atas tanah 
yang haknya akan dilepaskan atau 
diserahkan; 

d). memberikan penjelasan atau 
penyuluhan kepada masyarakat 
yang terkena rencana pembangunan 
dan/atau pemegang hak atas tanah 
mengenai rencana dan tujuan pen-
gadaan tanah tersebut dalam bentuk 
konsultasi publik baik melalui tatap 
muka, media cetak maupun media 
elektronik agar dapat diketahui oleh 
seluruh masyarakat yang terkena 
rencana pembangunan dan/atau 
pemegang hak atas tanah; 

e). mengadakan musyawarah dengan 
para pemegang hak atas tanah 
dan instansi Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah yang memerlu-
kan tanah dalam rangka menetapkan 
bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 

f). menyaksikan pelaksanaan 
penyerahan ganti rugi kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, 
tanaman, dan bendabenda lain yang 
ada di atas tanah; 

g). membuat berita acara pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah; 

h). mengadministrasikan dan 
mendokumentasikan semua berkas 
pengadaan tanah dan menyerahkan 
kepada pihak yang berkompeten.

Dalam pembebasan tanah harus 
disepakati besaran ganti ruginya dan 

Jika dalam proses  
pengambilalihan tanah tidak 
mencapai kesepakatan  
besarnya ganti kerugian 
dimana rakyat tetap memper-
tahankan haknya sedangkan 
tanahnya diperlukan bagi pem-
bangunan dan tidak mungkin 
dipindahkan ke lokasi/tanah 
lain, maka Gubernur menyam-
paikan usul pencabutan hak 
atas tanah kepada Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN 
melalui Menteri Dalam Negeri.
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dilakukan dengan jalan musyawarah. 
Musyawarah dilakukan dalam rangka 
memperoleh kesepakatan mengenai 
pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum di lokasi tersebut 
serta bentuk dan besarnya ganti rugi. 
Musyawarah dilakukan di tempat yang 
ditentukan dalam surat undangan. 
Musyawarah dilakukan secara lang-
sung antara pemegang hak atas tanah, 
bangunan, tanaman, dan benda-benda 
lain yang berkaitan dengan tanah 
bersama panitia pengadaan tanah, dan 
instansi Pemerintah atau pemerin-
tah daerah yang memerlukan tanah. 
Dalam hal jumlah pemegang hak atas 
tanah tidak memungkinkan terseleng-
garanya musyawarah secara efektif, 
maka musyawarah dilaksanakan oleh 
panitia pengadaan tanah dan instansi 
pemerintah atau pemerintah daerah 
yang memerlukan tanah dengan wakil-
wakil yang ditunjuk di antara dan oleh 
para pemegang hak atas tanah, yang 
sekaligus bertindak selaku kuasa mer-
eka. Penunjukan wakil atau kuasa dari 
para pemegang hak harus dilakukan 
secara tertulis, bermaterai cukup yang 
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau 
surat penunjukan/kuasa yang dibuat 
di hadapan pejabat yang berwenang. 
Musyawarah dipimpin oleh ketua pani-
tia pengadaan tanah.

Apabila setelah diadakan musyawarah 
tidak tercapai kesepakatan, panitia 
pengadaan tanah menetapkan bentuk 
dan besarnya ganti rugi dan menitipkan 
ganti rugi uang kepada pengadilan neg-
eri yang wilayah hukumnya meliputi lo-
kasi tanah yang bersangkutan. Apabila 
terjadi sengketa kepemilikan setelah 
penetapan ganti rugi, maka panitia 
menitipkan uang ganti rugi kepada pen-
gadilan negeri yang wilayah hukumnya 
meliputi lokasi tanah yang bersangku-
tan. Apabila dalam musyawarah telah 
dicapai kesepakatan antara pemegang 
hak atas tanah dan instansi Pemerin-
tah dan/atau pemerintah daerah yang 
memerlukan tanah, panitia pengadaan 
tanah mengeluarkan keputusan men-
genai bentuk dan besarnya ganti rugi 
sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Ganti rugi dalam rangka pengadaan ta-
nah diberikan untuk a). hak atas tanah; 
b). bangunan; c). tanaman; d). benda-

benda lain yang berkaitan dengan 
tanah. Bentuk ganti rugi dapat berupa 
a). uang; dan/atau b). tanah pengganti; 
dan/atau c). pemukiman kembali atau 
pengganti; d). gabungan dari dua atau 
lebih untuk ganti rugi yang dimaksud 
huruf a, b, dan c; e). bentuk lain yang di-
setujui oleh pihak-pihak yang bersang-
kutan. Dalam hal pemegang hak atas 
tanah tidak menghendaki bentuk ganti 
rugi, maka dapat diberikan kompensasi 
berupa penyertaan modal (saham) 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Penutup 

Pembangunan untuk kepentingan 
umum merupakan bagian dari  
pembangunan nasional yang bertujuan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Dalam proses pembangunan 
tersebut diperlukan tanah atau lahan 
sebagai lokasi dimana pembangunan 
akan dilaksanakan. Saat ini, sebagian 
besar tanah yang ada sudah dikuasai 
atau dimiliki pihak lain baik peroran-
gan, swasta, dan badan hukum lain-
nya, sedangkan tanah negara sudah 
semakin berkurang. Oleh karena itu, 
untuk mendapatkan tanah yang akan 
digunakan sebagai lokasi pembangu-
nan, pemerintah harus berupaya untuk 
melakukan pengadaan tanah. 

Hak menguasai bumi, air, dan kekayaan 
alam yang ada di bumi pertiwi dilakukan 
oleh negara. Berdasarkan kewenangan 
tersebut, pemerintah berupaya untuk 
membebaskan lahan yang berada 
dalam penguasaan pihak lain. Dalam 
rangka pengadaan tanah, pemerintah 
melakukan upaya melalui pencabutan 
hak atas tanah dan pembebasan hak 
atas tanah atau pelepasan hak atas 
tanah. Upaya yang dilakukan pemerin-

tah tersebut harus tetap berada dalam 
bingkai hukum yang ditetapkan. Melalui 
panitia pengadaan tanah, pemerintah 
melakukan hubungan hukum dengan 
para pemegang hak atas tanah. 

Hubungan hukum tersebut dapat 
berwujud kesepakatan ganti rugi yang 
dihasilkan melalui media musyawarah. 
Dalam proses tersebut diusahakan ter-
capai kesepakatan yang adil bagi peme-
gang hak atas tanah. Jika tidak tercapai 
kesepakatan besaran dan bentuk ganti 
ruginya pemerintah melalui panitia pen-
gadaan tanah menyerahkannya kepada 
pengadilan negeri setempat. Jadi dalam 
hal ini, pemerintah berusaha untuk 
tidak bertindak sewenang-wenang 
dalam mendapatkan tanah yang secara 
de jure dalam penguasaannya. Azas 
keadilan dan kesejahteraan menjadi 
pertimbangan utama pemerintah dalam 
rangka mewujudkan kemakmuran yang 
sebesar-besarnya bagi rakyat.

 
Apabila terjadi sengketa  
kepemilikan setelah penetapan 
ganti rugi, maka panitia  
menitipkan uang ganti rugi 
kepada pengadilan negeri yang 
wilayah hukumnya meliputi  
lokasi tanah yang  
bersangkutan. 
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Belajar Kehidupan 
Melalui Matematika

Paris van Java. Begitulah pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi julukan 
kota Bandung dengan sebutan yang artinya Paris dari Jawa. Julukan ini tentu 
diberikan bukan tanpa alasan. Bandung dikenal karena keindahan alam dan 
kesejukan udaranya. Di samping itu, Bandung juga terkenal dengan fashionnya. 
Hal inilah yang menjadikan Bandung dijuluki sebagai kota Parisnya pulau Jawa 
karena orang-orang Paris, Perancis memang dikenal baik oleh dunia  
sebagai kota fashion. Banyak orang dari berbagai kota khususnya Jakarta  
bahkan warga negara Malaysiapun menyempatkan diri mampir ke Bandung 
hanya untuk melihat fashion yang sedang trend.  Selain fashionnya yang keren, 
dan sudah menjadi rahasia umum bahwa mojang-mojang atau gadis-gadis 
Bandung pun terkenal dengan kecantikannya.
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Selain parasnya yang cantik, gadis 
Bandungpun memiliki kecerdasan yang 
luar biasa. Salah satu gadis Bandung 
karena lahir di Bandung yang penulis 
kenal adalah Irma Marlina. Gadis cantik 
berkulit putih dan berdarah Batak ini 
terlahir pada 1 Maret 1984 dari seorang 
ayah yang berprofesi sebagai pegawai 
negeri sipil (PNS) di lingkungan  
Kementerian Keuangan, tepatnya di 
Ditjen Perbendaharaan dan seorang ibu 
rumah tangga. Peran pendidikan orang 
tua terutama sosok ayah yang mem-
bentuk seorang Irma menjadi pribadi 
pekerja keras dan tekun dalam belajar. 

Pegawai negeri menjadi pilihan 
hidupnya karena pengaruh dari sang 
ayah yang juga seorang abdi negara. 
Bukan suatu kebetulan jika Irma 
menjadi pegawai negeri. Bisa dikatakan 
keluarganya adalah keluarga pegawai 
negeri. Selain ayahnya dan dirinya, 
kakak dan adiknya juga meniti karir di 
pemerintahan. Kakak pertama seorang 
perempuan meniti karir PNS nya di 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 
Jakarta. Almarhum kakak berikutnya 
sempat menjadi karyawan Ditjen Bea 
dan Cukai, Kementerian Keuangan di 
kantor pusat Rawamangun, dan Irma 
sendiri saat ini menjabat sebagai Ka-
subbid Belanja Bantuan Sosial di Pusat 
Kebijakan APBN, BKF. Terakhir, adiknya 
tercatat sebagai PNS di Badan Pertana-
han Nasional di Bandung.

Pendidikan menjadi prioritas utama di 
keluarganya. Semua saudara-sauda-
ranya berhasil mengenyam pendidikan 
hingga perguruan tinggi. Irma kecil sem-
pat bersekolah di SD Sarijadi Bandung 
hingga lulus pada 1995. Pada 1995 – 
1998 menyelesaikan studinya di SMP 15 
Bandung dan berlanjut hingga bangku 
SMA di SMA 3 Bandung yang disele-
saikan hingga lulus pada 2001. Pada 
kesempatan SUMPTN, Irma berhasil 
masuk ke sekolah tinggi teknik terbaik 
di negeri ini selepas lulus SMA, yaitu In-
stitut Teknologi Bandung (ITB). Di ITB dia 
mengambil jurusan Matematika hingga 
lulus pada Desember 2005.

Selama kuliah di ITB, ketekunan dan 
keuletannya dalam belajar dan bekerja 
menjadikannya sebagai salah satu 
asisten praktikum di kampusnya. Kewa-
jiban sebagai asisten praktikum adalah 

mendampingi dosen mengajar maha-
siswa dan mahasiswi adik kelasnya. 
Mata pelajaran praktikum statistic, 
pemrogaman, Partial Differential Equa-
tion (PDE) dengan Mappel merupakan 
mata kuliah yang diampunya pada 
saat tingkat 3. Selain menjadi asisten 
praktikum, dia juga mengajar les privat 
mata pelajaran matematikan untuk 
anak-anak SMP. Penghasilan dari hasil 
mengajar digunakannya untuk  
membiayai kuliah dan memenuhi ke-
butuhan sehari-hari sehingga merin-
gankan beban orang tua. 

Selepas menggenggam gelar sarjana, 
gadis penyuka matematika ini mela-
mar untuk mengajar pada sekolah 
swasta di bilangan Daan Mogot Jakarta 
dan diterima sebagai salah satu guru 
pengajar. Di SMP Dian Harapan ini dia 
diamanahi untuk mengajar matematika 
sebagaimana ijasah dan keahlian yang 
dimilikinya. Pekerjaan ini dia tekuni 
selama 3 tahun yaitu dari 2006 – 2009. 
Pada 2009 dia diterima sebagai calon 
PNS di Kementerian Keuangan, tepat-
nya di Bapepam dan LK dan ditempat-
kan di Direktorat Asuransi dengan tugas 
pokok dan fungsinya adalah melakukan 
pengawasan terhadap industry atau 
perusahaan asuransi.

Ketika ada kesempatan bea siswa 
master (S2), Irma tidak menyia-nyiakan 
kesempatan emas tersebut. Secara 
kebetulan hanya dia yang apply bea 
siswa tersebut diantara para pegawai di 
Bapepam LK. Setelah melalui serang-
kaian ujian dan wawancara atau inter-
view dimana dia harus melewati tujuh 
orang interviewer, maka dia dinyatakan 
lulus dan berhak mendapat bea siswa 
dari SEADI Project dari USAID. 

Illinois University at Urban Champaign 
menjadi labuhan dirinya untuk meng-
gapai cita-cita berikutnya. Applied 
Mathematic dengan konsentrasi 
Aktuaria menjadi pilihan jurusan studi 
masternya. Jurusan ini diambilnya 
karena factor kebutuhan organisasi. 
Studi masternya dia selesaikan sesuai 
jadwal programnya pada pertengahan 
2012 hingga akhir 2013. 

Sekembalinya dari studi masternya, 
menjadi momen berkesan buat dia. 
Ibarat ayam yang kehilangan induknya, 
itulah kesan yang dia rasakan saat itu 

terkait induk organisasinya yang lama 
yaitu Bapepam dan LK telah bubar 
karena proses reorganisasi menjadi 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh 
karena itu, dia dikembalikan kepada 
otoritas kepegawaian Kementerian 
Keuangan. Selama kurang lebih tiga 
bulan dia berada di unit Biro SDM, 
Setjen, hingga pada April 2014 pindah ke 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF), tepatnya 
di Tim Pusat Kebijakan Sektor Keuan-
gan (TPKSK). Setahun bernaung di BKF, 
pada April 2015, dipercaya pimpinan 
untuk menduduki jabatan sebagai Ka-
subbid Belanja Bantuan Sosial.

Cewek yang hobi olah raga teru-
tama tenis lapangan, mengaku belajar 
banyak tentang kehidupan terutama 
bagaimana menghadapi masalah dan 
bagaimana solusinya melalui matema-
tika. Menurutnya, matematika bisa 
digunakan sebagai gambaran proses 
kehidupan sehari-hari. Kehidupan 
sehari-hari bisa disederhanakan melalui 
model matematika. Matematika bisa 
menjadi problem solving kehidupan 
sehari-hari melalui logika atau alur 
berpikir. Matematika bukan sekedar 
hitung-hitungan angka, tetapi juga 
ada alur berpikir yang sistematis. Oleh 
karena itu, belajarlah kehidupan melalui 
pelajaran matematika. Lalu bagaimana 
cara belajar yang efektif? Menurutnya 
cara belajar yang efektif, termasuk be-
lajar matematika adalah dengan belajar 
bersama dan mengajarkannya. 

Ilmu untuk dibagi bukan untuk disim-
pan atau untuk diri sendiri. Ciptakanlah 
lingkungan yang kondusif untuk men-
dukung proses belajar mengajar yang 
berkualitas dengan didukung faktor 
kebersamaan antar anggota kelom-
pok belajar. Kesukaannya terhadap 
matematika bermula dari kemampuan 
dan kualitas guru matematikanya di 
SMP dan SMA. Jadi matematika  
menyenangkan ya Ir, bukan momok? 

INSPIRASI
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Bertempat di Aula lantai 2 Gedung Notohamiprojo, Kompleks 
Kementerian Keuangan RI, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 
Suahasil Nazara dan Kepala Badan Penelitian dan Pengem-
bangan Industri, Kementerian Perindustrian, Haris Munan-
dar, melakukan press conference terkait Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/
PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang 
dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. PMK 
yang baru saja diterbitkan tersebut mengatur tentang har-
monisasi tariff bea masuk atas produk-produk konsumsi dan 
komponen pesawat terbang.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menen-
tukan poduk yang ditinjau kebijakan tarif bea masuknya. 
Pertama, produk yang dinaikkan tarif bea masuknya adalah 
yang memenuhi kategori produk konsumsi langsung. Kedua, 
produk yang sebagian besar masih diimpor dari Negara non-
mitra FTA atau diimpor dari Negara mitra FTA tetapi belum 
memanfaatkan tarif preferensi. Ketiga, produk yang diusulkan 
oleh Pembina sektor. Terakhir, produk yang dikenakan tarif 
khusus (antidumping dan safeguard).

Dalam PMK tersebut ada 1.151 pos tarif produk konsumsi 
yang dinaikkan tarif bea masuknya, dengan tarif baru yang 

berkisar antara 5% sampai 50%, sedangkan untuk minuman 
beralkohol berubah dari tarif spesifik menjadi advalorum den-
gan tarif 90% dan 150% berdasarkan golongannya. Selain itu, 
dalam PMK juga diatur tentang penetapan tarif bea masuk 
atas 4 pos tarif komponen pesawat terbang yang sebelumnya 
dikenakan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0%. Empat 
pos tarif tersebut diturunkan karena produknya merupakan 
bahan baku pembuatan pesawat terbang dan belum ada 
produk subtitusi untuk jenis tersebut di dalam negeri. Sua-
hasil Nazara menjelaskan jika rata-rata kenaikan tarif bea 
masuk di Indonesia sebesar 8,82% lebih rendah bila  
dibandingkan dengan rata-rata kenaikan tarif pada beberapa 
Negara berkembang di dunia.

Konferensi Pers : Perubahan PMK 132/2015 
tentang Penetapan Sistem  
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif 
Bea Masuk Atas Barang Impor

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil dalam 
The 19th ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) dan 
ASEAN Financial Integration Plan post 2015, Kementerian 
Keuangan bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN dan World 
Bank mengadakan The Fifth Meeting of the Working Group 
of the ASEAN Forum on Taxation.  Pertemuan ini merupakan 
salah satu langkah untuk mewujudkan Integrasi Finansial 
ASEAN yang divisikan akan terwujud di tahun 2025. Acara 
yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 September ini 
memiliki beberapa agenda utama seperti melanjutkan jarin-
gan perjanjian pajak bilateral, meningkatkan kerjasama per-
tukaran informasi antar negara ASEAN, harmonisasai pajak 
regional dan mengatasi permasalahan Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS). Pertemuan kali ini diketuai oleh Goro Ekanto, 
kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan 
Fiskal, Kementerian Keuangan dan sebagai wakilnya, Bam-
bang Irawan, asisten direktur Finance Integration Division dari 
Sekretariat ASEAN.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini 
adalah bagaimana meningkatkan kerjasama antara negara-
negara ASEAN dalam mengatasi permasalahan Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS).  BEPS adalah penghindaran pajak 
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional 
dengan memindahkan keuntungan ke tempat yang berbeda 

dari tempat bisnis berjalan. Tanpa adanya  kerjasama yang 
baik, negara-negara ASEAN  dapat terjerumus dalam  
persaingan tarif pajak yang tidak sehat dan merugikan usaha 
bisnis kecil domestik.

Dalam pertemuan ini juga dibahas tentang kemungkinan 
penggunaan Global Tax Identification Number (Global TIN) atau 
Nomor Pokok Wajib Pajak yang bisa digunakan secara 
Regional. Pemakaian Global TIN akan mempermudah dalam 
pertukaran informasi antar negara di kawasan ASEAN, tetapi 
masih banyak hambatan untuk mengimplementasikannya. 
Alternatif lain yang diajukan adalah pertukaran  informasi 
tentang TIN dari masing-masing negara dengan menerapkan 
Auto Exchange of Information (AEOI).

Hasil dari pertemuan ini diagendakan akan dibawakan kem-
bali pada The 20th ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) 
di Republik Demokratik Rakyat Laos tahun 2016. (PG/AP)

       

The Fifth Meeting of the Working Group of the 
ASEAN Forum on Taxation

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Secara umum, perekonomian dunia masih belum  
menunjukan pemulihan secara utuh dan masih dibayangi 
oleh perlambatan ekonomi secara global terutama di negara 
maju. 

Pada puncak krisis ekonomi global di tahun 2009, pertum-
buhan ekonomi global hanya mencapai 0,03%. Perlambatan 
pertumbuhan tersebut terutama terjadi di negara maju 
yang secara agregat mengalami pertumbuhan negatif 
sebesar -3,4%, dibandingkan dengan negara emerging dan 
berkembang yang masih tumbuh sebesar 3.13%. 

Pada tahun berikutnya, ekonomi global kembali tumbuh 
mencapai 5,4% untuk kemudian kembali melambat pada ta-
hun 2011 sebesar 4,2%. Pertumbuhan ekonomi pada empat 
tahun berikutnya hingga 2014 berkisaran di atas 3.3%. Pada 
tahun 2015, pertumbuhan diperkirakan sedikit melambat ke 
tingkatan 3,1%. 

Menurut estimasi IMF, pertumbuhan ekonomi dunia diper-

kirakan akan mengalami peningkatan dan tumbuh 
sebesar 3,6% pada tahun 2016 dan 3,8% pada tahun 
2017. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi 
di China yang terus mengalami penurunan sejak 
krisis global yaitu dari 7,7% di tahun 2013, menjadi 
7,3% di tahun 2014, diperkirakan akan kembali 
mengalami penurunan yaitu menjadi 6,8% di tahun 
2015, 6,3% di tahun 2016, dan 6% di tahun 2017.

Pertumbuhan dunia tersebut dibayangi oleh per-
masalahan ketidakstabilan kondisi makro ekonomi 
yang diakibatkan oleh tingkat utang soverign yang 
tinggi terutama di daerah Uni Eropa. Tingkat utang 
terhadap PDB di negara maju meningkat sebesar 
33% dari sebelumnya 91,8% di tahun 2009 men-
jadi 104,5% di tahun 2015. Peningkatan tersebut 
terutama paling mencolok di area European Union 
yang mengalami peningkatan sebesar 39,7% pada 
periode yang sama. 

Kondisi perdagangan dunia sangat dipengaruhi 
oleh penurunan harga komoditas, termasuk fuel 
dan non-fuel yang terus mengalami trend penu-
runan. Indeks harga komoditas pada tahun 2014 
turun menjadi 171,1 dari 182,9 pada tahun 2013. 
Kondisi tersebut memburuk pada tahun 2015 
menjadi 112,3 dan diperkirakan akan terus men-
galami penurunan menjadi 107,9 pada tahun 2016. 

Pertumbuhan perdagangan dunia masih  
mengalami peningkatan walau masih jauh lebih 
lambat dibandingkan keadaan sebelum krisis. Pada 
tahun 2013 perdagangan dunia tumbuh sebesar 
3,3%, kemudian sebesar 3,4% pada tahun 2014, lalu 
diperkirakan tumbuh hanya sebesar 3,1% pada 
tahun 2015. IMF memperkirakan bahwa perda-
gangan dunia akan mengalami peningkatan cukup 
berarti pada tahun 2016 sebesar 4,1% dan pada 
tahun 2017 sebesar 4,7%.  

Statistik

STATISTIK

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Sumber: IMF)

Grafik 2. Persentase Utang Terhadap PDB (Sumber: IMF

Grafik 3. . Perkembangan Komoditas dan Volume Perdagangan Dunia 
(Sumber: IMF)
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---Indeks harga komoditas,  
termasuk fuel dan non-fuel 

--- (%) Persentase Pertumbuhan  
       Volume Perdagangan Barang Dan Jasa

Percent Of GDP

--- Advance Economic

--- Euro Area

--- Major Advance Economic G7

 European Union

 Emerging Market and Developing 
Economies



WARTA FISKAL | EDISI  #4/2015
41

Cyclical downturn

Periode dalam pergerakan siklus ekonomi dalam jangka pan-
jang, dimana ekonomi mengalami penyusutan yang ditun-
jukan oleh terjadinya stagnansi, atau bahkan kontraksi dan 
resesi ekonomi. 

Emerging market

Kelompok negara berkembang dalam transisi menuju negara 
maju yang menunjukan pertumbuhan ekonomi yang pesat. 
Beberapa emerging market yang paling dikenal antara lain 
negara negara Brazil, Rusia, India, dan China (BRIC), diikuti oleh 
Korea Selata, Mexico, Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. 

Global value chain

Merupakan rantai nilai global meliputi keseluruhan aktifi-
tas yang terlibat dalam proses penciptaan suatu jasa atau 
produksi.

Global Competitiveness Index

Indeks daya saing atas 144 negara yang diterbitkan oleh 
World Economic Forum berdasarkan 12 pilar: (i) institusional, 
(ii) infrastruktur, (iii) makroekonomi, (iv) kesehatan dan pen-
didikan daasr, (v) pendidikan tinggi dan pelatihan, (vi) efisiensi 
pasar barang, (vii) efisiensi pasar tenaga kerja, (viii) perkem-
bangan pasar modal, (ix) kesiapan teknologi, (x) ukuran pasar, 
(xi) iklim usaha, (xii) inovasi.

Inflation targeting framework

Merupakan kerangka kebijakan moneter berbasiskan target 
inflasi yang saat ini diadopsi sebagai kebijakan Bank Indonesia 
(BI). Dalam kerangka kebijakan tersebut, BI akan mengumum-
kan target inflasi untuk periode tertentu kemudian melaku-
kan pemantauan serta penggunaan instrument kebijakan 
moneter terutama melalui penetapan suku bunga BI untuk 
mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. 

Loan to Deposit Ratio

Merupakan perbandingan rasio antara deposito dan pinja-
man yang menunjukan tingkat likuiditas dan kemampuan 
suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban penari-
kan deposito oleh pelanggannya. 

Giro Wajib Minimum

Simpanan minimum yang harus disimpan oleh Bank dalam 
bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang be-
sarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase 
tertentu dari dana pihak ketiga.

Loan to Value Ratio

Rasio yang mengukur besaran kredit yang dapat diberikan 
bank terhadap total nilai agunan aset/objek yang didanai, 
misalnya rumah atau kendaraan.

De jure

Ungkapan yang berarti berdasarkan / atau menurut hukum, 
yang dibedakan dengan de facto, yang berarti pada kenyata-
annya (fakta) 

Underlying asset

Aset yang jadi objek dasar transaksi dalam penerbitan obli-
gasi (misalnya sukuk) 

net profit margin

Persentase yang menggambarkan tingkat keuntungan suatu 
usaha yang didapatkan dengan membandingkan sisa keun-
tungan dari pendapatan setelah dikurangi oleh segala biaya

 

Glosarium

GLOSARIUM
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Saat itu, Ada seorang Petani dengan Istrinya yang sedang 
bergandengan tangan menyusuri pinggir jalan sepulang dari 
sawah sambil diguyur oleh air hujan.

Tiba - tiba, lewatlah sebuah motor di depan mereka. Ber-
katalah Sang Petani itu kepada Istrinya, “Lihatlah Bu, betapa 
bahagianya suami-istri yang sedang naik motor itu, meski-
pun mereka juga kehujanan, tapi mereka bisa cepat sampai 
di rumah, tidak seperti nasib kita yang harus lelah berjalan 
untuk sampai ke rumah.”

Sementara itu, si Pengendara sepeda motor dengan Istrinya 
yang sedang berboncengan di bawah derasnya air hujan, 
melihat sebuah mobil pick-up lewat di depan mereka.

Pengendara motor itu bergumam pada Istrinya, ”Lihatlah Bu, 
betapa bahagianya orang yang naik mobil itu. Mereka tidak 
perlu kehujanan seperti kita.”

Namun, di dalam sebuah mobil pick-up yang dikendarai oleh 
sepasang suami-istri tersebut, telah terjadi perbincangan, 
saat sebuah mobil sedan Mercy berpapasan dan lewat di 
hadapan mereka, ”Lihatlah Bu, betapa bahagianya orang yang 
naik mobil bagus itu. Mobil itu pastinya nyaman untuk dik-
endarai, tidak seperti mobil kita yang sering mogok terus.”

Akan tetapi, Pengendara mobil Mercy itu seorang pria yang 

kaya raya, dan ketika dia melajukan mobilnya dengan ken-
cang, dia melihat sepasang suami-istri yang sedang berjalan 
bergandengan tangan di bawah guyuran air hujan, saat itu 
juga Pria kaya itu menggerutu dalam hatinya, ”Betapa baha-
gianya sepasang suami-istri itu. Mereka dengan mesranya 
berjalan bergandengan tangan sambil menyusuri indahnya 
jalan di pedesaan ini. Sementara saya dan Istri saya, tidak 
pernah punya waktu untuk berduaan karena kesibukan kami 
masing-masing.”

Refleksi Hikmah :

”Kebahagiaan tak akan pernah kau miliki, jika kau hanya meli-
hat kebahagiaan milik orang lain dan selalu membandingkan 
hidupmu dengan hidup orang lain.”

So, tetaplah bersyukur atas apa yang kamu miliki dalam 
hidupmu sekarang, supaya kau tahu di mana letak  
(kebahagiaan) mu itu berada.

Kebahagiaan itu selalu bersama kita dimanapun kita berada, 
hanya sayang kita sering tak menyadarinya.

RENUNGAN

http://www.catchasinglethought.com/

Membandingkan  
Kebahagiaan



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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