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EDITORIAL

T
eori kontrak sosial diperkenalkan oleh 

beberapa filsuf seperti Plato, Thomas Hobbes, 

John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel 

Kant. Mereka memaknai kontrak sosial (social 

contract) sebagai sebuah perjanjian antara rakyat dengan 

para pemimpinnya sebagai bentuk tanggung jawab 

pemimpin kepada rakyatnya (Jean Hampton, 1999). 

Salah satu bentuk kontrak sosial tersebut adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Rancangan APBN disiapkan pemerintah tetapi untuk 

melaksanakannya harus meminta persetujuan DPR 

selaku wakil rakyat (PP No. 45 Tahun 2013). 

Postur APBN mencakup pendapatan negara, 

belanja negara dan pembiayaan. Pemerintah harus 

merencanakan berapa besar pendapatan negara dalam 

satu tahun anggaran dan dari mana sumber datangnya 

pendapatan tersebut. Dalam merencanakan pendapatan 

Negara  biasanya menggunakan asumsi dasar ekonomi 

makro (inflasi, harga ICP, lifting minyak, lifting gas, 

rata-rata suku bunga SPN 3 bulan,  nilai tukar rupiah, 

dan pertumbuhan ekonomi). Bila dalam pelaksanaan 

anggaran terjadi pergeseran dalam beberapa asumsi 

dasar ekonomi makro, maka rencana pendapatan bisa 

meleset. Ini berakibat rencana belanja dan pembiayaan 

meleset yang pada gilirannya membuat target-

target pembangunan nasional pun meleset. Karena 

itu, penetapan asumsi dasar ekonomi makro harus 

diupayakan presisinya paling optimal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran, pemerintah harus menyampaikan rencana 

belanja negara baik besarannya maupun penggunaannya 

kepada DPR, untuk mendapatkan persetujuan rakyat.  

Dalam hal alokasi anggaran, biasanya berdasarkan 

prioritas sesuai kontrak politik presiden dengan 

rakyat. Kontrak politik ini biasanya dinyatakan dalam 

pernyataan visi dan misi  serta program strategis 

pemerintah. Dalam periode pemerintahan Joko Widodo 

yang kedua, pemerintah memiliki ‘Visi Indonesia 2045’. 

Visi ini hanya bisa terwujud bila memenuhi lima 

prasyarat, yaitu infrastruktur yang layak, penguatan 

human capital, pengayaan inovasi dan teknologi, 

pengelolaan tata ruang wilayah yang baik, dan APBN 

yang sehat. Bila pemerintah ingin mencapai tujuan 

pembangunan yang lebih ‘menantang’, pemerintah bisa 

APBN : KONTRAK SOSIAL UNTUK 
INDONESIA GEMILANG

merencanakan fiskal yang ekspansif atau belanja lebih 

besar pendapatan. Risikonya, terjadi defisit sehingga 

harus ditutup dengan kebijakan pembiayaan, biasanya 

melalui penerbitan surat utang Negara (SUN). Karena 

APBN merupakan kontrak sosial, maka pemerintah harus 

memberikan penjelasan kepada rakyat tentang semua 

komponen dalam postur APBN. 

Kualitas negara yang diimpikan Indonesia pada tahun 

2045 adalah sebuah negara yang dilihat dunia sebagai 

‘negara yang maju, mandiri, adil, dan makmur’. Mimpi ini 

didasarkan atas keyakinan bahwa Indonesia memiliki 

kukuatan seperti populasi lebih dari 260 juta jiwa 

dengan lebih dari 30 persen usia produktif, serta 

memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah. Bila 

Indonesia bisa merubah  SDM menjadi modal (capital) dan 

melakukan berbagai inovasi pengembangan teknologi 

untuk mengolah kekayaan sumber daya alam serta 

memiliki infrastruktur yang baik, ada peluang Indonesia 

bisa mewujudkan visi ‘Indonesia Gemilang’ tersebut.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gemilang 

artinya ‘bercahaya, terang, bagus sekali, cemerlang,  

hebat, luar biasa, atau bukan main’. Bila kata gemilang 

diletakan di belakang kata negara menjadi ‘Negara 

Gemilang’, memiliki makna ‘negara paling :  hebat, kuat, 

kaya, cemerlang, maju, dan makmur’, sehingga memiliki 

pengaruh besar dalam ekonomi dan keamanan dunia. 

Amerika Serikat (AS) disebut negara paling kuat dalam 

aspek ekonomi dan militernya. China disebut negara yang 

paling besar dalam volume perdagangan dan devisanya. 

Jepang disebut negara yang paling berpengaruh dalam 

aspek inovasi teknologinya. Korea Selatan disebut negara 

paling cemerlang dalam hal kecanggihan ICTnya.  Prancis 

dan Iran disebut negara paling ditakuti karena ancaman 

senjata nuklirnya. Norwegia, Slandia Baru, Finlandia, 

Swiss, Swedia, Inggris, Kanada, Belanda, Denmark, dan 

Irlandia disebut Negara paling makmur dan paling bersih 

di dunia karena merupakan 10 negara berpendapatan per 

kapita tertinggi dan nir korupsi di dunia. Pertanyaannya, 

apa yang mestinya menjadi gemilangnya Indonesia pada 

tahun 2045 nanti? Demikian editorial, selamat membaca. 

Syahrir Ika.
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Arsitektur 
APBN 2020: 

Wahyu Utomo *)

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

E
sensi APBN adalah instrumen 

Pemerintah untuk membangun, menjaga 

dan melaksanakan komitmen dalam 

memanfaatkan uang rakyat untuk 

sebesar-besarnya menghadirkan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan 

hal tersebut maka APBN harus dikelola secara 

sehat agar mampu menjadi instrumen yang 

efektif sebagai engine of growth , macroeconomic 

stabilization serta redistribusi pendapatan untuk 

mewujudkan keadilan ekonomi. Atmosfir dalam 

arsitektur APBN 2020 ini terasa agak berbeda. 

Fondasi Menuju  
Indonesia Gemilang

APBN 2020 akan menjadi faktor 

krusial dalam menentukan 

perjalanan panjang bangsa 

Indonesia dalam menggapai 

Indonesia gemilang di masa depan. 

Arah dan strategi kebijakan APBN 

2020 bukanlah kebijakan yang 

berdiri sendiri tetapi justru menjadi 

titik tumpu untuk penguatan 

fondasi dalam membuat loncatan 

menuju Indonesia Maju di tahun 

2045.
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Tahun 2045, Republik Indonesia 

akan genap berumur 100 

tahun. Umur yang cukup untuk 

menghantarkan Indonesia sebagai 

bangsa besar. Untuk itu, diperlukan 

pijakan yang kuat menuju 

Indonesia yang berdaulat, maju, 

adil dan makmur. Pijakan yang 

mampu membawa bangsa Indonesia 

mewujudkan target-target besar, 

baik jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang. Tahun 

2045 Indonesia diharapkan menjadi 

kekuatan ekonomi terbesar ke 5 

dunia dengan income per capita 

mencapai USD 23.199. Tentu itu 

bukan sesuatu yang mudah namun 

juga bukan sesuatu yang tidak 

mungkin. Sepanjang dipersiapkan 

dengan matang dan kerja bersama, 

serta didukung inovasi kebijakan 

maka Indonesia yang maju di tahun 

2045 akan menjadi kenyataan. 

Dalam konteks untuk menjaga 

konsistensi kebijakan untuk 

menghantar terwujudnya Indonesia 

yang maju,mandiri, adil dan makmur pada tahun 

2045, maka dirumuskan roadmap pentahapan yang 

berfungsi sebagai milestones atau titik hubung untuk 

menjembatani  dalam mewujudkan ekspektasi menuju 

Indonesia 2045. Agar dukungan kebijakan makro 

fiskal dalam pencapaian target pembangunan jangka 

panjang lebih realistis dan sistematis maka ditempuh 

beberapan tahapan (milestones) sebagai berikut; (1) 

Tahap Penguatan Fondasi dengan Penguatan daya 

saing pada tahun 2020 hingga 2030; (2) Tahap transisi 

dengan memperkokoh daya saing pada tahun 2031 

hingga 2035; dan (3) Tahap tinggal landas menuju 

negara maju, mandiri, serta adil dan makmur. 

Pada periode 2020-2030 adalah masa penguatan 

fondasi daya saing dimana akan fokus untuk 

melakukan i) reformasi penguatan sumber daya 

manusia agar inovatif, produktif dan selaras dengan 

perkembangan ICT, ii) reformasi program perlindungan 

sosial agar sejalan dengan profil demografi, iii) 

transformasi menuju industrialisasi dengan mendorong 

infrastruktur pendukung al. energi, pangan, air, 

konektifitas dan telekomunikasi, iv) reformasi fiskal 

baik dari sisi pendapatan negara, belanja maupun 

pembiayaan, serta v) tetap konsisten mendorong 

reformasi birokrasi agar efektif untuk menciptakan 

Gambar 1 Visi Indonesia 2045

 Sumber: Bappenas dan Kemenkeu diolah



 EDISI  #5/2019

7

FOKUS

efisiensi birokrasi sebagai kunci untuk meningkatkan 

efektifitas reformasi fiskal secara menyeluruh.

Periode 2031-2035 merupakan masa transisi untuk 

memperkokoh daya saing menuju Indonesia Maju 

dan Mandiri di tahun 2045. Pada periode 2031-2035 

tersebut Pemerintah fokus memantapkan kualitas SDM 

yang kompatibel dengan perkembangan ICT, program 

perlindungan sosial yang handal yang mencakup 

bantuan sosial, jaminan sosial dan jaring pengaman 

sosial,serta penguatan program perlindungan sosial 

untuk antisipasi aging population yang berbasis 

pemberdayaan. Pemantapan infrastruktur pendukung 

transformasi industrialisasi diharapkan telah dapat 

berfungsi optimal, birokrasi yang efektif dan efisien, 

serta APBN yang sehat dan insentif fiskal yang solid.

Periode 2036-2045 merupakan masa tinggal landas 

menuju Negara maju, mandiri, adil dan makmur. 

Di periode terakhir ini, diharapkan birokrasi sudah 

efektif, infrastruktur telah memadai, program 

perlindungan sosial cukup handal dan siap 

mengantisipasi aging population, SDM berkualitas dan 

berdaya saing, desentralisasi fiskal berhasil mendorong 

kemandirian daerah. Dengan kondisi tersebut 

diharapkan fondasi ekonomi kuat, kesejahteraan 

masyarakat telah mapan, keadilan sosial, Stabilitas 

keamanan, politik dan ekonomi mantap serta 

kemandirian ekonomi telah terwujud.

Sebagai starting point RPJMN 2020 – 2024, APBN 2020 

disusun tidak semata-mata hanya untuk mendukung 

pencapaian makroekonomi, tapi juga dijadikan pijakan 

untuk mewujudkan kondisi fiskal 

yang sehat, dan pembangunan yang 

merata. Kedua hal tersebut penting 

dicapai untuk memperkokoh 

fundamental ekonomi Indonesia 

yang kuat dan inklusif dalam 

jangka panjang. Selain itu, RAPBN 

2020 juga memiliki nilai strategis 

dalam rangka mewujudkan berbagai 

reformasi di bidang fiskal, program 

perlindungan sosial, pembangunan 

infrastruktur, birokrasi, sumber 

daya manusia, dan desentralisasi 

fiskal. 

Melalui berbagai reformasi 

tersebut, terselip harapan-harapan 

pemerintah agar Indonesia memiliki 

kondisi fiskal yang lebih sehat, 

terhindar dari jebakan middle 

income trap, siap menghadapi 

aging population di masa depan, 

dan memiliki SDM yang berdaya 

saing di era ketatnya persaingan 

global. Dengan modal tersebut, 

Indonesia diyakini akan mampu 

bertransformasi menjadi negara 

maju dengan golongan menengah 

mencapai 70% dari total penduduk 

pada tahun 2045.

Sumber: anggaran.kemenkeu.go.id

Gambar  2 Tahapan Kebijakan Fiskal 2020-2045
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Gambar besar APBN 2020

Secara umum, arsitektur RAPBN 2020 masih akan 

bersifat “ekspansif yang terarah dan terukur” dengan 

defisit 1,76 persen PDB. Kebijakan ekspansif ini 

diharapkan mampu menstimulasi perekonomian 

secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan tetapi 

dengan risikonya terkendali baik dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang. 

Makna terarah dalam RAPBN 2020 adalah kebijakan 

APBN lebih difokuskan ke dalam 6 (enam)  prioritas 

utama untuk penguatan daya saing bangsa yaitu 

penguatan kualitas SDM, akselerasi penuntasan 

infrastruktur, penguatan efektivitas program 

perlindungan sosial, penguatan investasi dan 

ekspor, penguatan kualitas desentralisasi fiskal 

serta mengatisipasi ketidakpatian perekonomian. 

Sementara itu makna terukur, esensinya, APBN 2020 

tetap dikelola secara prudent melalui pengendalian 

risiko yang cermat dan berkelanjutan. Baik risiko 

yang muncul dari domestik, maupun ancaman risiko 

ketidakpastian global.Hal ini dilakukan dengan 

pengendalian rasio utang dalam batas manageable 

di kisaran 29.4 sd 30,1 persen PDB, mendorong 

keseimbangan primer Menuju positif dan menjaga 

defisit dalam batas aman pada 1,76 persen PDB.

Adapun penjabaran dari 6 fokus utama kebijakan 

fiskal 2020 yaitu Pertama, penguatan kualitas SDM 

yang esensinya mendorong agar 

SDM yang SEHAT dan produktif, 

SDM yang CERDAS dan inovatif, 

SDM yang TERAMPIL dan 

memiliki jiwa kewirausahaan, 

serta SDM yang SEJAHTERA 

agar terhindar dari fenomena 

“Tua sebelum sejahtera”. Kedua, 

RAPBN 2020 akan dioptimalkan 

untuk pembangunan infrastruktur 

pendukung transformasi ekonomi 

yang dapat mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonomi domestik 

dan meningkatkan kapasitas 

produksi, seperti infrastruktur 

energi, konektivitas, dan 

infrastruktur yang terkait dengan 

ketahanan pangan dan ketersediaan 

air. Ketiga, mendorong efektifitas 

program perlindungan sosial serta 

penguatan program perlindungan 

sosial yang komprehensif 

sebagai langkah pertama untuk 

mengantisipasi aging population 

di masa mendatang. Keempat, 

meningkatkan investasi dan 

mendukung program peningkatan 

ekspor. Dan kelima, mendukung 

pemantapan reformasi birokrasi 

dalam rangka mendorong 

efektivitas pemerintahan dan 

perbaikan kualitas pelayanan publik 

serta, keenam, penguatan kualitas 

desentralisasi fiskal, serta keenam, 

mengantisipasi ketidakpastian 

dengan penguatan fiscal buffer dan 

meningkatkan fleksibilitas dalam 

pengelolaan fiskal.

Kebijakan fiskal ekspansif yang 

terarah dan terukur ini merupakan 

salah satu ikhtiar utama untuk 

mendorong ekonomi agar tumbuh 

5,3%, tingkat pengangguran terbuka 

4,8-5,0%, kemiskinan 8,5-9,0%, 

Gini Ratio 0,380-0,375 dan IPM 

72,5; Target-target tersebut bukan 

hal yang mudah tapi juga bukan 

merupakan hal yang mustahil. 

Gambar  3 Fokus Kebijakan APBN 2020

Sumber: Kemenkeu diolah
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Sebab, di tengah perekonomian dunia masih dibayangi 

ketidakpastian akibat perang dagang antara Amerika 

Serikat dan China, proteksionisme Amerika, persaingan 

global yang semakin ketat. Ramuan strategi yang tepat 

akan manjadi  kunci yang menentukan agar Indonesia 

mampu bertahan dan  dapat melewati turbulensi 

dengan mulus. Untuk itu, tema pada RAPBN tahun 

2020: “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui 

Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”. 

Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut 

ditempuh melalui: mobilisasi pendapatan yang inovatif, 

belanja negara yang efektif (spending better), dan 

mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif. 

Sisi pendapatan negara menjadi salah satu bagian 

yang paling krusial dalam reformasi fiskal yang 

digagas ini. Dengan struktur pendapatan negara 

yang meningkat dengan menjaga iklim investasi dan 

keberlanjutan dunia usaha maka diharapkan akan 

mendorong kesinambungan pendapatan. Reformasi 

fiskal pada perpajakan dan PNBP akan memiliki 

daya dukung yang cukup efektif untuk menghadapi 

turbulensi global. Mobilisasi pendapatan negara 

yang inovatif ditempuh melalui penggalian potensi 

penerimaan negara, perluasan basis pajak, peningkatan 

tax compliance, serta berbagai 

terobosan kebijakan perpajakan 

yang selaras dengan kemajuan 

Information Communication dan 

Technology (ICT) . Sementara pada 

sisi PNBP, reformasi yang ditempuh 

adalah mendorong optimalisasi 

manajemen aset negara yang 

esensinya perlu mengaktifkan 

aset pasif menjadi aset aktif 

yang selanjutnya mendorong 

aset aktif menjasi aset produktif 

yang diharapkan mampu menjadi 

motor penggerak pendapatan 

dimasa depan. Pada tahun 2020, 

pemerintah menargetkan dapat 

meraup pendapatan negara sebesar 

Rp2.233,2 Triliun.

Selanjutnya, belanja negara 

pada APBN 2020 akan didorong 

lebih efektif dan efisien melalui 

penguatan spending better, yang 

esensinya mendorong agar belanja 

lebih efektif dan mempunyai 

daya dorong yang optimal untuk 

Gambar  4 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal

Sumber: Kemenkeu diolah
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Gambar  5 Postur APBN 2020

Sumber: Kemenkeu diolah

Gambar  6 Kebijakan Strategis 2020

Sumber: Kemenkeu diolah

Di sisi lain APBN, pembiayaan 

terus didorong lebih inovatif dan 

berkelanjutan melalui penguatan 

peran quasi fiskal dalam rangka 

mengakselerasi pembangunan 

infrastruktur, peningkatan akses 

pembiayaan KUMKM dan MBR, 

serta meningkatkan ekspor melalui 

National Interest Account. Totalnya, 

pemerintah akan menutup selisih 

antara pendapatan dan belanja 

negara melalui pembiayaan sebesar 

Rp307,2 triliun.

Adapun beberapa kebijakan baru 

yang mempunyai nilai strategis 

pada tahun 2020 antara lain: 

pertama, mendorong penguatan 

4 (empat) destinasi pariwisata 

Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, 

dan Danau Toba. Kedua, penguatan 

daya saing SDM dan perlindungan 

sosial antara lain melalui Kartu 

Sembako, Kartu Indonesia Pintar 

Kuliah (KIP Kuliah) dan Kartu Pra 

kerja. Ketiga, pemberian insentif 

fiskal untuk daya saing antara 

lain implementasi super deduction 

untuk penguatan vokasional, 

kegiatan R&D dan proyek padat 

karya. Keempat, penguatan SDM 

melalui dana abadi Perguruan 

tinggi, dana abadi kebudayaan dan 

tambahan dana abadi riset. Kelima, 

penguatan desentralisasi fiskal 

antara lain penguatan DAK fisik 

dengan penambahan bidang sosial 

dan transportasi laut, serta keenam, 

penguatan neraca transaksi berjalan 

dengan mendorong pembiayaan 

investasi untuk mendorong 

penurunan defisit neraca transaksi 

berjalan. 

menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat 

kesejahteraan dengan biaya yang seefisien mungkin. 

Hal ini dilakukan dengan penajaman belanja barang 

agar lebih efisien, menguatkan belanja modal agar 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 

memperkuat reformasi belanja pegawai agar efektif 

untuk mendukung efisiensi birokrasi dan perbaikan 

kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan 

efektivitas belanja bantuan sosial dan subsidi untuk 

memberikan perlindungan bagi Masyarakat miskin 

dan rentan. Total anggaran yang akan dibelanjakan 

pemerintah pada 2020 adalah sebesar Rp2.540,4 

triliun. 
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kegiatan penyediaan publik yang 

akan dilakukan negara dituangkan 

dalam sebuh dokumen yang disebut 

dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

Setiap pertengahan Agustus, 

Presiden RI menyampaikan pidato 

kenegaraan di rapat paripurna DPR 

terutama berhubungan dengan 

Rancangan APBN dan berbagai 

kebijakan yang akan diambil pada 

tahun depan. Terkait anggaran 

pemerintah tahun depan, Presiden 

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Belanja Pegawai Tahun 2020,  
Pelayanan Publik dan Peningkatan Investasi
Praptono Djunedi *)

T
ugas negara pada 

dasarnya adalah 

menyediakan semua 

pelayanan publik secara 

memadai, murah, mudah dan 

transparan. Sebaliknya, negara 

memiliki kewenangan untuk 

melakukan pungutan dalam bentuk 

pajak maupun bukan pajak pada 

masyarakat. Demikianlah berlaku 

semacam kontrak sosial antara 

negara diwakili pemerintah dan 

masyarakatnya. Semua pungutan 

yang akan diterima maupun segala 

menyatakan bahwa pemerintah 

merencanakan Belanja Negara 

dalam RAPBN Tahun 2020 

mencapai Rp 2.528,8 triliun. Belanja 

Negara tersebut akan digunakan 

untuk berbagai hal, seperti Belanja 

Pegawai yang dialokasikan untuk 

memperbaiki kualitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) guna meningkatkan 

produktivitas dan Belanja Bantuan 

Sosial guna melanjutkan program 

perlindungan sosial untuk 

menjawab tantangan demografi. 
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Dari total Belanja Negara sebesar 

Rp2.528,8 triliun tersebut, 

pemerintah mengalokasikan 

Belanja Pegawai sebesar Rp416,1 

triliun pada tahun 2020. Jika 

dibandingkan dengan alokasi dalam 

APBN Tahun 2019 yang sebesar 

Rp381,6 triliun, tampak adanya 

kenaikan alokasi sebesar Rp34,5 

triliun. Walaupun ada kenaikan 

alokasi pada Belanja Pegawai, tetapi 

itu tidak otomatis mengindikasikan 

adanya kebijakan kenaikan gaji 

untuk ASN. Peningkatan Belanja 

Pegawai tersebut pada intinya 

untuk mendorong peningkatan 

kinerja pelayanan birokrasi kepada 

publik dan dapat memperlancar 

tumbuhnya kegiatan berinvestasi. 

Belanja Pegawai 

Sebelumnya, penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu posisi 

Belanja Pegawai dalam Belanja 

Negara APBN. 

Sebagaimana diketahui, struktur 

APBN dengan format I-Account 

terdiri dari Pendapatan Negara, 

Belanja Negara dan Pembiayaan. 

Khusus untuk Belanja Negara, 

Belanja ini dapat digolongkan 

menjadi dua bagian yakni Belanja 

Pemerintah Pusat serta Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa. 

Khusus untuk Belanja 

Pemerintah Pusat, belanja ini 

dapat dikelompokkan dalam tiga 

klasifikasi, yakni klasifikasi per 

fungsi, per unit organisasi, dan 

per jenis belanja. Pengklasifikasian 

seperti itu diperlukan, misalnya, 

untuk proses persetujuan APBN 

oleh DPR Hal ini berdasarkan Pasal 

11 dan 15 Undang Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara.  

Klasifikasi per fungsi meliputi 

fungsi Pelayanan Umum 

Pemerintahan; Pertahanan; 

Hukum, Ketertiban dan Keamanan; 

Ekonomi; Lingkungan Hidup; 

Perumahan dan Pemukiman; 

Kesehatan; Pariwisata dan 

Budaya; Agama; Pendidikan;  serta 

Perlindungan Sosial. Klasifikasi 

per organisasi disesuaikan dengan 

jumlah kementerian / lembaga 

(K/L), baik yang bersifat struktural 

maupun non struktural. Contoh 

K/L yang struktural adalah 

Kementerian Keuangan, sedangkan 

contoh lembaga non struktural 

adalah Lembaga Sensor Film. 

Sementara itu, klasifikasi per jenis 

belanja meliputi Belanja Pegawai; 

Belanja Barang; Belanja Modal; 

Belanja Bunga; Belanja Subsidi; 

Belanja Hibah; Belanja Bantuan 

Sosial; serta Belanja Lain-Lain.

Di sisi lain, Belanja Pemerintah 

Pusat juga bisa dikelompokkan 

menjadi Belanja K/L dan Belanja 

Non K/L. Demikian juga dengan 

Belanja Pegawai, jenis belanja 

ini ada di dalam Belanja K/L dan 

Belanja Non K/L. Belanja Pegawai 

yang ada di dalam Belanja K/L 

dialokasikan untuk membayar 

kompensasi ASN Pusat yang masih 

aktif, sedangkan Belanja Pegawai 

yang ada di dalam Belanja Non 

K/L dialokasikan untuk membayar 

ASN Pusat dan Daerah yang 

sudah pensiun. Sedangkan Belanja 

Pegawai untuk ASN Daerah 

dialokasikan dalam Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa.

Dengan konstruksi pemikiran 

seperti tersebut di atas, maka 

tulisan ini hanya membahas 

Belanja Pegawai untuk ASN Pusat 

yang masih aktif. 

Dalam lima tahun terakhir, 

dinamika alokasi Belanja Pegawai 

dalam APBN seperti yang disajikan 

dalam Tabel 1.

Secara prosentase, alokasi belanja 

untuk membayar kompensasi ASN 

pada semua K/L sekitar 17,4% dari 

total Belanja Pemerintah Pusat. 

Jadi, ada kenaikan alokasi hanya 

sebesar 1,7%. Walaupun demikian, 

pemerintah terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kinerja 

pelayanan publik oleh para ASN. 

Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik 

mendesak untuk segera 

dilakukan. Beberapa ilustrasi 

yang akan dilakukan oleh 

Tabel 1 Perkembangan Belanja Pegawai, 2015-2020 

Sumber: Kemenkeu 
Keterangan: Data Tahun 2020 dari RAPBN Tahun 2020
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pemerintah pada tahun 2020 

terkait dengan pelayanan 

publik adalah memperbaiki dan 

mengimplementasikan proses 

bisnis berbasis digital sesuai 

dengan kemajuan teknologi di 

bidang administrasi penerimaan 

dan belanja Negara di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Selain 

itu, melanjutkan penyaluran 

dana bantuan Program Indonesia 

Pintar (PIP) guna meningkatkan 

akses pendidikan bagi rumah 

tangga kurang mampu. Di 

bidang kesehatan, pemerintah 

mengupayakan penguatan layanan 

kesehatan dasar (primary health 

care) untuk menurunkan Angka 

Kematian Ibu (AKI), juga melakukan 

percepatan penanganan stunting 

melalui intervensi gizi spesifik 

dan intervensi gizi sensitif di 260 

kabupaten/kota.  

Beberapa argumen yang mendorong 

peningkatan pelayanan publik 

adalah pertama, berdasarkan data 

Global Competitiveness Index 2018, 

ranking institusi Indonesia pada 

posisi ke-48, lebih rendah daripada 

Australia (15), Jepang (20), Malaysia 

(24) dan Korea Selatan (27). Kedua, 

Indonesia sedang mengalami masa 

bonus demografi dan oleh karena 

itu harus mampu mengoptimalkan 

peningkatan kualitas dan daya 

saing penduduknya untuk mampu 

bersaing dengan penduduk negara 

lain. Ketiga, menjalankan amanat 

dan legasi para pahlawan Indonesia 

terhadap generasi mendatang yaitu 

memperbanyak SDM terbarukan. 

Presiden RI ketiga, B.J Habibie 

telah bercita-cita membentuk 

SDM bangsa yang terbarukan dan 

memikirkan konsep nilai tambah 

industri untuk negara berkembang 

sejak awal dekade 1980-an. Yang 

dimaksud SDM terbarukan adalah 

SDM yang mampu mengendalikan 

semangat zaman dan bersaing 

dalam menciptakan nilai tambah 

di segala bidang. Dengan kata 

lain, SDM yang mumpuni dalam 

bidang iptek dan proses inovasi. 

Sebab, keniscayaan pertumbuhan 

ekonomi dunia dan masalah krusial 

kemasyarakatan membutuhkan 

bermacam inovasi sebagai 

solusinya.

Seperti diketahui, industri 

nasional masih belum mampu 

menyeimbangkan neraca 

nilai ekspor-impor secara 

signifikan. Secara makro, 

ketidakseimbangan ini disebabkan 

oleh masalah efisiensi dan masalah 

produktivitas. Salah satu cara agar 

produk nasional bisa memiliki nilai 

tambah yang signifikan adalah 

dengan memanfaatkan teknologi 

yang tepat. Tampaknya, sekarang 

ini semua negara sedang berlomba-

lomba memanfaatkan teknologi 

terkini untuk mendapatkan nilai 

tambah sebesar-besarnya dan 

seefisien mungkin terhadap produk 

industrinya. Dengan demikian, 

pelayanan publik di berbagai sektor 

yang cepat, mudah dan transparan 

diharapkan dapat berdampak pada 

peningkatan kualitas SDM bangsa 

ini.

Grafik  1 Daya Saing Institusi Indonesia dan Beberapa Negara Dunia

Sumber: World Economic Forum  2018, diolah

Peningkatan Investasi

Selanjutnya, pelayanan publik juga 

diharapkan dapat memperlancar 

masuknya dana investasi.

Indonesia termasuk salah satu 

negara yang layak investasi dengan 

kategori risiko rendah. Setidaknya 

penilaian ini menurut lembaga 

pemeringkat Standard and Poor 

(S&P) dan lainnya. Menurut S&P, 

peringkat kredit Indonesia naik dari 

BBB- menjadi BBB dengan outlook 

stable. Indonesia juga memperoleh 

pemeringkat Baa2/BBB dengan 

outlook stabil/positif dari empat 

lembaga lainnya yakni Fitch, JCRA 

(Japan Credit Rating Agency), 

R&I (Rating and Investment), dan 

Moody’s. 

Beberapa pertimbangan S&P yang 

menganggap Indonesia layak 

untuk naik peringkat menjadi BBB 

adalah pertama, ekonomi Indonesia 

secara konsisten lebih baik dari 

negara-negara peers pada tingkat 

pendapatan yang sama.   PDB per 

kapita riil di Indonesia mampu 

tumbuh 4,1% berdasarkan rata-rata 

tertimbang 10 tahun. Angka ini di 

atas rata-rata pertumbuhan PDB 

per kapita riil seluruh dunia yang 

hanya sekitar 2,2%. Kedua, beban 

utang pemerintah rendah serta 



WARTA FISKAL

14

FOKUS

Grafik  2 Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi, 2018

didukung kinerja fiskal yang moderat. Selain beban utang 

pemerintah relatif ringan, S&P juga memproyeksikan 

rasio utang pemerintah akan stabil selama beberapa 

tahun ke depan. Defisit Pemerintah yang turun di 

tahun 2018, diharapkan tetap stabil dibawah 2,0% 

selama 4 tahun mendatang. Net general government debt 

diprekirakan tetap berada di bawah 30% dari PDB, yang 

dapat dilihat dari defisit fiskal dan pertumbuhan nominal 

PDB yang konsisten. 

Ketiga, beban utang luar negeri Indonesia diyakini masih 

aman. Hal itu dikarenakan di tengah gejolak ekonomi 

yang penuh ketidakpastian, Indonesia masih sangat 

menarik bagi Foreign Direct Investment (FDI) serta kuatnya 

akses Indonesia di pasar keuangan dunia. Ini semuanya 

menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia sudah 

pada jalur yang benar dan dikelola secara prudent.

Oleh karena itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif 

menjadi suatu keharusan guna menarik minat para 

investor, baik investor dalam negeri maupun asing.

Berdasarkan data pada Grafik 3, nilai investasi 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) pada tahun 

2018 masih didominasi oleh Pulau Jawa dimana DKI 

Jakarta memperolah nilai investasi tertinggi sebesar 

Rp49,1 triliun, disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, 

dan Jawa Tengah. Sementara Papua dan Papua Barat 

merupakan daerah dengan investasi PDMN terendah. 

Jika dilihat dari jumlah proyek, Jawa Barat, Jawa Timur, 

dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah 

proyek terbesar yaitu masing-masing 1.661, 1.679, dan 

Sumber:  BKPM, 2018

1.478 proyek. 

Peta investasi serupa juga terlihat 

pada nilai investasi Penanaman 

Modal Asing (PMA) pada tahun 

2018. Sekitar 58% dari total 

investasi PMA di Indonesia pada 

tahun 2018 berada di Pulau Jawa. 

Nilai investasi terbesar selanjutnya 

berada di Pulau Sumatera (16%), 

Untuk Maluku Papua, Sulawesi, 

Kalimantan, serta Bali dan Nusa 

Tenggara, nilai investasi PMA nya 

sangat rendah yakni pada kisaran 

5% - 8%. Hal ini menjadi tantangan 

bagi para ASN level Pusat untuk 

bersinergi dengan para ASN 

Daerah agar mampu meningkatkan 

minat investasi dan merubah peta 

investasi menjadi lebih terdistribusi 

secara merata antar pulau di 

Indonesia. 
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Transfer Ke Daerah dan Dana 
Desa untuk SDM Unggul
Yoga Madya Raharja*)

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

D
alam pidato pengantar  Nota Keuangan 2020,  Presiden Joko 

Widodo menyatakan bahwa penguatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) akan menjadi tema kebijakan fiskal dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan 

ekonomi global. Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah “APBN untuk 

Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber 

Daya Manusia”. Dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2020 

fokus pada peningkatan kapasitas SDM Indonesia terutama yang berusia 

muda agar dapat bersaing di tingkat global dan beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi. Melalui penguatan inovasi dan kualitas SDM, 

serta penguasaan teknologi diharapkan dapat memanfaatkan bonus 

demografi yang dimiliki Indonesia yang akan membawa lompatan 
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kemajuan sehingga Indonesia 

akan dapat terlepas dari kutukan 

sumber daya alam (natural resource 

curse) dan menjadi modal untuk 

menjadi negara maju. Tahun 

2020-2024 yang merupakan masa 

pemerintahan Presiden Joko 

Widodo periode kedua merupakan 

momentum untuk memanfaatkan 

bonus demografi untuk mendukung 

pengembangan SDM yang mampu 

menemukan peluang di tengah 

keadaan dunia yang berkembang 

dengan cepat dan salah satunya 

adalah melalui program pendidikan.

Hanushek dan Wobmann (2010) 

menyebutkan bahwa sekurang-

kurangnya terdapat tiga mekanisme 

bagaimana pendidikan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, pertama, pendidikan dapat 

meningkatkan kualitas angkatan 

kerja yang akan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja yang 

pada akhirnya menciptakan tingkat 

keseimbangan output yang lebih 

tinggi; kedua, pendidikan dapat 

meningkatkan kapasitas ekonomi 

yang inovatif dan pengetahuan 

baru terkait teknologi, produk yang 

pada prosesnya dapat mendorong 

pertumbuhan; ketiga, pendidikan 

dapat memfasilitasi penyebaran 

dan transmisi pengetahuan yang 

diperlukan untuk memahami dan 

memproses informasi baru dan 

untuk mengimplementasikan 

teknologi baru yang disampaikan 

yang pada akhirnya dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam rangka peningkatan daya 

saing melalui penguatan kualitas 

SDM, pengembangan karakter 

riset, inovasi dan bersaing harus 

dibangun mulai pendidikan dasar 

secara berjenjang mengikuti 

perkembangan pengetahuan 

peserta didik.

Sebagai negara kepulauan, 

wilayah Indonesia sangat luas dan 

terdiri dari 34 propinsi dan 508 

kabupaten/kota, sehingga kebijakan 

pendidikan harus inklusif, dalam 

arti menjangkau ke seluruh daerah 

tersebut secara adil dan merata, 

mengingat seluruh masyarakat 

Indonesia memiliki kesempatan 

yang sama untuk menjadi pintar 

dan cerdas. World Bank (2008) 

menjelaskan inklusif adalah 

sebuah konsep yang meliputi 

keadilan, kesetaraan kesempatan, 

dan perlindungan dalam transisi 

pasar dan pekerjaan. Dalam 

perkembangannya istilah tersebut 

meluas dan digunakan untuk 

membangun konsep pluralisme 

dalam berbagai konteks meliputi 

strata ekonomi, budaya, bahasa, 

gender, ras, serta termasuk 

didalamnya adalah hak memperoleh 

pendidikan.                  

Menjalankan kebijakan pendidikan 

yang inklusif adalah tantangan 

besar yang dihadapi oleh sistem 

pendidikan yang dilaksanakan di 

seluruh dunia. Berbagai prioritas 

pendidikan dilakukan oleh negara-

negara berdasarkan skala ekonomi 

masing-masing negara. Negara 

yang secara ekonomi termasuk 

negara menengah dan miskin 

mungkin akan memprioritaskan 

untuk memasukan sebanyak-

banyaknya anak-anak yang belum 

mengenyam pendidikan sebagai 

agenda pendidikan yang inklusif 

(Bellamy, 1999). Namun di sisi yang 

lain, beberapa negara menganggap 

pendidikan inklusif adalah untuk 

melayani anak-anak penyandang 

cacat dalam lingkungan pendidikan 

umum dalam mendukung dan 

menyambut keragaman di antara 

semua peserta didik (UNESCO, 

2001). Secara lebih luas Vitello & 

Mithaug (1998) menjabarkan tujuan 

pendidikan inklusif adalah untuk 

menghilangkan pengucilan sosial 

yang merupakan konsekuensi dari 

sikap dan tanggapan terhadap 

keragaman dalam ras, kelas sosial, 

etnis, agama, jenis kelamin dan 

kemampuan. 

Penganggaran Bidang 
Pendidikan dalam APBN

Pentingnya pendidikan yang 

inklusif dalam mendorong 

peningkatan kualitas SDM telah 

tercermin dari Amandemen UUD 

1945 Pasal 31 yang menyatakan 

bahwa setiap warga negara 

mempunyai hak untuk memperoleh 

pendidikan dan wajib untuk 

mengikuti pendidikan dasar yang 

telah ditetapkan oleh negara. Untuk 

melaksanakan amanah tersebut 

negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 

20% dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) serta dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dalam 

penganggaran pendidikan, daerah 

juga mempunyai tanggung jawab 

yang sama pentingnya dalam 

pemenuhan kebutuhan anggaran 

tersebut. Anggaran pendidikan 

yang disalurkan Pemerintah 

Pusat melalui Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa (TKDD) yang 

diterima oleh daerah sebagai 

komponen pendapatan seharusnya 

dapat dialokasikan sepenuhnya 

oleh daerah melalui belanja 

daerahnya untuk mendukung 

pemenuhan batas minimal 20% 

anggaran pendidikan dalam APBD 

sebagaimana ditetapkan dalam UU 

20/2003.
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Berdasarkan tema dan arah 

kebijakan fiskal tahun 2020, 

salah satu program prioritas 

pembangunan dalam kebijakan 

APBN tahun 2020 adalah 

penguatan daya saing sumber 

daya manusia yang ditujukan 

melalui peningkatan kualitas dan 

kuantitas sektor pendidikan untuk 

menciptakan generasi yang inovator 

dan kreatif. Beberapa kebijakan 

belanja negara dalam APBN 

tahun 2020 akan terus dilakukan 

dan diperkuat antara lain adalah 

melanjutkan bantuan pendidikan 

melalui Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) dan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), memberikan KIP 

Kuliah yang merupakan kelanjutan 

dari KIP SMA/sederajat, dan 

lanjutan percepatan pembangunan/

rehabilitasi sarana prasarana 

pendidikan. Selain itu, untuk 

meningkatkan produktivitas 

pekerja dan menjawab tantangan 

di era industri 4.0, Pemerintah 

meluncurkan Kartu Pra Kerja untuk 

peningkatan skill dalam rangka 

mengakselerasi penyerapan tenaga 

kerja muda melalui penguatan 

skilling dan reskilling.

 Selain melalui Belanja Pemerintah 

Pusat, anggaran pendidikan juga 

disalurkan melalui Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

melalui penguatan pengelolaan 

anggaran pendidikan yang 

disalurkan melalui Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Transfer 

Khusus (DTK) yang terdiri dari 

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK 

Fisik) dan Dana Alokasi Khusus 

Non Fisik (DAK Non Fisik). 

Sejak tahun 2009 Pemerintah 

telah mengalokasikan anggaran 

pendidikan di dalam APBN 

dengan porsi minimal 20% dari 

total Belanja Negara. Di dalam 

APBN 2020, anggaran pendidikan 

dialokasikan sebesar Rp505,8 triliun 

atau meningkat Rp61,7 triliun 

atau 14% dari alokasi anggaran 

pendidikan pada tahun 2018. 

Besaran anggaran pendidikan 

tersebut diperoleh dari tiga sumber 

yaitu melalui i) Belanja Pusat yang 

menganggarkan belanja pendidikan 

dari K/L terkait yaitu Kementerian 

Pendidikan & Kebudayaan, 

Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Agama, dan Lembaga lainnya yang 

tercatat dalam BA BUN; ii) melalui 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD) yang terbagi ke dalam 

Estimasi Dana Alokasi Umum 

(DAU) untuk pendidikan dan Dana 

Transfer Khusus (DTK) yang terdiri 

dari Dana Alokasi Khusus Fisik 

dan Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik; dan iii) anggaran pendidikan 

juga diperoleh dari pengeluaran 

pembiayaan.

Tabel 1 Perkembangan Anggaran Pendidikan  
            dalam APBN 2018-2020 (Triliun Rupiah)

Uraian Anggaran Pendidikan 2018-2020 APBN 
2018

APBN 
2019

APBN 
2020

1. Melalui Belanja Pusat 149,7 163,1 169,9
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa 279,5 308,4 306,9

1. Estimasi DAU untuk pendidikan 153,2 168,8 166,6
2. DTK   
     a. DAK Fisik 9,1 16,9 18,8
     b. DAK Non fisik : 105 108,1 108,1
           - TPG PNSD 58,3 56,9 53,8

           - BOS 46,7 51,2 54,3

3. Melalui Pengeluaran Pembiayaan 15 21 29

Total Anggaran Pendidikan 444,1 492,5 505,8

Total Belanja Negara 2.220,7 2.461,1 2.528,8
Porsi terhadap Total Belanja Negara:
· Anggaran Pendidikan 20,0% 20,0% 20,0%
· Anggaran Pendidikan Melalui Belpus 33,7% 33,1% 33,6%
· Anggaran Pendidikan Melalui TKDD 62,9% 62,6% 60,7%

Sumber: Nota Keuangan, diolah        

Dalam pengalokasian anggaran 

pendidikan, anggaran pendidikan 

yang berasal dari TKDD merupakan 

komponen terbesar dalam APBN 

atau sekitar dua kali anggaran 

pendidikan dalam Belanja Pusat. 

Anggaran pendidikan dialokasikan 

melalui TKDD dianggarkan dengan 

rata-rata sebesar 62,1% per tahun 

berbanding dengan anggaran 

pendidikan yang disalurkan 

melalui Belanja Pusat yang rata-

rata alokasinya sebesar 33,5% 

per tahun. Melihat mayoritas 

anggaran pendidikan disalurkan 

melalui TKDD, adalah suatu 

kebutuhan untuk terus memonitor 

dan mengevaluasi belanja daerah 

khususnya terkait alokasi proporsi 

jenis belanja dan pemenuhan 

mandatory spending terutama yang 

berasal dari anggaran TKDD yang 

merupakan sumber pendapatan 

daerah untuk dipergunakan 

memenuhi target belanja fungsi 

pendidikan di daerah.
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Dalam upaya peningkatan kualitas 

SDM Indonesia melalui pendidikan 

yang inklusif, secara penggunaan 

anggaran Pemerintah telah 

berupaya memenuhi pencapaian 

mandatory spending 20%. Ratusan 

triliun telah disalurkan melalui 

Belanja Pusat, TKDD, ataupun 

pembiayan untuk pemenuhan 

fungsi pendidikan. Dengan 

berpegang pada prinsip penggunaan 

anggaran “value for money”, adalah 

sesuatu yang lumrah dalam 

pelaksanaan anggaran tidak hanya 

berfokus pada persen anggaran 

yang terserap namun juga kualitas 

belanja yang dilakukan, berapa 

outcome yang tercipta dari output 

yang dihasilkan dari penggunaan 

anggaran tersebut.

Kondisi Dunia Pendidikan di 
Indonesia

Melihat pencapaian sistem 

pendidikan saat ini, PISA (The 

Programme for International Student 

Assessment) scores yang dikeluarkan 

oleh OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and 

Development) biasanya menjadi 

referensi untuk melihat kesiapan 

kompentensi SDM yang dimiliki 

oleh suatu negara dalam 

menghadapi persaingan di pasar 

internasional. PISA diselenggarakan 

sejak tahun 2000 dan dilaksanakan 

setiap 3 tahun sekali.

Subyek asesmen PISA terdiri atas 

tes literasi dasar dalam bidang 

membaca, matematika, dan 

sains dengan mengesampingkan 

kurikulum nasional. Terdapat 

kenaikan peringkat Indonesia 

dalam PISA Scores dari peringkat 

64 dengan nilai 384 pada tahun 

2012 menjadi peringkat 62 

dengan nilai 395 pada tahun 

2015. Peningkatan PISA Scores 

tersebut mencerminkan adanya 

perbaikan sistem pendidikan 

dalam periode tersebut meskipun 

secara peringkat masih tertinggal 

dari negara-negara tetangga yang 

mengikuti PISA seperti Singapura, 

Vietnam, dan Thailand. PISA 

belum dapat mencerminkan 

sisi inklusifitas pendidikan di 

Indonesia karena sasaran penilaian 

diujikan kepada siswa yang 

berusia 15 tahun melalui random 

sampling. Akan tetapi PISA dapat 

menguji seberapa inklusif sistem 

pendidikan di Indonesia, dengan 

kualitas sistem pendidikan yang 

sudah merata di seluruh wilayah 

Indonesia, seharusnya Indonesia 

akan mendapatkan PISA score 

yang optimal dimanapun wilayah 

siswa yang dijadikan sampling.

Salah satu indikator penting dalam 

peningkatan kualitas pendidikan 

adalah ketersediaan sarana 

pendidikan fisik sekolah. Sarana 

pendidikan mencakup seluruh 

fasilitas yang secara langsung 

dipergunakan untuk menunjang 

proses pendidikan, seperti: gedung, 

ruangan belajar  (kelas), media 

pendidikan seperti meja, kursi, dan 

sebagainya. Keberadaan sekolah 

merupakan salah satu Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) yang 

harus disediakan oleh semua 

pemerintah daerah dalam rangka 

memfasilitasi pemenuhan fasilitas 

pendidikan.

Selain keberadaan sekolah untuk 

mendukung kegiatan belaja, 

rasio guru per murid juga harus 

mendapatkan perhatian dalam 

rangka mendukung terlaksananya 

aktivitas belajar-mengajar yang 

efektif. Rasio siswa dengan guru 

merupakan indikator bagaimana 

sumber daya untuk pendidikan 

dialokasikan. OECD (2019) 

menyampaikan rata-rata rasio guru 

terhadap murid negara-negara 

Tabel  2 PISA Scores

2012 2015

Rank Negara Score Rank Negara Score

1 China 588 1 Singapura 552

2 Singapura 555 2 Jepang 529

3 Hongkong 554 3 Estonia 524

… ….. … … ….. …

17 Vietnam 516 8 Vietnam 502

… ….. … … ….. …

50 Thailand 437 54 Thailand 418

… ….. … … ….. …

64 Indonesia 384 62 Indonesia 395

Sumber: OECD, data diolah
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OECD adalah i) 1:15 untuk primary 

level (SD); ii) 1:13 untuk secondary 

level (SMP); dan 1:14 untuk upper 

secondary level (SMA). 

Pemenuhan agregat rasio guru 

terhadap murid dari tahun 2016 

ke tahun 2017 menunjukkan 

perbaikan. Jika dibandingkan 

dengan rata-rata rasio guru 

terhadap murid di negara-negara 

OECD yang mayoritas anggotanya 

negara-negara maju, memang 

cukup jelas terlihat ketimpangan 

antara rasio tersebut antara 

Indonesia dan rata-rata negara 

OECD terutama untuk jenjang SMP 

dan SMA. Diharapkan terdapat 

kebijakan-kebijakan yang dapat 

mengakselerasi tercapainya rasio 

yang ideal. 

Peningkatan alokasi DAK Fisik 

diharapkan dapat memenuhi 

kualitas sekolah yang memadai 

Tabel  3 Jumlah dan Kondisi Sekolah di Indonesia Tahun 2019
Uraian Jumlah

Jumlah Sekolah 3.441.679

Sekolah Rusak Berat dan Rusak Total 251.072

Rata-rata Nasional Rasio Sekolah Rusak 8,2%
Jumlah daerah (Provinsi, Kabupaten/
Kota)

542

Jumlah daerah dengan kondisi sekolah 
rusak diatas rata-rata rasio

311

Jumlah daerah dengan kondisi sekolah 
rusak dibawah rata-rata rasio

231

Sumber: BPS, data diolah

 Tabel 4. Rata-rata Rasio Guru/Murid per Jenjang Pendidikan 
Jenjang Pendidikan Tahun 2016 Tahun 2017

Sekolah Dasar (SD) 1 : 16 1 : 11

Sekolah Menengah Pertama 
(SMP)

1 : 19 1 : 18

Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 : 32 1 : 31

Sekolah Dasar (SD) 1 : 16 1 : 11

 
Sumber: Kemendikbud, data diolah

di seluruh daerah. Sementara 

itu, penyaluran DAK Non Fisik 

seperti TPG PNSD dan Tamsil 

PNSD dapat berkontribusi untuk 

pemenuhan jumlah guru di 

seluruh daerah dan peningkatan 

kesejahteraan guru terutama guru 

di daerah terpencil dan memiliki 

keterbatasan akses.

Kebijakan TKDD dalam 
Mendukung Peningkatan 
Kualitas Pendidikan

Anggaran pendidikan dalam 

APBN yang dialokasikan melalui 

TKDD merupakan porsi terbesar 

yaitu lebih dari 60% dan dalam 

APBN 2020 mencapai Rp306,9 

triliun dari total Rp505,8 triliun. 

Dari jumlah tersebut disalurkan 

melalui DAU lebih dari 50% dan 

sisanya melalui Dana Transfer 

Khusus (DTK) yaitu DAK Fisik 

dan DAK Non Fisik. Besarnya 

porsi alokasi anggaran pendidikan 

dalam TKDD yang mayoritas 

tersebut menunjukkan pentingnya 

peran TKDD dalam mendukung 

terwujudnya SDM Indonesia yang 

unggul dan berdaya saing. Oleh 

karena itu, kebijakan TKDD untuk 

bidang pendidikan harus disusun 

dengan cermat dan berpegang pada 

prinsip kehati-hatian.  

Sasaran dari DAK Fisik bidang 

pendidikan adalah pemenuhan 

sarana dan prasarana dalam 

pendidikan formal dan non 

formal bagi daerah yang belum 

memenuhi standar yang mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan 

(SPN), di sisi lain DAK Non Fisik 

digunakan untuk mendanai 

kegiatan khusus non fisik terkait 

pendidikan seperti Tunjangan 

Profesi Guru Pegawai Negeri 

Sipil Daerah (TPG PNSD), Dana 

Tambahan Penghasilan Guru 

PNSD (Tamsil PNSD), dan Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Alokasi 

anggaran DAK Fisik dan DAK 

Non Fisik selalu meningkat setiap 

tahunnya seiring dengan kenaikan 

anggaran TKDD. Dari tahun 2017 

ke tahun 2019 terdapat peningkatan 

yang cukup signifikan pada 

anggaran DAK Fisik maupun Non 

Fisik. DAK Fisik meningkat 109% 

dari Rp8,1 triliun pada tahun 2017 

menjadi Rp16,9 triliun pada tahun 

2019 sedangkan DAK Non Fisik 

meningkat 130% dari Rp6,1 triliun 

pada tahun 2017 menjadi Rp13,9 

triliun pada tahun 2019. Seluruh 

peningkatan tersebut diharapkan 

dapat membantu pemenuhan SPN 

diseluruh wilayah di Indonesia. 

Sementara itu, anggaran pendidikan 

yang dialokasikan melalui DAU 

bersifat estimasi karena terdapat 

keterbatasan informasi untuk 

mengetahui secara tepat berapa 
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sasaran yang mencerminkan 

kebutuhan rill daerah dalam proses 

pengalokasian; dan melanjutkan 

penguatan kebijakan afirmasi untuk 

mengejar ketertinggalan kuantitas 

dan kualitas layanan pendidikan.

Pada satu sisi, kebijakan 

Pemerintah melalui TKDD untuk 

memperkuat kebijakan afirmasi 

pada penyaluran DAK Fisik dan 

DAK Non Fisik untuk pendidikan 

merupakan salah satu upaya 

Pemerintah untuk melakukan 

sistem pendidikan yang inklusif. 

Akan tetapi usaha tersebut akan 

menjadi sia-sia apabila pemerintah 

daerah (pemda) tidak berhasil 

memanfaatkan anggaran transfer 

tersebut dengan baik.

Pemenuhan Mandatory Spending 
Bidang Pendidikan dalam APBD

Sebagaimana amanah UUD 1945 

dan UU 20/2003, Pemerintah 

Daerah memenuhi mandatory 

spending bidang pendidikan 

minimal sebesar 20% dalam APBD.

Grafik 2. Alokasi Fungsi Pendidikan 

Secara agregat dari 542 daerah 

yang terdiri dari 34 provinsi dan 

508 Kabupaten/kota, mandatory 

spending terkait anggaran pendidikan 

sebesar 20% terlihat telah dipenuhi 

seluruhnya, bahkan alokasi fungsi 

pendidikan mengalami peningkatan 

dari 23% pada tahun 2017 menjadi 

24,3% pada tahun 2019 atau 

meningkat sebesar 1,3%.  

Namun demikian, pemenuhan 

anggaran pendidikan di daerah 

yang menunjukkan komitmen 

implementasi kebijakan pendidikan 

inklusif yang dilaksanakan 

pemerintah daerah, ditemukan 

bahwa terdapat 135 daerah (26,9%) 

tidak memenuhi mandatory spending 

pendidikan. Daerah bagian timur 

Indonesia (Sulawesi, Maluku, dan 

Papua) menjadi daerah terbanyak 

yang belum memenuhi mandatory 

spending pendidikan dengan 76 

daerah (56%). Jika pemenuhan 

mandatory spending pendidikan 

dibandingkan dengan kapasitas 

fiskal daerah, ternyata bukan hanya 

daerah dengan kapasitas fiskal 

sangat rendah dan rendah saja 

yang belum memenuhi mandatory 

spending yaitu 67 daerah (51,9%), 

namun ternyata daerah dengan 

kapasitas fiskal kategori baik (sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi) juga masih 

banyak yang tidak memenuhi 

mandatory spending pendidikan yaitu 

sebanyak 62 daerah (48,1%).

Kesimpulan

Pengalokasian anggaran pendidikan 

melalui TKDD merupakan wujud 

komitmen pemerintah dalam 

pelaksanaan kebijakan pendidikan 

inklusif ke seluruh daerah di 

Indonesia untuk memenuhi hak 

masyarakat dalam memperoleh 

pendidikan. Porsi anggaran 

pendidikan dalam APBN yang 

mayoritas disalurkan melalui 

TKDD menjadikan TKDD memiliki 

Grafik 1. Alokasi Anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
Bidang Pendidikan (dalam Triliun)

 
sumber: Kemenkeu, diolah

besar kontribusi DAU dalam 

belanja daerah yang dipergunakan 

pada bidang pendidikan.

Arah kebijakan DAK Fisik tahun 

2020 untuk bidang pendidikan 

adalah memperkuat sinergi 

pendanaan kegiatan yang dibiayai 

dari Kementerian/Lembaga 

dan DAK Fisik; memperkuat 

kebijakan afirmasi terutama 

terkait infrastruktur konektivitas; 

pengalihan beberapa jenis DAK 

Fisik Reguler menjadi jenis DAK 

Penugasan untuk mempercepat 

prioritas nasional terkait 

pendidikan; dan memperluas 

cakupan subbidang dengan 

menciptakan subbidang baru 

terkait pengadaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) dalam 

rangka pemenuhan SPM 

pendidikan PAUD. Sedangkan arah 

kebijakan DAK Non Fisik tahun 

2020 untuk bidang pendidikan 

adalah melanjutkan peningkatan 

kualitas SDM dan daya saing 

daerah pada bidang pendidikan; 

melanjutkan peningkatan kualitas 

pengalokasian dan penyaluran; 

melanjutkan penyempurnaan 

unit cost dan pemutakhiran data 
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peran penting dalam mewujudkan SDM unggul. 

Pengalokasian anggaran pendidikan melalui DAK Fisik 

sudah jelas digunakan untuk mendukung ketersediaan 

sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan DAK Non 

Fisik digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan 

dan tunjangan bagi tenaga pendidik. Di sisi lain 

identifikasi pengalokasian anggaran pendidikan melalui 

DAU lebih dari 50%, namun demikian perhitungannya 

masih sebagai estimasi. Ke depan perlu dilakukan 

identifikasi yang lebih cermat atas DAU yang 

dipergunakan untuk mendukung pendidikan. 

Upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang 

lebih inklusif dan berkualitas bukanlah hal yang 

mudah, jumlah anggaran yang besar tidak akan 

berdampak maksimal jika tidak dikelola dengan baik. 

Permasalahan seperti ketimpangan kualitas pendidikan 

antardaerah, keterbatasan akses sarana dan prasarana, 

ketimpangan kuantitas dan kualitas 

tenaga pendidik antardaerah, 

dan juga tingkat kesejahteraan 

tenaga pendidik terutama guru 

honorer masih kerap ditemukan di 

Indonesia. Diperlukan penguatan 

koordinasi antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah serta peran aktif 

masyarakat dalam mewujudkan 

pemerataan kualitas pendidikan di 

seluruh daerah di Indonesia.  

Grafik  2 Alokasi Fungsi Pendidikan APBD 2017 & APBD 2019

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah

Grafik  3 Jumlah Daerah yang Belum 
Memenuhi Alokasi Anggaran Pendidikan Per 
Pulau pada Tahun 2019

Grafik 4. Daerah yang Belum Memenuhi 
Alokasi Anggaran Pendidikan pada Tahun 
2019

Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah



WARTA FISKAL

22

ANALISISANALISIS

Penyederhanaan 
Jumlah Tarif PNBP 
Pelayanan  
Aep Soleh*)

S
ebagaimana diketahui 

Pemerintah dan DPR 

telah menerbitkan UU 

No.9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP), yang menggantikan UU 

No. 20 Tahun 1997. Latar belakang 

penetapan UU tersebut antara lain; 

(i) perlunya penguatan landasan 

hukum dan  penyesuaian dengan 

amandemen UUD dan paket UU 

Keuangan Negara; (ii) peningkatan 

pelayanan dan optimalisasi 

penerimaan yang akan dilakukan 

melalui penegasan tugas dan fungsi 

pengelola PNBP; (iii) peningkatan 

kualitas pengelolaan sebagai upaya 

untuk meminimalkan temuan, 

serta meningkatkan transparansi, 

dan akuntabilitas; serta (iv) 

implementasi kebijakan pemerintah 

untuk membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan 

mewujudkan kemandirian ekonomi.

klaster  yaitu nilai manfaat, kadar, 

atau kualitas sumber daya alam, 

dampak pengenaan tarif, kebutuhan 

investasi, kondisi keuangan, dan 

operasional badan, nilai guna 

aset tertinggi dan terbaik, aspek 

keadilan, kebijakan pemerintah. 

Adapun bentuk tarif PNBP terdiri 

dari tarif spesifik (nominal uang) 

dan taiff ad valorem yaitu tarif 

PNBP yang ditetapkan dengan 

persentase dan formula. 

Salah satu tugas Menkeu 

sebagai pengelola fiskal memiliki 

kewenangan untuk mengevaluasi, 

menyusun dan/atau menetapkan 

jenis dan tarif PNBP pada instansi 

pengelola PNBP berdasarkan usulan 

dari instansi pengelola PNBP. Dalam 

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai  pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Secara garis besar, pokok-pokok 

perubahan dalam UU PNBP 

yang baru  meliputi objek PNBP, 

pengaturan tarif, pengelolaan, 

verifikasi oleh instansi pengelola, 

penggunaan, pengawasan, 

pemeriksaan, keberatan, 

keringanan, pengembalian, dan 

sanksi pidana. Pengelompokkan 

objek PNBP terbagi menjadi 6 

klaster yaitu pemanfaatan SDA, 

pelayanan, pengelolaan Keuangan 

Negara yang Dipisahkan (KND), 

pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN), pengelolaan dana, dan hak 

negara lainnya. Pengklasteran 

tersebut digunakan sebagai 

pedoman untuk menetapkan jenis 

dan tarif PNBP dengan tetap 

memperhatikan karakteristik 

masing-masing objek, prinsip 

keadilan, dan tetap menjaga 

kualitas layanan pada masyarakat. 

Sementara pengaturan tarif PNBP 

di atur masing-masing sesuai 
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data Simponi, jumlah tarif yang 

aktif hanya mencapai 139 tarif 

aktif (20,4 persen) dan sisanya 543 

tarif non aktif. Dari ke-13 pelayan 

tersebut, penulis hanya akan 

menganalisis satu jenis pelayanan 

sertifikasi operator radio, yang 

jumlah tarifnya mencapai  12 

tarif  dan 7 diantaranya tarif aktif 

menghasilkan PNBP, sebagaimana 

tersaji dalam Tabel 1.

Dilihat dari jenis sub pelayanan 

pada sertifikasi operator radio 

terdapat potensi untuk dilakukan 

penyederhanaan tarif karena 

memiliki besaran tarif yang sama, 

misalnya dengan menggabungkan 

“ujian negara REOR (Radio 

Elektronik dan Operator Radio) 

untuk radio elektronika kelas 1” 

dengan “ujian Negara REOR untuk 

radio elektronika kelas II” dengan 

tarif sebesar Rp100.000/orang. 

Selain penggabungan di tingkat 

ujian, penggabungan juga dapat 

dilakukan di tingkat perpanjangan 

sertifikat REOR. 

Kepolisian RI

Selama 2014-2018, PNBP Polri 

mengalami pertumbuhan rata-

rata sebesar 27,1 persen. PNBP 

POLRI tahun 2019 ditargetkan 

sebesar Rp11,79 triliun, terdiri dari 

penerimaan PNBP Lainnya sebesar 

Rp9,98 triliun dan pendapatan BLU 

sebesar Rp1,81 triliun. Kontribusi 

PNBP Polri terbesar berasal dari 

penerimaan lalu lintas hingga 

mencapai 90,1 persen di tahun 

2018. Penerimaan lalu lintas antara 

lain dipengaruhi oleh peningkatan 

kepemilikan kendaraan bermotor, 

dan peningkatan penerbitan dan 

perpanjangan SIM dan STNK. 

Jenis dan tarif pada Kepolisian RI 

diatur dalam PP No. 60 Tahun 2016 

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

penerapan kebijakan tarif tersebut, 

Pemerintah harus senantiasa 

mempertimbangkan dampak 

pengenaan terhadap masyarakat, 

dunia usaha, dan sosial budaya; 

biaya penyelenggaraan layanan; 

aspek keadilan; dan kebijakan 

pemerintah seperti kebijakan 

terkait hubungan atau perjanjian 

internasional. 

Jumlah tarif yang tersebar di 

seluruh Kementerian/Lembaga 

(K/L) sangat banyak dengan 

berbagai jenis pelayanan PNBP. 

Berdasarkan data Sistem Informasi 

PNBP Online (SIMPONI) tahun 

2017, tarif PNBP fungsional yang 

tersebar di 45 KL berjumlah 

sekitar 71,7 ribu tarif. Dari 

jumlah tarif tersebut, tarif aktif 

yang menghasilkan PNBP hanya 

berjumlah 32,0 ribu tarif  dan 

sisanya non aktif. Melihat kondisi 

jumlah tarif yang begitu kompleks 

perlu dilakukan penyederhanaan 

tarif dengan cara memetakan 

jenis tarif dan pelayanan pada 

semua K/L. Mengingat banyaknya 

K/L yang memberikan pelayanan 

PNBP, maka tulisan ini hanya 

memetakan tarif dan pelayanan 

pada K/L yang menghasilkan 

PNBP terbesar, yaitu Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Penyederhanaan tarif tersebut di 

atas merupakan pelayanan dalam 

satu K/L, penyederhanaan tarif 

juga dapat dilakukan antar K/L.  

Pelayanan antara K/L, dalam 

tulisan ini hanya difokuskan pada 

Lembaga Administrasi Negara 

(LAN), Kementerian Pariwisata, 

Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Kelautan dan 

Periakanan (KKP), Badan Pusat 

Statistik (BPS), Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (BPN).

Penyederhanaan tarif dilakukan 

dengan tujuan agar lebih 

efektif dan efisien dalam 

pengadministrasian PNBP, 

mengurangi disparitas tarif, 

lebih mudah dalam pembayaran, 

serta lebih fleksibel dalam 

penentuan tarif kedepannya. 

Untuk mendapatkan melakukan 

penyederhanaan tarif perlu 

dilakukan analisi dengan cara 

mengidentifikasi tarif dan 

layanan pada kementerian yang 

menghasilkan PNBP diantaranya 

Kemenkominfo dan Kepolisian 

Republik Indonesia.

Kemenkominfo

PNBP Kemenkominfo 

semakin meningkat seiring 

dengan pertumbuhan sektor 

telekomunikasi dan informatika 

nasional dan perbaikan tata kelola 

PNBP. Selama perioide 2014-2018, 

PNBP Kemenkominfo mengalami 

pertumbuhan rata-rata sebesar 

7,6 persen. Sementara pada tahun 

2019, PNBP Kemenkominfo 

ditargetkan sebesar Rp19,17 triliun 

yang terdiri dari penerimaan 

PNBP Lainnya sebesar Rp16,01 

triliun dan pendapatan BLU 

sebesar Rp3,17 triliun. Kontribusi 

PNBP Kemenkominfo terbesar 

diperoleh dari pendapatan Biaya 

Hak Penggunaan (BHP) spektrum 

frekuensi radio hingga mencapai 

92,6% di  tahun 2018. 

Jumlah tarif PNBP pada 

Kemenkominfo saat ini sebanyak 

682 tarif dengan 13 pelayanan 

sebagaimana diatur  dengan PP 

No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis PNBP yang 

Berlaku pada Kemenkominfo. 

Pada tahun 2017, berdasarkan 
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PNBP yang Berlaku pada Kepolisian 

RI, yang jumlahnya mencapai 144 

tarif. Dari jumlah tarif tersebut, 

yang aktif menghasilkan PNBP di 

Tahun 2017 mencapai 103 tarif 

(71,53 persen) dan sisanya  non 

aktif. Analisis pada tulisan ini 

hanya mengulas pada pelayanan  

SIM sebagaimana dapat dilihat 

dalam Tabel 2..

Pada tabel di atas, terdapat potensi 

untuk dilakukan penyederhanaan 

tarif pada pelayanan SIM, hal 

ini dapat dilihat dari nilai tarif 

yang sama pada jenis SIM yang 

diterbitkan. Penyederhanaan 

dilakukan melalui penggabungan 

pengujian SIM A dengan SIM B 

menjadi satu tarif yaitu sebesar 

Rp120.000 per penerbitan, SIM C I 

dengan C II menjadi satu tarif yaitu 

sebesar Rp100.000 per penerbitan. 

Selain itu, perpanjangan SIM A juga 

dapat digabung dengan SIM B I dan 

BII, penggabungan perpanjangan 

SIM C dengan C I dan CII, dan 

penggabungan perpanjangan 

SIM D dengan D II. Disisi lain, 

penyederhanan tarif pelayanan 

SIM juga dapat dilakukan dengan 

menggabungan besaran tarif 

sehingga hanya ada dua jenis tarif 

mengingat besaran tarif antar 

jenis SIM tidak terlalu signifikan. 

Pertama, besaran tarif untuk 

pengujian penerbitan SIM (A, B, C, 

D) digabung dengan nilai besaran 

tarif sama, misalnya Rp120.000 per 

penerbitan. Kedua, besaran tarif 

untuk perpanjangan penerbitan 

SIM (A, B, C, D) juga dapat 

digabung dengan nilai besaran 

tarif sama, misalnya Rp80.000 

per penerbitan. Penggabungan ini 

dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa besarnya seluruh biaya yang 

digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa yang ditetapkan 

tarifnya adalah sama. Selain 

itu, penyederhanaan tersebut 

juga dilakukan sepanjang tidak 

mengurangi kualitas pelayanan 

terhadap konsumen maupun tidak 

menggangu sistem yang selama ini 

berjalan. 

Tabel 1: Jenis dan Jumlah Tarif Pelayanan Sertifikasi Operator 
Radio pada Kemenkominfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERTIFIKASI OPERATOR RADIO
(12 Tarif)

JENIS TARIF 
(Rupiah)

A. Ujian Negara Radio Elektronik dan
Operator Radio (REOR)

1. Radio Elektronika Kelas I 100.000 Per Orang
2. Radio Elektronika Kelas II 100.000 Per Orang
3. Operator Radio Umum 50.000 Per Orang
4. Operator Radio Terbatas 50.000 Per Orang
5. Operator Umum Radio Pantai 50.000 Per Orang

B. Perpanjangan Sertifikat Radio 
Elektronik & Operator Radio (REOR)

1. Radio Elektronika Kelas I 100.000 Per Sertifikat

2. Radio Elektronika Kelas II 100.000 Per Sertifikat

3. Operator Radio Umum 50.000 Per Sertifikat

4. Operator Radio Terbatas 50.000 Per Sertifikat

5. Operator Umum Radio Pantai 50.000 Per Sertifikat

C. Ujian Negara Kecakapan Operator 
Radio (SKOR) 100.000 Per Orang

D. Perpanjangan Sertifikat Kecakapan
Operator Radio (SKOR) 100.000 Per Sertifikat

TOTAL PNBP

Sumber : Simponi – Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan (diolah), 2018

Tabel 2: Jenis dan Jumlah Tarif Pada Pelayanan 
Penerbitan dan Perpanjangan SIM pada Kepolisian RI

PENERBITAN DAN 
PERPANJANGAN SIM (18 TARIF)

JENIS TARIF 
(RUPIAH

Pengujian untuk SIM Baru
Penerbitan SIM A 120.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM B I 120.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM B II 120.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM C 100.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM C I 100.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM C II 100.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM D 50.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM D I 50.000 Per Penerbitan
Pembuatan SIM International 250.000 Per Penerbitan

Penerbitan Perpanjangan (SIM)
Penerbitan SIM A 80.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM B I 80.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM B II 80.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM C 75.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM C I 75.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM C II 75.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM D 30.000 Per Penerbitan
Penerbitan SIM D I 30.000 Per Penerbitan
Pembuatan SIM International 225.000 Per Penerbitan

Sumber : Simponi – Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan 
(diolah), 2018
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Penyederhanaan tarif tersebut di 

atas merupakan pelayanan dalam 

satu K/L, penyederhanaan tarif 

juga dapat dilakukan antar K/L 

jika terdapat kesamaan jenis dan 

tarif layanan, yaitu pelayanan 

yang sifat pelayanannya umum 

dan non teknis namun besaran 

tarifnya berbeda antar K/L, 

misalnya pendaftaran calon 

mahasiswa pada beberapa K/L. 

Tabel di 3 menggambarkan jenis 

pelayanannya sama tetapi tarifnya 

berbeda.

Dalam Tabel 3 terlihat, bahwa 

jasa pelayanan pendaftaran calon 

mahasiswa baru memiliki tarif yang 

berbeda-beda antar K/L. Misalnya, 

calon mahasiswa program sarjana 

di STIA LAN tarifnya sebesar 

Rp250 ribu per mahasiswa, program 

D4 (setara program sarjana) 

di Politekhnik dan Perikanan 

Kementerian KKP tarifnya sebesar 

Rp150 ribu per mahasiswa, 

sementara di Sekolah tinggi Ilmu 

Statisk-BPS tarifnya lebih besar 

yaitu Rp300.000 per mahasiswa. 

Tarif yang berbeda tersebut, 

berpeluang untuk disederhanakan 

menjadi satu jenis tarif yang diatur 

dalam satu peraturan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Penutup

Berdasarkan hasil identifikasi 

dan analisis tarif pelayanan pada 

beberapa K/L di atas terdapat jenis 

pelayanan yang berpotensi untuk 

disederhanakan baik pelayanan 

dalam satu K/L (pelayanan yang 

berbeda tetapi besaran tarifnya 

sama) maupun pelayanan antar K/L 

(pelayanan yang sifatnya umum 

dan non teknis  tetapi besaran 

tarifnya berbeda). Apabila dianalisis 

secara lebih detail terhadap 

seluruh pelayanan yang ada di 

K/L maka potensi untuk dilakukan 

penyederhaan akan jauh lebih 

banyak.

Penyederhanaan tarif sebaiknya 

tidak mengurangi jumlah PNBP 

yang ada saat ini, tanpa harus 

menghapus atau mengurangi 

tanggung jawab Pemerintah untuk 

tetap menyediakan layanan dasar 

yang bekualitas, menjaga daya beli 

masyarakat, dan tidak menghambat 

perkembangan dunia usaha.

Mekanisme penyederhanaan 

dalam K/L dilakukan oleh K/L 

terkait sesuai dengan tugas dan 

kewenangan selaku pengelola 

PNBP. Sementara mekanisme 

penyederhanaan antar K/L 

sebaiknya dikoordinir melalui PMK.

Tarif PNBP hendaknya dibedakan 

berdasarkan daerah/pulau sesuai 

dengan willingness and ability to pay 

masyarakat, daya beli masyarakat 

dan kondisi ekonomi daerah. 

Pola tarif tersebut diharapkan 

dapat mengurangi disparitas tarif, 

meningkatkan ekonomi daerah, 

optimalisasi PNBP, dan memenuhi 

aspek keadilan.

Tabel 3: Jenis Pelayanan dan besaran Tarif Pada Beberapa K/L

Jasa Penyelenggaraan pendidikan JENIS TARIF 
(Rupiah)

Seleksi calon mahasiswa STIA LAN
- Program Sarjana dan Diploma 250.000 Per calon mahasiswa
- Program Magister 500.000 Per calon mahasiswa

LAN

Jasa Penyelenggaraan
pendidikan

JENIS TARIF 
(Rupiah)

Biaya Seleksi Sekolah Tinggi 
Ilmu Statistik

300.000 Per calon Mahasiswa

BPS

Jasa Penyelenggaraan
pendidikan

JENIS TARIF 
(Rupiah)

Biaya Pendaftaran Politeknik
Kelautan dan Perikanan

- Program D4 150.000 Per calon mahasiswa
- Program Magister 200.000 Per calon mahasiswa

Kementerian KKP

Jasa Penyelenggaraan pendidikan JENIS TARIF 
(Rupiah)

Pendaftaran calon mahasiswa Sekolah 
Tinggi Pariwisata

- Program Sarjana 250.000 Per calon mahasiswa
- Program Magister 500.000 Per calon mahasiswa

Kementerian Pariwisata

Jasa Penyelenggaraan pendidikan JENIS TARIF 
(Rupiah)

Pendaftaran tes masuk calon mahasiswa 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

- Program Profesi Kepamongprajaan 500.000 Per calon mahasiswa
- Program Magister 750.000 Per calon mahasiswa

Kementerian Dalam Negeri

Jasa Penyelenggaraan
pendidikan

JENIS TARIF 
(Rupiah)

Pendaftaran Calon Mahasiswa 
program Pertanahan

- Program D4/S1 175.000 Per calon mahasiswa
- Program Magister 150.000 Per calon mahasiswa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 
**) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Cost Recovery : 
Di Balik Skema Gross Split
Dalam Industri Hulu Migas   
M. Syarif Mulyadi dan Sulyvan*) Praptono Djunedi **)

I
stilah cost recovery dalam pengusahaan hulu 

migas sering kali menjadi isu perdebatan publik. 

Hal ini muncul karena ada yang beranggapan 

bahwa bisnis hulu migas sama dengan bisnis 

lainnya dimana seluruh biaya yang muncul merupakan 

biaya yang menjadi tanggung jawab investor dan akan 

selalu menghasilkan produksi di periode yang sama. 

Benarkah cost recovery dapat diperlakukan seperti 

halnya biaya pada bisnis lainnya? Jika tidak sama, 

apa dampak penerapan cost recovery bagi penerimaan 

negara?

Apa itu Cost Recovery?

Untuk memahami cost recovery perlu memahami 

karakteristik bisnis hulu migas. Bisnis hulu migas 

yang dianut Indonesia merupakan bentuk kontrak 

kerja sama antara Negara/pemerintah dengan 

investor. Hubungan ini bersifat kontraktual dimana 

Negara yang memiliki SDA migas dan investor 

sebagai pemegang kontrak. 
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umumnya, pengeluaran biaya yang 

tinggi diharapkan akan terefleksi 

pada peningkatan produksi dalam 

jangka pendek. Sedangkan pada 

bisnis hulu migas tidak demikian. 

Peningkatan cost recovery perlu 

dilihat dari siklus bisnisnya secara 

menyeluruh. 

Secara sederhana, tahapan kegiatan 

industri hulu migas terbagi atas fase 

eksplorasi, fase pengembangan/

pembangunan, fase produksi, 

dan fase decommissioning. Fase 

eksplorasi merupakan kegiatan 

pencarian sumber seperti kegiatan 

seismic, studi awal berupa kegiatan 

geologi dan geofisika (G & G study), 

dan drilling eksplorasi. Fase ini 

memerlukan waktu lama (bisa 

sampai 7 tahun) dan memerlukan 

biaya (cash out) besar, padahal pada 

fase tersebut belum ada produksi 

(cash-in). Berikutnya, fase eksploitasi 

berupa pengembangan seperti 

pembangunan dan pengeboran, 

yang juga memerlukan biaya, 

namun belum menghasilkan 

produksi/revenue. Barulah 

pada tahap produksi diperoleh 

revenue hingga mencapai puncak 

produksinya. Setelah itu, tingkat 

produksi kembali menurun. 

Terakhir, fase decommissioning yang 

dilakukan seiring berakhirnya tahap 

produksi, seperti pembongkaran 

platform fasilitas produksi. Secara 

sederhana, siklus bisnis dapat 

digambarkan pada gambar 1.  

Pengaturan Cost Recovery 

Pelaksanaan pengembalian cost 

recovery dilakukan dengan beberapa 

ketentuan, yaitu : i) pengembalian 

biaya operasi kepada kontraktor 

dilakukan jika telah terjadi 

produksi; ii) tingkat produksi yang 

dijadikan dasar adalah produksi 

yang dinyataan komersial oleh 

Untuk mengusahakan migas dari sumbernya diperlukan 

adanya sumber daya, teknologi, keuangan, dan resiko 

yang cukup besar. Dalam hal ini Pemerintah hanya 

memiliki sumber daya, namun tidak memiliki teknologi, 

keuangan, dan resiko. Untuk itulah diperlukan investor 

yang memiliki teknologi, sumber keuangan, dan resiko, 

sehingga muncul konsep kontrak kerja sama (production 

sharing contract). 

Bisnis hulu migas adalah bisnis Pemerintah yang 

pengelolaannya dilakukan oleh kontraktor/investor. 

Nah, yang menarik adalah biaya bisnis ini biayanya 

tidak disediakan Negara, tidak ada dana APBN yang 

dikeluarkan secara langsung untuk eksplorasi/

eksploitasi migas. Biaya disediakan terlebih dahulu 

oleh kontraktor. Padahal, bisnis ini memerlukan dana 

dan memiliki risiko yang tinggi. Dengan kata lain, 

Pemerintah menggunakan dana “talangan” investor 

terlebih dahulu untuk mengangkat (lifting) migas dari 

sumbernya. Dari sinilah muncul konsep “cost recovery”. 

Pengeluaran biaya tersebut nantinya akan diganti 

Pemerintah apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan 

migas secara komersial. Sampai disini barangkali lebih 

mudah dipahami mengapa ada cost recovery.

Biaya yang menjadi cost recovery tersebut merupakan 

biaya yang dikeluarkan kontraktor dalam operasi 

perminyakan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, 

pengembangan, produksi dan pemulihan bekas 

penambangan. Lantas, yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah pengembalian biaya oleh Pemerintah ini 

diambil dana dari APBN melalui belanja/pengeluaran 

Pemerintah ? Tidak. Pengembalian ini dilakukan dalam 

bentuk hasil produksi migas, tidak dalam bentuk uang 

yang keluar dari APBN. 

Perdebatan sering kali terjadi dikarenakan nilai cost 

recovery yang meningkat tinggi, tetapi tidak langsung 

diikuti dengan peningkatan produksi migas. Mengapa 

demikian? Hal ini disebabkan karakteristik industri hulu 

migas berbeda dengan industri lain. Dalam industri pada 

Gambar  1 Tahapan Kegiatan dan Aktivitas di Industri Hulu Migas

Sumber: Woodmac, 2019.
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saja dilihat sebagai pengembalian biaya yang telah 

dikeluarkan oleh investor, namun juga sebagai biaya/

pengeluaran yang akan dilakukan. Unrecovered 

cost merupakan biaya operasi tahun sebelumnya 

yang belum terkembalikan, current year operating 

cost merupakan pengeluaran untuk eksplorasi dan 

pengembangan, produksi dan biaya administrasi 

tahun berjalan, sedangkan depreciation cost terhadap 

depresiasi atas investasi aset KKS/capital expenditure. 

Bagi investor, cepatnya pengembalian biaya 

yang dilakukan akan memperbaiki kemampuan 

keuangannya sehingga dapat mempengaruhi kegiatan 

Gambar 2. Cost Recovery dan Pembagian Share Produksi

    

 
Sumber : SKK Migas, 2018

Gambar 3. Bisnis Full Cycle Kegiatan Hulu Migas

Sumber: angka ilustrasi bersumber Pudyantoro, 2012.

Pemerintah; iii) masa eksplorasi 

selama enam tahun ditambah empat 

tahun perpanjangan; iv) SKK Migas 

memberikan persetujuan Work 

Plan and Budget (WP&B), biaya dan 

metoda keteknikan yang digunakan. 

Ketentuan ini merupakan salah 

satu mekanisme kontrol atas 

pengembalian biaya kepada 

kontraktor. 

Lantas, kapan pengembalian biaya 

operasi dilakukan? Pengembalian 

dilakukan apabila tingkat produksi 

yang dihasilkan dinyatakan 

komersial oleh Pemerintah 

(produksi siap untuk dijual/lifting). 

Selain itu, pengembalian biaya 

dilakukan setelah terlebih dahulu 

diperhitungkan/kurangkan First 

Tranche Petroleum (FTP) seperti 

tampak pada Gambar 2

Dampak Terhadap Penerimaan 

APBN 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

cost recovery sangat penting 

bagi investor dan pemerintah. 

Bagi investor, cost recovery tidak 
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Petroleum (FTP) dan Equity to be 

Split (ETS) yang menjadi bagian 

Pemerintah. Dari Gambar 2 tampak 

bahwa besaran cost recovery 

mempengaruhi besaran ETS 

(bagian penerimaan Pemerintah). 

Semakin besar cost recovery, maka 

penerimaan negara akan semakin 

menurun. Sehingga secara sepintas, 

apabila ingin meningkatkan bagian 

penerimaan negara, salah satu 

caranya dengan mengurangi cost 

recovery. 

Pengurangan cost recovery akan 

direspon oleh kontraktor dengan 

mengurangi unrecovered prior 

cost, current year operating costs 

atau depresiasi. Pilihan komponen 

mana pun yang akan dikurangkan/

disesuaikan akibat pengurangan cost 

recovery tersebut dapat berdampak 

pada kegiatan produksi. Dengan 

demikian, dengan asumsi harga dan 

produksi tetap, maka perubahan 

cost recovery dapat mempengaruhi 

tingkat produksi secara tidak 

langsung dan juga mempengaruhi 

penerimaan PNBP SDA migas secara 

langsung.  

Gambar 4 menunjukkan 

perkembangan gross revenue 

Sumber: SKK Migas, 2018

Gambar 4. Perkembangan Gross Revenue Migas dan Cost Recovery (US$ Juta), 2012-2018

Sumber; SKK Migas

yang mendukung produksi. Namun, sayangnya 

peningkatan produksi migas ini pun tidak selalu terjadi 

seiring besarnya pengembalian cost recovery mengingat 

kondisi sumur lapangan migas yang semakin menua 

dan produktivitasnya menurun. Sehingga siklus cost 

recoverables tidak selalu sama dengan siklus revenue-

nya. Perbedaan ini karena biaya eksplorasi pada industri 

hulu migas yang terjadi sebelumnya akan diakumulasi 

dan dapat dibebankan pada tahun-tahun berikutnya 

(saat menemukan cadangan komersial).

Kondisi seperti di atas dapat digambarkan pada ilustrasi 

berikut ini. Pada Gambar 3 tampak cost recovery 

menjalani penurunan tren sampai titik terendahnya 

pada periode tahun ke-9 sampai tahun ke-17 dan 

mengalami tren peningkatan kembali sejak tahun ke-

18. Padahal, pada tahun yang sama, pada sisi produksi 

masih menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini 

bisa disebabkan adanya unrecovered cost prior period 

dan jeda waktu kegiatan pencarian cadangan migas dan 

produksi komersial. 

Dengan melihat pola bisnis hulu migas secara utuh, 

dapat dipahami bahwa perkembangan cost recovery, 

tingkat produksi serta gross revenue pada akhirnya 

berdampak pada penerimaan negara. Hal ini karena 

adanya pola produksi di setiap sumur migas yang 

mengalami masa ”peak produksi” dan masa penurunan 

produksi. 

Bagaimana dampak cost recovery terhadap 
penerimaan negara? 

Dari Gambar 2 tersebut, penerimaan migas berupa 

PNBP diperoleh dari komponen First Tranche 
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sebelum dibagihasilkan antara pemerintah dan 

kontraktor. Dalam periode 2012-2014 peningkatan 

cost recovery tidak diikuti peningkatan gross revenue. 

Sebaliknya, mulai tahun 2014-2018 fluktuasi yang 

terjadi pada cost recovery tampaknya sejalan dengan 

fluktuasi pada gross revenue, walaupun dengan slope 

yang berbeda. Ini merupakan data agregat dan tidak 

spesifik per unit sumur ataupun lapangan/WKP dimana 

kondisi produktivitasnya berbeda-beda. Gambar 4 

merupakan konfirmasi atas Gambar 3 terkait dengan 

pola cost recovery yang unik.

Selanjutnya, Tabel 5 menunjukkan perkembangan PNBP 

SDA Migas dan PNBP Migas Lainnya serta parameter 

utamanya. 

Dari Tabel tersebut, dapat diketahui bahwa angka cost 

recovery diharapkan terus menurun selama periode 

2015-2020. Sementara itu, beberapa variabel lain 

seperti ICP menunjukkan tren yang meningkat dan 

angka lifting migas yang relatif stagnan. Dalam kondisi 

demikian, penerimaan migas komponen PNBP masih 

menunjukkan tren yang relatif meningkat. Pada tahun 

2020 pun, pemerintah masih 

optimis bahwa penerimaan migas ini 

dapat mencapai lebih dari ratusan 

triliun rupiah. 

Dari uraian di atas, menjadi 

jelas bahwa cost recovery dalam 

pengusahaan hulu migas cukup 

unik dan relatif berbeda dengan 

perilaku biaya dalam bisnis 

sektor lainnya. Terkait dengan 

sektor migas, pemerintah telah 

melakukan kontrak PSC dengan 

berbagai investor asing. Pemerintah 

berkepentingan pada optimalisasi 

penerimaan negara yang 

berkelanjutan, sedangkan investor 

berkepentingan pada optimalisasi 

laba usaha, termasuk pengembalian 

cost recovery. Penerimaan migas 

dalam APBN selain dipengaruhi cost 

recovery, juga dipengaruhi harga 

migas, tingkat lifting, dan nilai kurs. 

Dengan memahami keunikan cost 

recovery dalam bisnis hulu migas, 

pemerintah dapat lebih berhati-hati 

dalam menerapkan kebijakan cost 

recovery. 

Tabel 5. Perkembangan Parameter dan Penerimaan PNBP Migas, 2015-2020

Asumsi : 2015 2016 2017 2018 2019 
APBN

2020 APBN

 - ICP (US$/barel)              49,0            40,0           50,0              67,5           70,0       63,0 
 - Lifting migas (BOEPD)            1.973            2.009         1.943            2.028         2.025      1.946 

 - CR (miliar US$)            13,74           11,90         10,70            11,70         10,22      10,00 
 - Nilai tukar Rp/US$1          13.392          13.307       13.384          14.427       15.000    14.400 
Penerimaan Migas 
Komponen PNBP

      

 - PNBP SDA Migas (Rp 
miliar)

         78.170          44.094       81.843        142.789     
119.498 

 127.313 

 - PNBP Migas Lainnya 
(Rp miliar)

           7.331            4.525         6.240            7.500         7.852      7.302 

Sumber : LKPP berbagai tahun
Keterangan: PNBP tahun 2019 merupakan angka outlook

Laporan  
Belanja 

Perpajakan: 

Sofia Arie Damayanty, Singgih Riphat*) ,  
 Bagus Raharjo Hariputro, **)



 EDISI  #5/2019

31

ANALISIS

Laporan  
Belanja 

Perpajakan: 

Sofia Arie Damayanty, Singgih Riphat*) ,  
 Bagus Raharjo Hariputro, **)

T
ahun 2019 Pemerintah menerbitkan 

dokumen Laporan Belanja Perpajakan atau 

Tax Expenditure Report (TER) untuk kedua 

kalinya1. Laporan yang direncanakan akan 

terbit secara berkala setiap tahun ini merupakan 

dokumen pelengkap APBN. Penerbitan laporan ini 

merupakan langkah maju pemerintah dalam hal 

meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui 

transparansi fiskal. Sampai dengan tahun 2018, 

Indonesia merupakan negara ke-dua di ASEAN 

setelah Filipina yang telah menerbitkan TER. Bahkan 

1  Laporan Belanja Perpajakan 2018 dapat diunduh pada link: https://s.id/
TaxExpenditureReport 

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 

*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

dari 43 negara anggota G20 dan 

OECD, masih terdapat 7 negara 

(China, Czech Republic, Jepang, 

Luxemburg, Rusia, Arab Saudi dan 

Slovenia) yang belum menerbitkan 

TER sampai tahun 2018 (Redonda & 

Neubig, 2018).

Sebenarnya penerbitan TER 

bukan hanya ditujukan untuk 

meningkatkan status ataupun 

Manajemen Insentif 
Perpajakan untuk APBN 

yang Berkelanjutan
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pemeringkatan kualitas 

transparansi fiskal suatu negara, 

sebagaimana diatur oleh IMF 

dalam The Fiscal Transparency 

Code2. Laporan ini diharapkan 

dapat menjadi alat bagi pemerintah 

dalam mengelola kebijakan insentif 

pajak, agar pemberiannya tidak 

mengganggu kesinambungan fiskal. 

Tax Expenditure dan APBN

Secara umum belanja perpajakan 

dapat dipahami sebagai penerimaan 

perpajakan yang tidak dikumpulkan 

atau berkurang sebagai akibat 

adanya ketentuan khusus yang 

berbeda dari ketentuan perpajakan 

umum (benchmark tax system). 

Sebagai contoh, ketentuan umum 

atau tax benchmark untuk tarif PPh 

Badan adalah 25% sebagaimana 

diatur pada UU PPh Pasal 17. 

Dengan demikian fasilitas tax 

holiday yang membolehkan wajib 

pajak Badan tidak membayar pajak 

sesuai ketentuan umum termasuk 

kategori belanja perpajakan. 

Pemerintah tidak mengeluarkan 

belanja dalam bentuk belanja tunai, 

namun potensi penerimaan pajak 

yang tidak diterima negara karena 

fasilitas tersebut juga dianggap 

sebagai belanja, yaitu belanja 

perpajakan.

Perlu dipahami bahwa perhitungan 

besaran belanja perpajakan 

merupakan estimasi yang bersifat 

statis, yang hanya menggambarkan 

dampak langsung suatu kebijakan 

terhadap hilangnya penerimaan 

negara. Sebagai contoh, besaran 

belanja perpajakan dari fasilitas 

PPN tidak terutang atas barang 

kebutuhan pokok pada tahun 

2018 adalah sekitar Rp22 

triliun. Apabila di kemudian 

2  Dokumen ini menjadi rujukan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai kinerja 
transparansi fiskal pemerintah. 

hari Pemerintah menghapuskan 

kebijakan tersebut, maka tidak 

serta merta penerimaan negara 

akan bertambah sebesar jumlah 

yang sama. Hal ini dikarenakan ada 

pengaruh perubahan perilaku wajib 

pajak dan juga dampak ekonomi 

tidak langsung lainnya yang tidak 

diperhitungkan dalam perhitungan 

belanja perpajakan.    

Inisiatif penyusunan dan publikasi 

TER merupakan salah satu 

upaya Pemerintah untuk mulai 

menganalisis kebijakan pemberian 

insentif perpajakan dalam 

hubungannya dengan belanja 

negara. Tidak ada rule of thumb 

tertentu yang menjadi kesepakatan 

global, berapa besaran tax 

expenditure yang ideal bagi suatu 

perekonomian. Tax expenditure 

Indonesia untuk tahun 2016 sampai 

dengan 2018 berturut-turut adalah 

sebesar 1,55%, 1,45% dan 1,49% 

dari PDB. Besaran ini tidak dapat 

disimpulkan lebih baik atau tidak 

dibandingkan negara lain karena 

tiap negara memiliki tax benchmark, 

metode penghitungan, dan cakupan 

yang berbeda-beda dalam pelaporan 

belanja perpajakannya. 

Satu hal yang pasti, adanya belanja 

perpajakan akan mempengaruhi 

kemampuan negara mengumpulkan 

penerimaan negara. Oleh karena itu 

belanja perpajakan perlu dianalisis 

secara mendalam dan terintegrasi 

dengan proses penganggaran suatu 

negara. Jangan sampai kebijakan 

pemberian insentif perpajakan 

dilakukan secara masif dan tidak 

terukur, sehingga meningkatkan 

risiko kesinambungan fiskal. Pada 

kasus Amerika Serikat misalnya, 

pada tahun 2004 US Treasury 

merangkum adanya 146 tax 

expenditure sebesar USD850 miliar, 

yang berpotensi menyebabkan 

ketidakstabilan fiskal. Laporan 

dari Government Accountability 

Office (GAO) Amerika Serikat 

pada September 2005 menyatakan 

bahwa ketidakstabilan antara 

Gambar-1. Rasio Belanja Perpajakan terhadap PDB beberapa negara
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federal spending dan pendapatan 

pajak akan mengeskalasi 

ketidakstabilan defisit dan utang 

(Swift, 2006). Dengan adanya 

TER, diharapkan administrasi 

dan identifikasi besaran insentif 

dapat termonitor secara sistematis, 

sehingga dapat meminimalisir risiko 

pembebanan tax expenditure yang 

mengganggu stabilitas fiskal.

Efektivitas Tax Expenditure

Pemerintah terus berupaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang cukup tinggi untuk mencapai 

Visi 2045 Indonesia Maju. 

Pemberian insentif perpajakan 

menjadi salah satu instrumen 

yang diharapkan dapat mendorong 

pertumbuhan, baik yang berasal 

dari investasi maupun konsumsi 

rumah tangga, dua variabel yang 

dapat diharapkan di tengah lesunya 

perdagangan global sebagai dampak 

perang dagang. Tax holiday dan tax 

allowance adalah beberapa contoh 

insentif yang ditujukan untuk 

meningkatkan iklim investasi. 

Adapun fasilitas PPN tidak terutang 

untuk berbagai barang dan jasa 

seperti barang kebutuhan pokok, 

jasa pendidikan dan kesehatan, 

ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

penyediaan barang dan jasa dengan 

harga terjangkau, yang diharapkan 

mampu mendorong konsumsi 

masyarakat. 

Tujuan lain pemberian insentif 

perpajakan adalah untuk 

mengembangkan UMKM dan 

mendukung dunia bisnis. 

Penyederhanaan penghitungan 

dan tarif PPh untuk UMKM 

dan penurunan tarif PPh bagi 

perusahaan go public adalah 

beberapa contoh insentif yang 

diberikan. Berbagai insentif 

tersebut meskipun berpotensi 

mengurangi jumlah pajak yang 

akan diterima oleh Pemerintah, 

namun diharapkan dapat 

mendorong roda perekonomian 

untuk berputar lebih cepat. Geliat 

dunia bisnis diharapkan dapat 

memberikan efek pengganda 

bagi penyerapan tenaga kerja, 

penurunan tingkat kemiskinan 

dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang merupakan cita-

cita pembangunan. 

Yang penting untuk dilakukan 

Pemerintah adalah memastikan 

efektivitas kebijakan insentif yang 

telah diberikan selama ini. Evaluasi 

menjadi salah satu tahapan 

implementasi kebijakan yang harus 

dilakukan dan ditindaklanjuti. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa 

hal tersebut bukanlah hal yang 

mudah. Faktor ketersediaan data, 

kompleksitas pengukuran, hingga 

koordinasi antar lembaga menjadi 

beberapa faktor kendala teknis 

yang seringkali dijumpai bahkan 

oleh negara maju sekalipun. Di 

Perancis misalnya, French Courts of 

Audit menemukan ketidakselarasan 

antara kebijakan tax expenditures 

dan pencapaian tujuan kebijakan 

publik pada hasil analisis tax 

expenditure tahun 2016. Terdapat 

179 tax expenditures dari total 451, 

yang telah berlaku lebih dari 20 

tahun tanpa pernah dievaluasi. 

Selain itu masih terdapat 107 item 

yang masih belum dapat diestimasi, 

sehingga menjadi biaya yang tidak 

diketahui jumlah dan pengaruhnya 

terhadap keuangan negara (Segond, 

2017). 

Namun demikian Pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Keuangan 

tetap berkomitmen untuk 

melakukan evaluasi atas efektivitas 

kebijakan insentif perpajakan. 

Meskipun tidak dilaporkan 

secara eksplisit dalam TER, hasil 

evaluasi selalu digunakan sebagai 

rekomendasi perbaikan kebijakan. 

Dengan adanya transparansi 

laporan belanja perpajakan, 

diharapkan pengawasan bahkan 

evaluasi juga dapat dilakukan oleh 

masyarakat, akademisi dan pelaku 

usaha. Efektivitas dan efisiensi 

belanja, atau spending better 

yang saat ini menjadi perhatian 

pemerintah bukan hanya berlaku 

bagi belanja negara yang sifatnya 

tunai, tetapi juga untuk belanja 

perpajakan. 

Gambar-2. Proporsi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan 
 

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2018, 

diolah 
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B
ukan rahasia lagi dikalangan akademisi, 

pengamat, dan pelaku usaha bahwasanya 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

dalam negeri dibutuhkan 2 kebijakan 

utama yaitu kebijakan fiskal dilakukan oleh 

Pemerintah dan kebijakan moneter yang dilakukan 

oleh Bank Sentral. Namun demikian, penerapannya 

bukanlah hal yang gampang dilaksanakan. Kedua 

kebijakan ini dapat kontra produktif antar kebijakan 

satu dengan lainnya bila keduanya diterapkan tidak 

pada momen yang tepat dan besaran yang sesuai. 

Sebagai contoh Pemerintah menerbitkan SUN 

dengan tingkat yield tertentu untuk mendanai APBN, 

sementara bank sentral bermaksud menurunkan 

suku bunga pada tingkat bunga tertentu pula sebagai 

upaya menurunkan inflasi. Yield pada SUN dapat 

Mengapa 
Koordinasi 
Fiskal Dan 
Moneter 
Diperlukan ?
Yoopi Abimanyu *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 
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mempersulit tujuan bank sentral 

dalam menurunkan suku bunga. 

Selanjutnya, kedua kebijakan tidak 

dapat menghasilkan outcome yang 

optimal. 

Uraian singkat di atas menunjukan 

kebijakan fiskal dan monter tidak 

dapat berjalan sendiri – sendiri, 

dan membutuhkan koordinasi 

antar pemangku kepentingan 

agar outcome yang dihasilkan 

dapat maksimal. Oleh karena itu, 

artikel ini mencoba menguraikan 

pentingnya koordinasi antara 

otoritas fiskal dan moneter 

dalam menunjang pencapaian 

pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan. Selain itu, uraian akan 

didukung oleh, beberapa uji empiris 

yang pernah dilaksanakan dengan 

menggunakan data Indonesia.

Pentingnya Koordinasi 
Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Hampir sekitar 50 tahun yang 

lalu, model ekonomi yang yang 

terkenal dengan nama St. Louis 

disampaikan oleh Andersen dan 

Jordan (Andersen dan Jordan, 

1968; Andersen dan Carlson, 

1970). Dengan menggunakan 

model tersebut, mereka menguji 

dampak dari kebijakan fiskal 

versus kebijakan moneter terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Menurut 

mereka, kebijakan fiskal yang 

dikeluarkan oleh pemerintah 

sebagai otoritas fiskal dan kebijakan 

moneter yang dikeluarkan oleh 

bank sentral sebagai otoritas 

moneter dianggap memberikan 

pengaruh independen terhadap 

kondisi ekonomi di dalam negeri. 

Sementara itu, kejadian luar 

yang dianggap sebagai random 

events seperti perang, pemogokan 

besar-besaran di industri-industri 

utama dalam negeri, dan musim 

kering atau musim hujan yang 

berkepanjangan, dianggap sebagai 

other factors yang mampu 

memberikan pengaruh terhadap 

kondisi ekonomi di dalam negeri 

(Brodjonegoro, et al 2013).

Temuan dari tulisan Andersen et al 

diatas menunjukkan bahwa dampak 

dari kebijakan fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi tidak 

lebih besar, tidak lebih predictable, 

dan tidak lebih cepat, relatif 

dibandingkan dengan dampak dari 

kebijakan moneter. Hal ini secara 

tidak langsung menunjukkan 

bahwa dampak dari kebijakan 

moneter (terhadap ekonomi dalam 

negeri) relatif lebih besar, lebih 

predictable, dan lebih cepat relatif 

terhadap kebijakan fiskal.

Dengan berjalannya waktu, 

berbagai riset telah dilaksanakan 

untuk menguji model Andersen et 

al, yakni antara lain oleh Belliveau 

(2011), Canzoneri et al (2011), 

Niemman et al (2008), Laurens et 

al (1998), Baten (1983), dan Blinder 

(1982).

Hasil pengujian dengan 

menggunakan model Andersen et 

al di atas dengan data Indonesia 

menunjukkan hasil sebagai berikut 

(Abimanyu, 2016). Untuk pengujian 

hipotesa bahwa Kebijakan Fiskal 

dan Kebijakan Moneter mampu 

mempengaruhi PDB Harga 

Konstan, ada berbagai uji statistik 

yang telah dilaksanakan disini. Uji 

pertama, yakni korelasi koefisien, 

memberikan hasil bahwa berbagai 

instrumen moneter, yakni M1, M2 

dan Quasy Money dan instrument 

fiskal yakni Belanja Pemerintah 

atau Pengeluaran Pemerintah, 

memiliki korelasi positif dengan 

PDB Harga Konstan. M1 memiliki 

korelasi sebesar 0,99. M2 memiliki 

korelasi sebesar 0,99. Quasy Money 

memiliki korelasi sebesar 0,98. 

Pengeluaran Pemerintah memiliki 

korelasi sebesar 0,62.

Selanjutnya, karena seluruh 

variable diatas tidak stasioner atau 

memiliki order of integration I(1), 

maka uji Johansen Cointegration 

telah dilaksanakan atas variabel 

PDB Harga Konstan, Pengeluaran 

Pemerintah, dan M2 yang 

merupakan gabungan dari M1 dan 

Quasy Money. Hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa keseluruhan 

variabel tersebut memiliki 

hubungan jangka panjang.

Langkah selanjutnya adalah 

uji regresi atau ordinary least 

squares untuk mencari elastisitas. 

Mengingat semua variabel tersebut 

tidak stasioner, semua variabel 

tersebut diambil first difference nya 

terlebih dahulu, baru kemudian di 

laksanakan regresi. Hasil uji regresi 

dengan menggunakan metode 

general to specific menunjukkan 

bahwa dalam jangka pendek, 

Kebijakan fiskal dalam bentuk 

Pengeluaran Pemerintah dan 

Kebijakan Moneter dalam bentuk 

uang beredar dalam arti luas yakni 

M2 mampu mempengaruhi PDB 

Harga Konstan dalam hubungan 

searah. Adapun Kebijakan Fiskal 

baru berpengaruh terhadap PDB 

Harga Konstan sesudah 3 (tiga) 

periode atau tiga bulan kemudian. 

Demikian juga Kebijakan Moneter 

baru memiliki pengaruh terhadap 

PDB Harga Konstan 3 (tiga) bulan 

kemudian. Kemungkinan besar 

ini terkait dengan inside lags dan 

outside lags dari kebijakan stabilisasi 

dalam makroekonomi (Blanchard et 

al 2013; Mankiw, 2003).

Dengan demikian, hipotesa 

diatas bahwa Kebijakan Fiskal 
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dan Kebijakan Moneter mampu 

mempengaruhi PDB Harga 

Konstan, tidak dapat ditolak. Hasil 

dari uji ini searah dengan temuan 

berbagai artikel diatas. Dalam 

jangka panjang, ada hubungan 

searah antara PDB Harga Konstan 

dengan Pengeluaran Pemerintah 

dan M2. Dalam jangka pendek, 

PDB Harga Konstan dipengaruhi 

secara positif oleh Pengeluaran 

Pemerintah dan M2.

Pengujian dengan menggunakan 

data terbaru yakni tahun 2019 

dengan menggunakan model yang 

relatif berbeda (Romer, 2012, Barro, 

1987) menunjukkan bahwa secara 

implisit ada koordinasi antara 

kebijakan fiskal dengan moneter. 

Hal ini terlihat dari analisa dampak 

kenaikan defisit anggaran belanja 

pemerintah atau kebijakan ekspansi 

fiskal terhadap kondisi likuiditas 

di dalam negeri. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kenaikan 

defisit anggaran belanja pemerintah 

tidak menciptakan shortage 

liquidity. Kemungkinan besar hal 

ini terjadi karena intervensi bank 

sentral yang mampu meng offset 

kemungkinan terjadinya crowding 

out (Abimanyu, 2019).

 Hasil dari uji regresi menunjukkan 

bahwa kenaikan defisit anggaran 

belanja pemerintah ternyata 

mendorong naiknya dana pihak 

ketiga dengan tingkat elastisitas 

sebesar 0,4 persen. Setiap kenaikan 

defisit anggaran belanja pemerintah 

sebesar 1 persen akan mendorong 

naiknya dana pihak ketiga sebesar 

0,4 persen. Kenaikan ini juga 

dibarengi dengan naiknya tingkat 

konsumsi dalam negeri.

Ada 3 (tiga) kemungkinan yang 

menyebabkan hal ini terjadi. 

Kemungkinan pertama adalah 

kenaikan defisit anggaran belanja 

mendorong naiknya tingkat bunga 

tabungan di dalam negeri. Namun 

analisa korelasi antara defisit 

anggaran belanja pemerintah 

dengan tingkat bunga tabungan 

menunjukkan rendahnya nilai 

korelasi antara kedua variabel. 

Bahkan nilai korelasi interbank call 

money 1 day adalah negatif.

Kemungkinan kedua adalah 

penurunan konsumsi. Namun 

konsumsi merupakan sumber 

utama pertumbuhan ekonomi 

di dalam negeri. Sehingga tidak 

mungkin bahwa kenaikan defisit 

anggaran belanja pemerintah 

akan menekan konsumsi. Analisa 

korelasi antara kedua variabel juga 

menunjukkan angka positif sebesar 

41 persen.  

Kemungkinan ketiga adalah reaksi 

regulator moneter atas kebijakan 

yang dikeluarkan oleh regulator 

fiskal, dimana kenaikan defisit 

anggaran belanja pemerintah 

langsung di tindak lanjuti dengan 

intervensi moneter dalam bentuk 

peningkatan jumlah uang beredar. 

Untuk menghindari dampak 

inflatoar akibat naiknya jumlah 

uang beredar, Bank Indonesia 

pada saat yang sama nampaknya 

melaksanakan kebijakan sterilisasi. 

Dengan demikian, pada saat 

terjadi kenaikan defisit anggaran 

belanja, meskipun pada saat yang 

sama pasar sektor keuangan 

belum bereaksi (yang ditunjukkan 

dengan rendahnya korelasi defisit 

anggaran belanja pemerintah dan 

tingkat bunga tabungan), pada 

periode berikutnya saat pasar 

bereaksi, Bank Indonesia langsung 

mengambil tindakan ekspansi 

moneter untuk memperbaiki 

kondisi pasar (yang langsung di 

offset dengan kebijakan sterilisasi).

Hal ini menunjukkan bahwa 

secara implisit, nampaknya ada 

koordinasi fiskal dan moneter. Hal 

ini juga menunjukkan pentingnya 

koordinasi fiskal dan moneter 

dimana bila ada satu kebijakan 

yang berdampak relatif besar 

terhadap kondisi ekonomi di dalam 

negeri, sepanjang pihak terkait 

langsung mengambil tindakan yang 

mendukung, hasil dari kombinasi 

kedua kebijakan tersebut akan 

mendorong penguatan kondisi 

ekonomi di dalam negeri.

Untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, 

nampaknya diperlukan koordinasi 

antara kebijakan fiskal dan 

moneter. Satu dan lain hal, 

terbukti bahwa kebijakan yang 

satu memerlukan dukungan dari 

kebijakan yang lain. Hasil studi 

memang memberikan bukti yang 

relatif berbeda. Ada kebijakan 

yang membutuhkan lag. Adapula 

kebijakan yang perlu langsung di 

dukung tanpa menunggu terlalu 

lama. Namun secara umum 

semuanya menunjukkan bahwa 

keduanya mampu berkontribusi 

terhadap pertumbuhamn ekonomi. 

Nampaknya pertemuan reguler 

antara kedua otoritas perlu 

ditingkatkan. 

Memasuki tahun anggaran 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 2020, 

koordinasi fiskal dan moneter 

akan semakin penting mengingat 

kondisi ekonomi global yang secara 

umum mulai melambat sehingga 

diperkirakan dapat berdampak 

terhadap ekonomi dalam negeri. 

Pertemuan reguler antara kedua 

otoritas tersebut perlu dilaksanakan 

lebih intensif dan lebih sering. 
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ideal dari kacamata Ketua Badan 

Anggaran (Banggar) DPR RI periode 

2019 – 2024, M.H. Said Abdullah.

Said yang merupakan politisi PDI 

Perjuangan, bertutur bahwa APBN 

yang baik adalah APBN yang 

mencerminkan belanja fiskal yang 

sehat. Sehat berarti alokasi belanja 

negara untuk program strategis 

pembangunan seperti peningkatan 

kesejahteraan rakyat, lebih besar 

daripada belanja yang bersifat rutin 

APBN yang Ideal di Tengah Risiko

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI 
periode 2019 – 2024, 

M.H. Said Abdullah.

S
ebagai bentuk kontrak sosial antara Pemerintah 

dan rakyatnya, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) memiliki peranan 

strategis dalam pembangunan. Banyak yang 

menyumbang opini tentang bagaimana seharusnya 

APBN yang ideal, cara memungutnya, dibelanjakan 

untuk apa, berapa level hutangnya, dan seterusnya. 

Tidak jarang opini-opini yang beredar tersebut 

berseberangan satu dengan lainnya. Lantas bagaimana 

seharusnya kita memandang konsepsi APBN yang 

ideal tersebut? Pada wawancara khusus edisi ini, tim 

Warta Fiskal mencoba melihat perspektif APBN yang 
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seperti operasional pegawai. Jika 

tema APBN 2020 diarahkan untuk 

meningkatkan daya saing melalui 

inovasi dan peningkatan Sumber 

Daya Manusia (SDM), sebagaimana 

janji Presiden Joko Widodo 

(Jokowi), maka porsi program – 

program yang mendukung arah 

tersebut harus tercermin di sana.

Terlebih lagi, Presiden Jokowi 

dalam perhelatan Pertemuan 

Tahunan Dana Moneter 

Internasional-Bank Dunia, 

Oktober 2018 di Bali menyatakan 

“Winter Is Coming”, sebuah istilah 

dalam salah satu serial televisi 

AS Game of Thrones, dimana ia 

memberikan peringatan bahwa 

perekonomian dunia akan segera 

memasuki masa-masa sulit, akibat 

perlambatan ekonomi global yang 

diprediksi akan berlangsung 

hingga tahun depan. Kondisi ini 

tidak bisa dilepaskan dari perang 

dagang antara Amerika Serikat dan 

Tiongkok yang telah mengancam 

pertumbuhan ekonomi global. 

Oleh sebab itu, APBN harus 

benar – benar bisa menjadi daya 

ungkit pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan, akibat 

kondisi eksternal yang kurang 

menguntungkan tersebut.

Jika dilihat dari komposisi APBN 

2020, target – target yang dipatok 

di makro cukup rasional, meskipun 

kita belum bisa keluar cepat dari 

“jebakan” subsidi minyak dan 

gas (migas) sertapangan. “Saya 

sebenarnya sangat mengharapkan 

kita bisa segera keluar dari 

ketergantungan impor pangan 

dan migas, sehingga ruang fiskal 

di APBN ke depan lebih longgar 

untuk berbagai program strategis 

untuk menurunkan kemiskinan, 

ketimpangan sosial, memperkuat 

SDM unggul dalam pasar tenaga 

kerja, serta infrastruktur agar 

daya saing ekonomi kita kompetitif 

dengan negara maju,” ujar pria 

kelahiran Sumenep, Jawa Timur ini. 

APBN kita beberapa tahun 

belakangan memang menuju 

arah yang benar, tetapi belum 

sepenuhnya perkasa. Rasio pajak 

terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) masih dikisaran 10-11%, 

sementara Korea Selatan, Filipina, 

Malaysia, Thailand, dan Brazil 

sudah diatas kita, antara 13 -15%.

Selain itu, dari komposisi belanja 

APBN 2020, sesungguhnya 

pertumbuhan belanja pendidikan 

tahun 2020 hanya 6,2%, menurun 

jika dibandingkan tahun 2019 

yang tumbuh sebesar 10,8%. 

Meskipun secara nominal besaran 

belanja pendidikan dari tahun ke 

tahun terus meningkat. Namun 

dari komposisi ini tampaknya 

kurang nyambung dengan tema 

utama kebijakan fiskal 2020 yang 

mengarah ke SDM unggul.

Ketika ditanya terkait posisi APBN 

dengan kondisi perekonomian saat 

ini, Said berkata APBN seharusnya 

tiap tahun makin menyehatkan 

fiskalnya. Untuk mencapai hal 

tersebut, dapat dilakukan melalui 

mobilisasi pendapatan, dengan cara 

reformasi perpajakan dan PNBP 

serta pemberian insentif pajak 

yang diarahkan untuk mendorong 

ekspor dan menumbuhkan investasi 

yang berdampak pada penciptaan 

lapangan kerja. 

“Saya sangat mengharapkan, 

berbagai kendala regulasi terkait 

reformasi kebijakan pendapatan 

negara bisa diselesaikan dengan 

rencana memberlakukan Undang-

Undang Omnibus (Omnibus Law) 

bidang perpajakan, oleh karenanya 

segera pemerintah mengajukan 

pembahasannya ke DPR,” dorong 

Said. 

Dari sisi belanja, ia mengimbau 

agar belanja barang kementerian 

dan lembaga (K/L) dapat dihemat 

dan belanja modal ditingkatkan. 

Selain itu, juga harus dilakukan 

efisiensi belanja pegawai, 

penguatan sasaran dan ketepatan 

belanja bansos, serta pengetatan 

pengawasan desentralisasi fiskal. 

Jika upaya ini disiplin dijalankan, 

Said optimis ruang fiskal dapat 

tumbuh untuk menopang 

berbagai program pembangunan 

berkelanjutan yang sehat dan 

program peningkatan kesejahteraan 

rakyat. 

Terkait dengan penguatan SDM 

yang menjadi prioritas program 

pemerintah, mantan wali kota 

Surabaya ini menyatakan bahwa 

ia sangat setuju pada fokus 

tersebut. “SDM yang unggul adalah 

modal sosial yang sangat penting. 

Kekayaan alam yang melimpa tanpa 

dukungan SDM unggul justru akan 

menjadi petaka. Kita bisa lihat 

negara tetangga kita Singapura. 

Mereka tidak memiliki kekayaan 

alam melimpah seperti di negeri 

kita, tetapi mereka bisa menjadi 

salah satu pusat perdagangan 

dunia, salah satu penopangnya juga 

karena SDM yang unggul,” jelasnya. 

Konsekuensi dari kebijakan 

tersebut, anggaran bidang 

pendidikan dan bidang – 

bidang pendukunganya seperti 

infrastruktur dasar dan kesehatan 

harus diperbesar. “Seperti yang 

saya singgung sebelumnya, 

pertumbuhan anggaran pendidikan 

di tahun 2020 cuma 6%, dari Rp 

478,4 triliun pada tahun 2019 

menjadi Rp 508,1 triliun. Saya 
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sangat mengharapkan setidaknya 

pertumbuhan setara dengan 

pertumbuhan pada tahun 2019 

sebesar 10%,” lanjutnya.

Sementara itu, dari anggaran 

kesehatan dan infrastruktur, 

ia bersyukur ada peningkatan 

anggaran kesehatan yang signifikan 

sebesar 13% dan anggaran 

infrastuktur sebesar 5,9% di tahun 

2020. “Pertumbuhan ini semoga 

dilaksanakan sesuai dengan 

cerminan target yang telah dipatok 

dalam APBN,” harapnya. 

Dengan fokus APBN 2020, 

Said mengungapkan terdapat 

tiga tantangan utama dalam 

pengelolaan APBN di tahun depan. 

Pertama yaitu reformasi sektor 

penerimaan (pajak dan PNBP), agar 

mobilitasnya kian optimal sehingga 

Indonesia bisa meningkatkan 

rasio pajaknya. Penghitungan 

penerimaan PNBP di setiap K/L 

juga perlu dilakukan dengan benar. 

Kedua, belanja negara yang lebih 

efisien dengan menggesaer belanja 

bersifat rutin ke belanja yang dapat 

mendorong investasi, pertumbuhan 

ekonomi, perbaikan rasio gini dan 

peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang progresif. 

Ketiga, kebijakan defisit APBN 

yang dipatok 3% melalui Peraturan 

Pemerintah No 23 tahun 2003 

(“PP 23”) tentang Pengendalian 

Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, 

dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Serta Jumlah 

Kumulatif Pinjaman Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 

dilonggarkan lebih besar.

“Rasio utang kita terhadap PDB 

masih di bawah 30%, jauh dibawah 

batas maksimal sebagaimana 

yang diatur dalam PP 23 yang 

merupakan mandatori dari 

Undang-Undang No. 17 Tahun 

2003 mengenai Keuangan Negara. 

Dan utang kita sejauh ini terkelola 

dengan sehat, dan selalu ada 

manajemen mitigasi resiko yang 

terus dijalankan oleh pemerintah,” 

ungkap Said. 

Ia pun mendorong agar 

pemerintah lebih berani untuk 

memperbesar utang sebagai 

alternatif untuk menopang 

pembiayaan pembangunan yang 

tidak mampu ditutupi oleh APBN 

berjalan. “Asal tujuan pembiayaan 

dari utang memiliki tujuan yang 

produktif, seperti meningkatkan 

kinerja ekspor untuk  menopang 

pertumbuhan ekonomi, saya 

mendorong pembiayaan utang 

diperbesar. Tentu dengan mitigasi 

resiko yang ketat, saya setuju 

jika ruang defisit APBN sedikit 

diperbesar menjadi 5%,” jawabnya 

ketika ditanya alasan mengapa ia 

ingin defisit diperlebar. 

Kedepannya, ia berharap agar 

masyarakat dapat mengawal APBN. 

Partisipasi rakyat adalah kunci 

kesuksesan pembangunan, terutama 

dalam pelaksanaan kebijakan 

anggaran. Partisipasi rakyat akan 

selalu membuat penyelenggara 

negara terbantu dalam segala hal, 

sejak dari perencanaan hingga 

evaluasi kebijakan anggaran. 

Sehingga kita juga mengetahui 

tingkat kepuasan publik terhadap 

kebijakan anggaran yang dibuat 

dan dilaksanakan.

Sedangkan DPR sebagai wakil 

rakyat, patut mendukung berbagai 

upaya pemerintah dalam membuat 

payung hukum untuk menopang 

APBN, seperti penyusunan omnibus 

law. Dengan penyederhanaan 

hukum melalui omnibus law, 

diharapkan langkah pemerintah 

dalam membuat inovasi – inovasi 

kebijakan pembangunan semakin 

mudah dan pada akhirnya dapat 

mewujudkan rakyat Indonesia yang 

sejahtera. (Indha)

Asal tujuan pembiayaan dari utang memiliki 
tujuan yang produktif, seperti meningkatkan 
kinerja ekspor untuk  menopang pertumbuhan 
ekonomi, saya mendorong pembiayaan utang 
diperbesar.
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F
inance remains an essential 

social institution, necessary 

for managing the risks that 

enable society to transform 

creative impulses into vital products 

and services, from improved surgical 

protocols to advanced manufacturing 

technologies to sophisticated scientific 

research enterprises to entire public 

welfare systems, begitu kutipan dari 

peraih nobel Robert J. Shiller, dalam 

bukunya yang berjudul Finance 

and the Good Society. Kutipan ini 

mengamini bahwa sektor keuangan bukan tidak 

mungkin menjadi “pemeran utama” dalam mendorong 

pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tantangan pembangunan Indonesia ke depan 

adalah ketersediaan pembiayaan. Berdasarkan indeks 

daya saing global lansiran World Economic Forum (WEF) 

tahun 2018, apabila Indonesia ingin meningkatkan 

daya saingnya di mata dunia dan menjadi negara maju, 

sektor keuangannya harus diperbaiki. Saat ini, kinerja 

sektor keuangan Indonesia hanya berada di peringkat 52, 

masih sangat jauh dari negara tetangga seperti Malaysia 

yang berada di peringkat 15. Memasuki Pemerintahan 

baru, hal ini perlu diperbaiki dengan inovasi seperti 
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pengembangan produk keuangan 

yang kreatif bagi sektor-sektor 

strategis pembangunan.

Ketertinggalan sektor keuangan 

Indonesia terutama disumbang 

oleh sisi kedalaman dari sektor 

keuangan. Yang dimaksud 

kedalaman adalah ketersediaan 

dana untuk diakses baik oleh 

sektor bisnis maupun rumah 

tangga. Hal ini tercermin di 

antaranya dari rendahnya rasio 

kredit yang tersedia di perbankan 

terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB). Sedangkan dari sisi lain 

seperti stabilitas, sektor keuangan 

Indonesia sudah relatif baik 

dibandingkan negara lainnya. 

Selain dari dua sisi tersebut, Dana 

Moneter Internasional (IMF) 

juga menyatakan bahwa sektor 

keuangan Indonesia masih belum 

kontributif bagi perekonomian. 

Menurut metode kedalaman sektor 

keuangan IMF1, didapati bahwa 

setiap 1 persen pertumbuhan sektor 

keuangan hanya diiringi dengan 

kenaikan pertumbuhan PDB 

sebesar 0,6 persen.

Fakta terkait kedalaman dan 

kontribusi sektor keuangan 

mengakibatkan beberapa dampak 

di perekonomian, seperti mahal dan 

1  Sahay, et al. 2015. Rethinking Financial 
Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets. 
IMF Paper. 

sulitnya mengakses pembiayaan 

baik itu bank maupun pasar 

modal serta cukup tingginya 

ketergantungan terhadap 

pembiayaan dari luar negeri.  

Dengan tantangan pembangunan 

yang semakin besar, seperti 

pembiayaan bagi sektor-sektor 

strategis, hal ini perlu segera 

dibenahi.

Sektor strategis seperti 

infrastruktur dan mitigasi 

perubahan iklim membutuhkan 

dana yang besar dan berjangka 

panjang. Namun demikian, sektor 

keuangan kita belum mampu 

mengakomodasi “karakteristik” ini. 

Salah satu instrumen pembiayaan 

seperti obligasi korporasi, sebagian 

besar baru mampu memfasilitasi 

pembiayaan yang berjangka sangat 

pendek, yaitu kurang dari 3 tahun. 

Sebagai perbandingan, di Malaysia, 

obligasi korporasinya sebagian 

besar mampu memfasilitasi 

pembiayaan selama 10 tahun. 

Isu jangka waktu ini berkaitan 

kembali dengan dominasi investor 

perbankan yang terkendala 

menyalurkan dana dalam jangka 

panjang. Saat ini perbankan masih 

mendominasi sektor keuangan 

Indonesia dengan total aset sebesar 

hampir 80 persen dari seluruh 

aset lembaga keuangan. Sedangkan 

menurut data Bank Indonesia, 40 

persen dari dana pihak ketiga di 

perbankan berada dalam bentuk 

deposito berjangka yang berusia 

kurang dari 12 bulan. Dana Pensiun 

dan Asuransi yang diharapkan 

menjadi investor bagi proyek 

strategis berjangka panjang size-nya 

masih rendah yaitu masing-masing 

hanya 2,6 dan 8,6 persen dari total 

aset lembaga keuangan.

Besarnya aset perbankan 

juga menyebabkan instrumen 

pembiayaan pembangunan 

lain yang berbasis pasar modal 

seperti saham dan obligasi, masih 

belum berkembang. Obligasi 

korporasi Indonesia khususnya, 

secara presentase terhadap PDB 

sangat kecil, hanya lebih baik 

dari Vietnam di deretan negara 

ASEAN-5.

Untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, otoritas 

terkait telah berkoordinasi dan 

berkolaborasi melalui berbagai 

wadah. Mulai tahun 2017, inovasi 

produk di pasar modal mulai 

bermunculan, yang dikatalisasi oleh 

otoritas dan lembaga keuangan 

besar termasuk non-bank. Berbagai 

produk baru seperti Sekuritisasi 

Aset Infrastruktur (Asset-Backed 

Securities/ABS) lahir dan berhasil 

menyerap dana yang cukup besar, 

atau sekitar 6 miliar dolar AS, 

dengan jangka waktu yang cukup 

Mulai tahun 2017, inovasi produk di pasar modal 
mulai bermunculan, yang dikatalisasi oleh otoritas 
dan lembaga keuangan besar termasuk non-bank
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panjang juga yaitu 5 tahun. 

Namun, perkembangan ini belum cukup. Indonesia perlu 

suatu inovasi produk keuangan yang diyakini mampu 

mengkatalisasi pasar modalnya, seperti produk keuangan 

berbasis proyek. Produk keuangan ini berbeda dari produk 

pasar modal pada umumnya berjangka sangat panjang dan 

melibatkan penyaluran dana langsung dari investor kepada 

pembiayaan proyek tertentu –bukan kepada perusahaan 

layaknya pembiayaan umum. Karakteristik inilah yang 

membuatnya mampu mengakomodasi pembiayaan 

sektor strategis perekonomian Indonesia ke depan, yang 

membutuhkan jangka waktu panjang serta alokasi yang 

efektif. 

Sebagai contoh, untuk membangun sumber energi 

terbarukan seperti panas bumi, dibutuhkan penelitian 

dan modal yang besar di awal dan pengembalian investasi 

yang cukup lama (mendekati 10 tahun hingga dapat 

beroperasi komersial). Di Malaysia, obligasi proyek mampu 

mengakomodir 49 miliar dolar AS dana swasta dengan 

jangka waktu hingga 27 tahun.

Selanjutnya, pembiayaan sektor strategis juga 

membutuhkan alokasi yang efektif karena investornya 

merupakan investor khusus, misalnya investor 

infrastruktur dan investor hijau2. Berdasarkan pengalaman 

dari sektor publik, pembiayaan berbasis proyek mampu 

membantu meningkatkan tata kelola penyaluran dana 

sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini 

disebabkan oleh adanya monitoring (oleh Kementerian 

Keuangan selaku pihak penerbit) secara langsung 

penyaluran dana investor ke kegiatan pembangunan yang 

disetujui investor. 

Pada sektor non-publik, inovasi ini baru dijajaki oleh 

2  Sebanyak 30 persen dari Green Sukuk Indonesia dibeli oleh investor khusus, yaitu 
investor hijau (green investors).

BUMN seperti dalam bentuk 

obligasi dan sukuk berbasis 

proyek (Project-Based Sukuk/

PBS). Selain juga mengembangkan 

PBS, sektor publik juga turut 

menggunakan potensi yang ada 

dengan mengembangkan Sukuk 

Hijau. Baru-baru ini, skema kontrak 

investasi kolektif seperti DINFRA 

(Dana Infrastruktur) juga didorong. 

Untuk memperluas efek pengganda 

dari inovasi ini, dibutuhkan strategi 

meningkatkan minat investor 

(demand side) dan perusahaan 

dengan proyek-proyek yang 

berkualitas (supply side). 

Dari demand side, peran dari 

institusi keuangan non-bank yang 

tidak memiliki kendala sumber 

dana jangka pendek seperti 

dana pensiun dan asuransi perlu 

ditingkatkan. Potensi dari kedua 

lembaga ini sangat besar ke 

depannya, terutama sampai dengan 

tahun 2040 dimana dependency 

ratio masih meningkat. Saat 

ini, program Jaminan Hari Tua 

BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, 

baru mencakup 21 persen dari 

total pengiur potensial yang 

berarti aset BPJS TK nantinya 

masih bisa berlipat hingga 4 kali. 

Untuk memanfaatkan potensi 

ini, kebijakan Pemerintah perlu 

diarahkan untuk meningkatkan 

 Salah satu perilaku yang harus diubah adalah 
kecenderungan lembaga pengelola dana jangka 
panjang ini untuk berinvestasi terlalu besar di 
instrumen-instrumen berjangka pendek seperti 
deposito berjangka.

“
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ditegaskan. Investasi pasar modal 

yang berbasis proyek seperti ABS 

dibatasi sebesar 20 persen, sangat 

rendah dibandingkan obligasi 

Pemerintah yang batasannya 

50 persen. Pada tahun 2016, 

keberpihakan regulasi ini sedikit 

berubah dengan hadirnya POJK 

Nomor 36/POJK.05/2016. 

Regulasi ini mewajibkan IKNB 

untuk berinvestasi ke produk 

investasi proyek dengan cara 

memasukkan obligasi berbasis 

proyek infrastruktur ke dalam 

deretan produk yang menjadi 

target investasi wajib sebesar 50 

persen. Hanya saja, inovasi regulasi 

ini terbatas pada proyek-proyek 

infrastruktur sehingga perlu 

disesuaikan. Regulasi lain seperti 

regulasi perpajakan juga perlu 

direformulasi untuk memberikan 

level of playing field pada bagi 

seluruh produk pembiayaan jangka 

panjang berbasis proyek. Saat ini, 

insentif pajak berbasis produk baru 

diberikan ke reksa dana saja3.

Agar perilaku investasi IKNB 

berubah, selain dengan pendekatan 

regulasi, terdapat beberapa hal 

yang dapat dilakukan seperti 

memperkuat sumber daya manusia 

di bidang keuangan. Hal ini 

penting karena investasi pada 

proyek membutuhkan keahlian 

khusus. Keahlian ini membutuhkan 

pengetahuan mendalam tentang 

berbagai jenis sektor strategis. 

Pemerintah dapat membantu 

dengan mensinergikan program 

pendidikan untuk meningkatkan 

3  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2009 menyatakan bahwa obligasi yang dibeli melalui reksa 
dana dikenai tarif yang lebih rendah atas keuntungan dari 
penjualannya.

ketersediaan tenaga ahli di bidang 

ini.

Selanjutnya, untuk memastikan 

keberhasilan dari inovasi ini, 

diperlukan penajaman peran 

Pemerintah dalam area yang 

tepat, yaitu menjaga kepatuhan 

terhadap kontrak investasi. Salah 

satu hal penting dalam berinvestasi 

di produk berbasis proyek 

adalah perlindungan investor. 

Aturan hukum dan regulasi, 

dengan demikian harus menjaga 

dan memastikan agar investor 

memperoleh haknya. Studi kasus 

pembiayaan berbasis proyek jalan 

tol di Malaysia menunjukkan 

betapa pentingnya hal ini dalam 

membangun kepercayaan investor. 

Dukungan legalitas dapat 

diwujudkan misalnya dalam 

pelansiran peraturan perundang-

undangan atau regulasi tentang 

pembiayaan berbasis proyek. Hal 

ini penting untuk mengakomodasi 

fitur-fitur yang berbeda antara 

pembiayaan berbasis proyek 

dan pembiayaan umum, seperti 

adanya perlindungan hak investor 

atas dana hasil proyek. Untuk 

instrumen yang diterbitkan 

Pemerintah, dukungan peraturan 

perundangan dapat dilakukan 

dengan mengakomodir pembiayaan 

khusus proyek di dalam UU 

tentang Surat Utang Negara (SUN) 

misalnya. 

appetite untuk membeli produk 

keuangan jangka panjang, misalnya 

dengan insentif pajak.

Selain perlu perbaikan kebijakan 

untuk pemanfaatan potensi, data 

menunjukkan adanya perilaku 

investasi yang harus diubah agar 

perkembangan ke depan berdampak 

positif bagi pembangunan sektor 

strategis (increasing linkage). Salah 

satu perilaku yang harus diubah 

adalah kecenderungan lembaga 

pengelola dana jangka panjang ini 

untuk berinvestasi terlalu besar di 

instrumen-instrumen berjangka 

pendek seperti deposito berjangka. 

Ini cukup bertentangan dengan 

salah satu prinsip investasi berupa 

matched assets and liabilities.

Di antara penyebab perilaku 

investasi tersebut adalah rendahnya 

kemampuan mengukur risiko kredit 

dan kurangnya keberpihakan 

regulasi. Dana pensiun dan 

asuransi banyak menggantungkan 

analisis risiko investasi ke lembaga 

pemeringkat kredit. Oleh karena 

belum terbangunnya kemampuan 

analisis risiko dalam lembaga ini, 

Institusi Keuangan Non Bank 

(IKNB) enggan mengekspos diri 

dengan risiko proyek tertentu. 

Sebagai hasilnya, saat ini presentase 

investasi kedua lembaga tersebut ke 

instrumen berbasis proyek sangat 

kecil.

Sedangkan dari sisi regulasi, 

keberpihakan terhadap investasi 

jangka panjang sebagaimana 

salah satunya ditunjukkan dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 3/POJK.05/2015 perlu 
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K
erja sama triangular 

dapat diartikan sebagai 

kerja sama antara donor 

tradisional dengan 

penyedia kerja sama selatan-selatan 

(KSS) untuk melaksanakan proyek 

ataupun kegiatan kerja sama 

pembangunan di negara penerima 

bantuan.  Dibandingkan dengan 

KSS yang telah ada sejak konferensi 

Asia-Afrika tahun 1955, kerangka 

kerja sama triangular merupakan 

modalitas kerja sama pembangunan 

yang lebih baru. Kerja sama 

triangular memungkinkan ketiga 

negara yang terlibat untuk 

bersama-sama berkontribusi dalam 

memberikan manfaat yang nyata 

bagi negara penerima. Kerja sama 

ini juga dianggap untuk melengkapi 

dan mengisi kelemahan-kelemahan 

yang muncul dari kerangka kerja 

sama selatan-selatan dan kerja sama 

utara-selatan yang telah ada selama 

ini.  Misalnya, ketika Jepang akan 

memberikan bantuan pelatihan kepada 

Timor Leste di sektor pertanian, maka 

Indonesia dilibatkan untuk memberikan 

knowledge and experience sharing kepada 

Timor Leste. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa dibandingkan 

dengan sektor pertanian Jepang 

yang telah maju, sektor pertanian 

Indonesia lebih dapat dipahami 

dan memiliki mesin pertanian 

yang operasionalisasinya lebih 

mudah bagi Timor Leste yang 

masih dalam tahap awal dalam 

mengembangkan sektor pertanian 

di negaranya. 

Pola lain dari Kerja sama 

triangular yang dilakukan oleh 

Indonesia adalah kerja sama 

antara Pemerintah Indonesia, 

Afganistan, dan Jerman dalam 

bidang pengelolaan kebijakan 

fiskal. Dalam kerja sama ini, 

kedua negara setuju untuk 

melibatkan Jerman sebagai 

fasilitator dalam mendukung 

pelaksanaan kerja sama teknik 

Menilik  
Kerja Sama Triangular 
Indonesia-Afganistan-

Jerman di Bidang  
Kebijakan Fiskal

 Ari Sulistyowati,*)

  ___________________________________________________________________________
*) pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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antara Indonesia dan Afganistan. 

Sebagai donor tradisional yang 

telah banyak melaksanakan 

kerja sama teknik dengan negara 

mitra khususnya dalam kerangka 

triangular, Pemerintah Jerman 

melalui Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

GmbH (GIZ) turut berkontribusi 

dalam mendorong pencapaian 

tujuan dan efektivitas pelaksanaan 

kerja sama teknik di bidang 

kebijakan fiskal antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah 

Afganistan.

Kerja sama teknik antara 

kedua negara ini dituangkan 

dalam bentuk Memorandum 

of Understanding (MoU) yang 

ditandatangani pada tahun 2017 

oleh perwakilan dari kedua 

negara pada saat kunjungan 

Presiden Ashraf Gani ke 

Indonesia. Kedua negara sepakat 

untuk melaksanakan pertukaran 

pengetahuan dan pengalaman 

di area makroekonomi dan 

kebijakan fiskal dalam rangka 

mendukung peningkatan kapasitas 

Kementerian Keuangan Afganistan 

dalam perumusan kebijakan 

fiskal.  Afganistan masih memiliki 

kapasitas institusional dan 

sumber daya manusia yang sangat 

terbatas sehingga mengharapkan 

bantuan Kementerian Keuangan 

Indonesia yang dianggap berhasil 

dalam mengelola kebijakan fiskal 

yang mendukung stabilitas dan 

keberlanjutan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Sejak jatuhnya pemerintahan 

Taliban pada tahun 2001, para 

donor internasional, baik bilateral 

maupun lembaga internasional, 

memberikan bantuan hibah 

untuk membangun kembali 

Afganistan. Sejak saat itu, ekonomi 

Afganistan sangat tergantung 

pada hibah yang diperoleh dari 

pihak asing yang dijadikan sebagai 

penerimaan negara yang utama 

dalam mendanai kebutuhan 

belanja dan pembangunan di 

dalam negeri. Ketergantungannya 

yang tinggi pada bantuan 

internasional dan isu keamanan 

dan kondisi politik yang tidak 

stabil memunculkan tantangan 

atas ketidakstabilan ekonomi 

di negara tersebut. Penerimaan 

negara difokuskan untuk belanja 

di bidang keamanan sehingga isu-

isu untuk pembangunan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat kurang mendapat 

perhatian. Kondisi ekonomi 

Afganistan semakin menurun 

setelah berkurangnya bantuan dari 

masyarakat internasional yang 

mengakibatkan penerimaan negara 

semakin terbatas. Oleh karena 

itu, sejak tahun 2017, dengan visi 

self-reliance, pemerintah Afganistan 

mulai berbenah diri untuk 

memperbaiki pemerintahannya 

serta untuk mencari sumber-

sumber penerimaan baru guna 

mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang lebih stabil dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Serangkaian reformasi dilakukan 

di berbagai bidang termasuk di 

dalamnya reformasi anggaran dan 

fiskal. 

Dalam rangka mendukung 

reformasi fiskal di Afganistan 

Knowledge and experience sharing 

dengan Afganistan
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tersebut serta untuk melaksanakan 

MoU kerja sama teknik Indonesia-

Afganistan di bidang kebijakan 

fiskal, Badan Kebijakan Fiskal 

(BKF) dalam kurun waktu dua 

tahun ini telah melaksanakan dua 

kali pertukaran pengalaman dan 

pengetahuan dengan Kementerian 

Keuangan Afganistan melalui 

pelatihan internasional. Pelatihan 

pertama dilaksanakan pada tahun 

2017 dengan skema KSS yang 

memberikan pemahaman bagi 

Afganistan atas penyusunan 

dan implementasi kebijakan 

makroekonomi dan fiskal Indonesia, 

termasuk proses penyusunan 

anggaran. 

BKF kembali melaksanakan 

knowledge and experience sharing 

dengan Afganistan terkait dengan 

pengelolaan kebijakan fiskal. 

Dibandingkan dengan pelatihan 

di tahun 2018, ada nuansa yang 

baru dalam pelaksanaan kerja sama 

teknik tahun ini, yaitu keterlibatan 

Jerman melalui kerangka kerja 

sama triangular. Kontribusi 

dari masing-masing pihak ini 

diharapkan dapat memberikan 

dampak yang lebih konkrit bukan 

hanya bagi reformasi kebijakan 

fiskal di Afganistan tetapi juga 

kemitraan di antara ketiga 

negara dalam rangka memajukan 

pembangunan global.  Namun 

demikian, supaya kerja sama 

triangular ini dapat memberikan 

dampak yang maksimal, maka 

terdapat beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian.

Pertama, kepemilikan (ownership) 

dari masing-masing pihak yang 

terlibat. Pemerintah Indonesia 

melalui Badan Kebijakan Fiskal 

memiliki komitmen yang kuat 

dalam berkontribusi pada 

pembangunan global, dalam hal 

ini membantu Afganistan untuk 

mencapai tujuan pembangunannya. 

Pemerintah Jerman dengan 

pengalamanannya dalam kerja sama 

triangular juga memiliki komitmen 

untuk membantu Afganistan dalam 

rangka pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs). 

Komitmen kuat dari dua negara ini 

tentu saja harus didukung dengan 

komitmen dari Afganistan sebagai 

penerima manfaat atas kerja sama 

ini. Adanya kesadaran dari pihak 

penerima manfaat mengenai 

pentingnya kerja sama ini bagi 

negara pembangunan di negara 

tersebut, akan mendorong adanya 

komitmen yang sama kuatnya 

dengan komitmen yang dimiliki 

baik oleh Indonesia maupun 

Jerman. 

Kedua, kerja sama triangular 

perlu untuk memfokuskan pada 

hasil yang ingin dicapai. Dalam 

hal ini, tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam kerja sama ini 

adalah meningkatkan kapasitas 

institusional Kementerian 

Afganistan dalam menyusun dan 

mengimplementasikan kebijakan 

fiskal. Oleh karena itu, kerja sama 

triangular yang dilakukan harus 

disusun dengan memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan dari 

Afganistan dan juga disesuaikan 

dengan keahlian dan pengalaman 

yang dimiliki oleh Indonesia. Hal 

ini dilakukan dengan adanya 

komunikasi yang intens baik antara 

Indonesia dan Afganistan maupun 

dengan Jerman. Di sisi lain, Jerman 

juga dapat memberikan masukan 

mengenai bagaimana tujuan 

tersebut dapat secara efektif dicapai 

melalui serangkaian kegiatan dan 

pengalaman Jerman selama ini. 

Ketiga, perlu adanya mekanisme 

monitoring dan evaluasi atas 

pelaksanaan kerja sama triangular. 

Mekanisme monitoring dan 

evaluasi menjadi penting dalam 

implementasi kerja sama yang 

berlangsung dalam periode 

tahun jamak. Melalui mekanisme 

monitoring ini, maka masing-

masing pihak dapat melihat output 

dari kegiatan yang dilakukan dan 

sudah sejauh mana output tersebut 

berkontribusi pada pencapaian 

dari target yang telah ditentukan. 

Selain itu, mekanisme evaluasi juga 

dilakukan untuk melihat efektivitas 

dari pelaksanaan kerja sama yang 

dilakukan. Melalui mekanisme ini, 

maka kualitas pelaksanaan kerja 

sama di masa yang akan datang 

dapat lebih ditingkatkan dengan 

melihat hasil dari evaluasi yang 

dilakukan. Dalam hal kerja sama 

triangular di bidang kebijakan 

fiskal ini, maka baik Indonesia dan 

Afganistan perlu untuk melihat 

dan menganalisis output yang 

telah dihasilkan dari implementasi 

pelatihan selama dua tahun ini 

serta mengevaluasi hasil dari 

pelaksanaan pelatihan terhadap 

pencapaian tujuan kerja sama. 

Jerman sebagai mitra triangular 

juga berperan penting dalam 

mendorong efektivitas kerja sama 

pembangunan yang dilakukan 

dengan ikut memberikan masukan 

untuk evaluasi atas implementasi 

kerja sama Indonesia dan 

Afganistan. 

Dengan memperhatikan ketiga 

hal tersebut di atas, maka kerja 

sama triangular yang dilakukan 

antara Indonesia, Jerman, dan 

Afganistan di bidang kebijakan 

fiskal dapat berkontribusi nyata 

pada pembangunan ekonomi di 

Afganistan yang pada akhirnya 

dapat mendukung pembangunan 

global melalui kemitraan bersama.
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Pemerintah Anggap 
Transisi Menuju 
Penggunaan Energi 
Terbarukan Sangat Penting
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Pemerintah Indonesia melalui Pusat Kebijakan 

Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 

(PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, mengikuti High 

Level Meeting on Clean Energy Transition: Renewable 

Energy Development dalam rangkaian UN Climate 

Action Week. Bertempat di West Room, Harvard Club, 

Kepala PKPPIM, Dr Adi Budiarso, FCPA, menekankan 

bahwa transisi menuju penggunaan energi terbarukan 

sangat penting demi menjaga pertumbuhan ekonomi 

dan daya saing Indonesia menuju kondisi ekonomi 

yang lebih sejahtera dan ramah lingkungan. 

Komitmen pemerintah Indonesia ditunjukkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 yang menghubungkan strategi 

perekonomian nasional dengan pembangunan 

yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan 

target pembangunan sektoral, termasuk penurunan 

emisi sesuai target nasional (National Determined 

Contribution).Dr Adi Budiarso, FCPA juga 

mengemukakan bahwa ada tiga poin penting untuk 

mengatasi masalah perubahan iklim global. (1). Koalisi 

kepemimpinan yang inspiratif, (2). Kreatif dalam 

mendesain kebijakan dan inovasi pemerintah, (3). 

Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

Pemerintah Kaji Skema 
Sistem Pensiun Indonesia

“Sistem pensiun Indonesia yang ada saat ini tidak 

akan sustainable. Apalagi jika digunakan untuk jangka 

panjang”, ujar Kepala BKF, Suahasil Nazara, saat 

membuka Workshop “Public Pension Fund Reform” 

di Jakarta. Menurut Suahasil, sistem tersebut tidak 

sustainable karena sejak pertama kali dibuat, peraturan 

terkait dana pensiun yang tertuang dalam UU nomor 

11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun belum mengalami 

pembaharuan. Padahal, adaptasi perlu dilakukan, 

mengingat kondisi Indonesia saat ini dan di masa yang 

akan datang sangat berbeda dengan kondisi sewaktu 

payung hukum tersebut dikeluarkan.

Di samping itu, sistem dana pensiun mandatori dari 

pemerintah khususnya bagi pekerja di sektor formal 

masih terfragmentasi dan dikelola oleh berbagai 

instansi. Misalnya, aparatur sipil negara (ASN) memiliki 

dana pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen dan 

polisi dan tentara oleh PT. Asabri. Sementara untuk 

karyawan swasta dan BUMN ditangani oleh BPJS 

Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, lanjut Suahasil, dibutuhkan upaya 

perbaikan sistem pensiun di Indonesia. Salah satu 

langkah yang dapat dilakukan ialah dengan merevisi 

undang – undang terkait dana pensiun. Selain 

merevisi payung hukumnya, saat ini pemerintah 

sedang mereviu program pensiun ASN. Suahasil 

menyampaikan, akan ada kemungkinan untuk 

mengubah skema pensiun ASN saat ini yaitu dari 

skema manfaat pasti (defined benefit) menjadi skema 

iuran pasti (defined contribution).
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Peluncuran Badan 
Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup  
(BPDLH)
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Bertempat di Kompleks Kementerian Keuangan, 

Menteri Keuangan RI bersama dengan Menko Bidang 

Perekonomian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan meluncurkan  Badan Pengelola Dana 

Lingkungan Hidup (BPDLH). Dalam peluncuran 

tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, 

yang hadir memberikan keynote speech menyebutkan 

bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan 

optimalisasi pengelolaan dana lingkungan hidup 

secara transparan, akuntabel dengan tata kelola yang 

berstandar internasional, sehingga dapat menjamin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan.

Melalui pembentukan BPDLH, ia berharap 

pengelolaan dana lingkungan hidup, dan mobilisasi 

sumber-sumber dana dalam negeri dan luar negeri 

yang terkait dengan lingkungan hidup dapat berjalan 

lebih optimal.  Pengelolaan dana tersebut akan 

mencakup bidang-bidang yang terkait lingkungan 

hidup, diantaranya kehutanan, energi dan sumber 

daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, 

industri, transportasi, pertanian, kelautan dan 

perikanan, serta bidang lainnya yang terkait langsung 

maupun tidak langsung.

Pemerintah akan Lebih Fokus 
pada Penguatan Kualitas SDM 
melalui APBN 2020
Pemerintah sepakati APBN tahun 2020 untuk 

mendukung pencapaian prioritas pembangunan 

nasional dengan fokus untuk memperkuat daya 

saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan 

penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  Hal 

ini disampaikan Menteri Keuangan saat menyampaikan 

Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan 

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU APBN 

2020).

“APBN 2020 sebagai kebijakan fiskal memiliki peran 

sangat penting yang akan berfokus pada lima hal: 

(i) peningkatan kualitas SDM dan perlindungan 

sosial dengan penguatan bantuan pendidikan dan 

pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) Kuliah serta Kartu Pra Kerja dengan didukung 

pemenuhan kebutuhan pangan melalui kartu sembako; 

(ii) pengembangan infrastruktur untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka 

menengah dan panjang serta penyerapan tenaga kerja 

dan pengurangan pengangguran”, jelas Sri Mulyani.

“Kemudian (iii) pemberian insentif perpajakan dalam 

rangka mendukung peningkatan SDM dan daya saing 

untuk kegiatan vokasi dan litbang, serta industri 

padat karya; (iv) penguatan transfer ke daerah dan 

dana desa untuk pemerataan pembangunan hingga 

ke seluruh wilayah nusantara, termasuk dalam 

penyerapan tenaga kerja; serta (v) penguatan dana 

abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM, 

pemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset 

nasional, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi 

nasional untuk mampu menuju world class university”, 

lanjutnya.
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Berkenalan dengan 
Inisiator Kemenkeu 
Mengajar
Teks : Adik Tejo W*)

S
ejak tahun 2016, sebagai rangkaian dari perayaan Hari 

Oeang Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 30 

Oktober, Kementerian Keuangan menyelenggarakan 

kegiatan Kemenkeu Mengajar. Kegiatan sukarela oleh 

pegawai Kemenkeu yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia 

ini menyasar anak-anak sekolah dasar untuk diberikan pengetahuan 

mengenai keuangan negara dan berbagai profesi di Kemenkeu 

termasuk juga nilai-nilai prinsipal yang dianut Kemenkeu.

Dwinanda Ardhi Swasono, pria kelahiran Jepara ini lah yang 

bersama kedua rekannya Agil dan Nunu memiliki inisatif untuk 

membuat gerakan Kemenkeu Mengajar tersebut. “Pada saat 

itu tahun 2016 kami ngobrol santai sambal ngopi. Kami ingin 

melakukan sesuatu setelah 

mengikuti kelas inspirasi, kami 

mencoba membawa semangat 

melakukan kegiatan sosial ke 

Kemenkeu,” cerita pria yang akrab 

disapa Ardhi ini. Ide dari ngopi-

ngopi tersebut kemudian mereka 

bawa ke pimpinan Kemenkeu dan 

ternyata mendapat dukungan 

penuh hingga akhirnya disepakati 

namanya menjadi Kemenkeu 

Mengajar.
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Ardhi yang bekerja sebagai 

staf di Biro Komunikasi dan 

Layanan Informasi Sekretariat 

Jenderal Kemenkeu ini 

mengungkapkan bahwa kegiatan 

Kemenkeu Mengajar ditujukan 

untuk mengenalkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan berbagai profesi 

menarik di Kemenkeu, terutama 

yang belum banyak dikenal publik 

seperti pelatih anjing di DJBC dan 

juru sita pajak di DJP.

“Topik APBN ini kami coba untuk 

berkontribusi ke literasi keuangan, 

kita selalu bilang tax ratio tingkat 

pertumbuhannya lambat, jadi 

Kemenkeu Mengajar berupaya 

mengenalkan pajak kepada siswa-

siswa sekolah yang kelak akan 

menjadi future tax payers. Tentu 

saja dengan cara yang ringan dan 

menyenangkan,” ujar pemuda 

lulusan Diploma III STAN 2009 ini.

Saat gelaran tahun pertama, 

Kemenkeu Mengajar diikuti oleh 

700 pegawai. Kemudian terus 

berkembang menjadi 2.700 pegawai 

pada tahun 2017, lanjut menjadi 

3.500 pada tahun 2018, hingga 

menjadi 3.700 pegawai pada 

tahun 2019. Gerakan ini juga telah 

dilaksanakan di 186 kota dan lebih 

dari 500 sekolah.

“Kemenkeu Mengajar juga sudah 

berkembang, bukan hanya 

sekadar mengajar sehari tapi 

juga ada kegiatan lain seperti 

office tour serta bagi-bagi buku 

pelajaran dan alat sekolah,” ungkap 

Ardhi yang pada Oktober lalu 

mengajar di salah satu sekolah 

dasar di Denpasar. Selain itu, 

relawan Kemenkeu Mengajar juga 

memberikan trauma healing kepada 

siswa-siswa di Ambon yang pada 

saat itu pasca dilanda gempa.

Satu hal lagi yang spesial pada 

tahun ini adalah adanya kegiatan 

mengajar di Sabah, Malaysia. 

Kegiatan ini dilakukan oleh relawan 

dari kantor wilayah Tarakan yang 

mengajar di sekolah anak-anak TKI 

yang ada di Sabah.

Soal penghargaan, lulusan S2 

Universitas Duke Amerika ini 

mengatakan bahwa pada tahun 

2018 Kemenkeu Mengajar 

menerima penghargaan Public 

Relations Indonesia Awards kategori 

CSR Sub Kategori Community Based 

Development. Bahkan, pada tahun 

2019 ini Kemenkeu Mengajar 

menerima rekor dari MURI kategori 

kegiatan kerelawanan ASN pertama 

di bidang pembangunan karakter 

kepada siswa sekolah dasar.

Kuliah dan Magang di USA

Setelah menempuh pendidikan 

sarjana di Universitas Indonesia, 

pria kelahiran 18 Juli 31 tahun 

silam ini pada tahun 2017 

melanjutkan studi master of public 

policy di Duke University, Duram, 

Amerika Serikat melalui beasiswa 

LPDP. Selain memang pendidikan 

di Amerika yang sangat baik, Ardhi 

memiliki alasan personal kenapa 

memilih negeri paman sam ini.

“Ayah saya pernah menempuh 

pendidikan di Kanada, Ibu saya 

di Inggris, dan kakak saya di 

Australia, jadi pilihan ke Amerika 

untuk melengkapi keluarga 

kami,” ujarnya sambal tersenyum. 

Ya, Ardhi memang terlahir di 

keluarga yang sangat menjunjung 

pentingnya pendidikan tinggi. 

Namun, Ia mengatakan bahwa 

orang tuanya sendiri tidak pernah 

memaksanya untuk kuliah di luar 

negeri. 

“Dulu,  pada saat yang sama 

ayah dan ibu saya sekolah di 

luar negeri, sedangkan kami 

tiga saudara tinggal di Indonesia 

bersama bude. Meski kami tidak 

pernah diminta untuk kuliah di 

luar negeri, kami tumbuh dengan 

melihat perjuangan orang tua 

bahwa pendidikan tinggi adalah hal 

yang penting untuk berkontribusi 

pada masyarakat,” Kata Ardhi yang 

mengaku baru memiliki motivasi 

untuk melanjutkan studi ke 

Amerika setelah jadi sarjana.

Selain menempuh pendidikan di 

kelas, Ardhi juga berkesempatan 

selama 3 bulan untuk magang 

di Lembaga think tank ternama 

Amerika yakni Brookings 

Institution. Di Lembaga yang 

berlokasi di Washington DC ini, 

Ia dibimbing langsung oleh Vice 

President And Directors Of Global 

Economy And Development Program 

Bookings Institute Homi Kharas 

untuk melakukan penelitian terkait 

fenomena kelas menengah di 

dunia.

Selama dua tahun di negara 

kekuasaan Donald Trump ini, 

Ardhi mengaku banyak sekali 

mendapatkan pelajaran dan 

pengalaman hidup. “Orang-orang 

di Amerika sangat ramah dan 

toleran, selama dua tahun saya 

tidak pernah merasa ada rasism,” 

katanya.

Ada satu pengalaman paling 

berkesan saat Ia magang di 

Brookings. Pada hari pertama di 

sana Ardhi bertanya tempat untuk 

sholat. Salah satu pegawai wanita 

di sana sempat bingung. Pegawai 

itu tidak menunjukkan di mana 

tempat sholat tetapi juga tidak 

mengatakan tidak ada. Pada hari 

kedua sama saja, pegawai tersebut 
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masih bingung saat Ardhi bertanya 

lagi. Namun, pada hari ketiga, 

pegawai tersebut mengantar Ardhi 

ke ruang kosong seraya berkata 

“You can do praying here”. Ternyata 

selama dua hari pegawai tersebut 

mencarikan tempat untuk sholat. 

Dari momen itu Ardhi menyadari 

betapa tolerannya mereka terhadap 

minoritas.

Aktif Menulis Sejak Remaja dan 
Ingin Terus Berkontribusi 

Menulis adalah passion Ardhi sejak 

masih duduk di bangku sekolah. 

Saat SMA di Semarang, Ia sudah 

menuis di surat kabar Suara 

Merdeka, Wawasan, Jawa Pos, 

dan tabloid remaja “Gaul”. Banyak 

hal yang Ia tulis. Mulai dari puisi, 

cerpen, kepemudaan, hingga surat 

pembaca. Tak heran penggemar 

buku harry potter ini pernah 

menjadi pemimpin redaksi media 

center saat berkuliah di STAN.

Kemampuan menulisnya ini terus 

terasah sejak pertama kali bekerja 

untuk Media Keuangan, majalah 

popular terbitan Kemenkeu. Ia 

menulis berbagai artikel mulai 

dari hardnews (ekonomi) sampai 

dengan rubrik, sering kali Ia 

mewawancara orang-orang VIP 

negeri ini. “Menulis di Media 

Keuangan sangat menantang 

karna menyampaikan kebijakan 

ekonomi dalam berita untuk 

dibaca semua level masyarakat. 

Saya selalu berpikir bagaimana 

agar tulisan saya dibaca dan 

dapat dimengerti, bukan sekadar 

menulis dan selesai,” katanya. 

Sebagai staf di Bagian Manajemen 

dan Strategi Komunikasi, Ardhi 

ingin terus berkontribusi kepada 

negara berdasarkan pengalaman 

bekerjanya dan ilmu public policy 

yang telah Ia dapatkan. 

Kecintaannya terhadap literasi 

tidak terbatas pada pekerjaan 

kantor semata. Sejak Januari tahun 

2019 Ardhi berkontribusi sebagai 

kolumnis di Indonesia Mengglobal, 

yayasan yang didirikan anak-anak 

Indonesia yang pernah kuliah/kerja 

di luar negeri. “Sebagai kolumnis 

saya menulis artikel pengalaman 

sekolah/kerja di Amerika, 

utamanya wilayah Utara dan Latin,” 

ungkap pengagum Andrea Hirata 

ini. Ia juga sering kali menjadi 

pembicara di seminar untuk sharing 

pengalaman kuliah dan tinggal 

di luar negeri. Pada tahun 2020, 

Ardhi akan memiliki jabatan baru 

di Indonesia Mengglobal yakni 

sebagai contect director, Ia berharap 

dapat memberikan manfaat yang 

lebih lagi pada yayasan tersebut.

Terkait Kemenkeu Mengajar, ada 

target dari Menteri Keuangan agar 

10% pegawai Kemenkeu (8.000 

pegawai) ikut berpartisipasi menjadi 

relawan. Hal Ini menjadi tantangan 

tersendiri untuk ardhi dan tim 

untuk terus menggaungkannya 

sekaligus juga memperbaiki 

kurikulum Kemenkeu Mengajar.

Bicara soal generasi muda 

Indonesia, sosok humble ini 

punya harapan tersendiri. “Saya 

berharap banyak anak Indonesia 

yang mendapat kesempatan 

menempuh pendidikan tinggi dan 

juga bisa sekolah di luar negeri 

agar anak muda Indonesia bisa 

bersaing di tingkat internasional, 

mempunyai perspektif yang luas 

dan menghargai keberagaman,” 

tutupnya. 

Ardhi dalam Kegiatan Kemenkeu 
Mengajar
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bisnis tersebut ditutup di kota 

tersebut.

Demonstrasi berlangsung seharian 

pada saat itu. Setelah mereka puas 

menyampaikan keluh dan kesahnya, 

mereka pun tentu saja beringsut 

pulang. Namun karena semua supir 

angkot mogok, akhirnya mereka 

memesan mobil online dan ada juga 

yang menggunakan ojek online 

menggunakan ponsel genggam 

pribadi masing-masing, ada juga 

yang ikut nebeng teman yang 

memesan kendaraan online tersebut. 

Supir offline yang setelah seharian 

demonstrasi terbantu sampai rumah 

tidak kemalaman. Supir online 

terbantu mendapat penghasilan 

hari itu, sungguh indahnya! Sebuah 

pemandangan sinergi antara online 

dan offline yang unik  (is/cp)

Sinergi 
Online

Teks: Chintya Pramasanti  

        & Indra Susanto

D
unia berubah begitu cepat dan 

hampir di semua lini kehidupan. 

Bagi siapapun yang tidak siap 

berubah maka bersiaplah untuk 

punah. Pemicu perubahan yang utama 

adalah perkembangan teknologi informasi. 

Bisnis online begitu marak, mengalahkan 

pertumbuhan bisnis offline. 

Saat ini membeli sepotong bakwan dan 

tahu bulat pun bisa dengan menggunakan 

satu sentuhan di ponsel genggam, tidak 

perlu mengeluarkan lembaran-lembaran 

uang yang sudah lecek dari kantong untuk 

membayar. 

Alkisah, di sebuah kota besar di Indonesia 

terjadi demo besar-besaran para supir 

angkutan kota. Mereka protes dengan 

maraknya bisnis mobil online dan ojek 

online. Maraknya bisnis kendaraan online 

tersebut menyebabkan penghasilan supir 

angkot turun drastis, begitu alasan mereka 

berdemonstrasi. Mereka meminta agar kedua 

dan 
Offline
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Liburan Hati : Umroh
Teks dan Foto : Qori 

B
erlibur sejenak menjadi 

pilihan bagi banyak 

orang untuk memulihkan 

kepenatan aktivitas 

sehari-hari. Bulan Desember 

menjadi momentum yang tepat 

bagi sebagian orang untuk berlibur 

terutama bagi keluarga karena 

biasanya libur anak sekolah juga 

jatuh di bulan Desember. 

Tujuan berlibur setiap orang 

berbeda, dari lokasi yang dituju 

hingga anggaran yang dimiliki 

menjadi pertimbangan. Tidak 

sedikit orang memilih berlibur 

untuk mendapatkan ketenangan 

hati dan pikiran baik dari segi 

emosional maupun spiritual. Bagi 

umat muslim berlibur ke tanah suci 

menjadi pilihan yang tepat untuk 

membersihkan hati dan pikiran 

dengan mendekatkan diri kepada 

Sang Khalik dan menjadi moment 

napak tilas perjuangan Rasulullah 

Shallallahu’alaihi Wasallam. 

Umroh merupakan perjalanan 

wisata yang tidak hanya menguras 

fisik namun seluruh jiwa akan 

bermain didalamnya. Faktor 

pertama yang perlu dipersiapkan 

adalah niat. Dengan adanya niat 

yang mendalam seluruh prosesi 

persiapan lainnya seperti keuangan 

dan pemilihan travel akan terasa 

lebih mudah. Pemilihan travel 

yang kredibel dapat diakses melalui 

website Kementerian Agama. 

Persiapan lainnya bagi calon 

jamaah umroh adalah ilmu dan 

informasi mengenai pelaksanaan 

umroh itu sendiri. Kerap kali, calon 

jamaah lebih memfokuskan pada 
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persiapan fisik tanpa menghadirkan 

hati didalamnya. Saat umroh, 

jamaah perlu mengetahui lokasi-

lokasi yang menjadi tempat 

mustajabnya doa, seperti Hijir 

Ismail, Multazam, area belakang 

Maqam Ibrahim, Shafa dan Marwah 

di Masjidil Haram dan Raudhah 

di Masjid Nabawi. Beribadah di 

dalam Hijir Ismail membutuhkan 

kesabaran untuk mengantre, karena 

banyaknya jamaah yang ingin 

beribadah di lokasi tersebut. Untuk 

maqam Ibrahim bukanlah sebuah 

makam Nabi Ibrahim, melainkan 

sebuah batu pijakan Nabi Ibrahim 

saat meninggikan Ka’bah. Maqam 

ini diletakan di sebelah timur Ka’bah 

yang merupakan shaf/bagian/area 

sholat bagi jamaah laki-laki saat 

sholat fardhu berlangsung. Namun 

selain waktu sholat fardhu, area 

tersebut dapat digunakan seluruh 

jamaah baik laki-laki maupun wanita 

untuk menunaikan ibadah seperti 

sholat/dzikir/mengaji. Sementara 

untuk Shafa dan Marwah yang 

merupakan lokasi pelaksanaan Sa’i, 

cenderung senggang sehingga para 

jamaah dapat berlama-lama berdoa 

di lokasi tersebut.

Selain tempat-tempat tersebut, 

aktivitas favorit yang dilakukan 

para jamaah umroh di seluruh 

penjuru negeri adalah mencium 

Batu Hajar Aswad. Aktivitas 

tersebut dibutuhkan usaha dan niat 

yang besar karena persaingannya 

dengan seluruh jamaah dari 

berbagai negara. Untuk mencapai 

Batu Hajar Aswad, para jamaah 

perlu ekstra hati-hati karena 

ada oknum yang memanfaatkan 

kondisi tersebut, biasa disebut calo 

Hajar Aswad. Pakaian dan tanda 

pengenal yang mereka kenakan, 

seperti jamaah pada umumnya. 

Namun salah satu tujuan mereka 

adalah memberikan tawaran 

bantuan para jamaah untuk 

mencium Hajar Aswad. Tidak 

berhenti disini, bantuan yang 

mereka berikan memiliki nilai 

yang cukup besar, apabila di kurs 

kan ke dalam rupiah, berkisar dua 

juta rupiah. Namun, nominal ini 

akan disampaikan mereka setelah 

prosesi mencium Hajar Aswad 

telah terlaksana. Para jamaah perlu 

mewaspadai apabila ada sekelompok 

orang yang menawarkan bantuan 

tersebut.

Berpindah ke Masjid Nabawi, 

terdapat Raudhah sebagai taman 

surga yang banyak diminati oleh 

jamaah umroh. Raudhah adalah 

taman surga tempat mustajabnya 

doa-doa. Sebelum ada perluasan 

Masjid Nabawi, Raudhah terletak 

di luar masjid, yaitu antara rumah 

Rasulullah Shallallahu’alaihi 

Wasallam dan mihrab atau mimbar 

masjid. Lokasi Raudhah ada di 

area sholat laki-laki namun bagi 

jamaah wanita dapat beribadah 

di dalamnya dengan ketentuan 

waktu yaitu selepas sholat 

shubuh, dhuhur, dan isya. Para 

jamaah wanita akan berkumpul 

berdasarkan letak negara. 

Informasi letak negara dapat dilihat 

dari papan bertuliskan kumpulan 

negara yang dibawa para laskar 

masjid. Untuk jamaah Indonesia 

bertuliskan “Kumpulan Bahasa 

Melayu”, biasanya berisi jamaah 

dari ASEAN.

Raudhah ditandai dengan karpet 

berwarna hijau muda yang berbeda 

dengan karpet lainnya di Masjid 

Nabawi. Ukuran Raudhah tidaklah 

luas, hanya berkisar 22x15 meter. 

Oleh karena itu, jika jamaah ingin 

masuk kesana, maka mereka harus 

menunggu antrean. Untuk masuk 

kesana, biasanya akan ada laskar 

Masjid Nabawi yang membantu 

mengarahkan kelompok jamaah. 

Saat beribadah, hendaknya para 

jamaah juga memperhatikan 

jamaah lainnya, apabila dirasa 

sudah selesai berikan kesempatan 

untuk jamaah lain. Bagi jamaah 

laki-laki, selain waktu ibadah 

shalat 5 waktu, diperbolehkan 

menggunakan Raudhah sebagai 

tempat untuk beribadah.

Selain ibadah di tempat-tempat 

yang mustajab, para jamaah 

juga hendaknya memperbanyak 

shodaqoh atau wakaf saat di tanah 

suci. Wakaf Al Qur’an merupakan 

wakaf yang sering dilakukan. Al 

Qur’an yang akan diwakafkan 

memiliki kriteria khusus, yaitu Al 

Qur’an yang hanya dikeluarkan 

Percetakan Al Qur’an di Madinah, 

dengan ciri khas di halaman 

pertama bertuliskan wakaf Al 

Quran dan kode pencetakan yang 

menggunakan bahasa arab. 

Sebaiknya untuk membeli Al 

Qur’an, jamaah didampingi 

mutowif/ustadz pendamping umroh 

agar tidak salah beli. Biasanya 

untuk mendapatkan Al Qur’an 

tersebut, jamaah dapat membeli di 

toko-toko buku. Selain itu, banyak 

juga Al Qur’an yang dijual di 

depan pintu-pintu Masjid Nabawi 

dan Masjidil Haram. Namun, 

Al Qur’an tersebut tidak sesuai 

dengan kriteria Al Qur’an wakaf. 

Al Qur’an yang tidak sesuai, akan 

dikumpulkan oleh pengurus masjid 

untuk selanjutnya diwakafkan 

kembali ke masjid-masjid di 

berbagai negara.

Selain ibadah di atas, travel 

perjalanan biasanya akan mengajak 

para jamaah wisata keliling kota 
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di sekitar Masjid Nabawi dan 

Masjidil Haram. Salah satu 

wisata kota yang dikunjungi 

adalah Jabal Rahmah yang 

berada di area Masjid Nabawi. 

Konon, Jabal Rahmah yang 

disebut sebagai tempat 

pertemuan Nabi Adam dan Siti 

Hawwa, menjadi salah satu 

lokasi favorit jamaah umroh. 

Selain Jabal Rahmah, lokasi lain 

yang menjadi tujuan wisata ialah 

Gua Hira di Jabal Nur yang terletak 

sekitar 5-6 kilometer dari Masjidil 

Haram. Gua Hira merupakan 

tempat diturunkannya wahyu 

Al Qur’an yang pertama. Untuk 

menuju kesana, dibutuhkan waktu 

sekitar 60 menit dengan kondisi 

prima dan perjalanan santai. Hal 

yang harus diperhatikan pada saat 

mendaki ke Jabal Nur untuk sampai 

ke Gua Hira yaitu kondisi tubuh 

yang sehat, sore hari atau malam 

hari, dan sebaiknya mendaki bersama 

dengan tim. 

Selain ibadah dan wisata keliling, 

jamaah umroh perlu merasakan 

makanan-makanan khas Arab Saudi 

seperti nasi kebuli, paratha, kebab, 

samboosa dan menu lainnya. Bagi 

pecinta ayam goreng layaknya kfc, 

jamaah umroh dapat menikmati 

ayam goreng Al Baik dengan harga 

yang relatif murah namun kualitas 

dan kuantitas tidak diragukan.

Umroh menjadi pilihan liburan 

yang dapat meningkatkan rasa 

syukur dan membersihkan hati dan 

pikiran. Selamat menikmati liburan.
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Middle Income Trap

adalah suatu keadaan ketika suatu negara berhasil 

mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak 

dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi 

negara maju.

Aging Population

merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan 

umur harapan hidup di suatu negara yang diikuti 

peningkatan jumlah lansia.

Fiscal Buffer (mengatisipasi ketidakpastian)

adalah dana cadangan yang disiapkan untuk 

mengantisipasi kondisi ekonomi global yang 

diproyeksikan kembali mengalami ketidakmenentuan di 

masa mendatang.

Kebijakan Fiskal Ekspansif

adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan 

output perekonomian.

National Interest Account

adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk mengoptimalkan peningkatan ekspor di tengah 

lesunya harga komoditas internasional, dengan 

menyediakan permodalan untuk ekspor.

Cost Recovery 

adalah pengembalian atas biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor 

Kontrak Kerjasama (KKKS), dengan menggunakan hasil 

produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.

Energi Baru Terbarukan (EBT)

adalah Bentuk energi yang menghasilkan listrik dengan 

sumber bahan bakar berkelanjutan yang berasal dari 

sumber aneka energi baru dan terbarukan, misalnya 

angin, matahari, gelombang air laut, panas bumi, 

tumbuhan, biofuel, air, biomassa, dan lainnya.

Insentif Perpajakan

adalah Suatu bentuk fasilitas perpajakan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, 

berupa penurunan tarif pajak, pengecualian pengenaan 

pajak, penangguhan pajak, dan pengurangan dasar 

pengenaan pajak dengan tujuan tertentu misalnya 

untuk mendorong investasi di bidang tertentu.

Foreign Direct Investment

merupakan bentuk investasi yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk 

menanamkan modalnya dengan jangka waktu 

yang panjang kesebuah perusahaan di negara lain. 

Sehingga foreign direct investment ini melibatkan dua 

negara sekaligus. Investasi ini merupakan sebuah 

cara home country sebagai pengendali perusahaan 

host country. Terdapat tiga cara untuk melakukan 

FDI, yaitu penanaman modal ini dilakukan dengan 

cara melakukan pembelian perusahaan di luar negeri 

yang sudah ada atau dapat  juga dengan menyediakan 

modal untuk membangun perusahaan baru di negara 

lain. selain itu dapat  juga dengan cara membeli saham 

dengan sekurang- kurangnya sebesar 10%.
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