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Kata Pengantar
dari Country Director

S ebagai salah satu pereko-
nomian terbesar di Asia 
Tenggara, Indonesia telah 
mengalami transformasi 
pembangunan yang luar 
biasa selama dua dekade 

terakhir. Indonesia memiliki pertumbuhan 
ekonomi yang kuat dan berkelanjutan mes-
kipun terjadi guncangan eksternal, dengan 
rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 
persen antara tahun 2000 dan 2019. Indo-
nesia telah menjadi negara berpenghasilan 
menengah yang menonjol dengan Pendapat-
an Nasional Bruto (PNB) per kapita hampir 
mencapai ambang batas negara berpenda-
patan menengah-atas pada tahun 2019. Se-
bagai hasilnya, Indonesia dapat mengurangi 
tingkat kemiskinan lebih dari setengahnya 
pada periode yang sama hingga mencapai 9,4 
persen pada tahun 2019. Dengan pendapatan 
yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik 
terhadap layanan publik secara rata-rata, ma-

syarakat Indonesia telah menjadi lebih sehat 
dan lebih berpendidikan yang berdampak 
pada peningkatan hasil pembangunan ma-
nusia dan harapan hidup.

Indonesia juga terus membuat kema-
juan dalam perbaikan pembuatan kebijakan 
fiskal. Kebijakan fiskal menjadi lebih efektif 
dalam mengurangi ketimpangan dan kemis-
kinan, meskipun masih ada ruang untuk per-
baikan. Pada 2015, pemerintah mengambil 
keputusan kebijakan yang berani untuk 
merealokasi sumber daya dari subsidi ener-
gi regresif kepada sektor-sektor prioritas 
pembangunan. Selanjutnya, pemerintah te-
lah memperkuat lembaga penganggaran dan 
sistem manajemen keuangan publik melalui 
modernisasi proses manajemen anggaran 
dan sistem informasi manajemen keuangan. 
Pemerintah juga terus menerapkan manaje-
men fiskal yang hati-hati dengan kepatuhan 
yang ketat pada aturan fiskal.

Namun, Indonesia masih menghadapi 
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COU N T RY  DIRECTOR,  
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kesenjangan yang besar dalam modal sumber 
daya manusia dan infrastruktur yang meng-
hambat daya saing dan kemampuannya un-
tuk menciptakan lapangan kerja dan mengu-
rangi kemiskinan dalam jangka menengah.

Pandemi COVID-19 yang sedang ber-
langsung akan memiliki dampak negatif 
yang besar pada perekonomian Indonesia, 
menekan sektor fiskal, dan mengancam 
pencapaian hasil-hasil pembangunan. Per-
tumbuhan PDB pada tahun 2020 diproyeksi-
kan akan menjadi yang terendah sejak krisis 
keuangan 1997 yang berisiko membalikkan 
hasil kemajuan yang telah dicapai Indonesia 
dalam penurunan angka kemiskinan dalam 
beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara 
diproyeksikan akan turun tajam di akibatkan 
oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih ren-
dah dan insentif pajak yang diberikan dalam 
mendukung perekonomian, dan akan tetap 
menantang dalam jangka menengah di te-
ngah proyeksi harga komoditas yang lemah. 
Kenaikan pembayaran bunga utang akan 
menyebabkan turunnya belanja pada sektor 
prioritas ditengah berkurangnya total sum-
ber daya anggaran. Dengan demikian, upaya 
dalam menutup kesenjangan sumber daya 
manusia dan infrastruktur menjadi lebih su-
lit dengan ruang fiskal yang lebih rendah dan 
tantangan-tantangan fiskal yang muncul. Ini 
menggarisbawahi pentingnya mempercepat 
reformasi kebijakan pajak dan belanja yang 
sangat dibutuhkan untuk menciptakan ru-
ang fiskal dalam rangka mendukung belanja 
pembangunan.

Tinjauan Belanja Publik (Public 
Expenditure Review (PER)) ini bertujuan 
untuk membantu Pemerintah Indonesia 
mengidentifikasi hambatan utama terha-
dap belanja publik yang efisien dan efektif 
dan memberikan rekomendasi untuk me-
ningkatkan kualitas belanja dalam mencapai 
tujuan pembangunan Indonesia. Laporan ini 
merupakan hasil dari program bersama dan 
kolaborasi erat antara Bank Dunia dan Ke-
menterian Keuangan Republik Indonesia an-
tara tahun 2016 dan 2019 yang dipimpin oleh 
Direktorat Jenderal Anggaran, dan terdiri 
dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direkto-
rat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemen-
terian Keuangan, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ BAPPENAS.

Kami berharap laporan ini akan mem-
bantu pemerintah dalam mendesain dan 
mengimplementasikan kebijakan publik di-
mana Indonesia sedang menyiapkan tang-
gapan kebijakan dalam menghadapi pande-
mi COVID-19 dan langkah-langkah menuju 
pemulihan ekonomi, melalui alokasi sumber 
daya publik yang lebih baik, peningkatan 
lembaga penganggaran, dan peningkatan 
kebijakan sektoral untuk mencapai tujuan 
pembangunan Indonesia yang ambisius.
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D engan senang hati 
saya menyambut 
publikasi laporan 
Tinjauan Belanja 
Publik Indonesia 
(Indonesia Public 

Expenditure Review) ini. Laporan ini me-
rupakan hasil kolaborasi erat antara Bank 
Dunia dan Kementerian Keuangan, Kemen-
terian Perencanaan Pembangunan Nasional / 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
dan Kementerian/Lembaga terkait selama 
beberapa tahun terakhir. Temuan awal dari 
laporan ini dan serangkaian lokakarya teknis 
telah memberikan masukan bagi penyusun-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) sejak tahun 2017. Ini adalah lapor-
an penting yang menunjukkan bagaimana 
kita dapat meningkatkan kualitas belanja di 
lembaga-lembaga Pemerintah, meningkat-
kan kinerja anggaran baik di tingkat Peme-
rintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah 
Daerah. Transfer daerah menjadi sangat pen-
ting karena Pemerintah Daerah bertanggung 
jawab atas sebagian besar belanja di sektor-
-sektor kunci dalam menutup kesenjangan

sumber daya manusia dan infrastruktur dan 
mencapai target pembangunan.

Laporan ini memberikan banyak reko-
mendasi yang bermanfaat yang sejalan de-
ngan agenda Pemerintah dalam melakukan 
reformasi belanja di Kementerian/Lembaga. 
Pemerintah telah menerapkan beberapa re-
formasi penting, yang sejalan dengan laporan 
ini, yang mengarah pada perbaikan penting 
dalam orientasi belanja yang berpihak pada 
penduduk miskin melalui bantuan tunai 
yang tepat sasaran setelah dilakukannya re-
formasi subsidi energi, peningkatan alokasi 
anggaran untuk pendidikan anak usia dini, 
dan dimulainya transfer daerah berbasis ki-
nerja diantaranya dalam sektor kesehatan 
dan pendidikan.

Kementerian Keuangan sedang memu-
lai program jangka menengah untuk mening-
katkan orientasi kinerja anggaran dan trans-
fer daerah. Reformasi ini termasuk reformasi 
di bidang kesehatan untuk meningkatkan 
efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional dan 
mencapai sistem kesehatan terpadu di ting-
kat pusat dan daerah. Kami juga akan terus 
memperkuat sistem perlindungan sosial ter-

utama untuk menyinergikan program dan 
menyiapkan jaring pengaman sosial yang 
adaptif terhadap bencana dan guncangan. 
Dalam program pendidikan, kami akan 
memperkuat upaya kami untuk meningkat-
kan digitalisasi infrastruktur pendidikan dan 
kompetensi guru. Pendidikan anak usia dini 
dan koordinasi yang lebih baik antara pusat 
dan daerah masih akan menjadi inti dari as-
pek ini juga. Mengembangkan pengelolaan 
transfer daerah yang lebih efektif dan ber-
basis hasil juga merupakan prioritas utama.

Semangat reformasi belanja dan fis-
kal Indonesia sejalan dengan temuan dan 
rekomendasi dalam laporan ini. Keberlan-
jutan, efisiensi, dan efektivitas (berbasis 
hasil) adalah pilar dasar dalam merancang 
anggaran. Kami juga akan meningkatkan 
koordinasi dan kualitas data untuk penar-
getan yang lebih baik terutama dalam pe-
laksanaan anggaran dan program. Akhirnya, 
menciptakan ruang fiskal yang lebih besar 
selalu menjadi reformasi utama kami dalam 
upaya menghindari jebakan negara-negara 
berpenghasilan menengah (middle income 
trap). Kami berkomitmen untuk melaku-
kan reformasi dalam meningkatkan pene-
rimaan negara serta mendorong realokasi 
anggaran menuju program yang lebih pro-
duktif dan efektif.

Laporan ini juga sangat tepat waktu. 
Laporan ini menyoroti bidang-bidang refor-
masi dalam mengatasi pandemi COVID-19 
yang sangat mempengaruhi Indonesia dan 
upaya-upaya Pemerintah dalam mendukung 
pemulihan. Pemerintah telah menerapkan 
langkah-langkah untuk memperlambat 
penyebaran wabah dan mendukung per-
ekonomian melalui revisi Anggaran Pene-
rimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020. 
Ini akan berdampak pada posisi fiskal In-
donesia untuk tahun-tahun mendatang 
termasuk tingkat utang publik yang lebih 
tinggi, pembayaran bunga yang lebih tinggi, 
yang dapat mengakibatkan turunnya belanja 
pembangunan seiring dengan ketersediaan 
sumber daya yang semakin terbatas. Tetapi 
untuk memenuhi target pembangunan In-
donesia berarti kita harus melakukan belan-
ja yang lebih besar dan lebih baik, dengan 
menciptakan ruang fiskal yang lebih besar, 
bukan dengan ruang fiskal yang semakin 
sedikit. Ini berarti bahwa pasca COVID-19, 
kami akan melanjutkan upaya-upaya untuk 
meningkatkan penerimaan untuk belanja 
pembangunan.

Penghargaan saya kepada tim dari 
Pemerintah dan Bank Dunia yang telah 
berkontribusi terhadap laporan penting ini, 
dan kepada Pemerintah Swiss, Kanada, Uni 
Eropa, dan Australia atas kemurahan hati-
nya yang telah mendukung produksi laporan 
berkualitas tinggi ini.
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& Lingkungan 
Institusional

Laporan ini disusun dalam 3 
bagian yang menunjukkan 
tingkatan analisis yang berbeda. 

Bab Tinjauan Umum 
merupakan bab tersendiri yang 
menggabungkan keseluruhan 
analisis dan rekomendasi dari 
kesulurhan bab pada Bagian 1, 
2, dan 3. 

Bagian 1 berfokus pada 
linkungan kelembagaan yang 
merupakan kunci dalam 
mencapai pengelolaan belanja 
yang efektif yang terdiri dari 
bab-bab berikut: Pengelolaan 
Keuangan Publik, sistem transfer 
fiskal antarpemerintah, dan data 
untuk pembuatan kebijakan yang 
lebih baik. 

Bagian 2 membahas efisiensi 
dan efektifitas belanja sektoral 
yang berfokus pada modal 
manusia, terdiri dari bab-bab 
berikut: kesehatam, pendidikan, 
bantuan sosial, dan gizi. 

Bagian 3 membahas efisiensi 
dan efektifitas belanja sektoral 
yang berfokus pada infrastruktur, 
terdiri dari bab-bab berikut: jalan 
nasional, perumahan, pengelolaan 
sumber daya air, dan air minum 
dan sanitasi. Tiap bab diawali 
dengan sebuah kesimpulan 
atas pesan-pesan utama dan 
rekomendasi-rekomendasi.

Tentang
Laporan 1

02

01

03

04

Pengelolaan Keuangan 
Publik: Meningkatkan 
pengelolaan untuk 
belanja yang lebih 
berkualitas
6 9  –  1 0 2

Tinjauan Umum
9  –  6 8

Ringkasan Eksekutif
1  –  8

Reformasi sistem 
Transfer Fiskal antar 
Pemerintah untuk 
pelayanan yang lebih 
baik
1 0 3  –  1 2 4

Data untuk kebijakan 
yang lebih baik
1 2 5  –  1 3 6

Salinan laporan ini hanya 
mencakup Ringkasan Eksekutif 
dan bab Tinjauan Umum. Untuk 
membaca bab-bab lainnya, 
silakan klik pada tautan yang 
tersedia.

http://documents.worldbank.org/curated/en/154721588612658163/
http://documents.worldbank.org/curated/en/154721588612658163/
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Infrastruktur

Modal 
Manusia

2

3
10 11 12
Perumahan
2 2 9  –  2 4 8

Sumber  
daya air
2 4 9  –  2 6 6

Penyediaan 
air minum & 
sanitasi
2 6 7  –  2 8 1

09
Jalan 
Nasional
2 1 3  –  2 2 8

06

07

08

Pendidikan
1 6 7  –  1 9 0

Bantuan 
Social
1 9 1  –  2 0 4

Nutrisi
2 0 5  –  2 1 0

05
Kesehatan
1 3 9  –  1 6 6
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Eksekutif

1 Ringkasan Eksekutif



A rah pembangunan 
Indonesia menun-
jukkan kemajuan 
yang luar biasa 

dalam 20 tahun terakhir, didukung oleh 
stabilitas ekonomi makro dan pengelo-
laan fiskal yang hati-hati. Perekonomian 
bertumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen 
setiap tahun antara tahun 2000 dan 2018, 
sementara pendapatan nasional bruto (PNB) 
per kapita meningkat enam kali lipat dari 
AS$ 580 pada tahun 2000 menjadi AS$ 
3.840 pada tahun 2018.1 Sebagai hasilnya, 
Indonesia mencapai kemajuan besar dalam 
pemberantasan kemiskinan, turun dari 19,1 
persen pada tahun 2000 menjadi 9,4 persen 
dari jumlah penduduk pada Maret 2019. Pe-
ngelolaan fiskal yang hati-hati memainkan 
peranan penting dalam mendukung stabili-
tas dan pertumbuhan ekonomi makro. 

Dengan pendapatan yang lebih ting-
gi dan rata-rata akses layanan yang lebih 
baik, masyarakat Indonesia menjadi lebih 
sehat dan lebih berpendidikan. Akses ter-
hadap layanan dasar telah meningkat: antara 
tahun 2000 dan 2016, tingkat elektrifikasi 
meningkat dari 86,3 menjadi 97,6 persen. 
Akses rumah tangga terhadap layanan sum-
ber air minum dan sanitasi yang baik juga 
meningkat dari 49 dan 34 persen pada tahun 
2001, menjadi 73 dan 69 persen pada tahun 
2018. Akibatnya, hasil pembangunan manu-
sia juga meningkat. Antara tahun 2000 dan 
2017, tingkat harapan hidup meningkat dari 
66 tahun menjadi 69 tahun. Selama periode 
yang sama, kematian balita menurun dari 52 
menjadi 25 per 1.000 kelahiran hidup. Peme-
rintah Indonesia telah berhasil meningkat-
kan akses Pendidikan dengan meningkatkan 
angka partisipasi murni di tingkat pendidik-
an dasar dan menengah. 
Namun demikian, Indonesia masih meng-
hadapi kesenjangan modal manusia (hu-
man capital) dan infrastruktur yang 
besar yang menghambat daya saing dan 
kemampuannya untuk menciptakan la-
pangan kerja serta mengurangi kemiskin-
an dalam jangka menengah. Tingkat modal 
manusia Indonesia jauh di bawah aspirasi dan 
di bawah negara-negara setara lainnya. Me-
nurut Indeks Modal Manusia atau Human 
Capital Index (HCI)2 Bank Dunia untuk 

Indonesia, seorang anak yang lahir di Indo-
nesia saat ini hanya akan menjadi 53 persen 
produktif ketika ia tumbuh dewasa jika ia 
dapat menikmati pendidikan lengkap dan 
kesehatan secara penuh.3 Selanjutnya, ku-
rangnya investasi selama bertahun-tahun te-
lah menyebabkan defisit infrastruktur yang 
besar. Stok barang modal (capital stock) pe-
merintah Indonesia per kapita hanya seper-
tiga dari negara-negara berkembang lainnya, 
yang menunjukkan adanya kesenjangan da-
lam aset infrastruktur yang diperkirakan se-
besar sekitar AS$ 1,6 triliun.4 Terdapat pula 
kesenjangan geografis dan ketidakmerataan 
pendapatan yang terkait dengan penyediaan 
layanan dasar dan hasilnya. Hanya 49 persen 
masyarakat Indonesia di kuintil pengeluaran 
terendah yang memiliki akses ke fasilitas sa-
nitasi yang lebih baik, dibandingkan dengan 
87 persen di kuintil teratas.5 Rumah tangga 
miskin memiliki angka kematian bayi dan 
anak dua kali lipat dari rumah tangga kaya, 
sementara terdapat perbedaan besar dalam 
prevalensi stunting pada anak balita. 

Pandemi COVID-19 yang sedang 
berlangsung pada tahun 2020 memba-
wa risiko terhadap pencapaian hasil-
-hasil pembangunan dan akan membuat 
usaha-usaha untuk menutupi kesenjangan 
sumber daya manusia dan infrastruktur 
menjadi lebih sulit dengan ruang fiskal 
yang lebih kecil. Pertumbuhan PDB pada 
tahun 2020 diproyeksikan akan menjadi 
yang terendah sejak krisis keuangan tahun 
1997 dan beresiko merusak semua kemaju-
an yang telah dicapai Indonesia dalam penu-
runan angka kemiskinan selama tujuh tahun 
terakhir. Pemotongan belanja infrastruktur 
publik untuk mengakomodasi respons ter-
hadap Pandemi COVID akan menyebabkan 
keterlambatan dalam pembangunan infra-
struktur. Defisit anggaran yang lebar dan 
tambahan pengeluaran pada bagian pembi-
ayaan keuangan akan menyebabkan lonjakan 
yang signifikan pada rasio utang terhadap 
PDB dari tahun 2020 dan seterusnya, se-
mentara penerimaan negara diproyeksikan 
akan tetap jauh di bawah angka tahun 2018 
tanpa adanya reformasi penerimaan negara 
yang signifikan. Belanja pembayaran bunga 
yang meningkat dalam pagu anggaran yang 
berkurang akan menekan belanja prioritas 

untuk kesehatan, bantuan sosial dan infra-
struktur. Mengingat keleluasan besar yang 
dimiliki oleh Pemerintah untuk melakukan 
re-alokasi anggaran lintas program dan lin-
tas Kementerian/Lembaga, penting untuk 
memastikan efisiensi, efektivitas dan peman-
tauan serta evaluasi yang tepat untuk belanja 
terkait COVID-19.

Pemulihan dari goncangan CO-
VID-19 dan menutup kesenjangan pem-
bangunan Indonesia akan membutuhkan 
sumber daya yang signifikan. Total belanja 
publik relatif lebih rendah dibandingkan de-
ngan kebutuhan belanja negara. Karena itu 
Indonesia perlu segera meningkatkan ruang 
fiskal dan sumber daya keseluruhan dengan: 
(i) meningkatkan mobilisasi penerimaan do-
mestik, khususnya pemungutan pajak; dan 
memobilisasi pembiayaan infrastruktur dari 
sektor swasta (ii) meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas belanja publik untuk memaksi-
malkan dampaknya terhadap hasil-hasil 
pembangunan - yang merupakan fokus dari 
laporan ini-; dan (iii) memungkinkan dilaku-
kannya pinjaman secara hati-hati oleh peme-
rintah pusat dan daerah (Pemda/Pemprov).

Kajian Belanja Publik ini (Public 
Expenditure Review, PER) ini bertujuan 
untuk membantu Pemerintah Indonesia 
mengidentifikasi kendala-kendala uta-
ma dalam belanja publik yang efisien dan 
efektif dan memberikan cara-cara untuk 
meningkatkan kualitas belanja untuk 
merealisasikan tujuan pembangunan In-
donesia. Belanja publik adalah kontributor 
penting untuk menutup kesenjangan pem-
bangunan Indonesia, baik melalui pengelu-
aran langsung maupun melalui penciptaan 
lingkungan yang tepat untuk menarik in-
vestasi swasta untuk membantu menutup 
kesenjangan tersebut. PER ini mencakup 
topik-topik berikut: Pengelolaan Keuangan 
Publik, Transfer Fiskal Antar Pemerintah, 
dan data dalam perumusah kebijakan yang 
lebih baik (lingkungan kelembagaan), dan 
sektor-sektor: kesehatan, pendidikan dan 
bantuan sosial (modal manusia); jalan nasi-
onal, perumahan, pengelolaan sumber daya 
air, air bersih dan sanitasi (infrastruktur). 
Analisa ini mengevaluasi kualitas belanja 
publik Indonesia menggunakan kerangka 
berikut ini: 

1 Menggunakan metode 
Atlas. 

2 Lihat http://www.
worldbank.org/en/
publication/human-capital

3 Indeks Modal Manusia 
atau Human Capital Index 
(HCI) mengukur kontribusi 
kesehatan dan pendidikan 
terhadap produktivitas 
generasi pekerja berikutnya. 
Negara-negara dapat 
menggunakannya untuk 
menilai berapa banyak 
penurunan pendapatan 
yang mereka alami 
sebelumnya karena adanya 
kesenjangan modal manusia, 
dan seberapa cepat mereka 
dapat mengubah kerugian 
ini menjadi keuntungan jika 
mereka bertindak sekarang. 

4  Menggunakan basis 
data IMF PIMA yang 
terdapat di https://www.
imf.org/external/np/
fad/publicinvestment/. 
Didefinisikan sebagai 
perbedaan stok modal 
publik per kapita antara 
rata-rata negara yang 
sedang berkembang dengan 
Indonesia dikalikan dengan 
jumlah penduduk Indonesia.

5  Perhitungan staf Bank 
Dunia berdasarkan Survei 
Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas), (BPS, 2017).
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manajemen data untuk mengelola kualitas 
belanja public yang lebih baik. Analisa dan 
ringkasan di Bagian 1 mengacu pada analisa 
efisiensi dan efektivitas belanja di tujuh sek-
tor: kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosi-
al dengan sorotan mengenai gizi dan stunting 
(modal manusia), jalan nasional, perumahan, 
pengelolaan sumber daya air dan pasokan air 
minum dan sanitasi (infrastruktur).

Rendahnya kapasitas peningkat-
an pendapatan membatasi keseluruhan 
pagu belanja (spending envelope). Ma-
najemen fiskal Indonesia yang berhati-hati 
telah berkontribusi terhadap peningkatan 
kredibilitas kebijakan fiskal, sebagaimana 
diakui oleh beberapa peningkatan pering-
kat hutang negara menjadi investment grade. 
Defisit anggaran dengan rata-rata 1,5 persen 
dari PDB antara tahun 2000 dan 2019, dan 
rasio utang publik terhadap PDB turun dari 
83 persen dari PDB pada 2000 menjadi 30,2 
persen dari PDB pada 2019. Angka rata-rata 
ini jauh di bawah ambang batas hukum un-
tuk defisit anggaran (3 persen dari PDB) dan 
utang publik (60 persen dari PDB). Namun, 
pada 16,6 persen dari PDB (2018), pengeluar-
an pemerintah termasuk pemerintah daerah 
Indonesia adalah sekitar setengah dari rata-
-rata negara berkembang lainnya. Ini karena 
rasio pajak terhadap PDB Indonesia rendah, 
yaitu 9,8 persen dari PDB pada tahun 2019, 
yang menyebabkan rendahnya pengumpul-
an pendapatan secara keseluruhan. Selain itu, 
fleksibilitas anggaran pemerintah pusat diba-
tasi oleh aturan pengeluaran yang kaku pada 
belanja mengikat yang merupakan dua per-
tiga dari anggaran pemerintah pusat. Selain 
itu, bagian yang cukup besar dari pendapatan 
(14 persen) dan pengeluaran (8 persen) masih 
terpengaruh volatilitas harga minyak dan gas.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal 
memiliki dampak positif pada penurun-
an angka kemiskinan dan ketimpangan. 
Setelah memperhitungkan berbagai instru-

men kebijakan fiskal — bantuan langsung/
transfer, pajak tidak langsung dan subsidi, 
serta bantuan langsung dalam bentuk natura, 
seperti kesehatan dan pendidikan — koefi-
sien Gini menurun sebesar 3,4 poin di tahun 
2017 (dari 40,3 ke 36,9). Ini merupakan per-
baikan dari tahun 2012, dimana instrumen 
kebijakan fiskal hanya mampu menurunkan 
angka koefisien Gini sebesar 2,9 poin. Be-
berapa perubahan kebijakan berkontribusi 
pada perbaikan ini: (i) penurunan belanja 
subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan 
regresif; (ii) perluasan cakupan dan pening-
katan besar manfaat Program Keluarga Ha-
rapan (PKH) atau bantuan langsung tunai 
bersyarat; (iii) perubahan Rastra yang masih 
berjalan, program subsidi beras yang tidak 
tepat sasaran, dan konversi berikutnya ke 
Sembako (Program Sembako murah), sebe-
lumnya dikenal dengan BPNT, sistem kupon 
tanpa uang tunai untuk bantuan makanan; 
dan (iv) mempertahankan progresifitas re-
latif dari manfaat pendidikan dan kesehat-
an dalam bentuk natura yang diterima oleh 
orang perorangan yang mengakses layanan 
publik pendidikan dan kesehatan. 

Reformasi subsidi energi, dan akibat 
dari realokasi belanja untuk infrastruktur 
dan bantuan sosial, telah meningkatkan 
efisiensi alokasi belanja secara keseluruh-
an, tetapi tingkat belanja masih belum 
mencukupi di berbagai sektor. Reformasi 
subsidi energi pada tahun 2014-15 menye-
babkan pergeseran penting dalam belanja 
dari subsidi energi yang regresif ke investasi 
yang lebih tinggi pada modal manusia dan 
fisik. Belanja di bidang prioritas meningkat 
dari 8,5 persen dari anggaran umum peme-
rintah (2012-14) menjadi 9,8 persen (2018) 
untuk infrastruktur, dari 2,8 persen menjadi 
4,8 persen untuk kesehatan, dan dari 1,9 per-
sen menjadi 2,3 persen untuk bantuan sosial. 
Akan tetapi belanja tetap tidak cukup dan 
relatif rendah dibandingkan dengan target 

Struktur laporan iniGAMBAR RE.1.

1

2

3

Keberlanjutan & 
kecukupan belanja
Apakah tingkat belanja publik Indonesia 
berkelanjutan dan mencukupi untuk 
mengatasi tantangan pembangunan 
Indonesia, baik secara agregat maupun di 
masing-masing sektor?

Efisiensi belanja

Apakah sumber daya publik telah diguna-
kan secara efektif untuk mencapai tujuan 
pembangunan Indonesia? 

Apakah sumber daya publik telah digu-
nakan secara efisien dalam memberikan 
pelayanan masyarakat, mis., dialokasikan 
untuk intervensi 'tepat', dengan bauran 
masukan yang 'tepat' dan dengan biaya per 
unit yang optimal?

Efektivitas belanja

Tinjauan umum: belanja secara agregat, keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas

Tinjauan umum
&

Modal manusia

Pengelolaan Keuangan Publik: Meningkatkan pengelolaan untuk belanja yang lebih berkualitas

Reformasi sistem Transfer Fiskal antar Pemerintah untuk pelayanan yang lebih baik

Data untuk kebijakan yang lebih baik

Nutrisi

Kesehatan Pendidikan Bantuan 
sosial

Sumber  
daya air

Penyediaan air 
minum & sanitasi

Jalan 
nasional

Perumahan

BAGIAN 1

BAGIAN 2 BAG IA N 3

 Sumber: penulis

6  Menggunakan sebuah 
alternatif, definisi yang lebih 
luas terhadap penerimaan 
pajak dilakukan oleh 
Kementerian Keuangan, 
yang mengikutkan 
penerimaan bukan pajak 
dari sektor minyak dan 
gas, rasio akan menjadi 11.4 
persen, yang juga masih 
rendah

7  Definisi bantuan sosial 
tidak termasuk subsidi dan 
Dana Desa.

Laporan ini dibagi menjadi tiga ba-
gian: Bagian 1 mencakup belanja publik 
Indonesia secara agregat dan lingkungan 
kelembagaan, yang memberikan instru-
men untuk meningkatkan kualitas belan-
ja; Bagian 2 mencakup pengeluaran untuk 
modal manusia dan Bagian 3 mencakup 
belanja pada infrastruktur (Gambar RE. 
1). Laporan ini dimulai dengan analisa kecu-
kupan dan keberlanjutan, efisiensi, dan efek-
tivitas belanja fiskal secara agregat, kemudian 
menganalisa instrumen kelembagaan utama 
bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkat-
kan kualitas belanja: pengelolaan keuangan 
publik dan transfer fiskal ke Pemda, serta 

1
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Infrastruktur
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dan kebutuhan pembangunan Indonesia dan 
dibandingkan dengan negara-negara yang 
setara. Di bidang kesehatan, misalnya, Indo-
nesia membelanjakan hanya 1,4 persen dari 
PDB, setengah dari rata-rata yang dihabis-
kan oleh negara berpenghasilan menengah 
ke bawah. Untuk bantuan sosial, Indonesia 
membelanjakan 0,7 persen dari PDB,7 jauh 
lebih sedikit dari rata-rata negara berpeng-
hasilan menengah ke bawah.

Belanja program-program bantuan 
sosial telah menjadi lebih efisien, tetapi 
efisiensi belanja tetap menjadi tantangan 
di bidang-bidang prioritas lainnya. Target 
yang lebih baik, program-program yang le-
bih efektif seperti PKH (Program Keluarga 
Harapan, bantuan tunai bersyarat) menerima 
peningkatan belanja, sementara program-
-program yang kurang efektif seperti Rastra 

(Beras Sejahtera, beras bersubsidi untuk ma-
syarakat miskin) sedang dalam proses untuk 
dihapus. Namun demikian, dibidang lainnya 
sumber daya tidak selalu dialokasikan untuk 
intervensi yang paling efektif. Di bidang pen-
didikan dan kesehatan, intervensi-intervensi 
dengan dampak tertinggi belum mendapat-
kan prioritas. Misalnya, walaupun manfaat in-
vestasi yang sudah terbukti dalam pendidikan 
dan pengembangan anak usia dini (PAUD), 
belanja untuk PAUD di bidang pendidikan te-
tap rendah. Di bidang kesehatan, baik di ting-
kat pusat maupun daerah, belanja dan layanan 
diarahkan untuk perawatan episodik kuratif 
(pengobatan) daripada untuk intervensi pre-
ventif yang hemat biaya. Dalam sub-bidang 
infrastruktur, belanja untuk konstruksi baru 
dan administrasi lebih diprioritaskan diban-
dingkan dengan operasi dan pemeliharaan 

(operation and maintenance, O&M), teru-
tama untuk irigasi serta air minum dan sani-
tasi. Selain itu, kebijakan sektoral dan sistem 
layanan yang kurang efisien menghambat 
perbaikan hasil-hasil pembangunan, seperti 
kurangnya orientasi kinerja dalam belanja 
pendidikan, lemahnya koordinasi belanja di 
bidang pasokan air minum, keputusan peren-
canaan perumahan yang buruk, dan kewajib-
an kontinjensi di bidang infrastruktur, teruta-
ma di sektor jalan nasional. Namun demikian, 
upaya-upaya sedang dilakukan untuk mem-
perbaiki kebijakan sektoral, misalnya dalam 
pendidikan (dengan lebih banyak program 
yang berorientasi pada kinerja) dan pasokan 
air bersih, dan ada perbaikan pelaksanaan 
anggaran dan sistem layanan bantuan sosi-
al, dan sektor jalan nasional dengan kontrak 
berbasis kinerja.

Selain itu, dampak dari belanja publik untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik dibatasi oleh kendala sistemik 
lintas sektoral. Meskipun setiap sektor memiliki program dan tantangan yang unik, ada beberapa masalah lintas 
sektoral yang umumnya menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas belanja di Indonesia. Masalah-masa-
lah tersebut adalah: 

Tantangan 
Pengelolaan 
Keuangan Publik 
(Public Financial 
Management, 
PFM)

Tantangan 
koordinasi 
antarlembaga 
dan antar tingkat 
pemerintahan

Transfer fiskal 
ke Pemda tidak 
mendorong 
perbaikan kinerja

1

2

3

Meskipun telah banyak kemajuan dalam PFM, misalnya, proses perencanaan lima tahunan yang kuat 
dan upaya-upaya meningkatkan akurasi proyeksi penerimaan, masih ada hambatan sistemik di semua 
sektor. Hambatan sistemik dimulai dari ketidak-konsistenan antara arsitektur perencanaan, arsitektur 
penganggaran, kerangaka pengelolaan kinerja, dan struktur orgranisasi pemerintah. Konsep Money 
follow program tidak dapat sepenuhnya dijalankan karena program-program dalam struktur perencanaan 
disusun berdasarkan prioritas rencana nasional sedangkan struktur penganggaran disusun berdasarkan 
struktur organisasi. Hambatan selanjutnya yaitu pelaksanaan kerangka kerja logis yang masih belum 
optimal, walaupun kerangka intervensi logis sudah ada dalam peraturan. Definisi keluaran dan hasil tidak 
disebutkan dengan jelas. Praktek Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) juga masih belum 
dilengkapi dengan batas atas anggaran top-down jangka menengah dari Kementerian Keuangan kepada 
Kementerian/Lembaga (KL) yang akan digunakan sebagai arahan dalam menyiapkan perencanaan be-
lanja. Visibilitas yang jelas terhadap batas anggaran bisa memunculkan kompetisi terhadap sumber daya, 
pengkajian terhadap usulan-usulan dan alokasi strategis sumberdaya. Akhirnya, meskipun pemantauan 
(monitoring) dilakukan tetapi terfragmentasi (terpisah-pisah), seringkali bersifat duplikasi dan sebagian 
besar terfokus pada pemantauan tingkat penyerapan, bukan pada pengukuran dampak dari belanja.

Tantangan koordinasi dan fragmentasi di antara lembaga-lembaga pusat membatasi efektivitas pro-
gram-program utama pemerintah seperti JKN (jaminan kesehatan nasional) dan program-program 
bantuan sosial dalam mencapai tujuan mereka. Desentralisasi menimbulkan tantangan tambahan bagi 
akuntabilitas dan pemantauan lembaga-lembaga di tingkat pusat. Masalah koordinasi lebih bermasalah 
untuk program-program yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan pusat. 

Meskipun ada perbaikan, transfer fiskal masih belum dialokasikan dengan cara yang dapat mengurangi 
ketimpangan antara provinsi dan kabupaten, atau mendorong perbaikan dalam pemberian layanan. 
Pemerintah Indonesia telah meletakkan fondasi untuk memperkuat “kontrak sosial fiskal” antara 
masyarakat dan Pemerintah Daerah, tetapi perlu meningkatkan otonomi Pemda dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah pada saat bersamaan meminta pertanggungjawaban mereka untuk belanja yang 
efisien dan efektif. 

KENDALA SISTEMIK
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Sistem data dan 
informasi yang 
tidak memadai

Kendala terhadap 
peran serta sektor 
swasta

4

5

Data fiskal dan data keluaran (output) dan hasil (outcome) sektor adalah kunci dalam mengukur dan 
mendorong kinerja pemerintah yang efektif. Namun demikian, data belanja Pemda yang konsisten dan 
kredibel berdasarkan fungsi masih kurang memadai, sehingga sulit untuk mengevaluasi efisiensi belanja 
daerah disektor. Data keluaran dan hasil tersedia untuk beberapa sektor, tetapi tidak digunakan secara 
konsisten dan berkualitas buruk. Bahkan ditingkat pemerintah pusat, ada keterbatasan dalam melacak 
kualitas belanja di bidang-bidang prioritas seperti kesehatan dan pendidikan, karena data tidak dibagi 
and tidak terintegrasi antar lembaga dan kementerian, juga tidak disusun untuk menghasilkan analisa 
yang bermakna. 

Walaupun kerangka kerja pengaturan dan organisasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) sudah 
terbentuk, sektor swasta masih menghadapi tantangan ketika ingin berinvestasi dalam infrastruktur. Di 
bidang air bersih, sebagian besar perusahaan daerah air minum (PDAM) menghadapi kendala regulasi 
dalam menerapkan tarif pemulihan biaya dan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk berinvestasi 
infrastruktur baru. Tantangan koordinasi antara pusat dan daerah juga mempengaruhi upaya pemerintah 
daerah untuk memobilisasi investasi sektor swasta ke PDAM. Di bidang perumahan, program subsidi 
yang ada saat ini mengakibatkan hengkangnya sektor swasta dengan menawarkan tingkat bunga yang 
jauh lebih rendah. Di sektor jalan nasional, Pemerintah Indonesia mengandalkan badan usaha milik 
negara (BUMN) untuk mempercepat penyelesaian Program Pembangunan Jalan Bebas Hambatan. 
Walaupun strategi ini telah membantu badan pengatur jalan tol (BPJT) melampaui targetnya untuk 
jalan bebas hambatan, strategi tersebut bukan opsi yang paling berkelanjutan secara finansial atau tidak 
efisien untuk mengembangkan ruas jalan tol yang tersisa, yang tidak layak secara finansial. 

LANGKAH ke DEPAN

Untuk terus meningkatkan kualitas belanja pemerintah dan hasil-hasil pembangunan, Pemerintah Indonesia 
dapat mempertimbangkan opsi kebijakan berikut ini: (i) meningkatkan ruang fiskal untuk meningkatkan belanja 
yang lebih besar pada sektor-sektor prioritas; (ii) mengatasi kendala sistemik terhadap efisiensi dan efektivitas 
belanja, dan iii) mengatasi kendala-kendala spesifik sektoral terhadap efisiensi dan efektivitas belanja. 

1 Meningkatkan ruang fiskal untuk peningkatan belanja 
publik di sektor prioritas

Meningkatkan penerimaan pajak secara 
lebih baik dan lebih banyak. Untuk me-
ningkatkan penerimaan, Pemerintah In-
donesia harus memprioritaskan reformasi 
yang memperluas basis pajak untuk pajak 
konsumsi (PPN) dan pajak penghasilan 
(PPh) utama untuk meningkatkan progre-
sivitas pajak dan mencapai tujuan kesehatan. 
Pemerintah juga harus memperbaiki admi-
nistrasi pajak untuk meringkankan beban 
pembayaran pajak, yang akan mendorong 
peningkatan kepatuhan sukarela. Mening-
katkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) akan 
menyediakan tambahan pendanaan  untuk 
belanja daerah. Reformasi sistem peneri-
maan bukan-pajak juga akan memobilisasi 
tambahan pendapatan.

Melakukan realokasi lebih lanjut terha-
dap belanja dari program-program sub-
sidi energi dan pupuk yang tidak efisien 
untuk memberikan tambahan ruang fis-
kal. Diperkirakan masyarakat miskin dan 
rentan hanya menerima sekitar 21 persen 
subsidi minyak tanah dan LPG, 3 persen 
subsidi solar dan 15 persen subsidi listrik. 
Dengan menghapus subsidi-subsidi erener-
gi ini akan menghemat belanja sebesar 0,7 
persen dari PDB per tahun (menggunakan 
data tahun 2017). Menghapus subsidi pu-
puk akan menciptakan ruang untuk belanja 
yang lebih efisien, efektif dan berimbang di 
sektor pertanian, karena subsidi ini memiliki 
opportunity cost yang besar

Memberikan ganti rugi kepada 40 per-
sen penduduk termiskin untuk mengatasi 
dampak dari reformasi tersebut. Sebuah 
ilustrasi simulasi reformasi subsidi energi 
(memotong belanja sebesar 0.7 persent dari 
PDB per tahun), menghapus pengecualian 
PPN dan menaikkan tarif cukai tembakau 
(meningkatkan penerimaan sebesar 1.1 
persen dari PDB per tahun), sementara itu 
menggantikan dampak pengencualian PPN 
dan reformasi subsidi energu pada 40 per-
sen penduduk dengan bantuan tunai yang 
tepat sasaran (biayanya sebesar 0.5 persen 
dari PDB), yang akhirnya akan menyisakan 
dampak fiskal bersih yang positif sebesar 1.3 
persen dari PDB setiap tahunnya.

Untuk mencapai target pembangunan di sektor-sektor prioritas, seperti disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN), Indonesia perlu meningkatkan ruang fiskal untuk tambahan belanja sebesar lebih dari 4 persen dari PDB pada 
tahun 2024 (Skenario pra-COVID). Penting untuk menciptakan ruang fiskal untuk belanja prioritas namun masih tetap dalam 
aturan fiskal melalui reformasi pajak dan belanja. Upaya-upaya untuk meningkatkan ruang fiskal bahkan semakin penting, karena 
rasio penerimaan terhadap PDB masih tersendat dan lebih rendah dari tahun 2018 dalam jangka menengah, akibat dari lambatnya 
pemulihan harga-harga komoditas paska-COVID-19 dan dampak permanen dari pemotongan tarif pajak penghasilan perusahaan 
dari 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2020 dan pemotongan lebih lanjut menjadi 20 persen di tahun 2022. Reformasi-reformasi 
ini, yang membutuhkan upaya berkelanjutan dalam jangka menengah, dapat mendatangkan tambahan ruang fiskal untuk belanja 
prioritas, akan membuat berkurangnya anggaran yang terekspos fluktuasi harga komoditas dan membuat anggaran lebih fleksibel.
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2 Mengatasi kendala sistemik terhadap efisiensi 
dan efektivitas belanja lintas sektoral

Utamakan kualitas keluaran dan hasil 
(output dan outcome) daripada hanya ku-
antitas dalam merancang sasaran pemba-
ngunan dalam perencanaan nasional dan 
sektoral dan memonitor di sepanjang ran-
tai hasil sehingga kinerja yang kurang baik 
dapat diidentifikasi dan ditangani, sehingga 
hasil-hasil sektoral lebih memungkinkan 
untuk dapat dicapai.

Prioritaskan program-progarm dan in-
tervensi-intervensi yang lebih efektif di 
dalam sektor dengan melakukan re-aloka-
sikan belanja dari intervensi yang kurang 
produktif. Di bidang kesehatan dan pen-
didikan: alihkan sumber daya ke perawatan 
preventif dan PAUD; pengelolaan sumber 
daya air, serta air bersih dan sanitasi: lebih 
berfokus pada pemeliharaan untuk meng-
hindari masalah rehabilitasi dan keselamat-
an yang lebih mahal di kemudian hari; dan 
sektor perumahan: mengalihkan sumber 
daya ke program-program yang lebih efisi-
en dan tepat sasaran. Memperkuat sistem 
pemantauan dan evaluasi (monitoring and 
evaluation, M&E) sangatlah penting dalam 
mendukung evaluasi berbasis bukti dari pro-
gram-program yang berjalan dengan baik 
dan yang tidak.

Perkuat Pengelolaan Keuangan Publik 
(PKP) untuk meningkatkan kualitas dan 
efektivitas belanja pemerintah dengan me-
ningkatkan koordinasi antara Kemenkeu dan 
Bappenas dalam menyelaraskan perencana-
an dan penganggaran, memperkuat pelak-
sanaan pendekatan money follow program 
(anggaran berbasis program), memperkuat 
perspektif jangka menengah dalam peren-
canaan dan penganggaran, meningkatkan 
konsep-konsep “logika intervensi (interven-
tion logic)” dalam desain program/kinerja, 
lanjutkan beralih pada perubahan anggaran 
tahun berjalan yang lebih kecil dan lebih 
sedikit, baik untuk revisi anggaran tengah 
tahun di dalam APBN-P maupun pembloki-
ran anggaran secara mandiri, memperkuat 
‘lingkungan manajemen kinerja’ yang akan 
mendorong dan mendukung belanja berku-
alitas di sektor publik, dan memungkinkan 
sistem penganggaran berbasis kinerja yang 
disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan 

proses fiskal yang secara signifikan terdesen-
tralisasi. Karena sebagian besar anggaran ta-
hun 2020 telah direalokasi untuk mengatasi 
COVID-19, ada kebutuhan untuk menelusuri 
alokasi, belanja dan hasil-hasil belanja yang 
berkaitan dengan COVID-19. Kementerian 
Keuangan dapat memperkenalkan klasifikasi 
sub-ekonomi yang baru dan kode program 
untuk belanja COVID-19 untuk dapat mela-
kukan penelusuran yang dimaksud. Sebuah 
dasbor digital dapat dibuat untuk menyedi-
akan informasi real-rime terhadap belanja 
dan keluaran-keluaran yang berhubungan 
dengan respons COVID-19.

Tingkatkan koordinasi antara lembaga-
-lembaga pusat, dan antara pemerintah 
pusat dan daerah untuk memberikan la-
yanan yang lebih baik, dengan meningkat-
kan integrasi dan konvergensi program, ser-
ta berbagi data di antara program-program 
prioritas nasional utama seperti bantuan so-
sial dan jaminan kesehatan nasional (JKN), 
dan dengan meningkatkan koordinasi peme-
rintah pusat dan daerah dalam pembuatan 
kebijakan, pengambilan keputusan investasi, 
dan pelaksanaan program. 

 Lakukan reformasi sistem transfer dae-
rah untuk mendorong peningkatan pe-
nyediaan layanan, dengan menggunakan 
prinsip-prinsip berikut ini: keseimbangan 
vertikal (menyelaraskan tingkat otonomi 
penerimaan dengan tanggung jawab be-
lanja daerah, dan memberi insentif kepada 
daerah-daerah untuk meningkatkan upaya 
pemungutan pajak), keseimbangan horison-
tal (misalnya, mengubah formula pemerata-
an fiskal menuju pendekatan berdasarkan 
per-orang disertai dengan strategi transisi 
untuk membatasi dampak bagi daerah yang 
merugi, menjadikan DAK lebih terintegrasi 
dalam proses anggaran daerah dan dapat 
diprediksi) dan efisiensi (melakukan pilot 
transfer yang berorientasi kinerja). 

Kumpulkan data yang lebih baik dan ting-
katkan manajemen sistem informasi. Hal 
ini akan membutuhkan perbaikan pengum-
pulan data dan pengelolaan sistem informasi, 
bersamaan dengan penerapan Bagan Akun 
Anggaran Daerah yang baru, yang akan me-

letakkan dasar untuk evaluasi belanja daerah 
yang lebih baik di masa depan. Namun de-
mikan, melakukan reformasi ini merupakan 
tugas yang besar. Di tingkat pusat, kemen-
terian-kementerian harus mengumpulkan 
dan melaporkan data output dan outcome 
yang telah ditetapkan sebelumnya di selu-
ruh bidang dan integrasikan data ini dengan 
platform umum yang dapat digunakan un-
tuk meningkatkan layanan dan penetapan 
sasaran program oleh semua tingkat peme-
rintahan. Akhirnya, data harus digunakan 
untuk mendorong kinerja yang lebih baik, 
memungkinkan peningkatan akuntabilitas 
dari atas ke bawah (top-down) dan dari ba-
wah ke atas (bottom-up). 

Perbaiki lingkungan untuk menarik lebih 
banyak pembiayaan sektor swasta untuk 
infrastruktur. Ini akan membutuhkan pe-
nerapan rekomendasi dari InfraSAP8 un-
tuk memperkuat kerangka peraturan KPS, 
mengubah insentif BUMN, memperbaiki 
mekanisme penetapan harga dan memperda-
lam pasar modal. Selain itu, diperlukan refor-
masi sektoral: di sektor jalan, meningkatkan 
investasi sektor swasta untuk pembangunan 
jalan bebas hambatan; di bidang perumahan, 
mendukung pengembangan kerangka kerja 
KPS untuk mendukung akses terhadap tanah 
yang terjangkau dan berlokasi baik untuk 
pengembangan perumahan yang terjangkau 
di pusat-pusat kota, dan mengintegrasikan 
perumahan yang terjangkau sebagai bagian 
dari perencanaan strategis infrastruktur dan 
pengembangan lahan Pemerintah Indone-
sia saat ini dengan mendorong masuknya 
pembangunan perumahan yang terjangkau 
dalam konsep Pembangunan Berorientasi 
Transit (Transit-Oriented Development, 
TOD); di bidang penyediaan air minum dan 
sanitasi, mendukung pendapatan yang me-
madai untuk PDAM melalui tarif pemulihan 
biaya penuh dan berbagai sumber pembia-
yaan untuk investasi modal. Di bidang sum-
ber daya air, memperkenalkan Kemitraan 
Pemerintah-BUMN (KPBU) untuk meng-
identifikasi mekanisme pendapatan untuk 
menyediakan mekanisme pembiayaan al-
ternatif jangka panjang untuk memelihara 
sistem irigasi. 

8 “Program Penilaian 
Bidang Infrastruktur 
Indonesia (Indonesia Sector 
Infrastructure Assessment 
Program)”, Bank Dunia, Juni 
2018. Belum dipublikasikan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut ini 
untuk mengatasi kendala sistemik: 
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3 Mengatasi hambatan di 
sektor terhadap efisiensi dan 
efektivitas belanja

Mengatasi hambatan sektoral juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi belanja dengan meningkatkan rancangan dan pelaksanaan program-program 
sektoral utama (Tabel RE. 1) 

Tekankan pada kualitas 
daripada kuantitas / 
prioritaskan program yang 
lebih efektif

Tingkatkan koordinasi lintas / 
antar tingkat pemerintahan

Kumpulkan data 
dengan lebih baik lagi 
dan tingkatkan sistem 
informasi

Atasi kekurangan pembiayaan

Kesehatan Perkenalkan paket manfaat 
eksplisit untuk JKN yang sesuai 
dengan sumber daya yang 
tersedia

Sumber daya sasaran (sumber 
daya manusia untuk kesehatan 
atau SDM-K) untuk penduduk 
yang akan mendapat manfaat 
yang paling besar seperti daerah 
dengan kepadatan rendah di 
mana sektor swasta tampaknya 
tidak beroperasi

Ubah sistem perawatan 
kesehatan untuk dapat 
menangani kebutuhan perawatan 
jangka panjang pada pasien yang 
berusia lebih tua dan pasien 
dengan kondisi kronis

Atasi fragmentasi pembiayaan 
di antara pemerintah pusat dan 
Pemda

Tingkatkan tata kelola 
dan akuntabilitas dengan 
memperkenalkan kajian tahunan 
bidang kesehatan

Perkuat pembiayaan berbasis 
kinerja untuk mendorong 
peningkatan dalam pemberian 
layanan kesehatan

Lakukan investasi sistem 
informasi kesehatan 
untuk meningkatkan 
pemantauan dan 
evaluasi (M&E) kinerja 
pengeluaran kesehatan

Pantau dan lacak 
belanja kesehatan 
yang diamanatkan oleh 
undang-undang

Gunakan data klaim JKN 
untuk menginformasikan 
dan meningkatkan 
pemberian layanan dan 
meningkatkan efisiensi

Tingkatkan belanja bidang kesehatan 
dengan menerapkan reformasi 
pembiayaan pada penerimaan & belanja, 
mis.:
- Meningkatkan penerimaan untuk 
bidang kesehatan melalui reformasi pajak 
tembakau
- Memperluas subsidi iuran JKN untuk 
pekerja informal untuk membawa sumber 
daya tambahan ke BPJS Kesehatan
- Perbarui iuran JKN berdasarkan analisis 
aktuaria.
- Atasi pembayaran rumah sakit yang 
tidak terbatas (open-ended)
- Terapkan cost-sharing untuk layanan 
yang tidak penting

Pendidikan Luncurkan Prakarsa Kualitas 
Pendidikan Nasional, yang 
didukung oleh tingkat politik 
tertinggi untuk meningkatkan 
akuntabilitas sektor pendidikan

Pastikan bahwa semua guru 
memiliki kompetensi pedagogis 
dan teknis yang tepat 
(Kemendikbud dalam merekrut 
guru PNS, dan Pemda serta 
sekolah dalam merekrut guru 
kontrak dan guru honorer)

Pastikan Pemda memiliki 
kapasitas keuangan dan 
kelembagaan yang memadai 
dalam menerapkan kebijakan 
pendidikan

Perkuat koordinasi dalam 
pengembangan PAUD, termasuk 
di pedesaan

Perkuat peran Pemda dalam 
membantu program BOS agar 
mencapai potensi sepenuhnya

Klarifikasi pihak yang 
bertanggung jawab untuk 
pelatihan & pengembangan guru

Tingkatkan pengumpulan 
/ ketersediaan data 
anggaran/fiskal 
pendidikan, termasuk 
meningkatkan 
pemantauan penggunaan 
dana TPG

Tingkatkan kapasitas 
pegawai negeri 
sipil Pemda untuk 
memanfaatkan data 
dalam pembuatan 
kebijakan 

Pastikan peningkatan alokasi untuk 
pengembangan PAUD sejalan dengan 
peningkatan belanja sektor Pendidikan 
(secara absolut)

Bantuan sosial Konsolidasikan program-program 
bantuan sosial yang tumpang 
tindih (mis., PIP dan PKH) 
dan rancang ulang program 
gabungannya, dan dalam jangka 
panjang dorong integrasi 
program-program Bansos

Tingkatkan sistem layanan utama 
untuk program-program bantuan 
sosial inti

Sesuaikan program-program 
Bansos inti untuk tanggap cepat 
bencana dan guncangan epidemi

Perkuat skema pembayaran 
pemerintah-ke-masyarakat (G2P) 
untuk program-program Bansos

Tingkatkan koordinasi 
kelembagaan antara 
pemerintah pusat dan daerah 
(mis., mengoordinasikan sisi 
permintaan dan penawaran, 
pembiayaan bersama untuk 
mendukung pelaksanaan, 
pemutakhiran DTKS (Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial)9 
melalui kegiatan Verifikasi / 
Validasi Kemensos melalui 
Sistem Informasi Kesejahteraan 
Sosial – Next Generatin (SIKSNG) 
dan di antara lembaga-
lembaga di tingkat pusat 
untuk meningkatkan kinerja 
pelaksanaan

Berinvestasi dalam 
kapasitas DTKS untuk 
memperluas cakupan 
dan meminimalkan 
kesalahan pengecualian 
dan penetapan penerima 
melalui mekanisme 
pemutakhiran dinamis 
yang andal dengan 
pemerintah daerah 
dan Lembaga-lembaga 
eksternal yang terkait

Tingkatkan belanja untuk bantuan sosial 
yang ditargetkan dengan mengurangi 
belanja subsidi yang tidak ditargetkan

Kurangi risiko yang terabaikan di 
sepanjang siklus hidup melalui tambahan 
anggaran terutama bagi lansia dan anak-
anak

Ringkasan rekomendasi belanja sektoralTABEL RE.1.

9  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dulu dikenal sebagai Basis Data Terpadu (BDT)
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Tekankan pada kualitas 
daripada kuantitas / 
prioritaskan program yang 
lebih efektif

Tingkatkan koordinasi lintas / 
antar tingkat pemerintahan

Kumpulkan data 
dengan lebih baik lagi 
dan tingkatkan sistem 
informasi

Atasi kekurangan pembiayaan

Jalan nasional Definisikan ulang indikator 
transportasi strategis agar 
memasukkan indikator efisiensi 
dan keselamatan di jalan

Tetapkan ambang batas tingkat 
kekasaran jalan yang baru 
yang selaras dengan standar 
internasional

Fokus pada tujuan jangka 
panjang (mis., standar geometrik 
yang lebih tinggi, infrastruktur 
yang lebih aman)

Tinjau kembali struktur Ditjen 
Bina Marga untuk meningkatkan 
konsentrasi keterampilan 
teknis dan dapat lebih baik lagi 
memusatkan tanggung jawab staf 
pada manajemen aset

Pantau belanja dengan 
lebih seksama untuk 
memastikan bahwa 
kenaikan biaya 
perawatan dan biaya 
siklus jalan sudah benar

Tingkatkan dana yang tersedia untuk 
jalan nasional dan jalan bebas hambatan, 
termasuk dengan memanfaatkan investasi 
sektor swasta, namun jika tidak tersedia 
sumber daya fiskal yang cukup, maka 
direkomendasikan bagi Pemerintah 
Indonesia untuk memprioritaskan 
mempertahankan asset dibandingkan 
pembangunan baru.

Kembangkan strategi pembiayaan jangka 
panjang (sekitar 50 tahun) untuk Program 
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

Perumahan Pastikan rumah yang disubsidi 
memiliki kualitas bangunan yang 
baik dan dibangun di daerah yang 
strategis dan memiliki akses ke 
layanan dasar

Kembangkan tipologi perumahan 
alternatif yang hemat biaya 
dan memenuhi beragam 
kebutuhan segmen konsumen 
berpendapatan rendah yang 
kurang terlayani

Tinjau dan revisi kerangka 
peraturan untuk secara jelas 
menetapkan peran bagi 
pemerintah daerah dalam 
menyediakan perumahan yang 
terjangkau, dan pada saat yang 
sama bangun kapasitas Pemda

Kembangkan Sistem 
Informasi Perumahan 
dan Real Estat untuk 
meningkatkan proses 
perencanaan dalam 
mengelola pembangunan 
perumahan yang 
terjangkau

Alihkan dana ke subsidi yang lebih efisien, 
progresif, dan lebih tepat sasaran

Kembangkan program subsidi Keuangan 
Mikro untuk mendanai perbaikan rumah 
dan penambahan fungsi rumah

Dukung pengembangan kerangka kerja 
Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk 
perumahan yang terjangkau

Pengelolaan sumber 
daya air

Sesuaikan tujuan sektor agar 
fokus pada hasil, seperti 
meningkatkan efisiensi irigasi dan 
produktivitas pertanian (“more 
crop per drop”).

Target pengembangan 
infrastruktur perlu 
mempertimbangkan kapasitas 
Lembaga dan pelaksanaan 
manajemen aset untuk 
memastikan keefektifan dan 
keberlanjutan pelayanan

Berikan lebih banyak perhatian 
pada pemerliharaan dan 
operasional dibandingkan dengan 
konstruksi baru

Tingkatkan dan lembagakan 
irigasi partisipasif di tingkat 
daerah termasuk menguatkan 
peran komisi irigasi dan dewan 
sumber daya air sebagai 
platform bagi banyak pemangku 
kepentingan

Tingkatkan kapasitas staf 
teknis di lingkungan lembaga 
Pengusahaan dan Pengelolaan 
Sumber Daya Air (River Basin 
Corporations) dan di lingkungan 
Pemda untuk pemelliharaan dan 
operasional

Ciptakan insentif bagi pemerintah daerah 
untuk meningkatan anggaran untuk 
pemeliharaan dan opersional.

Untuk mengatasi kebutuhan OP, ubah B/
BWS menjadi badan yang dapat menerima 
pendapatan; seperti Badan Layanan 
Umum (BLU)

Air minum dan 
sanitasi

Ubah insentif untuk mencegah 
penggunaan air tanah (dan 
mendorong penggunaan air 
perpipaan) dan menegakkan 
peraturan untuk membatasi 
eksploitasi air tanah.

Pemerintah pusat harus 
mengambil langkah yang tegas 
untuk mengurangi pertumbuhan 
jumlah PDAM, dan mendorong 
penyatuan beberapa PDAM 
yang berada dibawah ukuran 
keekonmian 

Tingkatkan koordinasi dan 
penyaluran dana di antara 
berbagai lapisan pemerintahan 
untuk meningkatkan pemberian 
layanan seperti melalui 
perjanjian yang mengikat (MoU) 
dimana investasi pemerintah 
pusat akan dilengkapi dengan 
pendanaan yang cukup untuk 
investasi infrastuktur penyaluran 
(downstream)

Tingkatkan pembangunan 
berbasis masyarakat untuk 
penyediaan air minum dan 
sanitasi pedesaan, terutama 
untuk daerah pedesaan

Lakukan reformasi lingkungan 
peraturan PDAM untuk meningkatkan 
kesinambungan keuangan mereka 
dan mampu menutupi biaya OP dan 
melakukan investasi dalam meningkatkan 
dan memperluas layanan

Berikan insentif kepada Pemda/PDAM 
untuk berperan meningkatkan fasilitas 
jaringan melalui hibah berdasarkan kinerja 
seperti melalui perluasan model Hibah Air 
Minum

Sumber: penulis
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01� Tinjauan Umum

Hal.  9 — 13 6

Lingkungan Institusional

Tinjauan Umum 
& Lingkungan 
Institusional 

Bagian 01

� Pengelolaan Keuangan Publik: Meningkatkan 
pengelolaan untuk belanja yang lebih 
berkualitas

� Reformasi sistem Transfer Fiskal antar 
Pemerintah untuk pelayanan yang lebih baik

� Data untuk kebijakan yang lebih baik
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Mengapa Indonesia 
membutuhkan 
kajian belanja 
publik?

Bagaimana tingkat 
keberlanjutan 
keuangan publik di 
Indonesia?

Apakah belanja 
publik di Indonesia 
mencukupi, efisien, 
dan efektif ?

Apa saja kendala 
sistemik untuk 
meningkatkan 
kualitas belanja?

Bagaimana 
Pemerintah dapat 
meningkatkan 
kualitas belanja 
publik?

1.1 
 

1.2 1.3 
 

1.4 
 

1.5

Tinjauan
Umum

1
2
—6
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Mengapa Indonesia 
membutuhkan 
kajian belanja 

publik?

1.1
Arah Pembangunan Indonesia mengalami kemajuan 
sangat pesat… 

… tetapi terdapat kesenjangan  
sumber daya manusia & infrastruktur yang besar

Membuat belanja lebih efisien & efektif dapat membantu 
menutup kesenjangan

D alam 20 tahun terakhir, 
Indonesia telah menunjuk-
kan catatan kuat terkait 
stabilitas ekonomi makro, 

pertumbuhan, dan pengentasan kemis-
kinan. Perekonomian Indonesia tumbuh 

rata-rata 5,3 persen per tahun antara tahun 
2000 dan 2018, lebih cepat dari rata-rata ne-
gara berpendapatan menengah ke bawah.10 
Volatilitas pertumbuhan juga menurun.11 
Pada saat yang sama, perekonomian telah 
menciptakan lebih dari 30 juta pekerjaan jasa 

10 Rata-rata negara 
berpenghasilan menengah 
bawah tumbuh rata-rata 
sebesar 4,9 persen per 
tahun selama periode ini. 

11 Standar deviasi 
pertumbuhan PDB menurun 
dari 2,0 persen tahun 1979-
1996 menjadi 0,7 persen 
sepanjang 2000-18.

12 Pendapatan nasional 
bruto (PNB) dikonversi ke 
dolar AS menggunakan 
metode Atlas Bank Dunia 
dibagi dengan jumlah 
penduduk di pertengahan 
tahun. Sumber: Indikator 
Pembangunan Dunia oleh 
Bank Dunia, diperbarui 
Juli 2019.

13 Peringkat dari Standard 
and Poor (BBB), Fitch 
(BBB), Moody (Baa2), dan 
dari Lembaga Pemeringkat 
Kredit Jepang (the Japan 
Credit Rating Agency) 
(BBB).

14 Perkiraan menurut 
Commitment to Equity 
Update, Poverty Global 
Practice Bank Dunia. 
Perkiraan untuk penurunan 
ketimpangan dengan 
memperhitungkan bantuan 
tunai langsung, subsidi 
tidak langsung, pajak 
tidak langsung, dan, 
bantuan natura melalui 
pendidikan dan kesehatan. 
Sementara perkiraan untuk 
pengentasan kemiskinan 
hanya memperhitungkan 
bantuan tunai langsung, 
subsidi tidak langsung, dan 
pajak tidak langsung.

A 

A

B

C

Perjalanan Pembangunan 
Indonesia mengalami 
kemajuan sangat luar biasa…

dan industri di periode ini, menggantikan 
pekerjaan dengan produktivitas yang lebih 
rendah di sektor pertanian dan meningkat-
kan pendapatan rumah tangga. Sebagai ha-
silnya, Indonesia mencatat kemajuan besar 
dalam pengentasan kemiskinan: tingkat ke-
miskinan turun dari 19,1 persen tahun 2000 
menjadi 9,4 persen pada Maret 2019. Penda-
patan Nasional Bruto (PNB) per kapita12 me-
ningkat lebih dari enam kali lipat, dari AS$ 
580 menjadi AS$ 3.840 pada periode yang 
sama, yang mengantarkan jutaan masyarakat 
Indonesia ke kelas menengah. 

Pengelolaan fiskal yang berhati-hati 
telah memainkan peranan penting dalam 
mendukung stabilitas dan pertumbuhan 
ekonomi makro. Sejak diberlakukannya 
Undang-Undang Keuangan Negara pada 
tahun 2003, Indonesia telah mematuhi 
batasan yang ditetapkan yaitu defisit ang-
garan 3 persen dari PDB dan rasio utang 
pemerintah sebesar 60 persen dari PDB. 
Antara tahun 2000 dan 2018, defisit fiskal 
rata-rata sebesar 1,5 persen dari PDB. Rasio 
utang publik terhadap PDB menurun tajam 
dari 83 persen pada tahun 2000 menjadi 30 
persen dari PDB pada tahun 2018. Empat 
lembaga pemeringkat kredit utama13 mem-
berikan peringkat kredit investasi Indonesia 
menjadi investment grade, yang memberi 
validasi terhadap perbaikan perekonomian, 
pengelolaan fiskal dan kelayakan kredit, se-
cara keseluruhan. 

Kebijakan fiskal juga telah berpe-
ran dalam mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan dalam beberapa tahun ter-
akhir ini. Kebijakan fiskal, khususnya di 
sisi belanja, dapat memiliki dampak yang 
penting dalam mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan, dan dalam mendorong per-
tumbuhan yang lebih cepat. Di Indonesia, 
kebijakan fiskal menurunkan tingkat ke-
miskinan dan koefisien Gini masing-masing 
sebesar 1,6 persen dan 3,4 poin Gini, pada 
tahun 2017.14 Namun demikian, besarnya 
dampak ini terbatas dibandingkan dengan 
negara berkembang lainnya. Di Brasil dan 
Afrika Selatan, misalnya, pajak langsung 
yang sangat progresif, belanja bantuan so-
sial, dan transfer dalam bentuk natura di 
bidang kesehatan dan pendidikan masing-
-masing menurunkan koefisien Gini sebesar 
12 dan 17 poin.

Hal ini juga ditunjukkan dari pe-
ningkatan akses terhadap layanan dasar 
dan infrastruktur. Pada tahun 2001, kurang 
dari setengah jumlah penduduk Indonesia 
(48,8 persen)15 memiliki akses terhadap la-
yanan dasar seperti air minum, sanitasi, kese-
hatan dan pendidikan, proporsi ini naik men-
jadi 75,1 persen pada tahun 2018. Baru-baru 
ini, Pemerintah hampir mencapai beberapa 
target dalam Rencana Pembangunan Jangka 

13 Bab 01



Menengah Nasional 2015-2019. Sekitar 82 
persen masyarakat sekarang memiliki akses 
terhadap jaminan kesehatan, meningkat dari 
52 persen pada tahun 2014. Angka partisi-
pasi murni sekolah menengah pertama dan 
sekolah menengah atas meningkat menjadi 
78 dan 60 persen. Dalam infrastruktur, Pe-
merintah melampaui target pembangunan 
jalan, merealisasikan sekitar 3.387 km jalan 
nasional dan 380 km jalan bebas hambatan 
antara tahun 2014 dan 2018. Kekurangan 
ketersediaan rumah menurun dari 7,6 juta 
rumah tangga pada tahun 2014 menjadi 5,9 
juta rumah tangga pada tahun 2017, salah 
satunya melalui program Satu Juta Rumah. 

Dengan pendapatan yang lebih ting-
gi dan akses terhadap layanan yang lebih 
baik, rata-rata orang Indonesia menjadi 
lebih sehat dan berpendidikan lebih baik. 
Antara tahun 2000 dan 2017, harapan hi-
dup meningkat dari 66 menjadi 69 tahun. 
Selama periode yang sama, kematian bali-
ta menurun dari 52 menjadi 25 per 1.000 
kelahiran hidup. Kualitas pendidikan, yang 
diukur dengan kinerja siswa dalam Program 
OECD untuk Penilaian Siswa Internasional 
(Program for International Student Assess-
ment, PISA), juga meningkat. Antara tahun 
2003 dan 2015, skor PISA siswa Indonesia 
meningkat di semua dimensi, dengan 15 poin 
dalam membaca dan matematika, dan seki-
tar 8 poin dalam sains.

Pandemi COVID-19 yang sedang 
berlangsung pada tahun 2020 memba-
wa risiko terhadap pencapaian hasil-
-hasil pembangunan dan akan membuat 
usaha-usaha untuk menutupi kesenjangan 
sumber daya manusia dan infrastruktur 
menjadi lebih sulit dengan ruang fiskal 
yang lebih kecil. Proyeksi perlambatan 
pertumbuhan ekonomi 2020 dapat menye-
babkan peningkatan kemiskinan secara ta-
jam, membalikkan kemajuan pengurangan 
kemiskinan di tahun-tahun sebelumnya, 
dibandingkan dengan proyeksi pra-COVID 
bahkan setelah memperhitungkan dampak 
dari bantuan sosial tambahan (Kotak 1.1). 
Pemotongan belanja infrastruktur akan me-
nyebabkan keterlambatan pembangunan in-
frastruktur. Defisit fiskal yang melebar dan 
tambahan pengeluaran pembiayaan (below-
-the-line) diperkirakan akan meningkatkan 
rasio utang terhadap PDB tahun 2021 dan 
seterusnya, sementara penerimaan negara 
diproyeksikan akan tetap jauh di bawah level 
2018 jika tanpa adanya reformasi penerima-
an yang signifikan. Pembayaran bunga yang 
meningkat juga akan menekan belanja prio-
ritas di bidang kesehatan, bantuan sosial dan 
infrastruktur, di tengah pagu anggaran yang 
semakin berkurang.

15 Rata-rata sederhana 
dari lima indikator, diukur 
dari data survei rumah 
tangga Susenas: (i) angka 
partisipasi murni untuk 
sekolah menengah pertama, 
(ii) angka partisipasi murni 
untuk sekolah menengah 
atas, (iii) akses ke air bersih 
yang terlindungi, (iv) akses 
ke sanitasi yang terlindungi, 
dan (v) proporsi kelahiran 
yang dibantu oleh petugas 
kesehatan yang terampil. 
Lihat Bank Dunia (2017).

P emerintah telah menyatakan pan-
demi COVID-19 sebagai darurat 
nasional, dan tengah mengimple-
mentasikan beberapa kebijakan 

untuk meredam dampak-dampak ekonomi yang 
merugikan, termasuk intervensi peningkatan 
layanan kesehatan, memperluas perlindungan 
sosial dan mencegah kebangkrutan massal di 
sektor swasta. Pemerintah telah mengumumkan 
tiga paket kebijakan untuk merespon krisis, de-
ngan total Rp434 triliun (2,7 persen PDB). Paket 
pertama yang diumumkan akhir Februari senilai 
Rp8 triliun dan berfokus untuk melindungi sek-
tor pariwisata serta rumah tangga yang terkena 
dampak. Paket kedua senilai Rp21 triliun yang 
diumumkan pertengahan Maret berfokus untuk 
melindungi rantai pasokan (supply chain) de-
ngan memberikan keringanan pajak dan mem-
fasilitasi ekspor-impor melalui kebijakan non-
-fiskal. Paket ketiga, yang diumumkan 31 Maret, 
senilai Rp405 triliun berfokus untuk merespon 
COVID dengan memperluas bantuan kesehatan, 
perlindungan sosial dan dukungan untuk sektor 
industri. Langkah-langkah ini akan dilaksanakan 
melalui APBN Perubahan 2020.

Sebagai respon terhadap menurunnya ke-
sejahteraan rumah tangga miskin dan rentan, pe-
merintah telah menyesuaikan beberapa program 
perlindungan sosial. Karena berkurangnya pen-
dapatan gaji melalui konsumsi yang lebih rendah, 
rumah tangga miskin dan rentan kemungkinan 
akan menghadapi guncangan terhadap kesejah-
teraan mereka selama 2020. Untuk mengantisi-
pasi dan mengurangi guncangan tersebut, pada 
bulan Maret pemerintah mengumumkan bahwa 
15,2 juta rumah tangga penerima program Kartu 
Sembako (e-voucher untuk bantuan makanan) 
akan mendapatkan manfaat 33 persen lebih 
besar dari biasanya selama 9 bulan mendatang. 
Penyesuaian tersebut membuat nilai program 
bantuan sosial ini menjadi 10 persen dari garis 
kemiskinan nasional dan diestimasi akan mem-
butuhkan biaya sebesar Rp4,5 triliun. Selain itu, 
pemerintah mengumumkan program ini akan di-
perluas untuk menjangkau 20 juta rumah tangga, 
atau sekitar 30 persen penduduk. Selanjutnya, 
untuk bantuan tunai bersyarat Program Keluarga 
Harapan (PKH), pemerintah memutuskan untuk 
meningkatkan nilai manfaat sebesar 25 persen 
selama 9 bulan untuk 10 juta rumah tangga, atau 
sekitar 15 persen penduduk, serta memajukan 
jadwal pembayaran, dari April menjadi Maret. Se-
lain PKH dan Kartu Sembako, rumah tangga yang 

terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan So-
sial (DTKS) namun belum menerima salah satu 
dari kedua program tersebut; sekitar 8 juta rumah 
tangga, akan menerima bantuan langsung tunai 
(BLT) bersifat sementara senilai sekitar 30 persen 
dari garis kemiskinan nasional. Selain itu, subsidi 
listrik penuh pun telah dumumkan untuk rumah 
tangga pelanggan 450VA dan subsidi 50 persen 
untuk pelanggan 900VA antara April dan Juni.

Beberapa paket perlindungan sosial yang 
diumumkan pemerintah ditujukan untuk melin-
dungi masyarakat dan sektor usaha. Salah satu 
yang utama ialah pengumuman pembiayaan pe-
nuh untuk iuran BPJS Kesehatan untuk 30 juta 
Peserta Bukan Penerima Upah. Selain itu, alokasi 
anggaran Kartu Pra-Kerja, program yang menye-
diakan voucher bersubsidi bagi pekerja yang 
menganggur guna  meningkatkan kompetensi 
melalui berbagai kursus online untuk skilling dan 
re-skilling, juga telah meningkat dua kali lipat 
dan diluncurkan di bulan April. Kartu Pra-Kerja ini 
akan dapat diakses oleh sekitar 5,6 juta pekerja 
informal dan UMKM yang terdampak COVID-19.

Walaupun biaya fiskal dalam hal realokasi 
anggaran dan peningkatan beban utang kini 
menjadi lebih jelas, namun masih terlalu dini 
untuk menentukan apakah langkah-langkah te-
sebut memadai. Untuk menciptakan ruang bagi 
paket stimulus kesehatan, bantuan sosial dan 
dukungan industri, anggaran hampir seluruh 
kementerian dan transfer ke daerah mengalami 
penurunan dibandingkan di APBN 2020 semu-
la. Khususnya belanja infrastruktur akan turun 
tajam sekitar 23 persen – baik di tingkat peme-
rintah pusat (terutama Kementerian Pekerjaam 
Umum dan Perumahan, serta Kementerian Per-
hubungan) maupun transfer ke daerah (DAK 
Infrastruktur) dan pengeluaran pembiayaan un-
tuk infrastruktur (below-the-line). Selain itu, pe-
merintah daerah diizinkan untuk menggunakan 
mandat 25 persen Dana Transfer Umum (yaitu 
DBH dan DAU) untuk infrastruktur, dialihkan 
menjadi pembiayaan mitigasi COVID-19. Rasio 
utang terhadap PDB diproyeksikan meningkat 
menjadi 37 persen pada 2020, dan peningkat-
an pembayaran bunga akan menekan belanja 
non-bunga di masa mendatang. Masih terlalu 
dini untuk mengatakan apakah paket stimulus 
telah mencukupi untuk memperkuat sistem 
layanan kesehatan dalam mengatasi Pandemi 
COVID-19 dan memitigasi dampaknya terhadap 
rumah tangga miskin dan rentan, pekerja sektor 
informal, dan dunia usaha.

KOTAK 1.1. Respon Pemerintah terhadap Pandemi COVID-19

Catatan: Status pada 15 April 2020
Sumber: Penulis
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T erlepas dari kemajuan ter-
sebut, tingkat sumber daya 
manusia Indonesia masih 
jauh di bawah harapan dan 

di bawah negara-negara setara lainnya. 
Menurut Indeks Modal Manusia (Human 
Capital Index, HCI)16 Bank Dunia, anak yang 
lahir di Indonesia saat ini hanya akan menjadi 
53 persen produktif ketika ia tumbuh dewasa 
jika ia dapat menikmati pendidikan lengkap 
dan kesehatan secara penuh. HCI Indonesia 
9 poin lebih rendah dari rata-rata untuk wi-
layah Asia Timur dan Pasifik, dan di bawah 
perkiraan untuk tingkat pendapatannya. 
Kesenjangan modal manusia terlihat jelas 
dalam kesehatan dan pendidikan. Meskipun 
masyarakat Indonesia dapat berharap untuk 
hidup sampai usia 69 tahun, ini adalah enam 
tahun lebih sedikit dibandingkan dengan re-
kan-rekan mereka dari Tiongkok, Malaysia, 
Thailand dan Vietnam, dan angka kematian 
ibu (AKI) tetap tinggi dibandingkan dengan 
negara-negara setara lainnya. Sepertiga anak 
Indonesia di bawah usia lima tahun menderi-
ta stunting pada tahun 2018 — prevalensi yang 
kelima tertinggi di dunia. Di bidang pendidikan, 
skor PISA Indonesia jauh lebih rendah diban-
dingkan dengan negara-negara setara lainnya 
seperti Vietnam, meskipun memiliki tingkat 

belanja pendidikan per siswa yang sama. 
Perbedaan yang mencolok dalam ak-

ses terhadap layanan dasar juga terlihat di 
seluruh tingkat pendapatan dan wilayah 
geografis. Hanya setengah dari penduduk 
Indonesia di kuintil pengeluaran terendah 
yang memiliki akses terhadap fasilitas sani-
tasi yang lebih baik, dibandingkan dengan 
87 persen di kuintil teratas.17 Perbedaan yang 
signifikan antara daerah perkotaan dan pede-
saan tetap ada: 44 persen rumah tangga yang 
tinggal di daerah pedesaan non-metropolitan 
tidak memiliki sanitasi yang memadai, diban-
dingkan dengan hanya 8 persen di daerah per-
kotaan metropolitan.18 Kurang dari sepertiga 
rumah tangga di beberapa kabupaten di Pa-
pua dan Kalimantan memiliki akses terhadap 
air minum, dibandingkan dengan lebih dari 
70 persen di setengah dari seluruh kabupa-
ten di Indonesia. Kesiapan sisi penyediaan 
fasilitas kesehatan juga berbeda-beda antar 
wilayah; hanya 8 dari hampir 500 kabupaten 
yang memiliki setidaknya satu orang dokter 
per 1.000 penduduk. 

Stok infrastruktur gagal memenu-
hi permintaan yang terus meningkat dan 
juga didistribusikan secara tidak merata 
antar wilayah. Permintaan angkutan jalan 
telah melampaui kapasitas jaringan, mencip-

takan kesenjangan yang menyebabkan Indo-
nesia tertinggal dalam hal indeks daya saing 
dibanding negara lain yang setara. Kemajuan 
dalam pembangunan bendungan baru dan 
sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang di-
rehabilitasi tidak cukup untuk mewujudkan 
ketahanan pangan. Di bidang perumahan, 
22 juta rumah tangga, atau hampir sepertiga 
dari jumlah penduduk, tinggal di perumahan 
dengan setidaknya satu fitur yang di bawah 
standar. Keterjangkauan perumahan juga 
merupakan kendala utama.

Kesenjangan dalam akses terha-
dap layanan dasar dan infrastruktur ini 
memperburuk ketimpangan kesempatan. 
Meskipun ada peningkatan kesehatan, ru-
mah tangga miskin memiliki angka kematian 
bayi dan anak yang dua kali lipat dari pada 
rumah tangga yang lebih kaya. Provinsi-pro-
vinsi di Indonesia bagian timur cenderung 
memiliki tingkat anak terkena stunting yang 
lebih tinggi (Gambar 1.1) dan siswa yang ber-
prestasi rendah (warna oranye dan merah, 
Gambar 1.2). Hasil yang tidak merata ini 
mempengaruhi siklus kehidupan orang In-
donesia dari sejak lahir, yang memperburuk 
ketimpangan kesempatan dan berkontribusi 
pada koefisien Gini yang masih tinggi, yaitu 
sebesar 39 poin. 

16 Indeks Sumber Daya 
Manusia (Human Capital 
Index), yang ditetapkan 
pada bulan Oktober 2018, 
mengukur jumlah modal 
manusia yang dapat 
diperoleh seorang anak saat 
ini pada usia 18 tahun nanti. 
Indeks ini menyampaikan 
produktivitas pekerja 
generasi berikutnya 
dibandingkan dengan 
tolok ukur negara. HCI 
dihitung dari data tentang 
kemungkinan bertahan 
hidup sampai usia lima 
tahun, tahun sekolah yang 
diharapkan, nilai ujian yang 
diselaraskan, tahun sekolah 
yang disesuaikan dengan 
masa pembelajaran, tingkat 
kelangsungan hidup orang 
dewasa dan sebagian kecil 
anak-anak balita yang tidak 
terkena stunting. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat 
http://www.worldbank.org/
en/publication/human-
capital.  

17  Perhitungan staf Bank 
Dunia berdasarkan Survei 
Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas), (BPS, 2017). 

18  Lihat Bab 2 dari “Time to 
ACT: Leveraging Indonesia’s 
Urban Potential (World 
Bank, 2019)”. https://
blogs.worldbank.org/
eastasiapacific/time-act-
realizing-indonesias-urban-
potential   

B … tetapi terdapat kesenjangan  
sumber daya manusia & 
infrastruktur yang besar
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GAMBAR 1.1

GAMBAR 1.2

M enutup kesen-
jangan modal 
manusia dan 
infrastruktur 

di seluruh wilayah sangat penting jika In-
donesia ingin mempertahankan pertum-
buhan, terus menciptakan lapangan kerja, 
dan mengurangi angka kemiskinan. Wa-
laupun Indonesia telah menempuh jalan yang 
panjang, Indonesia perlu mengatasi hambat-
an struktural ini untuk bertumbuh jika ingin 
menjadi negara berpenghasilan tinggi. Ken-
dala infrastruktur telah menahan Indonesia 
untuk mencapai potensinya, mengurangi 1/2 
poin persentase pertumbuhan PDB tahunan 
dan memperlambat laju pengentasan ke-

miskinan.19 Kesenjangan modal manusia ini 
berarti bahwa orang Indonesia berusia lebih 
pendek, lebih banyak penyakit, dan dalam hi-
dupnya kurang produktif, yang menyebabkan 
dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, 
memberi tekanan pada infrastruktur perkota-
an seperti transportasi umum, penyediaan air 
bersih dan sanitasi, dan perumahan.

Untuk menutup kesenjangan ini 
memerlukan sumber daya keuangan yang 
signifikan. Bank Dunia memperkirakan bah-
wa Indonesia membutuhkan AS$ 1,6 triliun 
untuk menutup kesenjangan infrastruktur20 
— lebih besar dibandingkan ukuran ekono-
mi Indonesia secara keseluruhan. Ini konsis-
ten dengan target investasi dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-19, sebesar AS$ 415 miliar, 
dan untuk 2020-24, sebesar AS$ 412 mili-
ar,21 dibandingkan dengan PDB sekitar AS$ 
1 triliun pada tahun 2018. Nilai sebesar ini 
melebihi kapasitas keuangan publik untuk 
membiayainya. Misalnya, jika Pemerintah 
Indonesia mempertahankan tingkat belanja 
saat ini untuk perumahan dan tidak melibat-
kan sektor swasta, akan diperlukan waktu se-
lama 26 tahun untuk menutup kekurangan 
perumahan. Kesenjangan modal manusia juga 
besar: jika Indonesia tidak memiliki tingkat 
stunting yang tinggi saat ini, kelangsungan hi-
dup orang dewasa yang rendah dan kesenjang-
an pembelajaran yang besar, PDB-nya akan 
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(Riskesdas, 2018)

<25%

82–85

>=30%

79–82

76–79
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<74
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Catatan: Warna mencerminkan proporsi 
siswa (%) dengan skor matematika yang 
rendah yang diukur dengan tes AKSI, 
penilaian berbasis sampel dengan standar 
pelaksanaan yang lebih tinggi, dan mata 
ujian yang mirip dengan PISA.
Sumber: Kemendikbud (2017). 

Sumber: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018, Kementerian Kesehatan. 

19 Seandainya stok barang 
modal infrastruktur ‘inti’ 
tersebut tumbuh sebesar 
5 persen per tahun antara 
tahun 2001 dan 2012, 
bukan rata-rata aktual 
sebesar 1,8 persen, rata-rata 
pertumbuhan PDB tahunan 
selama periode tersebut 
akan menjadi sebesar 6,0 
persen secara riil, bukan 5,4 
persen. Ini selanjutnya akan 
meningkatkan pertumbuhan 
konsumsi masyarakat 
miskin dengan tambahan 
0,5 persen per tahun, yang 
berarti tambahan 0,2 poin 
persentase dari penurunan 
kemiskinan per tahun. 
Lihat Bank Dunia (2015), 
“Estimating Infrastructure 
Investment and Capital 
Stock in Indonesia” untuk 
rincian lebih lanjut. 

20 Menggunakan basis 
data IMF PIMA dari https://
www.imf.org/external/np/
fad/publicinvestment/. 
Kesenjangan infrastruktur 
didefinisikan sebagai 
selisih persediaan modal 
publik per kapita antara 
negara-negara yang sedang 
berkembang dengan 
Indonesia dikalikan dengan 
jumlah penduduk Indonesia. 
Bank Dunia, “Laporan 
Triwulanan Perkembangan 
Perekonomian Indonesia 
(Indonesia Economic 
Quarterly, IEQ) edisi 
Oktober 2017: Menutup 
kesenjangan. https://www.
worldbank.org/en/country/
indonesia/publication/
indonesia-economic-
quarterly-october-2017. 

21  Jakarta Post mengutip 
Menteri PPN/Ketua 
Bappenas, https://www.
thejakartapost.com/
news/2019/05/16/indonesia-
has-a-412-billion-plan-to-
rebuild-the-country.html.

Aceh 37.1
Sumatera 

Utara 37.1

Riau 27.4

Sumatera 
Barat 29.9

Sumatera 
Selatan 31.6

Lampung 27.3

Jawa Tengah 31.3

Kaliman-
tan Utara 31.3Kalimantan 

Barat 33.3

Kaliman-
tan Selatan 33.1

Kaliman-
tan Timur 29.2 Sulawesi 

Utara 25.5

Sulawesi 
Tengah 32.3

Sulawesi 
Tenggara 32.3

Jakarta 17.6

Papua 33.1

Maluku 34.0

Papua Barat 27.8

Bali 17.6

C 

Perbedaan wilayah geografis yang besar dalam prevalensi stunting antara anak balita 

Provinsi-provinsi di Indonesia Timur memiliki proporsi lebih tinggi dalam jumlah siswa  
yang mendapat nilai ujian yang rendah 

Membuat belanja lebih efisien 
& efektif dapat membantu 
menutup kesenjangan
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36%

menjadi 36 persen lebih tinggi.22 Perkiraan ini 
belum memperhitungkan pergeseran struk-
tural jangka panjang seperti penduduk yang 
semakin tua (aging), urbanisasi yang sedang 
berlangsung dan perubahan iklim.23 

Oleh karena itu, Indonesia perlu 
meningkatkan ruang fiskal untuk belanja 
dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
belanja untuk mengatasi kesenjangan ter-
sebut, yang akan menjadi lebih sult dika-
renakan dampak krisis COVID-19. Untuk 
meningkatkan ruang fiskal, beberapa langkah 
penting yaitu: (i) upaya berkelanjutan dalam 
meningkatkan penerimaan domestik, khu-
susnya pemungutan penerimaan pajak; dan 
memobilisasi pembiayaan infrastruktur dari 
sektor swasta; (ii) meningkatkan kualitas be-
lanja publik dengan memperbaiki kecukupan, 
efisiensi, dan efektivitas belanja publik untuk 
memaksimalkan dampak belanja publik ter-
hadap hasil-hasil Pembangunan, khususnya 
dengan mengalihkan subsidi energi dan pu-
puk yang tidak tepat sasaran menjadi belanja 
yang lebih efisien – merupakan fokus dari la-
poran ini;  (ii) memungkinkan dilakukannya 
pinjaman secara hati-hati oleh pemerintah 
pusat dan daerah (Pemda/Pemprov).

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
belanja dapat membantu Indonesia untuk 
mencapai tujuan pembangunan dan mengu-
rangi kemiskinan dan ketimpangan. Meski-
pun peningkatan belanja di sektor-sektor pro-
duktif seperti kesehatan dan pendidikan dapat 
membantu memperbaiki hasil, meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas belanja lebih penting di 
Indonesia, di mana rasio penerimaan terhadap 
PDB yang rendah dan kepatuhan yang tinggi 
terhadap aturan defisit fiskal dan tingkat utang 
membatasi sumber daya yang tersedia. Peneri-
maan Indonesia hanya sebesar 14,6 persen dari 
PDB pada tahun 2018, setengah dari rata-rata 
negara-negara berkembang, dan oleh karena 
itu belanja publik tetap di bawah 20 persen dari 
PDB. Menjadikan belanja publik lebih efisien 
dan efektif semakin penting dalam konteks ini, 
karena dapat membantu meningkatkan (le-
verage) investasi swasta di bidang-bidang yang 
penting bagi modal manusia dan modal fisik.

Laporan ini24 mengidentifikasi bi-
dang-bidang di mana Pemerintah Indo-
nesia dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas belanja dan memberikan re-
komendasi tentang bagaimana sumber 
daya publik dapat dimanfaatkan dengan 
lebih baik untuk memenuhi tujuan pem-
bangunan Indonesia. Kajian Belanja Publik 
(PER) adalah alat diagnostik utama yang da-
pat mengevaluasi efektivitas keuangan pub-
lik dalam mencapai tiga tujuan: stabilisasi, 
distribusi, dan alokasi strategis. Seperti yang 
ditunjukkan bagian selanjutnya, tingkat be-
lanja Indonesia secara agregat berkelanjutan, 
tetapi efektifitas belanja publik dapat diting-
katkan untuk mengurangi angka kemiskin-
an dan ketimpangan, dan untuk mencapai 
aspirasi pembangunan Indonesia. Oleh ka-
rena itu PER ini berfokus pada identifikasi 
manfaat efisiensi untuk memaksimalkan 
dampak belanja publik terhadap hasil-hasil 
pembangunan. 

Laporan ini disusun berdasarkan 
analisa yang sudah ada sebelumnya dan 
juga yang ada saat ini yang dilakukan di In-
donesia, termasuk PER 2009 dan analisa 
sektoral berikutnya.25  Sebagaimana telah 
dibahas di bagian-bagian berikutnya dan 
bab-bab sektoral, telah ada kemajuan yang 
signifikan dalam sektor-sektor utama yang 
diidentifikasi dalam analisa sebelumnya, 
pengurangan yang paling signifikan dalam 
belanja subsidi energi dan peningkatan alo-
kasi untuk prioritas pembangunan seperti 
infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial. 
Namun demikian, masih ada beberapa tan-
tangan, terutama dalam meningkatkan efisi-
ensi dan efektivitas belanja sektoral. Selain 
itu, kinerja penerimaan negara yang lemah 
karena harga komoditas yang rendah, dan 
kebijakan serta administrasi pajak yang ku-
rang optimal telah menjadi tantangan fiskal 
sejak tahun 2015, yang semakin membatasi 
sumber daya untuk prioritas pembangunan 
(Kotak 1.2). Untuk tujuan ini, laporan ini 
mengacu pada analisa yang telah dilakukan 
sebelumnya dan yang ada saat ini, dan ber-
tujuan untuk berkontribusi dalam memberi 
informasi bagi pembuatan kebijakan dengan 
melacak kemajuan yang telah dilakukan ter-
kait dengan rekomendasi yang telah ada se-
belumnya, memperdalam analisa sektoral, 
dan menyoroti tantangan baru dan rekomen-
dasi kebijakan yang baru.

Jika Indonesia menutup 
kesenjangan modal 

manusianya, maka PDB-nya 
akan menjadi 36 persen  

lebih tinggi

22 Kesenjangan pembelajaran (learning gap) diperkirakan sebesar 15,4 persen dari PDB (3,4 tahun dikalikan dengan tingkat pengembalian pendidikan per tahun, 8,7 persen, dikalikan dengan pangsa tenaga kerja sebesar 52 
persen dari PDB). Kesenjangan antara Indonesia dan negara yang memiliki HCI terbaik dalam tingkat kelangsungan hidup orang dewasa adalah sebesar 13,2 persen dari PDB. Tingkat stunting yang tinggi diperkirakan membebani 
perekonomian Indonesia sebesar 7,4 persen dari PDB (berdasarkan Galasso dan Wagstaff, 2018). 

23 Proporsi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat dari 5 persen menjadi 12,5 persen pada tahun 2045, sedangkan proporsi penduduk perkotaan diperkirakan akan meningkat dari 55 persen 
menjadi 70 persen. Sumber: Prospek Urbanisasi Dunia PBB (United Nations’ World Urbanization Prospects), 2018.

24 Laporan PER ini merupakan tahap akhir dari kerjasama program Kajian Belanja Publik (Public Expenditure Review, PER), yang dilaksanakan dalam tiga tahap: i) Tahap I (Juli-Desember 2016): analisa kerangka kerja fiskal jangka 
menengah serta efisiensi dan efektivitas belanja secara agregat sebagai masukan ke dalam APBN 2017 & 2018; ii) Tahap II (Januari 2017 - Maret 2018): analisa efisiensi dan efektivitas belanja sektoral yang mencakup 7 bidang 
(kesehatan, pendidikan, program kredit untuk usaha kecil dan menengah (KUR), perumahan, jalan nasional, sumber daya air, transfer ke daerah dan belanja daerah) sebagai masukan ke dalam APBN 2018 dan 2019; iii) Tahap III 
(April 2018 - Juni 2019): mengkonsolidasikan analisa tahap 1 dan 2 ke dalam laporan PER dan menganalisa topik-topik prioritas baru termasuk pengelolaan anggaran dan pengurangan stunting, sebagai masukan ke dalam APBN 
2020 dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024.

25  Kajian Pengeluaran Publik (Public Expenditure Review, PER) 2009: Menuju 2015 - Pengeluaran untuk Pembangunan Indonesia: Membentuk prospek Negara Berpenghasilan Menengah; PER Sektor Jalan Indonesia 2012 - 
Berinvestasi di Jalan Indonesia; PER Pendidikan Indonesia 2013 - Belanja Lebih Banyak atau Belanja Lebih Baik; Penilaian Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia 2016; PER Pemutakhiran Perlindungan Sosial Indonesia 2017.

Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia mela-
kukan PER pada tahun 2009 untuk berkontribusi dalam 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMN) Indonesia tahun 2010-2014. Analisa ini disusun 

menjadi tiga bagian: tren dan komposisi belanja publik dalam 10 tahun 
terakhir, belanja publik selama krisis keuangan global tahun 2008 dan 
setelahnya, dan pilihan-pilihan kebijakan fiskal serta prioritas belanja 
Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. 

Laporan ini mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam 
meningkatkan kualitas belanja publik Indonesia, termasuk belanja yang 
tinggi untuk subsidi energi (25 persen dari APBN) dan administrasi pe-
merintah (14 persen dari APBN), belanja yang rendah di sektor-sektor 
penting terutama dalam infrastruktur dan kesehatan, inefisiensi didalam 
sektoral dalam bidang pertanian dan pendidikan; dan kapasitas Pemda 
yang rendah dalam mengelola sumber daya yang meningkat.

Laporan ini mengusulkan strategi dorongan besar (big push 
strategy) untuk mengatasi kebutuhan pembangunan Indonesia melalui 
RPJMN 2010-2014, membangun posisi fiskal Indonesia yang sehat dan 
memproyeksikan pertumbuhan kapasitas sumber daya, yang akan mem-
butuhkan pilihan kebijakan yang berani di dua bidang: (i) realokasi sumber 
daya dari bidang-bidang prioritas rendah, yang berarti memindahkan dari 
alokasi yang tinggi untuk subsidi energi dan administrasi pemerintah, 
menuju anggaran yang berforkus pada peningkatan  pembangunan; dan 
(ii) memperluas kapasitas sumber daya melalui peningkatan mobilisasi 
penerimaan dan meningkatkan defisit fiskal sebesar 1 persen, sambil 
menjaga total utang publik yang stabil. Sumber daya fiskal yang diperluas 
ini dapat digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan termasuk: 
(i) secara bertahap melipatgandakan belanja publik untuk infrastruktur 
dari 2 hingga 4 persen dari PDB pada tahun 2014; (ii) secara bertahap me-
ningkatkan belanja publik untuk kesehatan dan perlindungan sosial dari 
1,2 menjadi 3,0 persen dari PDB pada tahun 2014; (iii) mempertahankan 
proporsi anggaran belanja untuk pendidikan dari APBN; (iv) memperta-
hankan proporsi anggaran belanja untuk pertanian dari APBN; dan (v) 
melaksanakan reformasi birokrasi.

Sumber: Bank Dunia (2009), “Towards 2015 – Spending for Indonesia’s Development: 
Shaping the Prospects of a Middle-Income Country”, https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/12988

KOTAK 1.2.

Kajian Belanja Publik (Public Expenditure Review, PER) 2009
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Keberlanjutan & kecukupan belanja

Efektivitas

Efisiensi  
teknis

Efisiensi  
alokasi

Tingkat belanja publik agregat dan tingkat defisit harus konsisten dengan kerangka ekonomi makro jangka menengah, yang menghasilkan defisit 
dan utang publik yang berkelanjutan. 

Belanja secara agregat harus dialokasikan di dalam dan lintas sektoral untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, termasuk dampaknya terhadap 
masyarakat miskin.

Peran pemerintah versus sektor swasta harus menjadi kriteria utama dalam mengatur pilihan program untuk pembiayaan dan pemberian layanan 
publik. 

Dampak dari program-program utama yang menargetkan masyarakat miskin harus dianalisa, termasuk insiden dan total biaya, untuk 
mengidentifikasi program-program mana yang membantu mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dengan biaya yang efektif.   

Alokasi untuk belanja modal dan belanja rutin harus dianalisa secara terpadu di dalam program dan sektor untuk mengatasi masalah 
penganggaran berbasis modal dengan kebutuhan biaya rutin yang tidak berkelanjutan, serta crowding-out belanja non-gaji operasional dan 
pemeliharaan  oleh belanja pegawai. 

Penerapan PER harus berupaya untuk membangun kapasitas dan kepemilikan pemerintah sehingga penerapan tersebut dapat dilakukan oleh para 
pembuat kebijakan sebagai bagian integral dari perencanaan, penganggaran, dan sistem evaluasi mereka. 

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi belanja publik, PER ini mengikuti kerangka kerja yang disajikan oleh Pradhan (1996), yang menekankan enam elemen:

1

? ??

2

3

4

5

6

GAMBAR 1.3.

KOTAK 1.3.

Sumber: Sanjay Pradhan, “Evaluation of Public Spending”, World Bank Discussion Papers Series No. 32, Bank Dunia, 1996, http://documents.worldbank.org/curated/en/509221468740209997/Evaluating-public-spending-a-
framework-for-public-expenditure-reviews.

Sumber: Staf Bank Dunia. 

Apakah sumber 
daya dialokasikan 
untuk intervensi 
yang 'benar'?

Apakah intervensi 
mencapai tujuan yang 
dimaksudkan?

Apakah program 
dilaksanakan dengan 
biaya yang terendah tanpa 
mengorbankan kualitas?

1

2

3

Efisiensi

Apakah sumber daya publik telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pemba-
ngunan Indonesia, termasuk siapa yang menerima manfaat (atau tidak) dari belanja publik?

Apakah sumber daya publik telah digunakan secara efisien dalam memberikan layanan 
publik, yaitu, dialokasikan untuk intervensi yang ‘benar’ dan dengan biaya per unit yang 
optimal? Dua jenis efisiensi yang dibahas: (i) efisiensi alokasi, mengacu pada alokasi input 
yang optimal di dalam sektor atau lintas sektor untuk menghasilkan keluaran, dan (ii) 
efisiensi teknis, menganalisa bagaiman keluaran dapat diproduksi lebih banyak dengan 
jumlah sumber daya yang sama. 

Efektivitas

Dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas belanja publik di Indonesia, laporan ini 
mengikuti kerangka kerja yang disampaikan oleh Pradhan (1996) (Kotak 1.3) dan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

Efisiensi dan efektivitas adalah istilah umum yang digunakan 
dalam menilai dampak pengeluaran publik dengan mengeva-
luasi keterkaitan antara masukan (input), keluaran (ouput), 
dan hasil (outcome) (Gambar 1.3). Dalam laporan ini, efisiensi 
mengacu pada penggunaan input (uang maupun bukan uang) un-
tuk menghasilkan output (barang dan jasa) dengan biaya serendah 
mungkin, atau biasa disebut sebagai “melakukan sesuatu dengan 
benar”. Efisiensi umumnya memiliki dua dimensi: efisiensi alokasi 
dan efisiensi teknis. Efisiensi alokasi mengacu pada apakah sum-
ber daya dibelanjakan untuk ‘intervensi yang tepat’ (yaitu, bauran 
masukan yang optimal untuk menghasilkan keluaran) di seluruh 
atau di dalam sektor-sektor. Efisiensi teknis mengacu pada kapasitas 
untuk menghasilkan keluaran dan melakukannya dengan biaya te-
rendah (meminimalkan biaya per unit keluaran). Dalam praktiknya, 
ini sering berkaitan dengan pelaksanaan dan kapasitas pengelolaan 
keuangan seperti upah, biaya standar, atau pengadaan. Efektivitas 
mengacu pada apakah tujuan program tercapai atau “melakukan 
hal yang benar”. Efektivitas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lingkungan yang memungkinkan, seperti kerangka kelembagaan 
dan peraturan, yang tidak selalu berada dalam kendali para pembuat 
kebijakan, setidaknya dalam jangka pendek.

Rencana & anggaran Keluaran HasilMasukan
1 3 42

mis. uang wajib 
pajak (Rupiah)

mis. jumlah rumah sakit yang 
dibangun, jumlah dokter per 1.000 
penduduk

mis. manusia Indonesia yang lebih 
sehat (Harapan hidup, angka 
morbiditas)

Elemen kunci dari Kajian Belanja Publik (PER)

Kerangka konseptual dari efisiensi dan efektivitas

Institusi dan kelembagaan

Apakah tingkat belanja publik Indonesia berkelanjutan dan memadai untuk mengatasi 
tantangan pembangunan Indonesia, baik secara agregat maupun di dalam sektor? 
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GAMBAR 1.4.Mengevaluasi kualitas belanja publik 
membutuhkan data masukan, keluaran, 
dan hasil. Masukan mengacu pada sumber 
daya yang akan dibelanjakan, sedangkan ke-
luaran dan hasil mencerminkan target atau 
sasaran pembangunan yang terukur dan 
khusus untuk sektor. Di bidang pendidikan, 
misalnya, keluaran mencakup jumlah seko-
lah dan jumlah guru yang diberi pelatihan, 
sedangkan indikator hasil dapat mencakup 
kualitas pembelajaran siswa yang diukur de-
ngan nilai ujian. Di bidang kesehatan, jum-
lah fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat 
adalah keluaran, sedangkan contoh indika-
tor hasil seperti angka kematian bayi atau 
ibu, atau harapan hidup. Indikator keluaran 
dan hasil ini tercermin di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional26 
(RPJMN 2015-2019) dan rencana strategis 
(Renstra) kementerian dan lembaga. Penting 
untuk dicatat bahwa analisa di dalam laporan 
ini didasarkan pada data yang tersedia seper-
ti belanja dan sektor, yang mungkin tidak 
selalu konsisten atau dapat diandalkan, ter-
utama di tingkat daerah. Bab mengenai tan-
tangan data menyoroti beberapa tantangan 
ini dan upaya Pemerintah Indonesia untuk 
mengatasi kesenjangan tersebut. 

Laporan ini disusun sebagai berikut. 
Bagian 1 dimulai dengan analisa kecukupan 
dan keberlanjutan, efisiensi, dan efektivi-
tas pengeluaran fiskal secara agregat, di-
lanjutkan dengan  menganalisa instrumen 
kelembagaan utama bagi Pemerintah Indo-
nesia untuk meningkatkan kualitas belanja: 
pengelolaan keuangan publik dan transfer 
fiskal ke Pemda, dan manajemen data untuk 
mengelola kualitas belanja publik dengan le-
bih baik lagi. Analisa dan ringkasan di Bagian 
1 mengacu pada analisa efisiensi dan efek-
tivitas belanja di tujuh bidang: kesehatan, 
pendidikan, bantuan sosial dengan sorotan 
pada gizi dan stunting (Bagian 2 mengenai 
modal manusia), jalan nasional, perumahan, 
pengelolaan sumber daya air dan air minum 
dan sanitasi (Bagian 3 mengenai infrastruk-
tur). Bidang-bidang ini menyumbang 38 
persen dari anggaran umum pemerintah27, 
analisis pada Bagian 1 menilai efisiensi dan 
efektivitas anggaran nasional (pemerintah 
pusat dan daerah) secara keseluruhan.

Bidang-bidang 
lainnya - tidak 
ada di dalam 
PER

Kesehatan 
(termasuk 
PBI-JKN)

Pendidikan 
(termasuk 
PIP)

Infrastruktur - 
jalan nasional

Infrastruktur 
- pengelolaan 
sumber daya 
air

Infrastruktur 
- pasokan air 
bersih dan 
sanitasi

Infrastruktur - 
lainnya - tidak 
ada di dalam 
PER

Perlindungan 
sosial 
(termasuk 
subsidi 
perumahan, di 
luar PBI-JKN 
& PIP)

58%

8%

19%

6%

2%

1%

4%

2%

Catatan: ‘Lainnya’ mencakup fungsi-fungsi lain yang tidak ditetapkan: layanan publik umum (seperti pembayaran bunga dan subsidi pajak), pertahanan, 
hukum dan ketertiban umum, ekonomi (termasuk subsidi tetapi tidak termasuk infrastruktur), lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas publik, pariwisata dan 
budaya. Pemerintah pusat: aktual belanja 2016; data Pemda: 2016
Sumber: Kementerian Keuangan, COFIS, perkiraan staf. 

Belanja Nasional (pusat dan daerah) menurut fungsi, 2016

26  RPJMN adalah rencana pembangunan statis, yang tidak 
dimutakhirkan secara bergulir dan tidak mencerminkan 
perubahan pada kapasitas fiskal.

27  Pemerintah pusat dan daerah. Data dari tahun 2016. 
Sumber: Basis Data Fiskal Konsolidasi Bank Dunia, 2017, 2017.

Analisa sektoral di dalam PER ini mencakup sekitar 38 persen dari anggaran nasional
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Bagaimana tingkat 
keberlanjutan 

keuangan publik di 
Indonesia?

1.2
Posisi fiskal secara agregat berkelanjutan 

Belanja publik rendah karena penerimaan yang rendah

Diskresi pemerintah pusat terhadap anggarannya terbatas

Indonesia dapat memperbesar ruang fiskal melalui 
perbaikan kualitas penerimaan & belanja

A

B

C

D
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I ndonesia terus mengalami defi-
sit fiskal, tetapi defisit dan utang 
sektor publik dapat dibiayai se-
cara berkelanjutan, memberikan 

dasar yang kuat untuk belanja publik yang 
efisien dan efektif. Selama 20 tahun terakhir 
ini, Indonesia telah mengalami defisit fiskal, 
walau bervariasi besarnya tetapi selalu di 
bawah batas yang ditetapkan oleh Undang-
-Undang sebesar 3,0 persen. Kebijakan fiskal 
menjadi semakin konservatif: defisit menca-
pai 2,7 persen dari PDB pada tahun 1998 sela-
ma krisis keuangan Asia, tetapi hanya sebesar 
0,1 persen dari PDB pada tahun 2008 selama 
krisis keuangan global. Dalam beberapa tahun 
terakhir ini, defisit fiskal masih jauh di bawah 
batas yang ditetapkan oleh undang-undang, 
rata-rata sebesar 2,3 persen dari PDB selama 
tahun 2014-19. Defisit fiskal umumnya dibi-
ayai dengan pinjaman sekuritas dalam mata 
uang dalam negeri, ditambahkan dengan 
penerbitan obligasi global dengan mata uang 
asing dan pinjaman. Namun, proporsi kepe-
milikan obligasi dalam mata uang dalam ne-
geri (sekitar 40 persen) masih dimiliki bukan 
penduduk, yang menunjukkan bahwa pasar 
keuangan dalam negeri masih dangkal.

Demikian pula, rasio utang terhadap PDB 
telah menurun sejak akhir tahun 1990an. 
Dengan rasio sebesar 30.2 persen dari PDB 
pada akhir tahun 2019, rasio utang pemerin-
tah pusat terhadap PDB Indonesia adalah se-
pertiga lebih rendah dari tingkatnya setelah 
krisis keuangan Asia (83 persen dari PDB 
pada akhir tahun 2000) dan masih jauh di-
bawah batas hutang yang diperbolehkan Un-
dang-Undang sebesar 60 persen dari PDB. 
Pencapaian ini sebagian besar berkat terjadi-
nya pemulihan pertumbuhan ekonomi yang 
kuat, dibantu oleh ledakan harga komoditas, 
suku bunga riil yang rendah atau negatif (ter-
masuk melalui pembiayaan lunak), nilai tukar 
yang relatif stabil, dan surplus neraca primer 
hingga tahun 2012. Namun demikian, rasio 
utang terhadap PDB sedikit meningkat anta-
ra tahun 2012 dan 2019 karena kenaikan suku 
bunga riil, pergeseran ke pinjaman komersial 
dalam komposisi utang, dan depresiasi nilai 
mata uang, seiring dengan berakhirnya siklus 
komoditas  (Gambar 1.5).

Dampak fiskal dan penanganan 
untuk mengatasi COVID-19 akan menye-
babkan kenaikan signifikan rasio utang 
terhadap PDB, dan akan terus mening-

kat jika tidak diimbangi dengan langkah-
-langkah peningkatan penerimaan. Defisit 
fiskal yang semakin besar serta tambahan 
pengeluaran pembiayaan (below-the-line) 
akan menuju pada kenaikan rasio utang 
terhadap PDB tahun 2021 dan seterusnya. 
Sementara itu, penerimaan diproyeksikan 
akan tetap berada jauh di bawah level 2018 
karena pemulihan harga komoditas global 
diperkirakan lambat, dan penurunan tarif 
PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen 
pada 2020 serta penurunan lanjutan menja-
di 20 persen pada 2023. Pembayaran bunga 
yang meningkat akan bersaing dengan be-
lanja-belanja prioritas di bidang kesehatan, 
bantuan sosial dan infrastruktur, di tengan 
berkurangnya pagu anggaran.

Agar defisit fiskal bisa menjadi lebih 
tinggi, Pemerintah mencabut aturan ba-
tas defisit fiskal untuk sementara, selama 
tiga tahun dari 2020 sampai 2022, yang 
sebelumnya telah berhasil menjaga ma-
najemen fiskal yang kredibel sejak 2003. 
Untuk mengakomodasi shock terutama 
pada penerimaan dan peningkatan belanja 
sebesar Rp260 triliun dari total paket sti-
mulus Rp434 triliun, Kementerian Keuang-

Indonesia telah menjaga defisit fiskal tetap rendah, dan tingkat utang telah menurun secara signifikan sejak 2001
GAMBAR 1.5

Persen dari PDB
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Sumber: Nota Keuangan dan Laporan Tahunan Aktual Kementerian Keuangan (LKPP). 
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an untuk sementara menangguhkan batas 
maksimal defisit fiskal 3 persen dari PDB 
untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Per-
ppu) Nomor 1 Tahun 2020. Aturan fiskal ini, 
yang tercantum pada UU Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, merupakan 
garda terdepan penjagaan kredibilitas fiskal 
Indonesia.

Risiko fiskal dan kewajiban kontin-
jensi masih dapat dikelola, tetapi utang 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
baru-baru ini mulai meningkat dan perlu 
pemantauan yang lebih ketat, terutama 
karena paket penanganan COVID-19 
mungkin meliputi perluasan penjamin-
an. Sebagian karena Pemerintah Indonesia 
semakin bergantung pada BUMN untuk 
menyelesaikan proyek-proyek infrastruk-
tur besar dan menugaskan mereka dengan 
amanat nasional lainnya (seperti subsidi ba-
han bakar secara tersirat), total utang BUMN 
non-finansial berjumlah 6,5 persen dari PDB 
pada tahun 2019, meningkat sebesar 1,5 poin 
persentase sejak tahun 2017.28 Paparan pada 
kewajiban kontinjensi secara eksplisit dalam 
bentuk jaminan pinjaman kepada BUMN se-
besar 1.4 persen dari PDB pada akhir tahun 
2019, jauh di bawah pagu jaminan sebesar 
6,0 persen dari PDB, dan jaminan untuk 
proyek kemitraan pemerintah-swasta (KPS) 
sebesar 1 persen dari PDB pada tahun 2018, 
yang ditanggulangi oleh PT Penjaminan 
Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT 
PII, untuk risiko penjaminan. Indonesia juga 
menghadapi risiko fiskal dari bencana alam 
karena Indonesia adalah salah satu negara 
yang paling rawan bencana di dunia (lihat 
Kotak 1.4). Penting juga untuk memantau 
kewajiban kontinjensi lainnya, seperti yang 
berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh 
Pemda, seperti Perusahaan Daerah Air Mi-
num (PDAM), yang banyak di antaranya 
mengalami kerugian.

28  Bank Indonesia tidak 
menggunakan laporan 
keuangan BUMN untuk 
menghasilkan data utang 
untuk BUMN non-keuangan 
dan menganggap datanya 
belum lengkap.

I ndonesia adalah salah satu negara paling ra-
wan bencana di dunia dan terkena berbagai 
bahaya alam yang dapat menghambat hasil 

pembangunannya. Terletak di ‘Cincin Api’ Pasi-
fik dengan 127 gunung berapi aktif di seluruh 
wilayah, Indonesia sering mengalami bahaya ge-
ofisika dan hidro-meteorologis, termasuk gempa 
bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, 
tanah longsor, dan kebakaran hutan. Dengan 
garis pantai yang terpanjang kedua di dunia, 
Indonesia juga menghadapi risiko tinggi pening-
katan permukaan laut dan banjir rob yang dapat 
berdampak bagi hingga 42 juta penduduk yang 
tinggal di zona pantai dataran rendah. 

Bencana alam sering berujung pada re-
alokasi anggaran, karena kontinjensi anggaran 
untuk bencana alam yang biasanya sebesar Rp 
40 triliun (US$ 269 juta) tidaklah mencukupi. 
Pemerintah Indonesia biasanya membelanja-
kan sebesar AS$ 300 hingga AS$ 500 juta per 
tahun untuk rekonstruksi pascabencana dan 
dampak ekonomi tahunannya diperkirakan 
sebesar AS$ 1,4 hingga AS$ 1,6 miliar. Peme-
rintah Indonesia sedang mengupayakan pen-

dekatan komprehensif untuk mengelola risiko 
fiskal dan keuangan dengan lebih baik karena 
seringnya terjadi goncangan iklim dan bencana 
alam melalui Strategi Pembiayaan dan Asuransi 
Risiko Bencana, yang diluncurkan pada bulan 
Oktober 2018. Strategi ini mencakup beberapa 
mekanisme dan instrumen keuangan yang sa-
ling melengkapi, termasuk asuransi terhadap 
aset publik utama, termasuk bangunan kantor 
administrasi, rumah sakit, sekolah dan jembatan. 

Persiapan yang baik untuk menghadapi 
bencana alam dan perubahan iklim akan mengu-
rangi kewajiban kontinjensi dan meningkatkan 
pelaksanaan anggaran. Penilaian Pengelolaan 
Investasi Pemerintah baru-baru ini mendapati 
bahwa terdapat ruang untuk mengintegrasikan 
dampak perubahan iklim dan bencana alam le-
bih lanjut lagi dalam siklus pengelolaan inves-
tasi pemerintah untuk menciptakan aset publik 
yang lebih tangguh (lihat hal. 92, Kotak 1.9). Bab 
mengenai Bantuan Sosial lebih lanjut mereko-
mendasikan untuk membuat program yang ada 
lebih adaptif untuk memberikan bantuan yang 
cepat pada pasca bencana.

Source: World Bank (2009), “Towards 2015 – Spending for Indonesia’s Development: Shaping the Prospects of a Middle-Income 
Country”, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12988

“Persiapan yang baik untuk 
menghadapi bencana alam  
& perubahan iklim akan 
mengurangi kewajiban  
kontinjensi & meningkatkan 
pelaksanaan anggaran”

Perubahan iklim dan bencana alam di IndonesiaKOTAK 1.4.
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Persen dari PDB

T ingkat belanja publik Indo-
nesia secara keseluruhan 
relatif rendah dibanding-
kan dengan negara-negara 

pasar berkembang dan negara-negara 
berkembang lainnya (Emerging and De-
veloping Market Economies, EMDEs). Se-
besar 16,6 persen dari PDB pada tahun 2018, 
belanja pemerintah Indonesia secara umum 
adalah sekitar setengah dari EMDEs lainnya, 
yang membelanjakan rata-rata sebesar 32 
persen dari PDB.29 Belanja pada umumnya 
naik selama periode ledakan harga komodi-
tas tahun 2003-08 dan tahun 2010-13, tetapi 
bahkan ketika itu, hanya mencapai 20 persen 
dari PDB. Sementara ada perdebatan pan-
jang tentang ukuran (belanja) pemerintah 
dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika 
hal tersebut dibiayai dari hutang, peneri-
maan yang kurang dibandingkan dengan 
potensinya merupakan kesempatan yang 
hilang yang seharusnya dapat digunakan 
untuk memberi dampak pada hasil fiskal 
dan pembangunan yang lebih baik. 

Alasan utama rendahnya tingkat 
belanja adalah tingkat pengumpulan pe-
nerimaan yang rendah secara struktural. 
Rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia 
rendah, sebesar 14,6 persen pada tahun 

29 Dihitung dari data IMF 
Fiscal Monitor (April 2019).

Belanja Nasional Pemerintah Indonesia masih tetap di bawah 20 persen dari PDB

Belanja publik Indonesia relatif rendah 
dibandingkan negara -negara lainnya…

…karena rendahnya penerimaan

GAMBAR 1.6
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Sumber: IMF Fiscal Monitor (Oktober 2018). 
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‘Kualitas’ pemungutan pajak juga rendah. 
Indonesia saat ini berada pada peringkat 112 
pada indikator Pembayaran Pajak dibanding-
kan dengan negara-negara setara lainnya 
pada peringkat Doing Business Bank Dunia 
untuk tahun 2019.33 Selain itu, kerumitan 
yang ada saat ini dan perlakuan yang tidak 
setara dalam peraturan pajak meningkat-
kan inefisiensi sistem perpajakan, dengan 
dampak negatif pada pertumbuhan inklu-
sif. Sebagai contoh, pembebasan PPN yang 
luas menghasilkan “efek penurunan (casca-
ding effect)” di mana beberapa sektor dan/
atau wajib pajak menanggung beban pajak 
yang lebih tinggi daripada yang seharusnya 
dibayar jika PPN diterapkan secara luas dan 
tidak ada pembebasan. Hal ini mengganggu 
pemerataan PPN dan mengganggu pertum-
buhan sektor dan wajib pajak tersebut yang 
menanggung beban pajak lebih tinggi. Ke-
rumitan sistem perpajakan juga terlihat di 
sektor lain. Misalnya, selain tarif pajak peng-
hasilan badan standar, Indonesia memiliki 
diskonto yang berbeda bagi tarif pajak per-
usahaan untuk perusahaan publik dan untuk 
perusahaan dengan omset kurang dari Rp 50 
miliar. Sistem ini juga menawarkan berbagai 
insentif pajak dan sistem dugaan pajak untuk 
sektor konstruksi dan juga untuk usaha mik-
ro, kecil dan menengah (UMKM), di mana 
perusahaan dikenai pajak atas omset kotor 
mereka bukannya dari penghasilan kena 
pajak mereka. Sebagai hasil dari ketentuan 
yang berbeda ini, sistem pajak penghasilan 
badan menjadi rumit dan sulit untuk dipa-
hami oleh wajib pajak, dan tarif pajak efektif 
untuk wajib pajak badan/perusahaan yang 
berbeda berbeda-beda.

Pemerintah Indonesia telah me-
nerapkan reformasi penerimaan untuk 
meningkatkan pagu belanja. Pemerintah 
Indonesia telah memulai serangkaian lang-
kah untuk meningkatkan pengumpulan 
penerimaan dan iklim usaha dalam jangka 
pendek dan menengah. Pemerintah Indo-
nesia sedang menyusun perubahan un-
dang-undang pajak utama, serta menyusun 
strategi reformasi pajak jangka menengah 

hingga jangka panjang untuk menjadi pan-
duan bagi proses reformasi untuk bebera-
pa tahun ke depan. Pemerintah Indonesia 
juga meluncurkan Program Amnesti Pajak 
(PAP) pada tahun 2016 untuk meningkat-
kan penerimaan dan memperluas basis pajak 
dalam jangka menengah. Pemerintah Indo-
nesia juga telah meningkatkan kemudahan 
membayar pajak melalui beberapa langkah 
seperti faktur PPN elektronik, dan sistem 
elektronik e-filing untuk pajak penghasilan 
perusahaan dan pemotongan pajak dari gaji 
karyawan. Upaya ini sudah mulai berbuah. 
Diperkirakan bahwa reformasi administrasi 
perpajakan dan kebijakan pajak yang telah 
diterapkan sejak tahun 2016 berkontribusi 
pada peningkatan penerimaan pajak sebesar 
0,6 persen dari PDB pada tahun 2018. 

Dampak langsung harga minyak 
terhadap belanja telah menurun sejak ta-
hun 2015. Proporsi rata-rata subsidi energi 
dalam total belanja juga turun, dari 20,5 per-
sen (2012-14) menjadi 8,2 persen (2015-18) 
yang didukung oleh reformasi subsidi energi. 
Selain itu, paparan langsung subsidi bahan 
bakar terhadap harga minyak dan gas telah 
berkurang, karena subsidi terhadap minyak 
solar telah diubah menjadi subsidi per liter, 
yang pada dasarnya meninggalkan subsidi 
LPG, yang dijual dengan harga eceran tetap, 
sebagai satu-satunya subsidi bahan bakar 
dengan paparan langsung terhadap harga 
komoditas, menyumbang 0,3 persen dari 
PDB antara tahun 2015 dan 2018. Selain itu, 
reformasi struktural seperti amanat untuk 
biodiesel dan kebijakan untuk mengalihkan 
permintaan dari bensin kelas rendah yang 
disubsidi menjadi bensin kelas tinggi tanpa 
subsidi telah mengurangi permintaan untuk 
bahan bakar bersubsidi. Di sisi lain, sebelum 
pemilihan umum tahun 2019, karena har-
ga eceran tetap seperti yang diamanatkan 
pemerintah, sebagian dari beban subsidi 
BBM dialihkan ke perusahaan minyak milik 
negara, Pertamina, yang akan dikompensa-
sikan melalui anggaran pada tahun-tahun 
berikutnya. 

2018, dibandingkan dengan rata-rata ne-
gara-negara pasar berkembang yang sebesar 
27,8 persen. Rasio pajak terhadap PDB sebe-
sar 10,2 persen dari PDB pada tahun 2018 
masih merupakan salah satu yang terendah 
di antara negara-negara pasar berkembang 
dan negara-negara berkembang di kawasan. 
Selain itu, Indonesia memiliki salah satu ke-
senjangan terbesar antara penerimaan aktual 
dan potensial, dengan tingkat pengumpulan 
pajak diperkirakan kurang dari 50 persen 
dari potensi penerimaan pajak. Inilah empat 
tantangan untuk meningkatkan pengumpul-
an penerimaan:30 

1

Siklis
Bagian yang signifikan dari penerimaan In-
donesia terkait dengan harga komoditas.

2

Struktur ekonomi
Ketergantungan pada sektor ekstraksi sum-
ber daya alam dan ukuran besarnya ekonomi 
informal.

3

Kapasitas administrasi 
penerimaan
Secara khusus, kapasitas TI dan kapasitas 
staf yang rendah berujung pada basis pajak 
yang sempit (kapasitas pendaftaran wajib 
pajak terbatas) dan kepatuhan pajak yang 
rendah (diperkirakan kepatuhan terhadap 
PPN hanya sebesar 56,6 persen30). 

4

Kebijakan pajak yang 
kurang optimal
Tantangan ini antara lain: (i) banyaknya 
pembebasan PPN; (ii) tingkat ambang 
batas pendaftaran PPN yang tinggi; (iii) 
sistem preferensial yang terdistorsi; (iv) 
ambang batas penghasilan tidak kena pajak 
yang tinggi untuk pajak penghasilan pribadi 
(kurang dari 10 persen penduduk memiliki 
kewajiban untuk melaporkan pajak tahunan 
atau sekitar 15 persen dari pekerja yang dipe-
kerjakan); dan (v) kurang dimanfaatkannya 
pajak yang mengoreksi eksternalitas seperti 
pajak tembakau dan pajak hijau. Kemenkeu 
memperkirakan bahwa pengeluaran pajak 
melalui pembebasan PPN, pajak penghasilan 
dan bea impor, serta pembebasan cukai dan 
tarif keringanan pajak hanya berjumlah 1,2 
persen dari PDB pada tahun 2016 dan 1,1 
persen dari PDB pada tahun 2017.32

30 Diadaptasi dari Bagian 
B tentang “Mengumpulkan 
lebih banyak dan 
membelanjakan lebih 
baik untuk pertumbuhan 
inklusif” dari “Laporan 
Triwulanan Perkembangan 
Perekonomian edisi Maret 
2018: Menuju pertumbuhan 
inklusif”, Bank Dunia, 
Maret 2018, https://www.
worldbank.org/en/country/
indonesia/publication/
indonesia-economic-
quarterly-march-2018.

31  Rubino Sugana dan 
Asrul Hidayat (2014). 
“Analisis Potensi dan 
Kesenjangan Penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai 
di Indonesia Tahun 2013”. 
https://jepi.fe.ui.ac.id/index.
php/JEPI/article/view/555.

32  Kementerian Keuangan 
menerbitkan laporan 
pengeluaran pajaknya yang 
pertama pada tahun 2018: 
https://fiskal.kemenkeu.
go.id/dw-taxexpenditure.
asp, berdasarkan analisa 
dari 34 ketentuan 
pengeluaran pajak dari 
inventaris sebanyak 89.

33  http://www.
doingbusiness.org/en/
data/exploreeconomies/
indonesia.

“Rasio penerimaan terhadap PDB 
Indonesia rendah, sebesar 14,6 persen 
pada tahun 2018, dibandingkan dengan 
rata-rata negara-negara pasar berkembang 
yang sebesar 27,8 persen”
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Persen dari total belanja

D iskresi pemerintah pusat ter-
hadap alokasi sumber daya 
juga terbatas. Sebagian besar 
belanja dasar pemerintah pu-

sat bersifat terikat (non-diskresioner) dan 
sulit untuk dialokasikan kembali. Belanja 
wajib untuk pendidikan dan kesehatan (20 
dan 5 persen dari anggaran, masing-masing), 
pembayaran bunga, pengeluaran pegawai, 
dan transfer ke Pemerintah Daerah me-
nyumbang sekitar dua pertiga dari total 
belanja pemerintah pusat (lihat Kotak 1.5). 
Belanja tidak mengikat seperti barang dan 
jasa, modal, subsidi, dan bantuan sosial ha-
nya menyumbang 27,9 persen dari anggaran 
pemerintah pusat, atau 4,2 persen dari PDB 
pada 2016. Banyak dari ini sudah diambil 
oleh program yang sedang berjalan dan ka-
renanya hanya sedikit yang tersedia untuk 
belanja baru. Dengan demikian, realokasi 
dalam pagu belanja yang ada saja mungkin 
tidak cukup untuk menciptakan ruang fiskal 
bagi belanja prioritas. 

Desentralisasi mengalihkan tang-
gung jawab pemberian layanan dasar ke-
pada Pemda, dan kendali langsung peme-
rintah pusat atas hasil-hasil Pembangunan 
sangat terbatas, terutama untuk sektor 
kesehatan, pendidikan dan infrastruk-
tur. Belanja publik sangat terdesentralisasi 
di Indonesia, di mana Pemda bertanggung 
jawab atas 43 persen belanja publik (rata-
-rata tahun 2015-18) dan berperan penting 
dalam pemberian layanan. Kabupaten/kota 
mengelola antara lain pendidikan sekolah da-
sar dan sekolah menengah pertama, layanan 
kesehatan dasar, dan layanan penyediaan air 
bersih dan sanitasi  dan infrastruktur jalan. 
Jumlah kabupaten/kota juga meningkat, dari 
298 pada tahun 1999 menjadi 514 (termasuk 
enam kabupaten di DKI Jakarta) pada tahun 
2018. Pemerintah provinsi dan kabupaten 
mengelola anggaran mereka sendiri dan 
bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan 
demikian Pemda memiliki tingkat pengam-
bilan keputusan belanja yang relatif tinggi 
(tergantung pada belanja wajib), tetapi me-
reka memiliki otonomi terbatas terhadap 
penerimaan.

Meningkatnya belanja wajib mengurangi fleksibilitas anggaran

Diskresi pemerintah pusat terhadap alokasi sumber daya terbatas

KOTAK 1.5.

GAMBAR 1.9.

E armarking (pengalokasian dan peng-
gunaan anggaran secara khusus dan 
mengikat) adalah praktik Pengelolaan 

Keuangan Publik (Public Financial Management, 
PFM) yang umum dilakukan dan telah dite-
rapkan di banyak negara. Contoh terkini dari 
praktik pengalokasian dan pengeluaran wajib 
di Indonesia termasuk aturan 20 persen dari 
anggaran pemerintah pusat untuk pendidikan 
dan 5 persen dari anggaran pemerintah pusat 
untuk kesehatan tidak termasuk gaji (meskipun 
belum terpenuhi), alokasi Dana Alokasi Umum 
(DAU) untuk Pemda sebesar 26 persen dari pe-
nerimaan dalam negeri, dan earmarking lainnya 
dari penerimaan bukan pajak yang diterapkan 
oleh kementerian dan lembaga.

Meskipun ada justifikasi untuk mene-
rapkan earmarking dalam keadaan tertentu 
dan dari perspektif sektoral, pengalaman lin-
tas-negara menunjukkan bahwa implementasi 
dapat menjadi masalah dan seringkali berdam-
pak buruk pada fleksibilitas anggaran dan efisi-
ensi penggunaan sumber daya publik. Negara-
-negara yang memiliki tingkat earmarking dan 

rigiditas anggaran yang tinggi, seperti Brasil, 
berusaha untuk mengurangi tingkat earmar-
king dalam anggaran. Bagi negara-negara yang 
memberlakukan atau memperluas earmarking, 
terdapat risiko meningkatknya jumlah earmar-
king secara signifikan, seperti yang dapat dilihat 
dari pengalaman banyak negara.

Namun demikian, ada langkah-langkah 
yang dapat diambil untuk mengatasi masalah 
earmarking ini. Memperkuat Kerangka Pe-
ngeluaran Jangka Menengah (Medium-Term 
Expenditure Framework, MTEF) dapat memberi 
kepastian yang lebih besar atas ketersediaan 
sumber daya untuk program dan menjadi alat 
yang lebih fleksibel dibandingkan dengan ear-
marking. Untuk belanja earmarking yang sudah 
ada, fokusnya harus pada menciptakan insentif 
untuk meningkatkan efisiensi dengan penga-
wasan yang ketat, seperti dengan memperkuat 
pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. 
Untuk earmarking penerimaan, diperlukan ada-
nya insentif kinerja yang lain, misalnya, desain 
berorientasi kinerja dari 'formula pembiayaan' 
dan skema 'pembelian-penyedia'.

Sumber: Bank Dunia (tidak dipublikasikan)

Catatan: 1) perkiraan dilakukan dengan menggunakan APBN Perubahan tahun 2016; 2) subsidi sebesar 9,3 persen dari 
pengeluaran pemerintah pusat pada tahun 2016 dan termasuk di dalam belanja diskresi/fleksibel; 3)* tidak termasuk pendidikan 
dan kesehatan.
Sumber: Kemenkeu dan perkiraan staf Bank Dunia. 

Transfers to SNG*

Personnel 
expenditure*

Interest paymentsHealth

Education

Discretionary 
spending

23,4%

14,5%

14,5%5%

20%

27,9%

C 
Diskresi pemerintah pusat terhadap 
anggarannya terbatas 
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Persen dari total Belanja

Persen dari total belanja menurut fungsi, 2014

Belanja Pemda menyumbang hampir setengah dari total belanja…

…terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, dan infrastruktur lokal 

GAMBAR 1.10.
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Sumber: Kementerian 
Keuangan dan perhitungan 
staf Bank Dunia. 

U ntuk merealisasikan target pembangunan Indonesia, seba-
gaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), perkiraan indi-
katif (pra-COVID) menunjukkan diperlukan belanja tam-
bahan sebesar 4,6 persen dari PDB per tahun, yang akan 

menjadi lebih sulit untuk dicapai dengan adanya dampak COVID-19 terha-
dap posisi fiskal.Ini adalah perkiraan indikatif tingkat belanja yang dibutuhkan 
untuk mencapai tingkat layanan minimum untuk negara-negara berpenghasilan 
menengah dalam bidang kesehatan, bantuan sosial dan infrastruktur. Ini tidak 
berarti lebih banyak belanja harus diprioritaskan di sektor-sektor tersebut. Di 
beberapa sektor, dalam jangka pendek meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
belanja sama pentingnya atau lebih penting dibandingkan dengan memberikan 
belanja tambahan, sebagaimana dibahas lebih lanjut di dalam bab ini dan di 
bab-bab mengenai sektor. 

Indonesia harus menciptakan ruang fiskal melalui peningkatan pe-
nerimaan dan realokasi belanja untuk mencapai target pembangunan yang 
ambisius, sambil melanjutkan pengelolaan fiskal yang berhati-hati. Bab ini 
akan membahas dua cara untuk meningkatkan ruang fiskal (dari tiga cara): (i) 
meningkatkan mobilisasi penerimaan dalam negeri; dan (ii) realokasi belanja 
dari subsidi yang tidak tepat sasaran. 

D 
Indonesia perlu 
memperbesar 
ruang fiskal 
melalui perbaikan 
kualitas 
penerimaan & 
belanja

57,0

31,5

11,5

Sumber: Kementerian Keuangan dan 
perhitungan staf Bank Dunia
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Mengumpulkan penerimaan lebih banyak dan lebih baikKOTAK 1.6.

Untuk mengumpulkan pajak 
lebih banyak, pemerintah 
dapat memperluas basis 
perpajakan. Upaya perluas-
an basis ini juga akan me-

ngurangi distorsi dalam sistem perpajakan dan 
meningkatkan keadilan. Langkah-langkah untuk 
memperluas basis pajak meliputi: (a) menurun-
kan batas registrasi PPN, dan menjadikan regis-
trasi opsional untuk usaha-usaha kecil di bawah 
ambang batas dan yang memenuhi persyaratan 
pembukuan minimum; (b) menurunkan batas 
untuk UMKM sejalan dengan batas PPN;  (c) 
mengurangi pengecualian PPN dan menghapus 
kategori perlakuan 'tidak kena pajak' dari UU 
PPN; (d) merasionalisasi insentif pajak dan per-
lakuan istimewa dalam rezim PPh Badan, terma-
suk menghapus rezim pajak final pada beberapa 
sektor seperti konstruksi dan real estate; dan 
(e) memperkenalkan perpajakan lingkungan, 
termasuk cukai bahan bakar yang dapat dise-
suaikan dan cukai untuk plastik sekali pakai.

Pajak yang lebih tinggi untuk kelas 
pendapatan atas dan untuk kekayaan akan 
meningkatkan penerimaan dan progresifitas 
pajak. Di sini, reformasi dapat mencakup: (a) 
menaikkan tingkat marginal PPh untuk kelas 
pendapatan atas menjadi mendekati rata-rata 
OECD (mis. 35 persen); (b) perubahan dalam 
tingkatan dan ambang batas PPh untuk me-
mastikan kelas menengah membayar bagian 
mereka; (c) memperkenalkan pajak atas transfer 
kekayaan (warisan dan hadiah seumur hidup) 
yang membantu mengatasi masalah keadilan 
antar generasi. Selain itu, langkah-langkah un-
tuk mengatasi risiko BEPS (base erosion and 
profit shifting) akan mengurangi perencanaan 
pajak secara agresif oleh individu kaya dan per-
usahaan multinasional, dan memastikan mereka 

membayar beban perpajakan yang lebih adil.
Dengan menaikkan pajak tembakau dan 

menyederhanakan strukturnya yang multi-ting-
katan (multiple-tier), Indonesia dapat mening-
katkan penerimaan dan menurunkan prevalensi 
merokok, menyelamatkan nyawa serta mengu-
rangi belanja sektor kesehatan untuk penyakit-
-penyakit terkait tembakau. Reformasi penting 
ini termasuk menghidupkan kembali dan mem-
perkuat roadmap penyederhanaan tembakau 
tahun 2018, sehingga Indonesia dapat secara 
bertahap beralih ke tarif pajak tunggal untuk 
tembakau.

Merancang paket kebijakan fiskal yang 
menggabungkan belanja dan reformasi pajak 
akan meningkatkan dukungan mobilisasi pene-
rimaan domestik yang lebih tinggi. Bukti inter-
nasional menunjukkan bahwa dukungan untuk 
reformasi pajak meningkat ketika pemerintah 
memotivasi pembiayaan program belanja yang 
populer dengan reformasi pajak yang diper-
lukan. Langkah-langkah yang berbeda dapat 
mencapai tujuan yang berbeda (termasuk, mi-
salnya, dampak terhadap investasi dan kese-
taraan), sehingga dukungan untuk reformasi 
dapat diperluas dengan menarik kelompok-
-kelompok yang berbeda. Sosialisasi menye-
luruh untuk reformasi yang diusulkan adalah 
faktor keberhasilan penting lainnya: tindakan 
yang mudah dipahami dan diimplementasikan 
dapat mengurangi kebingungan, meningkatkan 
kepercayaan, dan dengan demikian meningkat-
kan kepatuhan sukarela dari warga dan pelaku 
usaha.

Melakukan investasi dalam teknologi dan 
keterampilan serta reformasi business process 
administrasi perpajakan. Indonesia perlu me-
ningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan, 
sebagian caranya dengan mengurangi beban 

administrasi pembayaran pajak, dan memperba-
iki tingkat kepercayaan dan efisiensi Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). Reformasi kunci meliputi: 
(a) investasi signifikan dalam sistem IT milik 
DJP dan reformasi business process-nya; (b) 
meningkatkan kapasitas, termasuk mengem-
bangkan lebih banyak spesialis dalam fungsi-
-fungsi utama seperti analisis data dan audit; 
(c) mengurangi risiko clientelism dan korupsi, 
termasuk melalui penyederhanaan aturan pajak, 
penegakan hukum yang kuat terhadap mereka 
yang terlibat korupsi, dan fokus pada integritas, 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelatihan 
staf dan manajemen kinerja DJP.

Perkuat penerimaan PBB untuk mening-
katkan PAD pemerintah daerah. Pendapatan asli 
daerah (PAD) yang lebih tinggi dapat mening-
katkan “kontrak sosial fiskal” di tingkat daerah. 
Hal ini sebagian dapat dicapai dengan me-
ningkatkan penerimaan PBB, termasuk melalui 
kenaikan tarif dan memastikan fiskal kadaster 
ter-update secara sistematis dan rutin serta 
disederhanakannya proses valuasi.

Reformasi penerimaan bukan pajak. Re-
formasi tarif penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP) akan meningkatkan pembiayaan lebih 
lanjut dan mendukung pengelolaan aset sumber 
daya alam yang berkelanjutan. Misalnya, tarif 
saat ini untuk perikanan didasarkan pada jenis 
kapal yang digunakan untuk menangkap ikan 
dan berat ikan, tanpa adanya perbedaan pada 
variasi dan nilai ikan. Reformasi sistem saat ini 
akan membutuhkan investasi secara paralel da-
lam pelatihan keterampilan staf lintas kemente-
rian yang bertanggung jawab atas PNBP, untuk 
memperkuat kapasitas pemerintah dalam men-
desan dan menerapkan rezim PNBP yang solid 
dan dirancang untuk mendukung pengelolaan 
aset alam yang berkelanjutan.

Sumber: Berdasarkan Bank Dunia: Indonesia Systematic Country Diagnostic Eliminating Poverty, Bringing Economic Security to All (akan datang, 2020).
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->Menyelesaikan reformasi cukai tembakau dapat 
memberikan penerimaan tambahan sebesar 0,7 per-
sen dari PDB. Bagi negara dengan tingkat prevalensi 
merokok orang dewasa tertinggi di dunia, beban cukai 
tembakau di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan 
banyak negara lain, dan tidak cukup memberi dampak 
berarti pada perilaku konsumsi. Walaupun tahun 2020 
ada kenaikan, tarif cukai tembakau masih bisa dinaikkan 
lebih lanjut. Kenaikan cukai dapat menghasilkan peneri-
maan tambahan yang besar bahkan dengan konsumsi yang 
lebih rendah dan juga memberikan manfaat tambahan 
bagi kesehatan masyarakat miskin. Dengan elastisitas 
konsumsi yang lebih tinggi, beban pajak seperti ini akan 
turun secara lebih proporsional pada kelas menengah. Me-
naikkan cukai tembakau maksimum 57 persen dari harga 
eceran terendah, dan menyelesaikan penyederhanaan tarif 
dapat memberikan tambahan penerimaan fiskal antara 0.6 
sampai 0.8 persen dari PDB.37

Insiden PPN atau pangsa dari total pengeluaran pajak dari 
PPN menurut desil pendapatan

Belanja pajak pemerintah melalui 
pembebasan PPN lebih dinikmati oleh 
kalangan menengah ke atasGAMBAR 1.12.
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Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia. 

Dalam jangka pendek, pemerintah dapat melaksanakan reformasi untuk 
meningkatkan penerimaan, antara lain, reformasi cukai tembakau dan peng-
hapusan beberapa pembebasan PPN. Diperkirakan dampak reformasi ini dapat 
menghasilkan penerimaan fiskal bersih sebesar 1,3 persen dari PDB per tahun 
(Gambar 1.12). Kotak 1.6 menunjukkan serangkaian kebijakan pajak dan reformasi 
administrasi yang lebih terinci yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan 
ke tingkat negara-negara lain setara Indonesia dalam jangka menengah. 

Penghapusan pembebasan PPN dapat menghasilkan tambahan pene-
rimaan antara 0,24 sampai 0,67 persen dari PDB. Tarif PPN resmi Indonesia 
ditetapkan sebesar 10 persen untuk sebagian besar barang dan jasa, dengan banyak 
pembebasan. Selain itu, perusahaan kecil dibebaskan dari pembayaran PPN bahkan 
untuk barang dan jasa yang non-pembebasan PPN, karena biaya administrasi yang 
diperlukan untuk menegakkan kepatuhan dianggap lebih tinggi dibandingkan 
dengan penerimaan yang diharapkan. Kementerian Keuangan memperkirakan 
bahwa pengeluaran pajak (tax expenditure) pada jenis makanan sekitar 0.24 per-
sen dari PDB.35 Staff Bank Dunia memperkirakan potensi hilangnya penerimaan 
dari struktur pembebasan PPN saat ini dan dari ambang batas pembayaran adalah 
sebesar 0,67 persen dari PDB.36

Sebagian besar pembebasan pajak ini dinikmati oleh rumah tangga yang 
lebih kaya dan jika dihapuskan akan mengurangi ketimpangan, dan tambahan 
penerimaan dapat digunakan untuk kompensasi belanja bagi masyarakat 
miskin dan rentan melalui transfer tunai tepat sasaran. Pembebasan pajak 
atas barang dan jasa dapat diberikan karena berbagai alasan, tetapi pembenaran 
paling sering digunakan untuk dasar ekuitas (barang berupa makanan). Namun 
demikian, pembebasan pajak ini dapat memiliki dampak yang dangkal dan bah-
kan regresif — sama seperti subsidi harga. Saat ini, sekitar setengah dari semua 
belanja pajak terjadi dengan tujuan untuk ‘meningkatkan kesejahteraan rakyat’. 
Namun demikian, mirip dengan subsidi harga, pembebasan pajak ini sering lebih 
dinikmati oleh masyarakat yang lebih kaya daripada oleh masyarakat miskin, 
sehingga insiden belanja pajak ini menjadi regresif (absolut) di seluruh distribusi 
pendapatan (Gambar 1.12). Secara relatif, sebagai bagian dari pendapatan rumah 
tangga, pembebasan PPN lebih penting bagi masyarakat miskin. Namun demikian, 
penghapusan pembebasan PPN akan menghasilkan penerimaan tambahan yang 
signifikan. Perkiraan staf Bank Dunia menunjukkan biaya fiskal untuk mengatasi 
dampak penghapusan pembebasan pajak pada 40 persen penduduk termiskin 
senilai 0.2 persen dari PDB. Dengan rata-rata sederhana antara kedua perkiraan 
yaitu keuntungan fiskal dari penghapusan pembebasan pajak sebesar 0.4 persen 
dari PDB, ini berarti keuntungan fiskal bersih yang didapatkan akan sebesar 0.2 
persen dari PDB.->

+
0,24

—
0,67
Penghapusan 
pembebasan PPN 
dapat menghasilkan 
tambahan 
penerimaan antara 
0,24 sampai 0,67 
persen dari PDB

34 “Laporan Triwulanan 
Perkembangan 
Perekonomian edisi Maret 
2018: Menuju pertumbuhan 
inklusif”, Bank Dunia, 
Maret 2018. https://www.
worldbank.org/en/country/
indonesia/publication/
indonesia-economic-
quarterly-march-2018. 

35 Kementerian Keuangan 
(2018, 2020). Laporan 
Belanja Perpakajan 2016-
2017 and 2018. https://
fiskal.kemenkeu.go.id/dw-
taxexpenditure.asp

36 Potensi kehilangan 
penerimaan diperkirakan 
sebesar Rp 90.6 triliun, 
berdasarkan metodologi 
yang terdapat dalam Tom 
Harris, David Phillips, Ross 
Warwick, Maya Goldman, 
Jon Jellema, Karolina 
Goraus and Gabriela 
Inchauste. “Redistribution 
via VAT and cash transfers: 
an assessment in four 
low and middle income 
countries”. IFS Working 
Paper W18/11. https://
www.ifs.org.uk/uploads/
WP201811.pdf
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Persen dari PDB

Ada kesempatan untuk mengalihkan subsidi energi dan pupuk, 
diperkirakan mencapai 8,5 persen belanja pemerintah pusat ta-
hun 2019, menjadi bantuan tunai tepat sasaran, terutama ketika 
harga komoditas, yang menentukan harga BBM dan pupuk, kini 
di kisaran sangat rendah. Meskipun sudah ada reformasi, subsidi 
eksplisit (dalam anggaran) dan implisit (di luar anggaran melalui 
BUMN) untuk diesel, minyak tanah, LPG, listrik dan pupuk masih 
sebesar Rp189 triliun atau 1,3 persen PDB pada 2019. Secara agregat, 
masyarakat miskin dan rentan hanya menerima 21 persen subsidi 
minyak tanah dan LPG, 3 persen subsidi diesel, dan 15 persen subsidi 
listrik (lihat  HYPERLINK \l "bab mengenai Bantuan Sosial), dan 60 
persen subsidi pupuk dinikmati oleh 40 persen petani terkaya, serta 
lebih dari 30 persen subsidi pupuk dinikmati oleh produsen yang 
bukan merupakan target penerima subsidi (Kotak 1.7).

Bantuan tunai yang tepat sasaran kepada 40 persen pendu-
duk termiskin dapat meng-kompensasi dampak dari reformasi 
tersebut kepada yang paling membutuhkan. Berdasarkan data 
tahun 2017, dengan menghapus subsidi-subsidi yang tidak tepat sa-
saran akan menghemat 0.7 persen dari PDB, sedangkan kompensasi 
untuk mengatasi dampak langsung kenaikan harga energi dan dam-
pak tidak langsung pada kenaikan harga barang-barang lainnya yang 
menggunakan energi sebagai bahan baku pada 40 persen termiskin 
adalah senilai 0.3 persen dari PDB, sehingga akan menghasilkan 
keuntungan fiskal bersih sebesar 0.4 persen dari PDB.

3

…akan menciptakan ruang fiskal 
tambahan untuk belanja di sektor-
sektor prioritas dan memberikan 
banyak manfaat ekonomi, sosial dan 
lingkungan

Reformasi penerimaan dan belanja ini dapat menghasilkan tam-
bahan ruang fiskal rata-rata tahunan sebesar 1,3 persen dari PDB 
untuk belanja pada sektor-sektor prioritas. Dampak gabungan 
seperti terlihat pada Tabel 1.1. Dari sisi belanja, reformasi subsidi 
yang berhasil akan menurunkan pengaruh fluktuasi harga komoditas 
terhadap belanja, dan juga dapat memberikan manfaat tambahan, 
seperti produksi dan konsumsi energi yang lebih efisien bahan bakar, 
lebih sedikit menghasilkan polusi udara lokal dan lebih sedikit emisi 
gas rumah kaca, defisit neraca perdagangan yang menurun akibat 
berkurangnya impor-impor produk bensin olahan, dan kemungkinan 
perusahaan-perusahaan menjadi lebih produktif, karena perusahan-
-perusahaan tersebut akan terdorong untuk menggantikan modal 
fisik yang sudah tua menjadi peralatan baru yang lebih efisien. 38

Reformasi belanja pertanian, termasuk reformasi subsidi 
pupuk, dapat menciptakan ruang untuk belanja yang lebih efi-
sien, efektif dan seimbang di sektor ini, karena subsidi memiliki 
opportunity cost yang tinggi. Bahkan dengan sebagian kecil dari 
anggaran yang saat ini dibelanjakan untuk subsidi pupuk, Kemen-
terian Pertanian bisa menggunakannya untuk berbagai program 
signifikan untuk memperkuat pertanian, masyarakat, dan landscape 
level tanah, air, serta hal-hal terkait kapabilitas pengelolaan SDA 
lainnya dan untuk berinvestasi lebih jauh dan lebih baik dalam R&D 
pertanian dan pendidikan pertanian. Diversifikasi dan pemasaran 
hasil panen juga akan meningkatkan keanekaragaman nutrisi dari 
sistem pangan. Manfaat dari berbagai program dan investasi ini terhi-
tung sangat tinggi, tidak hanya dalam hal peningkatan produktivitas 
pertanian, pendapatan, dan ketahanan pangan tetapi juga dalam me-
ngurangi environmental footprint dari pertanian Indonesia. Pengu-
rangan subsidi pupuk karenanya akan disertai dengan peningkatan 
program-program pertanian berkelanjutan.

Reformasi Keuntungan fiskal kotor Kompensasi kepada 40 persen 
penduduk termiskin

Keuntungan fiskal bersih

Menghapus subsidi 
energi  

 0.7  0.3  0.4 

Reformasi cukai 
tembakau

0.7 - 0.7

Penghapusan 
pembebasan PPN 

 0.4  0.2  0.2 

Total ruang fiskal untuk 
tambahan belanja

 1.8 0.5  1.3 

Sumber: Simulasi staf Bank Dunia.

2

Melakukan realokasi belanja dari 
subsidi energi dan subsidi pupuk 
yang tidak tepat sasaran 

37 Menurut simulasi yang 
dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan. Hasil ini 
konsisten dengan perkiraan 
staff Bank Dunia mengenai 
dampak kenaikan cukai 
tembakau dengan respons 
yang elastis pada kenaikan 
harga, seperti yang 
disampakan dalam laporan 
utama Bank Dunia mengenai 
Perlindungan Sosial di 
Indonesia.

38  Lihat Bank Dunia. 
"Indonesia Economic 
Quarterly December 
2018: Strengthening 
Competitiveness” https://
www.worldbank.org/
en/country/indonesia/
publication/indonesia-
economic-quarterly-
december-2018

Proyeksi dampak fiskal bersih dengan adanya reformasi, berdasarkan data tahun 2017 
TABEL 1.1.
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Apakah 
belanja publik 
di Indonesia 
mencukupi, 

efisien, & efektif ?

1.3
Belanja untuk sektor-sektor prioritas telah meningkat, 
tetapi masih belum mencukupi

Sumber daya tidak selalu dibelanjakan untuk intervensi 
yang tepat

Bahkan ketika sumber daya sudah diarahkan untuk 
intervensi yang tepat, belanja tidak efisien secara 
teknisspending is technically inefficient

A

B

C
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Pangsa pengeluaran Pemerintah Pusat 

Persen dari PDB

K ualitas belanja publik di 
Indonesia telah mening-
kat dalam beberapa tahun 
terakhir saat pemerintah 

me-realokasi sebagian belanja dari sub-
sidi energi ke bidang-bidang yang lebih 
penting untuk pembangunan. Pemerin-
tah Indonesia melakukan reformasi subsidi 
energi yang ambisius pada tahun 2014-15 
(lihat Kotak 1.5), yang mengakibatkan pe-
nurunan besar belanja untuk subsidi energi. 
Selama tahun 2012-14, belanja untuk subsi-
di bahan bakar dan listrik sekitar rata-rata 
Rp 319,4 triliun, atau 3,3 persen dari PDB, 
sementara selama tahun 2015-18 pemerin-
tah hanya membelanjakan sepertiga dari 
jumlah ini, atau rata-rata sebesar 0,9 persen 
dari PDB. Pemerintah me- realokasi sumber 

daya dari reformasi ini untuk dipergunakan 
di bidang-bidang yang lebih produktif untuk 
pembangunan Indonesia. Alokasi anggaran 
pemerintah pusat untuk infrastruktur me-
ningkat dari 8,5 persen dari total belanja 
(2012-14) menjadi 9,8 persen (2018),39 dan 
jumlah yang dialokasikan untuk kesehat-
an meningkat dari 2,8 persen menjadi 4,8 
persen dari total belanja pada periode yang 
sama. Belanja untuk bantuan sosial juga me-
ningkat, dari 1,9 persen menjadi 2,3 persen. 
Pemerintah juga mempertahankan tingkat 
belanja yang tinggi untuk pendidikan, di 
mana pemerintah diwajibkan untuk mem-
belanjakan 20 persen dari anggarannya.   

Meskipun telah ada perbaikan-
-perbaikan ini, belanja untuk kesehatan, 
bantuan sosial dan infrastruktur tetap 

tidak mencukupi dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga Indonesia dan ke-
butuhannya. Belanja publik untuk kesehatan 
sebesar 1,4 persen dari PDB, setengah dari apa 
yang dibelanjakan oleh negara berpenghasilan 
menengah ke bawah (lower middle-income 
country, LMIC). Ini berjumlah hanya sebe-
sar AS$ 49 per kapita, jauh di bawah rata-rata 
negara se wilayah dan rata-rata negara ber-
penghasilan menengah ke bawah dan nilai 
yang direkomendasikan yaitu AS$ 110 per 
kapita yang diperlukan untuk pemberian la-
yanan paket UHC yang penting. Untuk dapat 
sepenuhnya menerapkan program perawat-
an kesehatan universal akan memerlukan 
peningkatan belanja kesehatan publik (tidak 
termasuk belanja pada Sistem Jaminan Sosial 
Nasional) menjadi sekitar 2,3 persen dari PDB 
per tahun. Dalam bantuan sosial, Indonesia 
membelanjakan 0,7 persen dari PDB — lebih 
tinggi dari beberapa negara lain di kawasan, 
tetapi juga jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan rata-rata LMIC. Investasi dalam in-
frastruktur juga tidak memadai: antara tahun 
2000 dan 2013, Indonesia membelanjakan 
rata-rata 3,6 persen dari PDB untuk infra-
struktur per tahun,40 dibandingkan dengan 
17,7 persen di Tiongkok, 11,3 persen di Ma-
laysia, dan 6,3 persen di Thailand.41 Meski-
pun Indonesia telah meningkatkan belanja 
infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, 
tetapi masih tetap belum memadai mengingat 
defisit infrastruktur yang besar sejumlah AS$ 
1,6 triliun dibandingkan negara berkembang 
lainnya. Di bidang air bersih dan sanitasi, mi-
salnya, Indonesia termasuk negara dengan be-
lanja publik terendah (0,2 persen dari PDB). 

Belanja untuk infrastruktur, kesehatan dan 
bantuan sosial telah meningkat… ...tetapi masih belum memadai 

dibandingkan negara-negara 
setara lainnya

GAMBAR 1.13.

GAMBAR 1.14.
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Sumber: Ditjen Anggaran, perhitungan staf Bank Dunia.

39 Termasuk pengeluaran infrastruktur yang 
diamanatkan oleh pemerintah daerah dari 
dana transfer pemerintah pusat.

40 Periode 2000-13 dipilih untuk 
membandingkan dengan negara-negara 
lain. Ketika diperpanjang ke tahun-tahun 
yang lebih baru, antara tahun 2000 dan 
2016 Indonesia membelanjakan rata-rata 
3,5 persen dari PDB dalam infrastruktur 
per tahun.

41  Perhitungan staf Bank Dunia 
menggunakan Dataset Investasi IMF dan 
Stok Barang Modal (2017). 

$49
Belanja publik untuk kesehatan 
sebesar 1,4 persen dari PDB, 
setengah dari apa yang 
dibelanjakan oleh negara 
berpenghasilan menengah ke 
bawah (lower middle-income 
country, LMIC). Ini berjumlah 
hanya sebesar AS$ 49 per kapita

A 
Belanja untuk sektor-sektor 
prioritas telah meningkat, 
tetapi masih belum 
mencukupi

32Tinjauan Umum



Dengan melanjutkan reformasi subsidi 
energi dan subsidi pupuk akan memung-
kinkan lebih banyak investasi pemerintah 
di sektor-sektor prioritas ini (lihat Kotak 
1.7 dan Kotak 1.8). Pada tahun 2018, Pe-
merintah Indonesia membelanjakan Rp 154 
triliun untuk subsidi bahan bakar dan listrik, 
dan Rp 34 triliun untuk subsidi pupuk. Ini 
setara dengan 6,3 persen dari total anggaran, 

dua kali lipat dibandingkan proporsi yang 
dibelanjakan untuk bantuan sosial. Dengan 
melanjutkan penghapusan subsidi energi, 
serta subsidi non-energi yang tidak tepat 
sasaran, dapat menghasilkan lebih banyak 
ruang fiskal untuk belanja kesehatan, ban-
tuan sosial dan infrastruktur, ditambah 
lagi dapat menciptakan lebih banyak ruang 
untuk investasi yang sangat dibutuhkan 

dalam infrastruktur energi dan memacu 
produktivitas perusahaan.42 Pemerintah 
harus memastikan harga eceran dalam 
negeri disesuaikan secara teratur sejalan 
dengan pergerakan harga global untuk 
menghindari membebani Pertamina dan 
PLN secara berlebihan, dan melaksanakan 
reformasi yang sudah direncanakan untuk 
subsidi LPG 3 kg. 

Melanjutkan reformasi subsidi energi akan memungkinkan belanja yang lebih tinggi untuk bidang-bidang produktif  KOTAK 1.7.

S etelah puluhan tahun mensubsidi 
energi bahan bakar fosil, Pemerintah 
Indonesia melakukan reformasi yang 

ambisius pada tahun 2014-15. Didukung oleh 
harga minyak mentah yang rendah pada saat 
itu (AS$ 51 / bbl), Pemerintah Indonesia meng-
hapus subsidi untuk bensin ber-oktan rendah 
(RON 88 / Premium) dan menerapkan subsidi 
tetap sebesar Rp 500 per liter untuk minyak so-
lar. Juga diumumkan bahwa harga bahan bakar 
eceran dalam negeri akan disesuaikan secara 
berkala sesuai dengan harga minyak global. 
Tarif listrik juga disesuaikan untuk 12 kategori 
pelanggan tidak bersubsidi dan kemudian dike-
cualikan untuk rumah tangga tidak miskin de-

ngan sambungan daya 900 volt-ampere (VA).43  
Reformasi ini menghasilkan keuntungan 

fiskal langsung. Belanja subsidi energi secara 
signifikan menurun dari rata-rata sebesar 3,3 
persen dari PDB selama tahun 2012-14 menjadi 
0,9 persen dari PDB selama 2015-18, memberi 
tambahan untuk belanja lebih besar untuk in-
frastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Pe-
netapan sasaran subsidi listrik juga membaik, 
karena porsi subsidi yang diterima oleh rumah 
tangga miskin dan rentan meningkat dari 25 
persen pada tahun 2012 menjadi 34 persen pada 
tahun 2017 (Gambar 1.15)

Namun demikian, Pemerintah Indonesia 
belum sepenuhnya menyelesaikan agenda 

reformasi. Meskipun harga minyak mentah 
global naik 60 persen selama tahun 2016-18, 
harga eceran domestik bensin premium RON 88 
dan minyak solar hampir tidak berubah sejak April 
2016.44 Tarif listrik juga belum disesuaikan sejak 
awal tahun 2017. Beban harga energi yang lebih 
tinggi dan depresiasi nilai tukar telah ditanggung 
oleh Pertamina dan PLN dan bukannya diteruskan 
ke konsumen. Meskipun Pemerintah membayar 
tunggakan BUMN ini, subsidi secara implisit ter-
sebut telah meningkat menjadi Rp 59 triliun untuk 
bahan bakar dan Rp 71,3 triliun untuk listrik di ta-
hun 2018 (Gambar 1.16 dan Gambar 1.17). Subsidi 
yang diberikan secara implisit ini membebani ne-
raca BUMN dan kemampuan untuk berinvestasi. 

Catatan: Grafik ini menggunakan desil pendapatan pasar yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Komitmen untuk Keadilan. Susenas tahun 2017 
tidak memungkinkan dilakukannya identifikasi langsung rumah tangga dengan sambungan daya listrik 900VA. Oleh karena itu, model berbasis 
PMT bersama dengan informasi administratif tentang jumlah rumah tangga yang menerima subsidi di setiap kabupaten/kota digunakan untuk 
mensimulasikan rumah tangga yang menerima subsidi listrik.

Sumber: Kemenkeu dan PT Pertamina; Perkiraan staf Bank Dunia. 
Sumber: Statistik PLN dan Rekening Pemerintah yang Sufah Di-audit, 
perkiraan staf Bank Dunia. 

Persen dari total manfaat menurut desil pendapatan pasar, termiskin hingga terkaya

Rp Triliun Rp Triliun

Penargetan subsidi listrik telah membaik

Walaupun subsidi untuk BBM telah 
menurun, Pertamina masih menanggung 
kenaikan subsidi implisit…

… demikian pula dengan PLN, karena tarif 
listrik belum disesuaikan sejak awal tahun 
2017

GAMBAR 1.15.

GAMBAR 1.16.
GAMBAR 1.17.
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42  Lihat Cali et al. 2018. 
"Too much energy: the 
perverse effect of low fuel 
prices on firms". World 
Bank Policy Research Paper 
#9039. http://documents.
worldbank.org/curated/
en/670351570710975641/
pdf/Too-Much-Energy-The-
Perverse-Effect-of-Low-
Fuel-Prices-on-Firms.pdf.

43  Karakteristik yang 
sama dari 12 pelanggan 
(tidak dimasukkan) adalah 
semua rumah tangga, usaha, 
dan kantor pemerintah 
dengan konsumsi listrik 
lebih tinggi dari rata-rata 
nasional, kecuali untuk 
pelanggan rumah tangga 
dengan daya 900 VA. 
Untuk jenis pelanggan yang 
terakhir ini, penargetan 
dilakukan dengan 
menggunakan Unified 
Poverty Database (UTD). 
Hal ini mengakibatkan 
dikeluarkannya 19,4 juta 
pelanggan non-miskin dari 
penerima subsidi (dari 25,2 
juta total pelanggan dengan 
sambungan daya 900 VA).

44 Pada bulan Maret 
2018, Pemerintah 
Indonesia secara eksplisit 
mengumumkan akan 
menjaga harga bahan 
bakar dan listrik konstan 
hingga akhir tahun 2019. 
https://jakartaglobe.id/
context/govt-will-keep-fuel-
electricity-prices-stable-
end-2019

2 0 1 8 
(outlook)
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M embelanjakan lebih banyak tanpa membelan-
jakan dengan lebih baik tidak akan membantu 
Indonesia mencapai tujuan pembangunannya. 
Dalam konteks kerangka PER secara keseluruhan 

(lihat Bagian 3), ‘membelanjakan dengan lebih baik (spending better)’ dapat 
ditafsirkan sebagai belanja secara efisien dan efektif. Belanja yang tidak efisien 
dapat terjadi dalam dua hal: (i) Pemerintah Indonesia tidak mengarahkan sum-
ber daya ke intervensi yang paling efektif atau produktif intra sektor (efisiensi 
alokasi); atau (ii) Pemerintah Indonesia menggunakan lebih banyak sumber daya 
(input) daripada yang secara teknis diperlukan untuk memperoleh tingkat ma-
sukan tertentu (efisiensi teknis). Dalam kedua hal tersebut, PER mendapatkan 
contoh positif maupun negatif dari efisiensi dalam belanja publik Indonesia. 

Sektor bantuan sosial merupakan contoh di mana efisiensi alokasi 
membaik dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak periode 2016-17, Peme-
rintah Indonesia telah mengalihkan belanja dari program-program yang tidak 
tepat sasaran seperti subsidi beras Rastra ke program-program lain yang lebih 
tepat sasaran seperti bantuan langsung tunai bersyarat (PKH). Sementara 60 
persen dari total belanja Bantuan Sosial tahun 2012 digunakan untuk Rastra, saat 
ini hanya 12 persen.45 Sementara itu, pengeluaran untuk PKH meningkat dari 5 
persen menjadi 14 persen selama periode yang sama. Menyadari adanya dampak 
positif PKH terhadap kesejahteraan secara keseluruhan, gizi dan pemanfaatan 
layanan kesehatan dan pendidikan, Pemerintah Indonesia terus memperluas 
cakupan dari 1,5 juta rumah tangga pada tahun 2012 menjadi 10 juta rumah 
tangga pada tahun 2018. Tingkat manfaat juga berlipat ganda menjadi Rp 4 juta 
per keluarga per tahun pada tahun 2019. 

Namun demikian di sektor lain, sumber daya belum selalu dialokasikan 
untuk intervensi paling efektif. Di bidang kesehatan, belanja lebih diarahkan 
untuk perawatan kuratif,46 daripada untuk pencegahan, karena insentif keuangan 
yang tidak sesuai yang mendorong penyedia layanan primer untuk merujuk 
pasien ke rumah sakit. Dua pertiga dari total belanja kesehatan digunakan untuk 
perawatan kuratif, dan 84 persen dari belanja JKN adalah untuk perawatan rawat 
inap dan rawat jalan berbasis rumah sakit.47 Intervensi preventif yang lebih hemat 
biaya hanya sepertiga dari total belanja kesehatan. Demikian pula, dalam bidang 
pendidikan, Pemerintah mengalokasikan dana yang memadai untuk pendidikan 
dan pengembangan anak usia dini (PAUD) meskipun ada manfaat jangka panjang 
dari investasi ini. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini hanya mendapat 
4,5 persen dari anggaran Kemendikbud, atau sekitar Rp 1,8 triliun, dan meskipun 
Pemerintah Indonesia memberikan dana hibah ke pusat-pusat PAUD (Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini / BOP PAUD) sejak tahun 
2016, hanya Rp 4,4 triliun yang dialokasikan untuk tujuan ini pada tahun 2019 
— hanya 9 persen dari total anggaran untuk dana bantuan BOS.

Di bidang infrastruktur, belanja untuk konstruksi dan administrasi 
baru lebih diprioritaskan daripada operasional dan pemeliharaan (OP). 
Di sektor air minum dan sanitasi, hanya 15 hingga 20 persen dari total anggaran 
pemerintah pusat yang dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan (OP), 
dan pemerintah pusat tidak memperhitungkan kapasitas OP di tingkat Pemda 
dan PDAM ketika memprioritaskan investasi aset baru. Pemerintah kabupaten/
kota membelanjakan hampir setengah dari belanja fasilitas administrasi dan 
aparatur, yang tidak terkait langsung dengan koneksi sumber air minum yang 
layak dengan rumah tangga. Perhatian yang tidak memadai terhadap OP ini da-
pat berkontribusi terhadap memburuknya aset infrastruktur dan mengganggu 
layanan, selanjutnya dapat memicu belanja modal yang lebih tinggi dalam jangka 
panjang. Untuk sanitasi, meskipun terdapat 150 instalasi pengolahan sampah, 

Subsidi pupuk tidak efisien dan tidak efektif di 
Indonesia, dan perlu direformasi

KOTAK 1.8.

S ubsidi pupuk di Indonesia, tidak tepat 
sasaran, regresif, disalahgunakan, dan ti-
dak efektif dalam meningkatkan produksi. 
Subsidi pupuk ini awalnya diperkenalkan 
pada tahun 1971 dan sebagian dimaksud-

kan untuk mendorong petani untuk mengambil keuntungan 
dari teknologi benih baru yang membawa revolusi hijau di 
Asia dan meningkatkan hasil padi dan total produksi. Perta-
nyaannya adalah apakah mensubsidi produksi pupuk masih 
tetap merupakan cara yang memiliki biaya efektif untuk men-
capai tujuan yang dimaksudkan, terutama mengingat bahwa 
biaya fiskal meningkat dari Rp 18 triliun pada tahun 2009 
menjadi Rp 29 triliun pada tahun 2018, yang menyumbang 
36 persen dari belanja pertanian pada tahun 2016. Sementara 
itu, selain dari irigasi, proporsi dari belanja untuk barang 
publik lainnya (yaitu, untuk inovasi pertanian atau pengelo-
laan risiko) kurang dari 5 persen. Studi menemukan bahwa: 
(i) subsidi pupuk di Indonesia tidak tepat sasaran dalam hal 
menjangkau petani yang membutuhkan. 60 persen subsidi 
dinikmati oleh 40 persen petani terkaya dan lebih dari 30 
persen subsidi dinikmati oleh produsen yang bukan meru-
pakan target penerima, seperti perkebunan kelapa sawit; 
(ii) banyak petani membayar di atas harga tertinggi yang 
ditetapkan pemerintah, terkadang karena adanya kolusi di 
antara para distributor; dan (iii) nilai tambahan produksi 
dari penggunaan pupuk bersubsidi lebih rendah dari biaya 
subsidinya. 

Dengan telah tercapainya adopsi teknologi pupuk, fokus-
nya harus pada peningkatan efisiensi penggunaannya, yang 
membutuhkan teknologi pelengkap dan praktik pertanian 
untuk diterapkan. Dimungkinkan untuk mencapai tujuan me-
ningkatkan hasil dan profitabilitas di tingkat petani dengan 
biaya fiskal yang lebih rendah, dengan dampak distribusi 
yang lebih adil dan dengan dampak negatif pada lingkungan 
hidup yang lebih kecil dengan beralih ke Program Subsidi 
Pupuk 'Pintar', yang akan memiliki dampak yang lebih besar 
pada produktivitas dan profitabilitas petani. Program ini akan 
melibatkan antara lain: (i) penghentian subsidi secara ber-
tahap dan penetapan target atas subsidi pupuk yang lebih 
baik melalui pengurangan tingkat subsidi dan jumlah urea 
yang disubsidi, sambil mempertahankan program subsidi 
berskala kecil yang akan menargetkan daerah-daerah di 
mana penggunaan pupuk tetap rendah, menargetkan rumah 
tangga yang lebih miskin; dan (ii) meningkatkan program 
yang lebih hemat biaya untuk meningkatkan produktivitas 
petani kecil melalui pentahapan dan meningkatkan program 
manajemen kesuburan tanah yang komprehensif (mensubsi-
di layanan pengujian tanah, meningkatkan praktik agronomi 
yang dapat meningkatkan kesehatan tanah) dan mendorong 
pertanian cerdas iklim, memperkuat teknologi dan sistem 
inovasi, mendukung petani untuk melakukan diversifikasi 
menjadi produk pertanian yang bernilai lebih tinggi, memberi 
insentif pada peningkatan penggunaan air, merehabilitasi 
atau meningkatkan infrastruktur irigasi (lihat Bab mengenai 
Pengelolaan Sumber Daya Air). 

Sumber: Indonesia: Kajian Pengeluaran Publik Pertanian 2010 ”, Bank Dunia, 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13069, dengan data yang 
sudah dimutakhirkan.

45  Pemerintah Indonesia 
telah mulai menghapus 
Rastra dan menggantinya 
dengan program kupon 
makanan secara elektronik, 
Bantuan Pangan Non-Tunai 
(BPNT), dengan hasil awal 
yang menjanjikan, yang 
dibahas dalam sub-bagian 
pemberian layanan. 

46 Perawatan kuratif 
melibatkan perawatan 
yang ditujukan untuk 
meringankan gejala atau 
menyembuhkan kondisi 
medis saat ini; alih-alih 
memberi promosi tentang 
kesehatan dan perawatan 
pencegahan yang bertujuan 
untuk mengurangi faktor 
risiko tingkat satu atau lebih 
yang teridentifikasi untuk 
mengurangi kemungkinan 
suatu penyakit atau kondisi 
yang terjadi sebelumnya

47  Secara teori, sistem 
rujukan regional Pemerintah 
Indonesia menyediakan jalur 
bagi pasien untuk dirujuk 
dari fasilitas perawatan 
primer ke rumah sakit 
umum kabupaten, ke rumah 
sakit rujukan provinsi 
dan akhirnya ke rumah 
sakit rujukan nasional 
(vertikal) yang menyediakan 
perawatan tersier hanya jika 
diperlukan. Namun dalam 
praktiknya, sistem rujukan 
berjenjang ini bertumpu 
pada penyedia layanan 
perawatan primer karena 
penjaga gawang dari sistem 
tidak berfungsi dengan baik

B Sumber daya tidak selalu 
dibelanjakan untuk 
intervensi yang tepat 

34Tinjauan Umum



B ertolak belakang dengan 
hal di atas, sebagian be-
sar kenaikan belanja 
baru-baru ini untuk ja-

lan nasional lebih ditujukan untuk pre-
servasi/pemeliharaan48  daripada untuk 
pembanguanan aset baru, tetapi tanpa pe-
ningkatan nyata dalam kualitas keluaran, 
dan distribusi jaringan jalan belum mera-
ta ke seluruh pulau utama. Belanja untuk 
preservasi/pemeliharaan jalan meningkat 
dari 37 persen pada tahun 2015 menjadi 49 
persen dari total belanja untuk jalan nasio-
nal (Rp 44,8 triliun) pada tahun 2017. Ini 
sebagian disebabkan oleh cara perawatan 
yang lebih mahal karena penggunaan stan-
dar desain yang lebih tinggi49 dan perkerasan 
jalan dengan menggunakan beton di koridor 

utama. Namun demikian, usia pakai jalan dan 
kualitas jalan tidak meningkat secara signifi-
kan (lihat bab tentang Jalan Nasional), me-
nunjukkan bahwa diperlukan pemeriksaan 
lebih lanjut untuk memberi pembenaran 
terhadap peningkatan biaya pemeliharaan. 
Ini mungkin karena pengawasan yang tidak 
efektif dan kendali mutu yang buruk, desain 
perkerasan yang tidak memadai dan lemah-
nya penegakan aturan pembatasan kapasitas 
muatan kendaraan. Meskipun demikian, ada 
beberapa perbaikan baru-baru ini dalam efi-
siensi belanja, dengan peningkatan proporsi 
proyek dengan nilai kontrak yang besar dan 
melalui aturan (PP Nomor 16 Tahun 2018) 
yang dapat mendorong pelaksanaan kontrak 
berbasis kinerja. Yang terakhir ini dapat dili-
hat bahwa Indonesia memiliki rasio terendah 

Keluaran dari kegiatan, km/tahun Rp juta/km

Peningkatan riil belanja belum membiayai kenaikan output jalan 
secara fisik…

...tetapi membiayai pemeliharaan jalan yang 
lebih mahalGAMBAR 1.18. GAMBAR 1.19.

Sumber: Ditjen Bina Marga, perhitungan staf Bank Dunia.

Sumber: Ditjen Bina Marga, perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: Pembangunan jalan mengacu pada pembangunan dan pelebaran jalan, sedangkan 
pemeliharaan jalan mengacu pada pemeliharaan berkala dan rekonstruksi jalan.
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48 Pemeliharaan 
jalan mengacu pada 
pemeliharaan rutin dan 
berkala, rehabilitasi dan 
rekonstruksi minor dan 
utama.

49 Pada tahun 2012, Ditjen 
Bina Marga meningkatkan 
standar desain, 
menggandakan periode 
rehabilitasi dari 5 menjadi 10 
tahun dan umur perkerasan 
menjadi 20 tahun. Ini 
menyiratkan cakupan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
sebesar 10 persen per tahun 
untuk mengimbangi laju 
kerusakan jalan.

untuk rasio jalan terhadap penduduk secara 
nasional dan rasio jalan terhadap produk 
domestik regional bruto (PDRB): masing-
-masing 0,005 km per 10.000 penduduk dan 
0,001 km per miliar rupiah. Di sisi lain, akses 
di Indonesia Timur (Papua, Maluku, Nusa 
Tenggara Timur dan Barat) masih kurang, 
dengan hanya 0,017 km jalan per km per-
segi area, tetapi kepadatannya relatif tinggi 
terhadap permintaan dan penduduk (ma-
sing-masing 0,023 km per miliar rupiah dan 
0,058 km per 10.000 penduduk). 

Mekanisme penetapan harga yang 
tidak dirancang dengan baik berisiko 
menimbulkan kewajiban besar di masa 
depan, terutama di sub-sektor infrastruk-
tur. Di sektor jalan, penugasan proyek jalan 
bebas hambatan (tol) langsung ke BUMN 

Pembangunan

Pelebaran

Rekonstruksi Pemeliharaan Rutin

C 
Bahkan ketika sumber daya 
sudah diarahkan untuk 
intervensi yang tepat, belanja 
tidak efisien secara teknis    

90 persen di antaranya tidak beroperasi pe-
nuh. Demikian pula, di bidang sumber daya 
air dan irigasi, pembangunan sistem irigasi 
baru dan bendungan baru lebih diutamakan 
daripada pemeliharaan sistem irigasi dan 
bendungan yang ada. Hal ini menyebabkan 

meningkatnya proporsi sistem irigasi dalam 
kondisi yang buruk di tingkat kabupaten/
kota dan meningkatnya jumlah bendungan 
yang teridentifikasi memakan biaya rehabi-
litasi yang mahal.
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mungkin merupakan cara tercepat untuk 
menyelesaikan jalan tol, tetapi model ini 
mungkin tidak berkelanjutan untuk tahap 
kedua oleh karena pembangunan jalan yang 
kurang menguntungkan, yang berpotensi 
meningkatkan risiko fiskal dan mengaki-
batkan tersingkirnya sektor swasta. Di sek-
tor air minum, air yang tidak menghasilkan 
pendapatan (non-revenue water) dan tarif 
yang di bawah tingkat pemulihan biaya pe-
nuh menyebabkan kerugian di lebih dari 
separuh perusahaan air minum daerah, atau 
PDAM (263 dari 378) pada tahun 2017. Aku-
mulasi kerugian tetap ada bahkan di PDAM 
yang mendapat laba, yang berujung menjadi 
kewajiban kontinjensi di pemerintah daerah 
dan pusat. Di sektor perumahan, skema sub-
sidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan) dan subsidi selisih bunga (SSB) 
memiliki biaya per unit yang tinggi dari Rp 
53 juta sampai Rp 63 juta (dalam nilai bersih 
sekarang atau net present value) per unit ber-
subsidi pada tahun 2018, yang menimbulkan 
kewajiban sekitar Rp 17 triliun di tahun itu 
— melipat-gandakan biaya fiskal dimuka dan 
10 kali lebih tinggi dari tahun 2011.50

Belanja pendidikan dan kesehatan 
juga memiliki berbagai contoh kenaikan 
masukan yang tidak diikuti dengan kenaik-
an keluaran. Di bidang pendidikan, di mana 
Pemerintah Indonesia telah meningkatkan 
sumber daya hingga 20 persen dari anggar-
an, banyak sekolah belum memiliki peralatan 
dan buku-buku yang memadai untuk men-
ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 
Karena amanat belanja 20 persen untuk pen-

didikan termasuk gaji, selalu dimungkinkan 
untuk memenuhi amanat tersebut dengan 
meningkatkan gaji alih-alih meningkatkan 
ketersediaan buku dan peralatan. Di bidang 
kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan So-
sial-Kesehatan – administrator dana JKN – 
telah mengalami defisit yang besar sejak awal, 
termasuk defisit sebesar Rp 8,6 triliun pada 
tahun 2017. Sementara JKN telah memperluas 
akses jaminan kesehatan bagi lebih dari 80 
persen penduduk Indonesia, defisit yang be-
sar dan terus-menerus ini merupakan akibat 
dari rendahnya iuran yang tidak didasarkan 
pada perkiraan aktuaria, serta lemahnya desa-
in dan pelaksanaan lainnya (cakupan manfaat 
terlalu royal dan kurangnya insentif kepada 
penyedia untuk mengelola sumber daya se-
cara lebih efisien).

Rp triliun (dalam nilai sekarang)

Program subsidi perumahan yang utama, FLPP dan SSB, menciptakan nilai sekarang bersih (net present value) yang 
tinggi untuk kewajiban masa depan

GAMBAR 1.20.

Sumber: Kemen. PUPR, perhitungan staf Bank Dunia. 
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Kewajiban SSB Secara 
Kumulatif yang Belum 
Terselesaikan 

50  Lihat Lampiran 9.1 di 
bab perumahan untuk 
penjelasan lebih lanjut 
mengenai bagaimana 
perkiraan ini didapat. 
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S ecara keseluruhan, belanja dan 
elemen-elemen lain dari kebi-
jakan fiskal mengurangi ke-
miskinan dan ketimpangan di 

Indonesia. Setelah memperhitungkan ber-
bagai instrumen kebijakan fiskal — pajak, 
transfer, pajak dan subsidi tidak langsung, 
dan transfer non-uang seperti kesehatan dan 
pendidikan — koefisien Gini menurun sebe-
sar 3,4 poin (dari 40,3 menjadi 36,9) pada 
tahun 2017, peningkatan dari tahun 2012 di 

mana koefisien Gini turun sebesar 2,9 poin. 
Demikian pula, tingkat kemiskinan menurun 
1,6 poin pada tahun 2017,51 meskipun lebih 
rendah dari tahun 2012 karena masyarakat 
miskin membayar sedikit lebih banyak PPN 
dan tidak mendapat manfaat dari subsidi ba-
han bakar dengan proporsi yang sama. 

Belanja kesehatan, pendidikan dan 
bantuan sosial secara umum berpihak 
pada masyarakat miskin. Sebagian besar 
manfaat bantuan sosial diberikan kepada 

Poin persentase / poin Gini

Persentase manfaat yang diperoleh berdasarkan desil konsumsi

Kebijakan fiskal mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan di Indonesia

...sebagian karena adanya perbaikan sasaran PKH
GAMBAR 1.21.

GAMBAR 1.22.
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Catatan: Susenas 2017 hanya mencatat 3,5 juta rumah tangga yang menerima PKH, padahal sebenarnya peneri-
ma program ini telah diperluas menjadi 6 juta rumah tangga pada akhir tahun. Jadi, model berbasis PMT bersama 
dengan data administrasi tingkat kabupaten mengenai jumlah sebenarnya penerima program pada akhir tahun 
digunakan untuk mensimulasikan penerima manfaat tambahan.
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia dari Susenas bulan Maret. 

Catatan: Hasil ini didasarkan pada analisa dengan menggunakan Kerangka Komitmen terhadap Ekuitas (Commit-
ment to Equity Framework, CEQ). Dampak keseluruhan kemiskinan adalah perbedaan antara tingkat kemiskinan 
dengan dan tanpa instrumen utama kebijakan fiskal. Misalnya, tingkat kemiskinan tahun 2017 akan menjadi 1,6 
poin lebih tinggi seandainya tidak ada program bantuan sosial, subsidi tidak langsung dan pajak tidak langsung.
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia dari Susenas bulan Maret.

2012

2017

51 Jumlah ini diperkirakan 
dengan menggunakan 
Kerangka Komitmen 
terhadap Ekuitas, yaitu 
perbedaan antara tingkat 
kemiskinan dengan dan 
tanpa program fiskal 
pemerintah yang terdiri dari 
bantuan langsung, pajak 
tidak langsung, dan subsidi 
tidak langsung.

D 
Belanja publik menurunkan 
ketimpangan, tetapi belum 
selalu efektif dalam mencapai 
hasil yang diinginkan

rumah tangga melalui PKH dan PIP, pro-
gram beasiswa untuk siswa tidak mampu, 
diberikan kepada penerima manfaat yang 
dituju. Penetapan sasaran PKH telah mem-
baik, dengan hampir 70 persen manfaat PKH 
menguntungkan rumah tangga di tiga desil 
terbawah dari distribusi konsumsi. Demiki-
an pula, bantuan pendidikan dan kesehatan 
dalam bentuk non-uang yang diterima oleh 
orang perorangan yang mengakses pendidik-
an dan layanan kesehatan yang disediakan 
untuk umum adalah berpihak pada masya-
rakat miskin, yaitu, tunjangan-tunjangan ter-
sebut lebih berarti bagi masyarakat miskin 
sebagai bagian dari pendapatan pasar mere-
ka. Misalnya, pada tahun 2017 manfaat ke-
sehatan dalam bentuk non-uang untuk desil 
termiskin dari distribusi konsumsi mewakili 
sekitar 7 persen dari pendapatan pasar mere-
ka, yang lebih dari tujuh kali lipat dari desil 
terkaya (Gambar 1.23).

Akan tetapi, dampak belanja terha-
dap pengurangan ketimpangan terbatas, 
dan bahkan negatif, di beberapa bidang 
karena kurang baiknya rancangan dan 
pelaksanaan program. Di bidang perumah-
an, misalnya, skema subsidi utama bersifat 
regresif dan berpihak pada rumah tangga 
kaya daripada rumah tangga berpengha-
silan rendah karena mereka yang membeli 
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properti dengan nilai lebih tinggi menerima 
lebih banyak subsidi.52 Skema ini juga me-
miliki potensi kebocoran yang tinggi bagi 
penerima yang berpenghasilan lebih tinggi, 
karena pemberi pinjaman menilai kapasitas 
penerima untuk membayar berdasarkan 
pendapatan kotor rumah tangga dan bukan 
pendapatan dasar perorangan. Bahkan keti-
ka unit rumah bersubsidi diterima oleh pene-
rima yang tepat, rumah tersebut cenderung 
berada jauh dari pusat kota dan berkualitas 
buruk. Hal ini menyebabkan pengeluaran 
jangka panjang yang lebih tinggi (lamanya 
waktu perjalanan dan rendahnya apresiasi 
harga rumah), mobilitas ekonomi antar ge-
nerasi yang lebih rendah (karena akses yang 
buruk terhadap layanan dan pekerjaan), dan 
tingkat tidak dihuni yang tinggi, menambah 
jumlah rumah yang dianggap di bawah stan-
dar yang jumlahnya sudah tinggi (Gambar 
1.25 dan Gambar 1.26).

Secara umum, kenaikan belanja se-
ringkali tidak menyebabkan peningkat-
an yang sepadan dalam kualitas layanan 
publik, atau dengan kata lain tujuan pro-
gram belum tercapai. Sebagai contoh, di 
bidang air minum, meskipun ada kenaikan 
tujuh kali lipat dalam belanja riil pemerintah 
pusat pada periode tahun 2005-13, penggu-
naan air ledeng untuk keperluan minum tu-

run hampir sepertiga dan penggunaan untuk 
tujuan pembersihan secara umum tetap ti-
dak berubah. Demikian pula, meskipun ada 
kenaikan riil sebesar empat kali lipat dalam 
belanja sanitasi, akses rumah tangga terha-
dap sanitasi yang lebih baik tetap rendah, 
sebesar 8 persen.

Pemerintah Indonesia telah meng-
ambil langkah-langkah untuk memper-
baiki kebijakan sektoral untuk mening-
katkan efektivitas belanja. Di bidang 
pendidikan, untuk meningkatkan hubungan 
antara tunjangan profesional guru dan hasil 
yang dicapai oleh siswa, Pemerintah Indo-
nesia memperkenalkan dan meluncurkan 
proses sertifikasi guru baru pada tahun 2018, 
yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang 
mewajibkan program pelatihan yang lebih 
komprehensif dan lebih lama untuk guru 
baru (1 tahun) dan guru saat ini (6 bulan), 
dibandingkan dengan 90 jam sebelumnya. 
Namun demikian, pelaksanaan proses serti-
fikasi guru baru ini menghadapi tantangan 
karena terbatasnya lembaga yang berwenang 
untuk memberikan pelatihan. Selain itu, 
untuk meningkatkan efektivitas program 
bantuan operasional sekolah (BOS), Peme-
rintah Indonesia sedang mengujicoba Renca-
na Kegiatan dan Anggaran Sekolah Berbasis 
Elektronik (e-RKAS) dan memberlakukan 

komponen kinerja dalam alokasi BOS (BOS 
Kinerja) pada tahun 2019. Dalam sub-sektor 
infrastruktur, seperti pengelolaan sumber 
daya air, Pemerintah Indonesia telah meng-
ambil langkah-langkah untuk memoderni-
sasi pengelolaan irigasi untuk meningkatkan 
kinerja sistem irigasi. Modernisasi ini meli-
puti pembentukan sistem pengelolaan aset, 
evaluasi kinerja sistem irigasi, dan pengem-
bangan kerja sama pengelolaan irigasi, serta 
pemasangan sistem informasi yang canggih.

Singkatnya, walaupun reformasi 
subsidi energi secara parsial telah me-
mungkinkan Indonesia untuk mengalih-
kan lebih banyak sumber daya ke priori-
tas-prioritas pembangunan utama, masih 
banyak contoh masih adanya belanja yang 
tidak efisien dan tidak efektif diberbagai 
sektor yang sangat penting untuk perba-
ikan sumber daya manusia dan infrastruk-
tur. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2, 
bahkan jika Indonesia hanya mengharapkan 
kemajuan secara bertahap dalam mening-
katkan pendapatannya, banyak yang dapat 
dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 
rupiah uang pajak berujung pada hasil-hasil 
yang diharapkan, yaitu masyarakat Indonesia 
yang lebih makmur. 

Persentase pendapatan bruto menurut desil

Setengah dari perumahan bersubsidi 
berada di daerah pedesaan…

...dan 92 persen dari alasan tidak ditempati 
karena berkualitas buruk

...serta menerima lebih banyak manfaat 
belanja pendidikan non-uang dibandingkan 
dengan masyarakat kaya

GAMBAR 1.23.

GAMBAR 1.25. GAMBAR 1.26.

GAMBAR 1.24.
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Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia dari Susenas, periode bulan Maret Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia dari Susenas, periode bulan Maret

2012 2012

2017 2017

NA Kurangnya akses

Pusat kota metropolitan Kualitas bangunan buruk

Perbatasan kota Perubahan pekerjaan

Kota non-metropolitan Bahan bangunan

Daerah perbatasan desa Tidak ada listrik/air bersih

Desa non-metropolitan Kondisi PSU yang buruk

3% 2%

2% 2%

12% 8%

26% 27%

5% 17%

52% 44%

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia dari data Kementerian PUPR. Sumber: Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Kementerian PUPR.

52 Biaya subsidi per 
unit untuk rumah tapak 
mencapai sekitar Rp 50 juta, 
sementara unit bertingkat 
dengan nilai properti yang 
lebih tinggi sekitar Rp 
100 juta.

Persentase pendapatan bruto menurut desil

Masyarakat miskin menerima lebih banyak 
manfaat belanja kesehatan non-uang 
sebagai bagian dari pendapatan mereka 
dibandingkan dengan kelompok kaya
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Bidang Tingkat Kecukupan: Apakah belanja 
pemerintah mencukupi untuk bidang ini 
secara keseluruhan?

Efisiensi: Apakah sumber daya dialokasikan 
untuk intervensi yang tepat dengan biaya 
terendah tanpa mengorbankan kualitas?

Efektivitas: Apakah tujuan yang diinginkan 
tercapai?

Kesehatan Tidak. Pemerintah Indonesia membelanjakan 
1,4 persen dari PDB untuk kesehatan – sekitar 
setengah dari rata-rata belanja negara 
berpenghasilan menengah ke bawah. 

Tidak. Perbedaan yang signifikan antara 
belanja yang direncanakan dan yang 
direalisasikan dari Kemenkes mencerminkan 
ketidakefisienan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran. Rasio klaim JKN 
secara rutin melebihi 100 persen, yang 
menunjukkan ketidakefisienan pada sisi 
pendapatan dan pengeluaran. Belanja 
kesehatan sebagian besar diarahkan untuk 
perawatan episodik kuratif karena mekanisme 
pembiayaan yang tidak tepat yang (i) 
mendorong penyedia layanan primer untuk 
merujuk pasien ke rumah sakit dan (ii) tidak 
mendorong rumah sakit untuk membatasi 
biaya. 

Ya dan tidak. Harapan hidup telah meningkat, 
angka kematian balita dan kematian bayi 
telah menurun, dan rasio kematian ibu juga 
menurun. Namun demikian, Indonesia masih 
memiliki MMR yang tertinggi di kawasan, 
sepertiga anak balita menderita tengkes 
(stunting), dan penyakit tidak menular terus 
meningkat. Ketimpangan geografis dan 
pendapatan terkait hasil-hasil kesehatan juga 
tetap ada.

Pendidikan Ya, tetapi hanya relatif terhadap sektor-
sektor lain. Indonesia membelanjakan 
20 persen dari total anggarannya untuk 
pendidikan, lebih tinggi dari Singapura dan 
banyak negara tetangga lainnya. Tetapi 
sebagai pangsa dari PDB, belanja untuk 
pendidikan (3 persen dari PDB) lebih rendah 
daripada di banyak negara tetangga tersebut. 
PPAUD juga sangat kekurangan dana.

Tidak. Terlepas dari kenyataan bahwa 
belanja naik tiga kali lipat secara riil 
selama tahun 2001-18, banyak sekolah 
kekurangan masukan dasar (buku pelajaran, 
persediaan, infrastruktur). Bantuan dari 
pemerintah pusat tidak didistribusikan 
sesuai dengan kebutuhan kabupaten dan 
sekolah. Kabupaten-kabupaten yang kurang 
berpenduduk, yang cenderung menerima 
lebih banyak sumber daya, memiliki kapasitas 
yang rendah untuk mengelola sistem 
pendidikan.

Ya dan tidak. Pemerintah Indonesia telah 
mencapai target meningkatkan partisipasi 
sekolah, terutama untuk sekolah menengah. 
Namun demikian, hanya ada sedikit 
peningkatan dalam hasil pembelajaran yang 
diukur dengan skor PISA karena adanya 
kesenjangan pembelajaran yang besar (4,4 
tahun). Meskipun ada peningkatan sertifikasi 
guru, banyak guru masih kekurangan 
kompetensi dasar yang berdampak 
negatif pada kemampuan mereka untuk 
menyampaikan pengetahuan kepada siswa.

Bantuan sosial Tidak. Belanja untuk bantuan sosial 
meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil 
selama tahun 2009-18, tetapi tetap rendah 
sebagai proporsi terhadap PDB (0,7 persen) 
—bandingkan dengan rata-rata belanja 
negara-negara berpenghasilan menengah ke 
bawah.

Ya, pada tingkat tertentu. Pemerintah 
Indonesia telah mencapai perolehan 
efisiensi dengan realokasi belanja untuk 
mengalihkan pemdanaan dari tidak program-
program yang tidak efektif (mis., Rastra) ke 
program-program yang efektif (mis., PKH, 
Kartu Sembako), dengan menggabungkan 
proses-proses umum lintas program utama 
untuk meningkatkan pemberian layanan, 
dan dengan mengembangkan basis data 
terpadu (DTKS). Akan tetapi, DTKS belum 
dimutakhirkan secara sistematis sejak tahun 
2015, dan sulit untuk memastikan konvergensi 
program.

Ya, sampai tingkat tertentu. Program 
bantuan langsung tunai bersyarat (PKH) 
meningkatkan kesejahteraan, pemanfaatan 
layanan kesehatan dan pendidikan, dan 
memiliki dampak besar pada pengurangan 
probabilitas bahwa seorang anak terkena 
stunting. Subsidi beras (Rastra) terbukti 
tidak efektif dalam memastikan ketahanan 
pangan, tetapi bukti awal menunjukkan bahwa 
program penggantinya (Kartu Sembako)53 
lebih menjanjikan. Ada bukti yang terbatas 
tentang dampak PIP dan PBI-JKN. 

Jalan nasional Hampir. Belanja pemerintah pusat untuk jalan 
nasional dan jalan tol telah meningkat dari 
waktu ke waktu, mencapai 1,6 persen dari PDB 
pada tahun 2017. Namun demikian, belanja 
yang dianggarkan masih Rp 2-6 triliun di 
bawah tingkat investasi yang dibutuhkan. 

Tidak. Peningkatan belanja membiayai 
perawatan jalan yang lebih mahal daripada 
peningkatan keluaran fisik. Jaringan jalan juga 
tersebar tidak merata di seluruh kepulauan. Di 
jalan bebas hambatan, Pemerintah Indonesia 
telah melampaui targetnya tetapi dengan 
mengandalkan sebagian besar pada BUMN, 
yang menciptakan kewajiban kontinjensi dan 
menyebabkan hengkangnya sektor swasta.

Tidak. Masih ada kesenjangan antara 
kebutuhan jumlah/panjang jalan dan 
jumlah jalan yang terbangun (backlog) 
yang signifikan di koridor utama, jalan 
bebas hambatan berkapasitas tinggi, serta 
permintaan jaringan arteri yang tidak 
terpenuhi. Sementara itu, bukti di lapangan 
menunjukkan bahwa jalan yang direhabilitasi 
memburuk lebih cepat dari yang diperkirakan, 
waktu perjalanan tetap tinggi, dan kondisi 
lalu lintas yang lambat secara keseluruhan 
mempengaruhi daya saing Indonesia.

Ikhtisar tantangan-tantangan utama dalam mencapai 
belanja berkualitas menurut sektor TABEL 1.2.

53 Sebelumnya dikenal 
dengan Bantuan Pangan 
Non Tunai atau BPNT



Bidang Tingkat Kecukupan: Apakah belanja 
pemerintah mencukupi untuk bidang ini 
secara keseluruhan?

Efisiensi: Apakah sumber daya dialokasikan 
untuk intervensi yang tepat dengan biaya 
terendah tanpa mengorbankan kualitas?

Efektivitas: Apakah tujuan yang diinginkan 
tercapai?

Perumahan Ya. Indonesia membelanjakan sekitar 0,4 
persen dari PDB untuk perumahan. Belanja 
telah meningkat rata-rata sebesar 12,4 persen 
setiap tahun secara nominal sejak tahun 
2011 sebagian besar karena pemberlakuan / 
perluasan subsidi hipotek. 

Tidak. Belanja publik yang lebih tinggi untuk 
perumahan telah disertai dengan peningkatan 
jumlah unit perumahan bersubsidi dan 
jumlah pinjaman, tetapi program subsidi 
perumahan yang ada (FLPP dan SSB) 
membuat hengkangnya sektor swasta dengan 
menawarkan tingkat bunga yang lebih 
rendah. SSB menciptakan kewajiban jangka 
panjang yang secara fiskal tidak berkelanjutan 
sementara FLPP menawarkan pendanaan 
likuiditas kepada bank, yang membatasi 
jumlah pinjaman. 

Tidak. Unit-unit perumahan bersubsidi 
cenderung memiliki kualitas yang kurang 
dan lokasi yang buruk serta gagal memenuhi 
permintaan perumahan di wilayah perkotaan. 
Produk subsidi perumahan yang sesuai 
untuk semua (one-size-fit-all) tidak efektif 
dalam memenuhi kebutuhan perumahan 
yang heterogen dan menargetkan penduduk 
berpenghasilan rendah dan kurang terlayani.

Pengelolaan Sumber 
Daya Air

Tidak. Belanja publik untuk sumber daya 
air hanya menyumbang 0,3 persen dari PDB 
(2016). Anggaran untuk Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air hanya setengah dari yang 
ditetapkan dalam rencana strategis.

Tidak. Tidak ada alokasi yang memadai untuk 
operasi dan manajemen, yang mengarah 
pada kemunduran dalam sistem irigasi yang 
dikelola kabupaten. Lokasi bendungan baru 
tidak diprioritaskan berdasarkan analisis 
biaya manfaat yang baik, yang menyebabkan 
keterputusan dengan perencanaan tata 
ruang. Tingkat pelaksanaan anggaran untuk 
Ditjen SDA rendah dibandingkan dengan 
direktorat lain di lingkungan KemenPUPR, 
yang menunjukkan ketidakefisienan dalam 
perencanaan dan penganggaran. 

Tidak. Kapasitas penyimpanan air dan 
produktivitas pertanian Indonesia rendah 
dibandingkan dengan negara-negara pasar 
berkembang lainnya. Kapasitas penyimpanan 
air per kapita saat ini di Indonesia adalah 
sekitar 90 meter kubik, dibandingkan 
dengan 600 - 3.500 meter kubik per kapita di 
Tiongkok atau Brasil. 

Air minum & Sanitasi Tidak. Meskipun ada peningkatan tiga 
kali lipat secara riil selama tahun 2001-
16, Indonesia termasuk negara dengan 
belanja sektor publik yang terendah (0,2 
persen dari PDB) untuk air bersih. Namun 
demikian, prioritas langsungnya adalah untuk 
meningkatkan efisiensi belanja.

Tidak. Jumlah tambahan rumah dengan akses 
ke air leding tidak signifikan dan tidak dapat 
mengimbangi pertumbuhan junlah penduduk 
perkotaan. Mengenai sanitasi, lebih banyak 
rumah tangga yang memiliki akses terhadap 
sanitasi yang lebih baik di atas kertas, tetapi 
ada masalah besar dengan pembuangan air 
kotor perkotaan. 

Tidak. Penggunaan air leding untuk 
minum telah menurun dan penggunaan 
untuk keperluan pembersihan secara 
umum tetap tidak berunah, kemungkinan 
karena rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap keandalan air leding. Kebanyakan 
septiktank memiliki kualitas yang buruk, dan 
sebagian besar fasilitas instalasi pengolahan 
lumpur tidak sepenuhnya beroperasi karena 
kurangnya kepemilikan dan pemeliharaan 
pemerintah daerah.

“Singkatnya, walaupun reformasi subsidi energi secara 
parsial telah memungkinkan Indonesia untuk mengalihkan 
lebih banyak sumber daya ke prioritas-prioritas 
pembangunan utama, masih banyak contoh masih adanya 
belanja yang tidak efisien dan tidak efektif diberbagai sektor 
yang sangat penting untuk perbaikan sumber daya manusia 
dan infrastruktur.”
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Apa saja kendala 
sistemik untuk 
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I ndonesia telah membuat banyak 
kemajuan dalam banyak aspek pe-
ngelolaan keuangan publik (public 
financial management, PFM) sela-

ma 20 tahun terakhir ini, tetapi sekarang 
diperlukan adanya re-orientasi agar lebih 
berfokus pada hasil. Indonesia sudah me-
miliki kerangka hukum dan peraturan yang 
kuat selaras dengan sebagian besar standar 
PFM. Setelah krisis keuangan Asia tahun 
1997/98, proses pengelolaan anggaran mo-
dern diberlakukan yang menekankan terja-
ganya disiplin fiskal agregat. Proses anggaran 
dipedomani oleh strategi pengelolaan fiskal 
dan utang yang jelas, penerapan aturan fiskal 
yang ketat, dan pencatatan anggaran yang 
komprehensif dimana hanya kurang dari 1 
persen total pendapatan berada di luar pro-
ses anggaran. Komitmen dan pembayaran 
dikendalikan secara ketat untuk membatasi 
akumulasi tunggakan. Reformasi ini telah 
memperkuat disiplin fiskal agregat (lihat 
Kotak 2.1).

Kerangka perencanaan dan peng-
anggaran cukup kuat tetapi hubung-
an antara kebijakan, perencanaan dan 
penganggaran masih dapat ditingkatan. 
Perumusan anggaran bersifat transparan 
dan partisipatif, dengan menggunakan pen-
dekatan dari atas ke bawah (top-down) dan 
dari bawah ke atas (bottom-up) (Musren-
bang). Kalender anggaran dipatuhi secara 
ketat dan pengawasan oleh DPR semakin 
efektif. Rencana Kementerian (Renstra) di-
tetapkan untuk semua kementerian, yang 
menerjemahkan sasaran lima tahun ke 
dalam target tahunan dan rencana belanja 
di tingkat program, kegiatan, dan proyek. 
Namun demikian, Renstra sering dibangun 
di sekitar kerangka kerja pembiayaan yang 
terlalu ambisius, yang tidak terwujud se-
lama proses anggaran tahunan. Analisa di 
dalam bab Pengelolaan Sumber Daya Air 
menunjukkan bahwa belanja pemerintah 
pusat untuk sumber daya air masih jauh di 
bawah target Rencana Strategis di Renstra, di 

mana anggaran Renstra hampir tiga kali lebih 
besar dari alokasi anggaran tahunan pada ta-
hun 2019, atau pada akhir dari perencanaan 
lima-tahun. Terdapat proses pengelolaan 
pengeluaran jangka menengah, tetapi be-
lum mendukung prediksi akurat dari biaya 
program yang sedang berjalan, atau proyeksi 
ruang fiskal untuk kebijakan-kebijakan baru. 
Berdasarkan analisa ad hoc Kemenkeu, pe-
nyimpangan Renstra dari MTEF secara ke-
seluruhan adalah 33 persen, dan dari MTEF 
terhadap APBN adalah 55 persen, pada tahun 
2016.54 Peningkatan signifikan dalam KPJM 
dicapai pada tahun 2017 dan 2018, setelah 
mengadopsi peraturan baru yang menyeder-
hanakan penyajian KPJM, memberlakukan 
pembatasan revisi, dan mewajibkan kemen-
terian-kementerian lini untuk menjelaskan 
penyimpangan anggaran yang direncanakan 
berdasarkan perubahan kebijakan.55 Untuk 
APBN tahun 2018, penyimpangan antara 
pagu indikatif kementerian dan perkiraan 
maju dalam anggaran yang direncanakan 
sebelumnya telah berkurang menjadi 2,9 
persen.56

Pemerintah Indonesia telah meng-
ambil langkah-langkah untuk mening-
katkan keterhubungan antara Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan Kementerian Keuangan dalam pro-
ses penganggaran tahunan. Hubungan or-
ganisasi antara Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) – yang 
bertanggung jawab untuk pemrograman dan 
perencanaan dan Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) – yang bertanggung jawab 
atas alokasi anggaran sangat penting untuk 
penyampaian yang efisien dan efektif dari 
semua program anggaran. Peraturan Peme-
rintah No. 17 tahun 2017 menetapkan ama-
nat yang jelas bagi Bappenas untuk memiliki 
peran dalam proses anggaran, mewajibkan 
Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk 
mengelola proses anggaran secara bersama 
di setiap tahap. Namun demikian, peratur-
an tersebut tidak menetapkan bagaimana 

A 
Tantangan pengelolaan 
keuangan publik

54 Informasi yang 
dikumpulkan selama 
Penilaian PEFA.

55  Peraturan Menteri 
Keuangan No. 163 tahun 
2016.

56  Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) 
untuk APBN tahun 2018
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proses bersama ini harus dioperasionalkan. 
Definisi operasional lebih lanjut dari peran 
masing-masing sangatlah penting bagi kedua 
lembaga ini untuk bekerja bersama-sama se-
cara lebih efektif.

Terdapat pula ruang lingkup un-
tuk memperbaiki arsitektur kinerja ke-
lembagaan dan struktural untuk dapat 
menangkap apa yang ingin dicapai oleh 
Pemerintah, dan dapat meminta kemen-
terian-kementerian untuk bertanggung 
jawab atas kinerja secara lebih baik. Di ba-
wah penganggaran berbasis kinerja, pengelo-
laan belanja yang baik dapat dicapai melalui 
penyelarasan tujuan kebijakan, rancangan 
program, pengelolaan program (yaitu, inter-
vensi yang efektif ) dan hasil. Di Indonesia, 
program anggaran memetakan hasil dan ke-
giatan anggaran ke keluaran, tetapi tidak ada 
pengertian yang jelas mengenai bagaimana 
mereka terhubung dalam kerangka rantai 
hasil. Definisi keluaran dan hasil seringkali 

tidak dinyatakan dengan jelas. Keluaran saat 
ini ditentukan atas kebijakan kementerian 
lini, yang dapat berubah tanpa alasan yang 
baik, dan seringkali terlihat seperti masuk-
an, proses atau aktivitas. Masalah ini bahkan 
sulit dengan lingkungan pemberian layanan 
publik Indonesia yang terdesentralisasi di 
mana masukan dan keluaran dikendalikan 
oleh banyak kementerian lini yang tidak da-
pat secara logis diasumsikan cukup untuk 
memberikan hasil yang menjadi tanggung 
jawab mereka saat ini, karena hasil tersebut 
bergantung pada kontribusi dari Pemda.

Mengelola belanja untuk mencapai 
efisiensi dan efektivitas yang lebih besar 
bergantung pada program logika inter-
vensi dan data yang kuat untuk dapat 
mengukur pelaksanaannya. Gambar 1.27 
menunjukkan contoh yang lebih rumit dari 
“logika intervensi” (intervention logic), yang 
bertujuan untuk menyelaraskan tujuan ke-
bijakan, rancangan program, pengelolaan 

program (yaitu, intervensi yang efektif ) 
dan hasil. Banyak dari target hasil RPJMN 
bergantung pada masukan dan keluaran 
yang dikendalikan oleh semua tingkat pe-
merintahan, sehingga informasi mengenai 
masukan, keluaran, dan hasil diperlukan dari 
ketiga tingkat pemerintahan (lihat bab me-
ngenai Data). Selain itu, sumber daya yang 
terkait dengan target-target yang semula di-
tetapkan di dalam RPJMN sering dikurangi 
melalui proses penganggaran tahunan. Inilah 
sebabnya banyak pemerintah saat ini meng-
gunakan proses perencanaan bergulir, yang 
memungkinkan penyesuaian target sejalan 
dengan sumber daya yang tersedia dan me-
nyediakan mekanisme yang lebih bermakna 
untuk memantau kinerja lembaga-lembaga 
pemerintah. 

Dalam tahap pelaksanaan anggar-
an, konsistensi anggaran tetap menjadi 
perhatian karena dapat mempengaruhi 
pemberian layanan publik utama. Deviasi 

Kebutuhan

Tujuan Kebijakan

O P E R A S I  P E N G E L O L A A N  P E N G E L U A R A N

Hasil (Antara)

Hasil

P E R U N T U K A N D A M PA KP R O G R A M  /  K E G I ATA N 
P E N G E L U A R A N

E F I S I E N S I

Keluaran
(Barang / Jasa)

Masukan
(Sumber daya)

E F E K T I V I TA S

R E L E VA N S I  D A N  K E B E R L A N J U TA N

R A N C A N G A N 
P R O G R A M
( L O G I K A 

I N T E R V E N S I )

Arsitektur penganggaran kinerja sesuai dengan praktik terbaikGAMBAR 1.27.

Sumber: David Webber, “From Outputs to Outcomes – and Beyond” awalnya dipublikasikan di Jurnal OECD mengenai Penganggaran, Vol. 4 No. 2. Jan. 2005.
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berulang antara pendapatan didalam anggar-
an dan yang terealisasi menjadi kelemahan 
dalam beberapa tahun terakhir, dengan pro-
yeksi pajak penghasilan non-migas dan PPN 
terlalu optimis di setiap tahun dari tahun 
2009 hingga 2016. Kesenjangan antara per-
kiraan pendapatan yang direncanakan dan 
aktual sangat signifikan pada tahun 2014, 
2015 dan 2016, sehingga dalam penilaian 
PEFA 2017 skor Indonesia untuk indikator 
realisasi pendapatan adalah “D”.57 Perkira-
an pendapatan yang terlalu optimis yang 
mencerminkan upaya pemerintah untuk 
mempertahankan disiplin fiskal juga telah 
mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Di 
masa lalu, seperti dibahas di dalam laporan 
PEFA tahun 2017, pelaksanaan anggaran 
menyimpang secara signifikan dari rencana 
dan nilai untuk total belanja dan komposisi 
belanja adalah “C” dan “C +”. Tren ini berha-
sil dikendalikan pada tahun 2017 dan 2018, 
sehingga pada tahun 2018 tidak diperlukan 

revisi anggaran dalam setahun, bersamaan 
dengan peningkatan dalam pelaksanaan ang-
garan. Perubahan anggaran tahun berjalan 
selama tahun 2016 dan 2017, bagaimanapun 
juga, dapat menyebabkan dampak negatif 
terhadap penyediaan layanan public utama, 
seperti pada program gizi. Ini menunjukkan 
adanya ruang untuk mengelola pelaksanaan 
perubahan anggaran dalam tahun berjalan 
secara lebih baik.

Sekarang setelah Indonesia memba-
ngun rekam jejak yang kuat untuk men-
jaga disiplin fiskal, perhatian harus ber-
alih ke peningkatan kualitas arsitektur 
kinerja sebagai dasar untuk meningkat-
kan kualitas belanja. Informasi mengenai 
kinerja kualitas yang baik adalah kunci un-
tuk kinerja belanja, tetapi ada ruang untuk 
perbaikan yang cukup besar. Pemantauan 
yang signifikan sedang dilakukan, tetapi ini 
terfragmentasi, seringkali bersifat duplikasi 
dan sebagian besar terfokus pada pemantau-

an tingkat penyerapan, daripada mengukur 
dampak belanja. Kelangkaan informasi ki-
nerja yang berkualitas telah berkontribusi 
pada kesalahan penargetan penerima man-
faat untuk program-program tertentu. Se-
bagaimana dijelaskan di sektor perumahan, 
unit perumahan bersubsidi cenderung me-
miliki lokasi yang buruk – berada di daerah 
pedesaan atau jauh dari pusat kota, meski-
pun kebutuhan perumahan terkonsentrasi 
di daerah perkotaan – dan memiliki kuali-
tas yang lebih rendah, yang menyebabkan 
rendahnya tingkat huni. Hal ini mengurangi 
efektivitas belanja program dari sektor. In-
formasi mengenai kebutuhan juga sangat 
penting untuk pen-targetan transfer ke da-
erah yang lebih akurat. Kegagalan informa-
si telah berkontribusi pada masalah seperti 
ketidaksesuaian alokasi DAK dengan kebu-
tuhan kab/kota dan rendahnya konvergensi 
program-program bantuan sosial di tingkat 
penerima manfaat. 

57 PEFA memberi nilai 
pada kriteria berikut ini: 
“A” - Tingkat kinerja tinggi 
yang memenuhi praktik 
internasional yang baik; “B” 
- Kinerja yang baik, di atas 
tingkat dasar; “C” - Tingkat 
kinerja dasar yang secara 
luas konsisten dengan 
praktik internasional yang 
baik; dan “D” - Entah kurang 
dari tingkat kinerja dasar 
atau informasi yang tidak 
memadai untuk dinilai.

“Sekarang setelah Indonesia 
membangun rekam jejak 
yang kuat untuk menjaga 
disiplin fiskal, perhatian 
harus beralih ke peningkatan 
kualitas arsitektur kinerja 
sebagai dasar untuk 
meningkatkan kualitas 
belanja”
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B 
Tantangan koordinasi antar 
lembaga pusat & antar 
tingkat pemerintahan

K oordinasi yang efektif antar 
berbagai lembaga pusat dan 
antar tingkat pemerintahan 
adalah kunci untuk pembe-

rian layanan yang efisien. Beberapa contoh 
(lihat bab mengenai sektor) telah menekan-
kan pentingnya koordinasi di semua tingkat-
an untuk memastikan efisiensi dan efektivi-
tas belanja. Fungsi yang tumpang tindih dan 
asimetri koordinasi memengaruhi belanja 
yang efektif dari beberapa program nasional. 

Tantangan koordinasi di antara 
lembaga-lembaga pusat juga membatasi 
efektivitas program-program pemerintah 
utama seperti program bantuan sosial dan 
JKN (jaminan kesehatan nasional) dalam 
mencapai tujuannya. Misalnya, berbagai 
program bantuan sosial seperti PKH, PIP, 
Rastra/Kartu Sembako, PBI-JKN dilaksa-
nakan oleh berbagai lembaga di pemerin-
tah pusat. Jika digabungkan bersama-sama, 
program-program bantuan sosial ini akan 
memberikan tingkat manfaat yang memadai 
untuk kelompok masyarakat yang berada di 
40 persen terbawah. Tingkat manfaat PIP 
dan PKH secara bersama-sama menyum-
bang 27 persen dari pengeluaran konsumsi 
untuk keluarga yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Namun demikian, saat ini seki-
tar 40 persen dari 10 persen rumah tangga 
termiskin yang memiliki setidaknya satu 
anak menerima salah satu dari program 
tersebut, sementara hanya 13 persen yang 
menerima PIP dan PKH, meskipun rumah 
tangga tersebut secara teknis memenuhi 
syarat untuk menerima kedua program 
tersebut. Proporsi penerima manfaat yang 
sangat rendah yang menerima keempat 
program mencerminkan kebutuhan untuk 
meningkatkan integrasi dan koordinasi di 
antara program-program utama. Untuk 
mengatasi tantangan pelaksanaan JKN 
membutuhkan koordinasi yang lebih kuat 
di antara lembaga-lembaga pusat, di sam-
ping kejelasan dalam pengaturan tata kelola 
dan akuntabilitas JKN di antara lembaga-
-lembaga yang terlibat seperti Kementerian 

Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kemente-
rian Keuangan. 

Masalah koordinasi tersebut lebih 
parah untuk program-program yang 
menjadi tanggung jawab bersama peme-
rintah daerah dan pusat, yang berujung 
pada tantangan fragmentasi informasi 
dan perencanaan yang buruk. Bab-bab 
sektoral mengidentifikasi serangkaian tan-
tangan koordinasi di berbagai tingkat pe-
merintahan, termasuk fragmentasi arus in-
formasi, dan perencanaan yang buruk untuk 
memastikan bahwa alokasi anggaran untuk 
masing-masing fungsi pemerintah daerah 
dan pusat saling melengkapi. Di bidang ke-
sehatan, sektor kesehatan, pengelolaan dan 
sistem informasi yang terfragmentasi, dan 
koordinasi yang buruk di antara para pe-
mangku kepentingan utama, menyulitkan 
penilaian efisiensi belanja kesehatan masya-
rakat. Di lingkungan Kementerian Kesehat-
an, setiap program kesehatan (seperti HIV, 
TB, malaria, kesehatan ibu) melakukan pe-
ngumpulan data sendiri, berbeda dari data 
pusat kesehatan primer (SIKDA-generik) 
dan sistem data rumah sakit (SIRS). Data 
ini juga ditempatkan di departemen terpi-
sah di lingkungan Kementerian Kesehatan. 
Persyaratan pelaporan di tingkat fasilitas 
juga memberatkan (misalnya 16 format yang 
berbeda untuk TB), formatnya sebagian be-
sar berbasis kertas, dan kualitas data serta 
kepatuhan pelaporannya rendah. Kesenjang-
an dalam kesesuaian antara anggaran pusat 
dan daerah teramati, termasuk kurangnya 
investasi dalam jaringan distribusi lokal oleh 
pemerintah kabupaten/kota dalam mendu-
kung infrastruktur pemerintah pusat dalam 
pasokan air minum dan sanitasi, dan keti-
daksesuaian antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam pemilihan lokasi 
pembangunan bendungan. 

Desentralisasi menimbulkan tan-
tangan tambahan bagi akuntabilitas dan 
pemantauan K/L pusat, yang merupakan 
kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran 
berorientasi hasil. K/L telah menyatakan 

keprihatinannya atas ketidakmampuan 
mereka untuk mengendalikan atau bahkan 
memantau keluaran dan hasil program be-
gitu tanggung jawab untuk penyampaian la-
yanan diberikan kepada Pemda. Koordinasi 
dan pertanggungjawaban pusat-daerah yang 
lemah tampaknya telah membuat kemen-
terian-kementerian lini terputus dari hasil, 
termasuk informasi dan kinerja program. 
Misalnya, meskipun bertanggung jawab 
atas kualitas pendidikan secara keseluruh-
an, kementerian-kementerian lini pusat 
hanya mengelola 37 persen dari 20 persen 
amanat belanja pendidikan. Logika inter-
vensi yang lebih rumit — yang menjelaskan 
peran yang harus dimainkan oleh setiap ting-
kat pemerintahan — berkontribusi dalam 
memberikan hasil yang lebih baik, dan indi-
kator kinerja yang memfasilitasi pemantau-
an di sepanjang rantai hasil, akan membantu 
mengidentifikasi perubahan apa yang harus 
dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Penggunaan instrumen kelembaga-
an dan fiskal dalam mendorong kinerja 
yang lebih baik terbatas. Ada perkembang-
an yang menjanjikan terkait koordinasi ke-
menterian yang lebih baik dalam pengelolaan 
transfer fiskal, tetapi instrumen untuk me-
ngelola di seluruh tingkat pemerintahan me-
merlukan lebih banyak pekerjaan. Beberapa 
contoh koordinasi yang lebih baik tersebut 
termasuk proses trilateral antara Kemenkeu, 
Bappenas dan kementerian-kementerian lini 
untuk mengelola DAK sektor. Memperbaiki 
pengaturan kelembagaan untuk melakukan 
pengelolaan di seluruh tingkat pemerintah-
an adalah hal yang rumit dan menantang di 
negara mana pun, tetapi terlebih-lebih di 
Indonesia di mana terdapat lebih dari 500 
pemerintah Kab/Kota. Instrumen transfer 
ke daerah yang efektif sangat spesifik sesuai 
konteks dan rentan terhadap insentif yang 
merugikan (misalnya, permainan data yang 
digunakan untuk menilai kinerja). Seharus-
nya ada lebih banyak investasi dalam menge-
valuasi efektivitas instrumen tersebut dalam 
merangsang peningkatan kinerja.
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P emda di Indonesia memainkan 
peranan penting dalam mem-
berikan layanan yang men-
dukung kualitas sumber daya 

manusia Indonesia, serta infrastruktur 
publik yang mendukung pertumbuh-
an ekonomi. Sejak akhir tahun 1990-an, 
Indonesia telah memulai agenda ambisius 
desentralisasi administrasi dan fiskal ke le-
bih dari 500 Pemda. Antara tahun 2015 dan 
2018, Provinsi dan Kab/Kota bertanggung 
jawab atas 43 persen dari total belanja nasi-
onal, dibandingkan dengan hanya 23 persen 
sebelum desentralisasi (1994-2000). Pemda 
di Indonesia — provinsi, kota, kabupaten, 
dan kelurahan/desa — sekarang memberi-
kan sebagian besar layanan yang membentuk 
peluang warganya dalam kehidupan. Kab/
Kota mengelola antara lain pendidikan dasar, 
layanan kesehatan dasar, dan infrastruktur 
air minum, jalan, dan sanitasi setempat. 

Meskipun terdapat perbaikan ak-
ses terhadap layanan dasar, kelemahan 
dalam sistem transfer fiskal membatasi 
kemampuan Pemda untuk sepenuhnya 
menyediakan layanan dan infrastruktur 
yang berkualitas baik bagi masyarakat. 
Meskipun ada perbaikan secara bertahap, 
secara umum transfer fiskal belum dialoka-
sikan dengan cara yang mengurangi ketim-
pangan antar daerah. Alokasi transfer fiskal 
utama, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) 
dan Dana Desa, masih belum ada keterka-

itan kuat dengan kebutuhan pemberian 
layanan. Salah satu alasan utamanya adalah 
bahwa formula alokasi masih menekankan 
keadilan “berdasarkan daerah” daripada 
“berdasarkan orang”. Hasilnya, pada tahun 
2017, Kab/Kota di kuintil jumlah penduduk 
terkecil menerima sekitar lima kali lebih ba-
nyak pendapatan per kapita dibandingkan 
dengan di kuintil jumlah penduduk terbesar 
(Gambar 1.28). Selain itu, alokasi DAU dan 
Dana Desa secara tidak sengaja mencipta-
kan insentif bagi Kab/Kota untuk melaku-
kan belanja pegawai lebih tinggi, karena gaji 
pegawai merupakan bagian dari “alokasi 
dasar”, di mana alokasi transfer terkait de-
ngan jumlah PNS di masing-masing Pemda. 
Selain itu, bertentangan dengan niat Peme-
rintah, DAK berbasis usulan daerah sejauh 
ini telah mengurangi ketepatan sasaran ke 
kabupaten-kabupaten yang membutuhkan, 
yang diukur dengan tingkat kemiskinan dan 
tingkat akses terhadap layanan. Salah satu 
alasannya kabupaten/kota berkapasitas ren-
dah kurang mampu menyusun usulan atau 
proposal yang memenuhi syarat. Pendekat-
an berbasis usulan ini juga membuat alokasi 
menjadi kurang dapat diprediksi, sehingga 
menyulitkan Pemda untuk merencanakan 
investasi tahun jamak (multi-years). Karena 
ketidakadilan dalam transfer per kapita, da-
erah perkotaan berpenduduk padat menjadi 
kekurangan sumber daya untuk kebutuhan 
infrastruktur dan pembangunan lainnya. 

Pemerintah Indonesia telah mulai 
mengubah sistem transfer fiskal antar 
pemerintahan dengan maksud untuk 
mengalokasikan transfer dengan lebih 
baik berdasarkan kebutuhan pemba-
ngunan, secara bertahap menjauh dari 
sistem distribusi dana yang sama di tiap 
daerah. Sejak 2015, pemerintah Indonesia 
telah berupaya untuk menargetkan trans-
fer DAK yang lebih baik untuk kebutuhan 
kabupaten/kota, dengan mengikat transfer 
DAK ke proyek investasi spesifik di mana 
kabupaten/kota mencari pembiayaan untuk 
hal tersebut. Ini, pada prinsipnya, juga da-
pat memungkinkan pemerintah pusat untuk 
meminta pertanggungjawaban kabupaten/
kota yang lebih ketat dalam melaksanakan 
proyek yang didanai. Misalnya, di bidang iri-
gasi (pengelolaan sumber daya air) penarge-
tan DAK secara geografis telah meningkat. 
Setelah pemberlakuan kriteria baru untuk 
transfer DAK Irigasi, 15 provinsi penghasil 
beras terbesar saat ini menerima porsi DAK 
terbesar, suatu peningkatan dari pengaturan 
sebelumnya (Gambar 1.29). Di tingkat desa, 
alokasi Dana Desa sedikit meningkat.58 Pada 
tahun 2018, 20 persen dari dana tersebut 
didistribusikan sesuai dengan formula per 
kapita yang memperhitungkan jumlah pen-
duduk dan kebutuhan desa, dibandingkan 
dengan 10 persen sebelumnya. Selain itu, 
Kemenkeu saat ini sedang merevisi UU No. 
33 tahun 2004 dan, khususnya, rancangan 

Median total penerimaan per kapita, berdasarkan kuintil populasi kab/kota TA 2018GAMBAR 1.28.
Rp Juta

C 
Transfer ke daerah memerlukan beberapa 
perbaikan untuk mendorong kinerja

Catatan: Penerimaan per kapita kabupaten terdiri dari pajak daerah dan penerimaan bukan pajak, serta transfer dari Dana Perimbangan, termasuk DAU dan DAK.
Sumber: COFIS; Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data SIKD-Kemenkeu.

P OP U L ASI 20% PALING PADAT2 0% PALING  TIDAK PADAT

Lainnya

DBH: Dana Bagi Hasil

DAK: Dana Alokasi Khusus 

DAU: Dana Alokasi Umum

PAD: Pendapatan Asli Daerah

58 Untuk mendukung 
infrastruktur dan layanan 
pedesaan, Pemerintah 
Indonesia mulai 
mendistribusikan Dana Desa 
pada tahun 2015 ke 75.000 
desa, senilai Rp 60 triliun 
atau 0,4 persen dari PDB 
pada tahun 2018.
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Alokasi DAK Irigasi di seluruh provinsi,  
tahun 2019GAMBAR 1.29.

Rp Miliar
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Catatan: 15 provinsi dengan produksi beras terbesar ditentukan melalui data BPS tahun 2015.
Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. http://www.djpk.kemenkeu.
go.id/wp-content/uploads/2018/10/Rincian-Alokasi-DAK-Fisik-TA-2019-Upload-Final-Fix-31-
Okt.pdf
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DAU untuk menargetkan kabupaten yang 
membutuhkan dengan lebih baik.

Kendala kapasitas juga berkontribu-
si pada kinerja Pemda dalam memberikan 
layanan publik berkualitas tinggi. Kapasi-
tas kelembagaan adalah penentu utama bagi 
belanja yang lebih baik, terutama di tingkat 
daerah. Kendala kelembagaan mencermin-
kan kesenjangan kapasitas pada pengelolaan 
keuangan publik (PFM) secara keseluruhan, 
tetapi juga pada kapasitas sumber daya ma-
nusia yang spesifik. Di tingkat daerah, ke-
mampuan pemerintah untuk merencanakan 
dan melaksanakan anggaran mereka sangat 
tergantung pada keterampilan dan kapasi-
tas sumber daya manusia untuk melakukan 
perencanaan dan penganggaran yang tepat, 
termasuk membuat perkiraan kualitas yang 
baik dari biaya proyek. Perkiraan yang ber-
lebihan pada penetapan biaya — di samping 
kurangnya kapasitas dalam proses pelaksa-
naan seperti pada pengadaan, evaluasi, dan 
pemantauan — telah mengakibatkan pelak-
sanaan belanja barang modal yang kurang 
dilaksanakan, yang banyak berhubungan 
dengan kualitas layanan infrastruktur.59

Pemerintah Indonesia juga telah 
meletakkan landasan yang pertama untuk 
memperkuat “kontrak sosial fiskal” anta-
ra warga dan Pemda, dengan meningkat-
kan otonomi Pemda dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah. Sejak disahkannya 
Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah satu dekade 
lalu, yang memberi wewenang kepada ka-
bupaten untuk meningkatkan pajak daerah 
dan retribusi daerah serta menetapkan tarif 
pajak mereka sendiri, pendapatan asli daerah 
telah meningkat secara signifikan — hingga 
sekitar sepertiga belanja Pemda pada tahun 
2018, dibandingkan dengan hanya seperse-
puluh pada tahun 2001. Sementara kabupa-
ten tetap bergantung pada transfer untuk 
bagian besar dari pendapatan mereka (78 
persen pada tahun 2018), mengurangi ke-
tidakseimbangan fiskal vertikal Indonesia 
yang besar yang berpotensi untuk membuat 
Pemda lebih akuntabel kepada warga me-
reka tentang cara mereka membelanjakan 
pajak mereka.60 Di Brasil, misalnya, Gaden-
ne (2016) menemukan bahwa peningkatan 
proporsi pendapatan pajak Pemda menye-
babkan peningkatan yang lebih besar dalam 
layanan kesehatan masyarakat dan pendidik-
an daripada peningkatan besar dalam dana 
transfer.

Meminta Pemda untuk bertang-
gungjawab terhadap belanja yang efektif 
tetap menjadi tantangan utama bagi In-
donesia. Pemda adalah pemain penting da-
lam memberikan layanan di bidang-bidang 
prioritas yang dibahas di atas. Penggunaan 
uang publik oleh Pemda yang tidak efisien 

kemungkinan didorong oleh kombinasi in-
sentif yang lemah terhadap kinerja, kurang-
nya informasi kinerja, dan kendala kapasitas. 
Pilihan Indonesia untuk mendesentralisasi 
pemberian layanan sebagian besar menyi-
ratkan bahwa pada akhirnya warga-lah yang 
harus meminta pertanggungjawaban pe-
mimpin lokal mereka untuk menyediakan 
layanan yang lebih baik. Namun demikian, 
pemerintah pusat dapat memainkan peranan 
kunci dalam memberdayakan warga untuk 
melakukannya, dengan memberikan mere-
ka informasi yang kredibel tentang kinerja 
Pemda mereka, dengan membuat informasi 
keuangan dan kinerja Pemda dapat diakses 
masyarakat, dan dengan membandingkan 
kinerja Pemda. Di Brasil, misalnya, pengung-
kapan hasil audit sebelum pemilihan umum 
tingkat pemerintah kota secara signifikan 
mengurangi kemungkinan pejabat publik 
yang korup terpilih kembali (Ferraz dan Fi-
nan 2007). Namun demikian, di Indonesia, 
saat ini sangat sedikit informasi yang dapat 
dipercaya mengenai belanja dan kinerja Pem-
da yang mudah diakses, sebagian karena le-
mahnya data dan sistem informasi (lihat bab 
tentang Data). Selain itu, meskipun ada pe-
ningkatan otonomi pajak daerah, tetap ada 
ketidakseimbangan yang mencolok antara 
otonomi belanja Pemda bernilai besar dan 
otonomi pendapatan yang terbatas. Pemda 
sebagian besar tetap dibiayai oleh dana trans-
fer, dan hanya sedikit yang bergantung pada 
pengumpulan pendapatan asli daerah, yang 
kemungkinan melemahkan “kontrak fiskal” 
lokal antara warga dan Pemda. Memperkuat 
otonomi pendapatan asli daerah dan karena-
nya “kontrak fiskal” berpotensi untuk bisa 
menjadi jalan reformasi yang menjanjikan.

Selanjutnya, mekanisme akuntabi-
litas dari atas ke bawah (top-down) saat 
ini tidak secara efektif memberi insentif 
kepada Pemda untuk memanfaatkan dana 
secara efisien khususnya dana transfer 
bersyarat. Dana transfer bersyarat yang 
utama – Dana Alokasi Khusus, atau DAK 
– sebagian bertujuan untuk mendukung 
Pemda untuk mencapai prioritas-priorotas 
nasional seperti di bidang kesehatan dan 
pendidikan. Namun demikian, sebagai dana 
hibah yang dialokasikan secara khusus, di 
banyak sektor, alokasinya tidak berkorelasi 
dengan kebutuhan atau kinerja, sehingga 
menghasilkan perbedaan layanan yang luas. 
Ini misalnya kasus untuk DAK di sektor 
kesehatan dan pendidikan. Menurut lapor-
an tahun 2018,  belanja DAK kesehatan di 
tingkat kabupaten tidak berkorelasi dengan 
tingkat infrastruktur kesehatan, peralatan 
medis, obat-obatan dan persediaan yang 
tersedia – barang-barang yang dimaksud-
kan untuk dibiayai oleh DAK (Gambar 
1.30). Di sisi permintaan, Kapitasi Berbasis 
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59  Laporan Bank Dunia 
tahun 2018 tentang 
Regulasi, Kapasitas, dan 
Penghindaran Risiko: 
Mengurai Kemacetan untuk 
Menyelesaikan Pengeluaran 
Anggaran Belanja Barang 
Modal Daerah yang 
Pelaksanaannya Kurang 
(Debottlenecking to Resolve 
the Under-Execution of 
Subnational Capital Budget 
Spending), membahas 
secara rinci faktor-faktor 
yang menghambat 
pelaksanaan anggaran 
belanja barang modal di 
tingkat daerah. 

60  Sampai tahun 2018, 
kabupaten bergantung 
pada dana transfer sebesar 
rata-rata 78 persen dari 
pendapatan mereka, 
sementara untuk desa 
sekitar 94 persen.

61  http://documents.
worldbank.org/curated/
en/484351538653658243/
Is-Indonesia-Ready-to-
Serve-An-Analysis-of-
Indonesia-s-Primary-Health-
Care-Supply-Side-Readiness

Transfer DAK kesehatan dan kesiapan fasilitas kesehatan tampaknya 
tidak berkorelasi

Korelasi yang lemah antara DAK dan kebutuhan konstruksi di 
pendidikan menengah bawah (alokasi DAK tahun 2017)

GAMBAR 1.30.

GAMBAR 1.31.
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Sumber: QSDS tahun 2016 dan data DAK Kemenkes tahun 2013-15, perhitungan staf Bank Dunia.

Sumber: Kemenkeu dan Kemendikbud, perhitungan staf Bank Dunia.
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Kesiapan sisi pasokan 
umum (Kiri)

DAK yang dibagi-
bagi (Kanan)

D 
Data & sistem 
informasi 
yang tidak 
memadai 

D ata adalah kunci untuk meng-
ukur dan mendorong kinerja 
pemerintah yang efektif. Seca-

ra umum, diperlukan dua jenis data untuk 
mengevaluasi kualitas belanja: 

1. Data fiskal mengenai belanja pemerintah 
(masukan) diklasifikasikan menurut jenis 
(tipe belanja atau klasifikasi ekonomi), 
fungsi, dan tujuan kebijakan (program / 
kegiatan); dan

2.  Data spesifik sektor tentang keluaran 
(mis., jumlah sekolah yang dibangun) dan 
hasil (mis., nilai ujian siswa).

Data tersebut diperlukan untuk 
mengukur hubungan antara masukan 
dan keluaran (alokasi dan efisiensi teknis) 
dan antara keluaran dan hasil (efektivi-
tas). Data ini harus tersedia di tingkat pusat 
dan daerah, dan cukup terpilah untuk dapat 
melakukan analisa yang bermakna.

Maluku & Papua

Kalimantan

Java

Sulawesi

Sumatera

Nilai Duga

Bali & Nusa Tenggara

Komitmen (KBK), pembayaran kapitasi ke 
fasilitas kesehatan primer yang terkait de-
ngan indikator kinerja yang disepakati pada 
tahun 2016, menjadi kurang efektif dalam 
mendorong kinerja Puskesmas (pusat kese-
hatan masyarakat) di mana 95 persen dari 
Puskesmas memenuhi semua target dan me-
nerima jumlah kapitasi penuh dan jumlah 
pengurang untuk tidak memenuhi kriteria 
telah dikurangi menjadi 2,5 persen sampai 
10 persen dibandingkan dengan 25 persen 
sebelumnya. Dalam pendidikan, DAK seha-
rusnya digunakan untuk rehabilitasi sekolah 
dan pembangunan ruang kelas tambahan. 
Namun demikian, analisa terhadap sumber 
daya yang dialokasikan melalui DAK Fisik 
untuk infrastruktur sekolah pada tahun 2017 
hanya menunjukkan hubungan positif yang 
lemah antara sumber daya yang dialokasikan 
dan kebutuhan kabupaten (Gambar 1.31). 
Ini terutama dalam kasus sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama, sementara hu-
bungannya menjadi lebih kuat untuk sekolah 
menengah atas.

Jumlah ruang kelas yang rusak, SD, 2016
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Masukan 
(Input)

Keluaran 
(Output)

Capaian
(Outcome)

Pemerintah Indonesia telah membuat 
kemajuan penting dalam pelaporan data 
belanja pemerintah pusat, tetapi data be-
lanja daerah perlu mendapat perhatian 
segera. Di tingkat pusat, Pemerintah Indo-
nesia secara rutin melaporkan data belanja 
(masukan) berdasarkan fungsi standar dan 
sub-fungsi yang sebagian besar sejalan de-
ngan standar internasional, dengan bebera-
pa ruang untuk perbaikan dalam pelaporan 
infrastruktur62 (lihat bab mengenai Data). 
Pemerintah Indonesia juga telah sepenuh-
nya menerapkan Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara, suatu sistem infor-
masi pembayaran dan penyusunan anggaran 
otomatis yang menyediakan informasi yang 
tepat waktu mengenai posisi keuangan. Sa-
yangnya, hal yang sama tidak dilakukan pada 
belanja Pemda, di mana data tidak secara 
konsisten diklasifikasikan berdasarkan fung-
sinya. Pada bulan Juni 2019, tahun terakhir 
data yang tersedia mengenai realisasi belanja 
berdasarkan fungsi pada situs web Direkto-
rat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 
adalah untuk tahun 2016.63 Data tersebut 
tidak sebanding dengan tahun-tahun sebe-
lumnya karena DJPK tidak lagi melaporkan 
belanja berdasarkan urusan, dan data tahun 
2016 tidak menggunakan sistem klasifikasi 
yang konsisten. Data belanja menurut fungsi 
tidak tersedia untuk tahun 2015, jadi tahun 
terakhir data yang kredibel mengenai klasi-
fikasi fungsional belanja daerah adalah untuk 
tahun 2014 — dengan kata lain, ada jeda lima 
tahun. Selain itu, data tersedia berdasarkan 
klasifikasi ekonomi dan fungsinya, tetapi 
bukan perpotongan dari keduanya, yang 
membatasi analisa kualitas belanja. 

Kualitas data belanja daerah yang 
buruk berasal dari kurangnya klasifika-
si standar untuk program dan kegiatan, 
serta kapasitas Pemda yang terbatas. Pro-
duksi data yang bermakna tergantung pada 
penggunaan lebih banyak klasifikasi standar 
berdasarkan program dan kegiatan.64 Na-
mun demikian, peraturan tentang anggaran 
dan format pelaporan untuk Pemda tidak 
mengharuskan mereka untuk mengguna-
kan klasifikasi standar untuk program dan 
kegiatan, yang penting untuk menganalisa 
efisiensi dan efektivitas belanja. Selain itu, 
meskipun Kemenkeu telah berupaya untuk 
meningkatkan kualitas data melalui sistem 
pelaporan otomatis terpusat, Sistem Infor-
masi Keuangan Daerah atau SIKD, Kemen-
terian Keuangan terus mengekstraksi data 
belanja secara manual dari laporan kertas.

Data mengenai keluaran tersedia di bebe-
rapa sektor tetapi tidak digunakan secara 
konsisten dan kurang berkualitas. Di ting-
kat pemerintah pusat, keluaran biasanya di-
kumpulkan melalui sistem administrasi yang 
dikelola oleh masing-masing kementerian. 
Kemendikbud telah mengembangkan sistem 
di seluruh kementerian, Dapodik — suatu 
upaya yang dapat ditiru oleh kementerian-
-kementerian lain. Di sektor lain seperti 
kesehatan, data sangat terfragmentasi di 
berbagai bagian dari kementerian yang sama 
dan/atau rentan terhadap definisi yang ber-
beda, dan kurangnya jaminan kualitas dalam 
proses pengumpulan (lihat Kotak 5.1 dalam 
bab mengenai Kesehatan dan laporan tahun 
2013 mengenai kematian ibu melahirkan.65)

Di tingkat Kab/Kota, menggunakan 
data keluaran untuk mengukur kinerja 
bisa bermasalah. Akurasi dalam mengukur 
keluaran di tingkat daerah tidak hanya pen-
ting untuk membandingkan kinerja kabupa-
ten satu sama lain; hal ini penting juga untuk 
memberi panduan bagi para pimpinan kabu-
paten di mana mereka harus memusatkan 
perhatian mereka. Sayangnya, kualitas data 
tersebut seringkali bermasalah di Indonesia. 
Di sektor kesehatan, misalnya, tidak jarang 
angka imunisasi kabupaten lebih dari 100 
persen, kemungkinan karena perhitungan 
denominator yang tidak akurat.66 Selain itu, 
ada sumber data jumlah penduduk yang ber-
beda (data Sensus / Survey Penduduk Antar 
Sensus dari BPS dan data administrasi dari 
Kemendagri), yang dapat menghasilkan in-
formasi yang tidak akurat mengenai kelom-
pok sasaran penerima manfaat. Pada tahun 
2015, perbedaan dalam perkiraan jumlah 
penduduk melebihi 10 persen untuk lebih 
dari sepertiga kabupaten dan melebihi 20 
persen untuk sekitar 11 persen kabupaten. 

Data survei rumah tangga mungkin ti-
dak secara akurat mengukur beberapa 
indikator hasil di tingkat kabupaten/
kota. Data hasil (mis., persentase anak ba-
lita yang sepenuhnya telah diimunisasi atau 
angka partisipasi bersekolah) sering diukur 
melalui survei rumah tangga nasional Indo-
nesia, Susenas. Walaupun Susenas mewakili 
di tingkat kabupaten dan dapat digunakan 
untuk mengukur sebagian besar hasil, Su-
senas terutama dirancang untuk melacak 
tingkat kemiskinan bukannya indikator 
hasil, dan oleh karena itu mungkin tidak 
cocok untuk beberapa indikator di mana 
sub-jumlah penduduk spesifik terlalu kecil 
(misalnya, rumah tangga yang memiliki anak 
balita). Ketika digunakan untuk mengukur 
peningkatan kinerja tambahan kabupaten, 
perubahan Susenas dari tahun ke tahun di 
tingkat kabupaten harus digunakan dengan 
hati-hati untuk memastikan perbedaan yang 
signifikan secara statistik.

Bahkan ketika data outcome terse-
dia, data belum tentu terintegrasi dengan 
baik dan digunakan untuk mendorong 
peningkatan kualitas belanja. Di bidang 
kesehatan, misalnya, berbagai sistem peman-
tauan dikelola oleh berbagai direktorat di 
lingkungan Kemenkes untuk berbagai inter-
vensi kesehatan, dan ada banyak sistem un-
tuk memproses klaim JKN di bawah BPJS Ke-
sehatan. Dengan kurangnya interoperabilitas 
antara sistem data yang berbeda dan koor-
dinasi yang buruk di antara para pemangku 
kepentingan utama, ada informasi berguna 
yang terbatas yang dapat menginformasi-
kan prioritas strategis dan alokasi sumber 
daya di tingkat kabupaten dan nasional. Ini 
kontras dengan bidang bantuan sosial,  di 
mana pemberlakuan database penargetan 
kemiskinan terpadu (Basis Data Terpadu, 
BDT) pada tahun 2011, sekarang dikenan 
dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) menghasilkan alokasi manfaat ban-
tuan sosial yang lebih efisien di tahun-tahun 
berikutnya. Namun demikian, DTKS belum 
dimutakhirkan secara sistematis sejak tahun 
2015, dan tidak sepenuhnya digunakan oleh 
semua program bantuan sosial utama. 

62 Beberapa jenis 
infrastruktur bisa 
didapatkan di COFOG 
level 2 (air minum, 
perumahan, penerangan 
jalan, pengelolaan limbah, 
dan pengelolaan air 
limbah), tetapi yang lain 
hanya terdapat di level 
3, yang tidak diikuti 
oleh Indonesia secara 
konsisten (jalan ada di 
level 3, dalam Transportasi, 
dan irigasi tidak tercatat 
secara terpisah, melainkan 
merupakan komponen 
belanja untuk Pertanian).

63  Lihat belanja per fungsi, 
http://www.djpk.kemenkeu.
go.id/?p=5412

64  Meskipun 
memungkinkan untuk 
memetakan sekitar 
70 persen program ke 
klasifikasi standar, kurang 
dari seperempat definisi 
kegiatan yang dapat 
dipetakan ke standar.

65 Komite Bersama 
untuk Mengurangi Angka 
Kematian Ibu Melahirkan 
dan Neonatal, Akademi Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 
(AIPI), tahun 2013 “Reducing 
Maternal and Neonatal 
Mortality in Indonesia, 
Saving Lives, Saving the 
Future”, Bab 2 Teka-teki 
Data. http://staff.ui.ac.id/
system/files/users/tjahyono.
gondhowiardjo/publication/
saving_lives_saving_future.
pdf 

66 Jumlah anak yang harus 
mendapat vaksinasi (yaitu, 
mereka yang lahir dalam 12 
bulan terakhir).
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W alaupun telah ada kemaju-
an, dengan pembentuk-
an peraturan KPS serta 
kantor bersama untuk 

KPS yang mewakili tujuh lembaga utama 
yang terlibat di dalam KPS,67 sektor swas-
ta menghadapi empat tantangan utama 
ketika ingin berinvestasi dalam sektor in-
frastruktur. Pertama, kerangka peraturan 
yang masih rumit untuk KPS telah menga-
kibatkan penundaan dan pembatalan pro-
yek, menjadi disinsentif bagi investasi baru. 
Kedua, banyaknya pelaku yang berbeda dan 
kurangnya proses terstandar pada tahap iden-
tifikasi, perencanaan dan persiapan proyek 
telah menyebabkan sedikitnya jumlah proyek 
menarik yang dipasarkan. Ketiga, dominasi 
BUMN dalam penyediaan infrastruktur be-
risiko mengakibatkan mundurnya sektor 
swasta. Keempat, keterbatasan pasar utang 
dan ekuitas menyulitkan pemain swasta un-
tuk mengakses pembiayaan mata uang lokal 
jangka panjang.68  

Pemerintah pusat, melalui peratur-
an dan belanja publik, dapat menciptakan 
lingkungan yang lebih memungkinkan 
untuk menarik pembiayaan swasta untuk 
menutup kesenjangan infrastruktur. PER 
ini melihat secara lebih terperinci masalah-
-masalah berikut ini: kesalahan penetapan 
(mispricing) tarif infrastruktur inti, alokasi 
proyek yang layak secara komersial untuk 
BUMN daripada membawanya ke pasar de-
ngan risiko penyelesaian proyek yang tidak 
efisien, dan peningkatan risiko fiskal. 

Di sektor air minum, mayoritas peru-
sahaan air minum lokal (PDAM) tidak 
memiliki kapasitas yang memadai untuk 
berinvestasi dalam infrastruktur baru. Le-
bih dari setengah PDAM (263 dari 378) me-
rugi pada tahun 2017, sementara akumulasi 
kerugian tetap ada bahkan di antara PDAM 
yang menghasilkan laba. Tarif yang berada di 
bawah tingkat pemulihan biaya penuh ada-
lah alasan utama di balik ketidakmampuan 
PDAM untuk meraup untung bahkan bagi 
PDAM yang dikategorikan sehat. Restruktu-
risasi utang yang baru saja diselesaikan telah 
membantu memperbaiki situasi keuangan 
mereka yang menghadapi tunggakan utang, 
tetapi situasi yang membaik ini tidak akan 
bertahan lama. Meskipun Kemendagri telah 
menerbitkan dua peraturan mengenai tarif 
dan subsidi (Permendagri No. 71 tahun 2016 
dan 70 tahun 2016), pelaksanaan peraturan 
ini belum ditegakkan dan dipantau. Semen-
tara itu, tingkat aktual air non-pendapatan 
(non-revenue water atau NRW adalah air 
yang diproduksi yang hilang sebelum men-
capai pelanggan melalui kebocoran atau ke-
tidakakuratan pengukuran) jauh lebih tinggi 
daripada tingkat standar (20 persen) di ba-
nyak PDAM dan ini memperburuk masalah 
yang disebabkan oleh tingkat tarif yang ren-
dah dalam memenuhi pemulihan biaya penuh.

Di sektor perumahan, program sub-
sidi FLPP dan SSB menyebabkan mundur-
nya sektor swasta dan tidak menawarkan 
strategi keluar yang jelas bagi Pemerintah 
Indonesia. Baik FLPP maupun SSB mena-

warkan tingkat bunga bersubsidi sebesar 5 
persen untuk rumah tangga yang memenuhi 
syarat — jauh lebih rendah dari suku bunga 
bank swasta, yang mulai sekitar 6 hingga 8 
persen untuk lima tahun pertama sebelum 
mengkonversi ke tingkat bunga mengam-
bang sebesar 12 hingga 14 persen. Hal ini 
membuat mustahil bagi bank komersial un-
tuk bersaing dan membuat mereka mundur 
dari pasar untuk pekerja kelas menengah. 
Selain itu, tingkat bunga tetap yang rendah 
mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk 
terus mensubsidi pinjaman untuk seluruh 
masa pinjaman (hingga maksimal 20 tahun) 
dan tidak menawarkan strategi keluar yang 
jelas untuk lepas dari kewajiban ini.

Di sektor jalan, Pemerintah Indone-
sia sebagian besar mengandalkan BUMN 
untuk mempercepat Program Pemba-
ngunan Jalan Tol-nya, yang mungkin 
tidak efisien dan dapat menyebabkan 
kewajiban kontinjensi. Meskipun ada be-
berapa kemajuan dalam beberapa tahun ter-
akhir ini dengan menggunakan skema PPP 
untuk pembangunan jalan bebas hambatan, 
PT Jasa Marga dan BUMN lainnya masih 
menjadi pemain yang dominan. Perenca-
naan, persiapan, dan pengemasan proyek 
yang tidak memadai, kurangnya kapasitas 
pembiayaan yang komprehensif dan andal, 
serta ketidakpastian lainnya dapat mengu-
rangi minat dari calon penawar sektor swas-
ta. Meskipun dengan mengandalkan BUMN 
telah berkontribusi pada kemampuan BPJT 
untuk memenuhi target, hal tersebut mung-
kin bukan pilihan yang paling berkelanjut-
an atau efisien untuk membangun hampir 
3.500 km jalan bebas hambatan yang belum 
diberikan atau ditugaskan. Ini karena, dalam 
banyak kasus, proyek-proyek yang ditugas-
kan pada BUMN memerlukan dukungan 
pemerintah untuk mencapai viabilitas pada 
saat memulai proyek atau mempertahankan 
viabilitas selama operasi konsesi, atau kedu-
anya. Selain itu, sebagian besar BUMN yang 
mampu mengambil konsesi jalan yang baru 
sudah memiliki proporsi hutang yang sangat 
tinggi relatif terhadap ekuitas dan mungkin 
tidak memiliki kapasitas untuk meningkat-
kan lebih banyak ekuitas atau utang tanpa 
subsidi pemerintah yang lebih jelas,69 yang 
akan meningkatkan risiko fiskal dari adanya 
kewajiban kontinjensi.

Tantangan koordinasi antara pusat-
-daerah juga mempengaruhi upaya Pe-
merintah Indonesia untuk memobilisasi 
investasi sektor swasta. Kebijakan dan per-
aturan setempat seringkali tidak konsisten 
dengan kebijakan nasional. Dengan semakin 
banyaknya peraturan daerah, koordinasi di 
antara 514 pemerintah Kab/Kota menjadi 
sulit, dengan peran koordinasi yang terbatas 
bagi Provinsi.

67  Kantor bersama ini 
berbasis di Kementerian 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) dan 
termasuk Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian (Kemenko 
Perekonomian), 
Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), Lembaga 
Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP), Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dan PT. 
Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (PII).

68  InfraSAP, sebagaimana 
dirangkum dalam “Laporan 
Perkembangan Triwulanan 
Perekonomian Indonesia: 
Menutup kesenjangan”, 
Oktober 2017, Bank Dunia. 
Belum diterbitkan. https://
www.worldbank.org/
en/country/indonesia/
publication/indonesia-
economic-quarterly-
october-2017

69 Rasio kewajiban 
terhadap ekuitas untuk 
beberapa BUMN besar 
yang terlibat dalam 
pembangunan jalan tol telah 
meningkat selama tahun 
2015-17: PT Jasa Marga 
(dari 2,3 menjadi 3,3), PT 
Waskita Karya (dari 2,2 
menjadi 3,3) dan PT Hutama 
Karya (dari 1,3 menjadi 4,7). 

E 
Kendala terhadap partisipasi 
sektor swasta 
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Bagaimana 
Pemerintah dapat 

meningkatkan 
kualitas belanja 

publik?

1.5
Fokus pada kualitas daripada kuantitas

Prioritaskan program & intervensi yang lebih efektif

Perkuat Pengelolaan Keuangan Publik (PKP)

Tingkatkan koordinasi antar lembaga & antar tingkat pemerintahan 
untuk memberikan layanan yang lebih baik

Lakukan reformasi terhadap sistem transfer fiskal

Kumpulkan data yang lebih baik dan tingkatkan  
pengelolaan sistem informasi

Tarik lebih banyak pembiayaan sektor swasta untuk infrastruktur

W alaupun banyak sektor yang dia-
nalisa di dalam laporan ini dapat 
menggunakan lebih banyak sumber 
daya publik, prioritasnya harus pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja untuk 
menutup kesenjangan besar sumber daya manusia dan 
infrastruktur yang menghambat Indonesia untuk me-

menuhi potensi penuhnya. Mempertimbangkan peran 
penting Pemda yang mengelola lebih dari setengah belanja 
publik, perbaikan yang lebih signifikan juga diperlukan 
di tingkat daerah. Bagian ini berfokus pada rekomenda-
si yang terkait erat dengan belanja dan ditujukan untuk 
kementerian pusat. Rekomendasi dan latar belakang leng-
kap dapat ditemukan di bab sektoral berikutnya.

A

B

C

D

E

F

G
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H arus ada fokus yang lebih 
pada kualitas dan out-
come dalam merancang 
sasaran pembangunan 

dalam perencanaan nasional dan sekto-
ral daripada hanya kuantitas dan output. 
Misalnya, di sektor jalan, rencana strategis 
Bina Marga tidak termasuk indikator efisi-
ensi transportasi seperti energi yang digu-
nakan per ton/orang-km yang ditempuh 
oleh transportasi jalan, keandalan waktu 
perjalanan (indeks kemacetan), konektivi-
tas sosial (waktu rata-rata orang bepergian 
terhadap akses ke layanan penting seperti 
fasilitas kesehatan atau pendidikan), kualitas 
udara (emisi pencemaran udara dari trans-
portasi jalan) dan kebisingan lalu lintas jalan. 
Rencana strategis tersebut juga tidak mema-
sukkan indikator keselamatan jalan seperti 
kematian di jalan (yaitu, jumlah kematian di 
jalan per juta penduduk), kematian di jalan 
per kendaraan-jarak yang ditempuh, kema-
tian di jalan menurut jenis kendaraan (berat, 
ringan, sepeda motor, bus, kereta atau sepe-
da) dan menurut jenis pengguna jalan yang 
meninggal (pengemudi, penumpang, pejalan 
kaki atau pengendara sepeda). Ruang jalan, 
dalam hal lajur-km, harus dimasukkan dalam 
statistik jalan tahunan dan dalam penyusunan 
program. Waktu perjalanan antar titik simpul 

utama (super nodes) perlu disurvei menggu-
nakan metodologi standar setiap lima tahun.

Di sektor pengelolaan sumber daya 
air, menyelaraskan tujuan-tujuan sektor 
untuk berfokus pada hasil seperti pe-
ningkatan efisiensi irigasi dan produk-
tivitas pertanian (“lebih banyak hasil 
panen per tetes air” atau “more crop per 
drop”). Sasaran sektor ini masih terfokus 
pada keluaran (mis., jumlah bendungan dan 
jaringan irigasi yang dibangun). 

Di sektor perumahan, Pemerintah 
Indonesia harus berfokus tidak hanya 
pada rumah-rumah yang dibangun, teta-
pi juga memastikan bahwa rumah-rumah 
yang disubsidi memiliki kualitas bangun-
an yang baik dan dibangun di daerah-dae-
rah yang berlokasi baik. Untuk melakukan 
hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) 
harus mempertimbangkan: (i) mengem-
bangkan alat kesesuaian spasial (spatial 
suitability tools) dan pedoman untuk pe-
rumahan bersubsidi, termasuk penyaringan 
lokasi dengan pemetaan bahaya, untuk 
memastikan pembangunan perumahan 
yang berlokasi baik dan untuk melindungi 
penerima manfaat dari investasi dalam 
proyek-proyek yang berlokasi buruk yang 
dapat melemahkan kehidupan sosial dan 

mata pencaharian mereka; (ii) mengem-
bangkan sistem M&E yang kuat dengan 
menggunakan teknologi geo-tagging untuk 
melacak kualitas dan mengambil tindakan 
untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap 
standar kualitas; dan (iii) mendorong pe-
ngembangan sertifikasi pengembang nasi-
onal dan sistem penilaian dalam kemitraan 
dengan asosiasi real estat dan Direktorat 
Jenderal Bina Konstruksi Kementerian 
PUPR untuk melepaskan pengembang yang 
kinerjanya buruk, sambil memberi insentif 
kepada pengembang yang berkualitas.

Pemerintah Indonesia harus me-
mantau di sepanjang rantai hasil (resul-
ts chain), sehingga kinerja yang kurang 
dapat diidentifikasi dan diatasi. Pengem-
bangan logika intervensi yang lebih kuat 
untuk intervensi akan mengidentifikasi 
lebih jelas langkah-langkah antara yang 
utama dalam mencapai hasil, dan menetap-
kan pengukuran untuk memantau apakah 
langkah-langkah tersebut tercapai. Untuk 
intervensi yang bergantung pada kontribusi 
dari pemerintah pusat dan daerah, logika 
intervensi yang lebih rumit akan membantu 
untuk mengklarifikasi dengan tepat kon-
tribusi seperti apa yang yang diharapkan 
dari Pemda, dan mendukung pemantauan 
kinerja mereka.

A 
Fokus pada kualitas daripada kuantitas

52Tinjauan Umum



A ntar sektor, pemerintah 
dapat meningkatkan 
belanja untuk bidang-

-bidang prioritas dengan terus menghi-
langkan belanja yang tidak produktif. 
Belanja yang regresif untuk subsidi bahan 
bakar dan listrik masih berjumlah Rp 53 tri-
liun pada tahun 2018, atau 1,0 poin persen-
tase dari PDB. Sementara melindungi rumah 
tangga miskin dan rentan dari harga energi 
yang lebih tinggi adalah tujuan yang patut 
dipuji, mekanisme alternatif, terutama ban-
tuan sosial berupa bantuan langsung tunai, 
akan lebih efektif dan efisien dibandingkan 
dengan memberikan subsidi energi. Melan-
jutkan agenda reformasi subsidi energi akan 
membebaskan sumber daya tambahan yang 
sangat dibutuhkan untuk peningkatan di 
sektor-sektor lainnya. 

 Intra-sektor, alihkan belanja 
ke program-program yang 
lebih efisien dan efektif akan 
membantu pemerintah untuk 
mencapai hasil yang lebih 
baik untuk setiap rupiah yang 
dibelanjakan. 

Di bidang kesehatan, ubah sistem la-
yanan kesehatan untuk menangani ke-
butuhan perawatan jangka panjang pa-
sien yang lebih tua dan pasien dengan 
kondisi, mis., mengalihkan fokus ke pe-
rawatan preventif dari perawatan kuratif. 
Penduduk yang menua dan meningkatnya 
prevalensi penyakit kronis akan semakin 
menekan anggaran publik. Perawatan ter-
koordinasi di seluruh tingkat penyedia, 
serta di seluruh rangkaian perawatan, di-
perlukan untuk memfasilitasi jalur klinis 
terintegrasi dan sistem rujukan dua arah.  

Di bidang pendidikan, belanjakan lebih 
banyak untuk pendidikan dan pengem-
bangan anak usia dini (PPAUD). Bukti 
internasional (Carneiro et al. 2003; Bank 
Dunia 2018) sangat menyarankan perlu-
asan akses terhadap layanan PPAUD yang 
berkualitas akan memberikan pengemba-
lian investasi tertinggi dalam pendidikan, 
karena ini adalah tahun-tahun terpenting 
dari perkembangan kognitif anak yang me-
mengaruhi kesehatan dan produktivitasnya 
di masa depan.

 Sektor infrastruktur harus 
lebih berfokus pada pemeliharaan 
untuk menghindari rehabilitasi 
yang mahal dan masalah 
keselamatan di kemudian hari:

Di sektor jalan, pemantauan biaya yang 
lebih ketat diperlukan untuk memastikan 
bahwa biaya perawatan jalan dan biaya siklus 
usia pakai yang lebih tinggi dapat dibenar-
kan. Bina Marga harus memonitor secara ke-
tat dampak dari perawatan yang lebih mahal 
dan perkerasan beton pada biaya siklus usia 
pakai untuk mendapat pembenaran atas bi-
aya investasi yang lebih tinggi. Biaya tinggi 
untuk pelaksanaan program pemeliharaan 
dan pembangunan harus diperiksa lebih 
lanjut. Cara lain untuk meningkatkan efisi-
ensi dalam program-program ini juga harus 
diidentifikasi oleh DJBM untuk memastikan 
bahwa nilai optimal untuk uang diperoleh 
dari belanja pemerintah. Direkomendasikan 
agar Kemenkeu meningkatkan kerja sama 
aktifnya dengan Kementerian PUPR dalam 
mendefinisikan dan menyetujui biaya per 
unit pemeliharaan dan pembangunan jalan 
di seluruh negeri.

Di sektor pengelolaan sumber daya air, 
direkomendasikan untuk: (i) menciptakan 
insentif bagi Pemda untuk meningkatkan 
anggaran untuk operasi dan pemeliharaan 
(O&M); (ii) menerapkan pengelolaan / 
perencanaan biaya siklus usia pakai penuh 
terhadap aset; (iii) memberlakukan Kemit-
raan Pemerintah-BUMN (KPBU) untuk 
mengidentifikasi mekanisme pendapatan 
untuk memberi mekanisme pembiayaan 
jangka panjang alternatif; (iv) membangun 
kapasitas staf teknis dalam organisasi yang 
menangani Bdan di Pemda untuk O&M; 
dan (v) memberlakukan perjanjian layanan 
yang jelas yang menjelaskan peran, tanggung 
jawab, hak dan kewajiban penyedia layanan 
dan penerima layanan.

Di sektor air minum dan sanitasi, pemerin-
tah pusat juga perlu memastikan bahwa in-
vestasi penyediaan air minum selaras dengan 
kebutuhan pemerintah daerah dan rencana 
investasi, dan bahwa akan ada anggaran yang 
memadai dan pengaturan kelembagaan un-
tuk O&M yang dialokasikan di dalam doku-
men anggaran pemerintah daerah sebelum 
melaksanakan pembangunan. Dalam situasi 

di mana kesehatan keuangan pemerintah da-
erah yang buruk membuat hal ini menjadi 
tidak mungkin, pemerintah pusat harus 
mempertimbangkan apakah akan membi-
ayai seluruh proyek atau tidak berdasarkan 
nilai ekonomi keseluruhannya. Akan tetapi, 
jika pemerintah daerah mampu membayar 
bagiannya tetapi memilih untuk tidak me-
lakukannya, pemerintah pusat tidak boleh 
melanjutkan dengan peningkatan sebagian 
terhadap sistem kecuali ada manfaat yang 
cukup dari hanya melakukan elemen ini saja. 

 Pindahkan pendanaan dari 
program yang tidak efisien ke 
program yang lebih efisien dan 
lebih tepat sasaran:

Di sektor bantuan sosial: Tingkatkan pe-
ngeluaran untuk belanja bantuan sosial yang 
ditargetkan sambil mengurangi sisa belanja 
subsidi yang tidak ditargetkan. Pemerintah 
Indonesia harus, misalnya, terus menghapus 
subsidi beras Rastra demi program Kartu 
Sembako, PKH, dan program-program ban-
tuan sosial lainnya yang lebih tepat sasaran. 

Di sektor perumahan, Pemerintah Indo-
nesia harus mengalihkan dana publik ke 
subsidi yang lebih efisien, progresif, dan 
lebih tepat sasaran, dan program-program 
subsidi yang ada dapat dioptimalkan lebih 
lanjut untuk memastikan efisiensi dan pe-
merataan biaya per unit. Penghapusan SSB 
adalah awal yang baik, dan Pemerintah In-
donesia harus mempertimbangkan untuk 
mengalihkan pendanaan untuk subsidi pe-
rumahan ke program-program yang lebih 
efisien dan efektif, seperti BP2BT. BP2BT 
memperluas akses ke pembiayaan peru-
mahan untuk rumah tangga yang lebih luas, 
dengan potensi mengikut-sertakan mereka 
yang memiliki pendapatan informal, sam-
bil meningkatkan beragam properti yang 
memenuhi syarat, seperti rumah tapak, 
rumah bertingkat tinggi, rumah bertingkat 
rendah, dan rumah yang dibangun sendiri. 

Lakukan investasi untuk mem-
perkuat sistem monitoring dan evaluasi 
(M&E) sangat penting untuk mendukung 
evaluasi berbasis bukti tentang program 
mana yang berjalan dan mana yang tidak. 
Banyak intervensi yang disebutkan di atas 
melibatkan pemberian layanan di daerah. 
Salah satu fungsi terpenting yang dimain-
kan oleh K/L adalah pemantauan intervensi 
yang kuat di sektor mereka, dan evaluasi 
berkala apakah intervensi utama mencapai 
tujuannya. Dua praktik yang mencirikan pe-
ran penatagunaan K/L dalam sistem peng-
anggaran berorientasi kinerja yang memiliki 
kinerja baik adalah: (i) penilaian yang dilaku-

B Prioritaskan program 
& intervensi yang 
lebih efektif
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70  OECD, 2019. Praktik 
yang Baik untuk 
Penganggaran Berbasis 
Kinerja (Good Practices for 
Performance Budgeting).

A da bidang-bidang prioritas untuk perbaikan PKP yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja pemerintah. Bidang-bidang 
yang diusulkan ini didasarkan pada temuan-temuan dan dialog dengan lembaga-lembaga pusat dari Kemenkeu dan Bappenas di mana perubahan 
mungkin paling dibutuhkan dan bisa paling efektif.

1 2 3 4

Tingkatkan koordinasi 
antara Kemenkeu dan 
Bappenas mengenai 
perencanaan anggaran. 

Perkuat pelaksanaan 
money follows 
programs (anggaran 
berbasis program).

Perkuat perspektif 
jangka menengah 
dalam perencanaan dan 
penganggaran.

Perbaiki konsep “logika 
intervensi” dalam 
rancangan program/
kinerja. 

Selaraskan arsitektur peren-
canaan, arsitektur anggaran, 
kerangka kerja pengelolaan 
kinerja, dan struktur organisasi 
dengan meningkatkan proses 
bisnis dan menggunakan kode 
program umum serta perenca-
naan dan struktur klasifikasi 
anggaran yang konsisten untuk 
dapat sepenuhnya melaksa-
nakan Penganggaran Berbasis 
Kinerja.

Luncurkan sistem perencana-
an, penganggaran, pelaksanaan, 
akuntansi dan pelaporan yang 
terintegrasi (SAKTI) ke semua 
satuan pengeluaran (Satker) 
dari kementerian-kementerian 
lini.

Upayakan pertukaran data 
yang mulus dan interoperabi-
litas antara Krisna dan SAKTI 
(sebelumnya RKA-KL) untuk 
mengurangi kesenjangan 
antara rencana dan alokasi ang-
garan; antara sistem e-Monev 
dan SMART KL untuk menye-
laraskan keluaran dengan hasil 
yang direncanakan; dan antara 
OM-SPAN dan Krisna untuk 
melaporkan perkembangan 
Perencanaan.

 Perluas penandaan (tagging) 
anggaran pengeluaran dan hasil 
untuk mengukur hasil yang 
dicapai berdasarkan prioritas 
nasional dan program-program 
tematik.

Berlakukan struktur klasifi-
kasi anggaran berbasis money 
follows programs dan lakukan 
pilot program di kementerian-
-kementerian tertentu, ter-
masuk inisiatif restrukturisasi 
program di Kemenkeu sebagai 
kementerian percontohan 
(pilot) di TA 2020.

Sepenuhnya menerapkan 
penganggaran berbasis kinerja 
dan beralih dari money follows 
functions menjadi money fol-
lows programs dengan menye-
laraskan struktur organisasi, 
penataan anggaran, struktur 
perencanaan kebijakan, dan 
struktur manajemen kinerja.

Buat klasifikasi jenis anggar-
an baru untuk jenis belanja 
(misal, satu level di bawah akun 
belanja) dan kode program 
baru untuk belanja-belanja 
penanganan COVID-19 guna 
melacak alokasi, pengeluaran, 
dan output dari respon peme-
rintah terhadap COVID-19, 
mengingat sebagian besar 
APBN 2020 telah direalokasi 
untuk penanganan COVID-19 
melalui Peraturan Pemerintah 
Pengganti Hukum (Perppu) 
No. 1 tahun 2020.

Perkuat perspektif jangka 
menengah dalam perencanaan 
dan penganggaran (Kerangka 
Pengeluaran Jangka Menengah, 
KPJM) dengan menerbit-
kan pagu indikatif anggaran 
selama dua tahun setelah tahun 
anggaran untuk setiap K/L 
(selain tahun anggaran) pada 
saat surat edaran menge-
nai anggaran yang pertama 
(surat edaran mengenai pagu 
indikatif ), diterbitkan bersama 
oleh Bappenas dan Kemenkeu. 
Pagu indikatif (yang berat) 
untuk dua tahun terluar akan 
memungkinkan kemente-
rian-kementerian lini untuk 
melakukan perencanaan jangka 
menengah berdasarkan kendala 
sumber daya.

Kemenkeu diminta untuk 
mengubah persyaratan bagi 
kementerian lini untuk menye-
rahkan perkiraan KPJM-nya 
hanya pada tingkat strategis 
(tingkat program dan kegiatan) 
daripada KPJM oleh masing-
-masing satuan pengeluaran 
secara sendiri-sendiri.

Visibilitas yang jelas dari 
kendala fiskal harus mengarah 
pada lebih banyak kompetisi 
untuk sumber daya, tantangan 
terhadap usulan dan alokasi 
sumber daya yang strategis

Perkuat keterkaitan mana-
jerial antara tujuan kebijak-
an, program, kegiatan, dan 
keluaran dengan memberikan 
pembangunan kapasitas pada 
keseluruhan pelaksanaan pro-
ses logika intervensi ke semua 
lembaga pusat dan kemente-
rian lini.

Kementerian Keuangan, Bap-
penas, dan Biro Perencanaan 
dan Keuangan di bawah semua 
kementerian lini diminta untuk 
memperkuat kendali mutu 
pada logika intervensi yang 
telah dirancang oleh kemente-
rian lini.

Tetapkan logika intervensi 
pada dua tingkat: (i) rantai 
hasil yang kompleks di seluruh 
tingkat pemerintahan, yang 
mencakup kontribusi kedua 
tingkat pemerintahan terhadap 
pencapaian hasil-hasil antara; 
dan (ii) rantai hasil yang lebih 
sederhana di mana hasil-hasil 
antara lebih dapat dicapai oleh 
kementerian itu sendiri, dan 
dengan demikian ada alasan 
untuk meminta pertanggungja-
waban pengelolanya. 

C

kan sebelum pelaksanaan (ex-ante)  yang baik atas intervensi yang 
diusulkan untuk membentuk kasus bisnis untuk mengalokasikan 
sumber daya; (ii) evaluasi sesudah pelaksanaan (ex-post) terhadap 
program-program belanja yang dilakukan secara bergulir untuk me-
nilai apakah program-program tersebut mencapai tujuan yang dike-
hendaki, diumpankan kembali ke dalam kinerja anggaran; dan (iii) 

penggunaan instrumen kajian belanja dan instrumen penganggaran 
kinerja untuk meninjau kinerja program dan memastikan belanja 
difokuskan di bidang-bidang yang mencapai hasil.70 Kementerian 
harus bertanggung jawab atas kontribusinya terhadap efektivitas 
ketiga fungsi tersebut.

Perkuat Pengelolaan Keuangan Publik (PKP)
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5 6 7

Terus beralih ke 
perubahan anggaran 
tahun berjalan yang 
lebih kecil dan lebih 
sedikit, baik untuk revisi 
anggaran tengah tahun 
(APBN-P) maupun 
pemblokiran anggaran 
secara mandiri. 

Perkuat “lingkungan 
manajemen kinerja” 
yang akan mendorong 
dan mendukung belanja 
berkualitas tinggi oleh 
sektor publik. 

Lakukan upaya agar 
sistem penganggaran 
kinerja dapat 
disesuaikan dengan 
kebutuhan proses 
desentralisasi fiskal. 

Melanjutkan upaya bersama 
untuk menghindari perubahan 
anggaran tahun berjalan yang 
besar melalui penguatan kapa-
sitas, transparansi, dan realis-
me, dan karenanya akurasi yang 
jauh lebih baik, dalam perkira-
an anggaran pendapatan. Jika 
perubahan anggaran tengah 
tahun yang signifikan tidak 
dapat dihindari, Kementerian 
Keuangan harus memastikan 
bahwa untuk mendelegasikan 
keputusan terperinci kepada 
K/L disertai dengan pengawas-
an yang tepat dan memperta-
nyakan keputusan realokasi 
mereka, khususnya untuk 
mengamankan alokasi untuk 
belanja pada program-program 
prioritas nasional.

Dukung kementerian-kemen-
terian dan lembaga-lembaga 
pemerintah pusat untuk 
memperkuat “lingkungan dan 
budaya manajemen kinerja” di 
lingkungan organisasi mereka.

Lakukan fasilitasi terhadap pe-
nerapan sistem penganggaran 
kinerja yang lebih efektif dalam 
sistem fiskal terdesentralisasi 
dengan: (i) memberikan keje-
lasan mengenai setiap tingkat 
pemerintahan yang bertang-
gung jawab atas; (ii) koordinasi 
seputar investasi pelengkap; 
(iii) menyelaraskan alokasi 
geografis pendanaan dengan 
kebutuhan dan prioritas; (iv) 
desain bantuan bersyarat yang 
lebih berorientasi pada kebi-
jakan yang jelas berfokus pada 
hasil kebijakan, dengan logika 
intervensi yang terkait; dan (v) 
Bagan Akun yang sama untuk 
mendukung evaluasi belanja 
dan kinerja yang lebih kuat.
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Terdapat juga cakupan untuk meningkatkan efisiensi investasi pemerintah dengan reformasi yang bertujuan untuk mening-
katkan pengelolaan investasi publik (PIMA Indonesia tahun 2019). 

Bagaimanakah cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi publik? KOTAK 1.9.

P raktik pengelolaan investasi publik 
(PIP) di Indonesia, yang mencakup 
bagian yang signifikan dari belanja 

publik, umumnya telah baik, tetapi masih ada 
ruang untuk meningkatkan kinerjanya untuk 
mendapatkan belanja yang lebih efisien. Lapor-
an Penilaian Pengelolaan Investasi Pemerintah 
(PIMA, Public Investment Management Asses-
sment) tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja 
PIP Indonesia sebagian besar berada di kisaran 
menengah, baik untuk kekuatan dan efektivitas 
kelembagaan. Kekuatan kelembagaan sebagian 
besar terletak pada tahap perencanaan dan pelak-
sanaa. Ini mencerminkan kerangka kerja dan atur-
an fiskal yang kuat yang memberi target secara 
keseluruhan untuk kebijakan fiskal, penggunaan 
sarana pembiayaan alternatif untuk infrastruktur, 
seperti kemitraan pemerintah-swasta (KPS), ke-
tersediaan pembiayaan dalam tahun anggaran, 
dan pelaporan kekayaan negara yang kuat.

Banyak kekurangan dalam tata kelola 
infrastruktur dan PIP Indonesia berasal dari ti-
dak adanya fokus pada proyek investasi spesi-
fik ketika merencanakan, menganggarkan, dan 
memantau investasi pemerintah. Kurangnya fo-
kus ini berarti sulit untuk menentukan apakah 
proyek-proyek terbaik yang dipilih, dan apakah 

proyek-proyek tersebut dikelola dan dilaksana-
kan dengan benar. Akibatnya, praktik terlemah 
dapat ditemukan dalam penilaian proyek dan 
pelaksanaan proyek (yang terakhir ini baik da-
lam rancangan kelembagaan maupun efektivi-
tasnya). Secara khusus, kurangnya informasi di 
tingkat proyek dalam rencana pembangunan 
jangka menengah dan penilaian proyek yang 
ketat membatasi efektivitasnya dalam meman-
du pemilihan proyek, sementara tidak adanya 
pengelolaan proyek barang modal (termasuk 
audit proyek) dan pengawasan pengelolaan 
portofolio semuanya menghambat penyelesai-
an proyek secara tepat waktu, sesuai anggaran 
dan sesuai dengan spesifikasi. Penganggaran 
tahun jamak adalah bidang lain yang memiliki 
kekurangan, sebagian besar karena tidak ada-
nya informasi tentang pagu pengeluaran jangka 
menengah, proyek yang sedang berlangsung 
dan yang baru, dan total biaya proyek.

Atas dasar hal-hal tersebut, laporan ini 
merekomendasikan enam tindakan prioritas 
tinggi untuk meningkatkan efisiensi pengelola-
an investasi pemerintah: (i) meningkatkan fokus 
pada proyek-proyek barang modal dan visibili-
tas proyek-proyek tersebut; (ii) mengidentifi-
kasi proyek-proyek barang modal besar dalam 

rencana pembangunan jangka menengah; (iii) 
memperkuat kerangka kerja penganggaran 
tahun jamak untuk belanja barang modal; (iv) 
meningkatkan kualitas persiapan dan pemilih-
an proyek; (v) memodernisasi pengawasan dan 
pemantauan portofolio barang modal; dan (vi) 
memperkuat pengelolaan proyek barang modal.

Selain itu, Indonesia dapat memperku-
at ketahanan infrastruktur terhadap iklim dan 
bencana dengan mengambil tindakan prioritas 
untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur, 
mis., melakukan penilaian terperinci terhadap 
dampak bencana alam dan perubahan iklim 
pada infrastruktur utama untuk menginforma-
sikan perencanaan investasi pemerintah dan 
kebutuhan pendanaan; termasuk risiko iklim 
dan bencana dalam penilaian proyek; memper-
luas kerangka kerja penandaan anggaran untuk 
memasukkan belanja terkait bencana; membuat 
kerangka perjanjian di muka untuk penyediaan 
barang dan jasa yang biasanya diperlukan da-
lam situasi tanggap bencana sehingga permin-
taan pesanan dapat dilakukan dengan cepat jika 
dan ketika terjadi bencana; dan meningkatkan 
basis data aset Kemenkeu (SIMAN) yang ada 
dengan kerangka kerja pengumpulan, pelapor-
an, dan metodologi pelaporan yang lebih baik.

Sumber: Indonesia Public Investment Management Assessment report (2019), IMF dan World Bank. 

T ingkatkan koordinasi di an-
tara lembaga-lembaga pusat, 
khususnya dalam melaksana-
kan program-program pri-

oritas nasional utama, melalui integrasi 
dan konvergensi program yang lebih 
baik, dan proses berbagi data (data sha-
ring). Misalnya, untuk program bantuan 
sosial, integrasi dan koordinasi yang lebih 
baik di antara program-program bantu-
an sosial akan memberikan manfaat yang 
memadai dan meningkatkan efektivitas 
program-program bantuan sosial (PKH, 
Rastra/Kartu Sembako, PBI-JKN dan PIP). 
Proses berbagi data yang lebih baik dan 
penggunaan data umum untuk pembuatan 
kebijakan juga penting untuk meningkat-

kan pemberian layanan dan meningkatkan 
efisiensi. Misalnya, data klaim JKN, yang 
dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan, dapat 
membantu memantau kepatuhan terhadap 
pedoman dan perawatan berbasis protokol, 
membantu meningkatkan kualitas pembe-
rian layanan (mis., mendeteksi kejadian 
buruk atau perawatan yang tidak pantas 
atau bernilai rendah). Data klaim juga da-
pat membantu mengidentifikasi item-item 
berbiaya tinggi dan frekuensi, yang dapat 
digunakan untuk menginformasikan kebi-
jakan untuk menangani pembayaran yang 
tidak dibatasi (open-ended) ke rumah sakit 
dengan menjalankan simulasi dan analisis 
dampak anggaran berdasarkan pola peman-
faatan saat ini. 

Perkuat koordinasi pusat-daerah dalam 
pembuatan kebijakan, keputusan inves-
tasi, dan pelaksanaan program. Meng-
optimalkan belanja daerah membutuhkan 
koordinasi yang cukup besar di seputar: 
(i) investasi pelengkap. Misalnya, investasi 
pemerintah pusat dalam infrastruktur air 
minum harus diikuti oleh investasi peme-
rintah daerah dalam jaringan distribusi air 
bersih setempat untuk memastikan bahwa 
investasi meningkatkan penyediaan layanan 
(lihat bab Air Minum dan Sanitasi); dan (ii) 
mengklarifikasikan peran yang diharapkan 
dari pemerintah daerah dalam melaksanakan 
program-program nasional, misalnya: 

D 
Tingkatkan koordinasi antar lembaga 
& antar tingkat pemerintahan untuk 
memberikan layanan yang lebih baik 
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Di sektor kesehatan, Kementerian Kese-
hatan telah mengusulkan penambahan 
elemen kinerja untuk menentukan bagai-
mana sumber daya DAK dialokasikan ke 
kabupaten, yang menghadirkan peluang 
unik untuk mengoordinasikan investasi 
di sisi pasokan dengan lebih baik dan me-
mastikan kapasitas yang merata untuk 
memberikan layanan kesehatan. Akredi-
tasi fasilitas dapat menyediakan kerangka 
kerja / alat yang berguna bagi pemerintah 
kabupaten untuk dapat lebih mengoordina-
sikan perencanaan sisi pasokan dan alokasi 
sumber daya, dan untuk memberi insentif 
bsgi fasilitas kesehatan untuk mencapai 
status akreditasi dengan membuat transfer 
DAK lebih berbasis kebutuhan dan/atau ber-
orientasi pada kinerja (lihat bab Kesehatan). 

Di sektor bantuan sosial, pemerintah 
pusat harus meningkatkan koordinasi 
dengan Pemda dan mendorong mere-
ka untuk meningkatkan pelaksanaan 
program-program bantuan sosial (BS), 
karena mereka memiliki peran penting 
untuk memastikan efektivitas program-
-program ini. Karena itu penting untuk: 
(i) mendorong Pemda untuk mengambil 
kepemilikan yang kuat atas program-pro-
gram inti BS dan setidaknya secara parsial 
bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan 
program; (ii) merumuskan peran dan tang-
gung jawab Pemda dalam hal pelaksanaan 
program BS melalui peraturan pemerintah 
dan bukan peraturan Kementerian Sosial; 
dan (iii) menggunakan DAK Sosial yang baru 
diusulkan mulai tahun 2020 untuk meleng-
kapi sumber daya Pemda yang dikhususkan 
untuk program-program prioritas nasional, 
terutama jika dikaitkan dengan kinerja atau 
hasil (lihat bab Bantuan Sosial). Selain itu, 
sementara program-program bantuan sosi-
al inti didanai dan dikelola oleh Pemerintah 
Pusat, Pemda memiliki peran penting untuk 
memastikan efektivitas program-program 
ini. Misalnya, PKH tidak akan berfungsi 
dengan baik jika para penerima manfaatnya 
tidak dapat mengakses layanan kesehatan, 
gizi, dan pendidikan setempat, atau jika pe-
nyedia layanan ini tidak bekerja sama terkait 
dengan verifikasi terhadap kepatuhan. 

1 2
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T ransfer fiskal ke Pemda ha-
rus dialokasikan untuk me-
nutup kesenjangan fiskal dan 
dirancang untuk mendorong 

kinerja. Pemda adalah pemain penting yang 
memberikan layanan di bidang-bidang prio-
ritas yang dibahas di atas. Pemerintah pusat 
menggunakan mekanisme terbatas untuk 
memengaruhi atau memberi insentif pada 
bangkitan keluaran dan hasil dari pengguna-
an sumber daya di tingkat daerah. Selain itu, 
beberapa Pemda memiliki kapasitas lebih 
sedikit untuk memberikan tingkat layanan 
yang setara. Distribusi transfer utama, se-
perti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Desa mulai dengan mengasumsikan “rata-
-rata kebutuhan fiskal” yang sama antar ka-
bupaten/kota dan desa tanpa memandang 
jumlah penduduk dan perkiraan kebutuhan 
pembangunan dari setiap daerah, dan bukan-
nya distribusi ‘penyesuaian per kapita’ yang 
memperhitungkan faktor-faktor ini. Akibat-
nya, pemerintah Kab/Kota yang lebih padat 
penduduk memiliki akses ke pendapatan per 
kapita delapan kali lebih sedikit daripada pe-
merintah di Kab/Kota yang paling sedikit 
penduduknya. Ini membatasi ketersediaan 
sumber daya untuk infrastruktur dan kebu-
tuhan pembangunan lainnya di daerah-dae-
rah perkotaan yang lebih besar. 

Pemerintah Indonesia harus me-
manfaatkan peluang perubahan UU No. 33 
tahun 2004 yang sedang berlangsung untuk 
peninjauan mendasar sistem pembiayaan an-
tar pemerintahan untuk meningkatkan ke-
setaraan dan meningkatkan orientasi hasil. 
Pemerintah Indonesia dapat secara khusus 
mempertimbangkan untuk:

1 2

Meningkatkan 
keseimbangan 
vertikal sistem 
transfer fiskal

Meningkatkan 
keseimbangan 
vertikal sistem 
transfer fiskal

Menyelaraskan otonomi pen-
dapatan Kab/Kota dengan 
lebih baik dengan tanggung 
jawab belanja mereka, 
dalam jangka menengah. Ini 
akan membantu mengatasi 
ketidakseimbangan vertikal 
yang mendalam dalam sistem 
pembiayaan antar pemerintah-
an Indonesia dan memperkuat 
akuntabilitas para pemimpin 
lokal kepada warga mereka. 
Langkah pertama yang pen-
ting untuk tujuan ini adalah 
memberikan insentif kepada 
kabupaten untuk mengerah-
kan lebih banyak upaya untuk 
mengumpulkan PBB dan 
Pajak Penjualan (seperti Pajak 
Hotel dan Restoran). Cara 
yang paling sederhana untuk 
melakukannya adalah dengan 
menghapus komponen PAD 
dari kapasitas fiskal dalam for-
mula kesenjangan fiskal DAU. 71

Mengubah formula pemera-
taan fiskal menuju basis per 
pelanggan untuk memastikan 
pembiayaan yang memadai 
untuk standar minimal 
pemberian layanan di seluruh 
negeri. Salah satu pendekat-
an yang menjanjikan adalah 
memperkirakan kebutuhan 
fiskal berdasarkan proksi 
kebutuhan pemberian layanan 
sektoral (misalnya, jumlah anak 
usia sekolah), seperti di Afrika 
Selatan.

Mengembangkan strategi 
(transisi) yang membuat 
daerah yang tidak diuntung-
kan dari perubahan ini – 
terutama Kab/Kota besar dan 
berpenduduk sedikit – agar 
tidak membahayakan mereka 
atau membatasi kerugian me-
reka. Akan menjadi hal yang 
penting untuk melakukan tran-
sisi ke formula fiskal baru yang 
bisa diterima secara politis.

Merancang ulang DAK 
Afirmasi sebagai instrumen 
untuk membuat infrastruk-
tur memiliki standar minimal 
di kabupaten-kabupaten 
yang memiliki persediaan 
barang modal yang rendah. 
Banyak Kab/Kota yang diru-
gikan dalam reformasi DAU 
ini juga memiliki kesenjangan 
pasokan dan permintaan 

71  Saat ini, peningkatan 
pendapatan asli daerah 
menghasilkan penurunan 
transfer DAU yang berkaitan 
(karena menurunnya gap 
fiskal), menghilangkan 
setiap insentif untuk 
mengerahkan upaya 
untuk meningkatkan 
pendapatan. Praktik 
yang baik dalam transfer 
fiskal akan menggunakan 
nilai potensi pendapatan 
bukannya pendapatan 
aktual, untuk mengatasi 
insentif buruk ini. Untuk 
menciptakan lebih banyak 
insentif, pendapatan asli 
daerah dapat didiskontokan 
dalam menghitung hak 
atas DAU, yang akan 
menciptakan insentif 
semaksimal mungkin untuk 
meningkatkan pengumpulan 
pendapatan. Setiap 
tambahan rupiah yang 
dikumpulkan akan menjadi 
peningkatan bersih dalam 
total pendapatan

E 
Lakukan 
reformasi 
terhadap 
sistem transfer 
fiskal
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(backlog) infrastruktur yang 
besar. Untuk mengatasi perbe-
daan tersebut dengan transfer 
barang modal yang secara 
khusus dialokasikan (earmar-
ked) dapat menjadi salah satu 
cara yang menjanjikan agar 
para pihak yang merugi bersih 
dari reformasi DAU tersebut 
tidak mengalami kerugian, 
sementara pada saat yang sama 
memperkuat akuntabilitas 
mereka sehingga persediaan 
infrastruktur mereka berada 
dalam persentase rata-rata 
nasional yang ditetapkan.

Lebih meningkatkan efekti-
vitas transfer yang dialoka-
sikan secara khusus untuk 
meningkatkan kemampuan 
Pemerintah Indonesia untuk 
mengarahkan pendanaan ke 
program-program priori-
tas nasional. Secara khusus, 
Pemerintah Indonesia dapat 
mengubah DAK Penugasan 
menjadi “DAK untuk Program-
-Program Prioritas Nasional”. 
DAK ini akan berfokus pada se-
jumlah kecil prioritas strategis 
utama Pemerintah Indonesia. 
Karena banyak dari tantangan 
yang paling mendesak, seperti 
stunting, adalah multi-sektoral, 
DAK dapat bersifat “mengikuti 
program, bukan mengikuti 
fungsi (follow programs, not 
follow functions),”72 dan dialo-
kasikan untuk beberapa tahun.73 

Mengembangkan instrumen 
— bisa dibentuk dari Hibah 
— untuk mengisi kesenjang-
an “infrastruktur menengah” 

di perkotaan berukuran 
menengah. Berbekal keberha-
silannya sebagai dana transfer 
yang berorientasi pada kinerja, 
Pemerintah Indonesia dapat 
menggunakan Hibah ini untuk 
menyusun rangkaian program 
hibah perkotaan nasional yang 
memberi insentif bagi masuk-
nya sumber daya lokal. Dibiayai 
melalui Dana Pembangunan In-
frastruktur Regional (Regional 
Infrastructure Development 
Fund, RIDF), program-pro-
gram ini dapat menargetkan: 
(i) peningkatan perumahan 
kumuh dan penyediaan 
perumahan yang terjangkau; 
(ii) pengelolaan limbah padat 
perkotaan; (iii) pengelolaan 
risiko banjir perkotaan; (iv) 
transportasi perkotaan; dan 
(v) pasokan air minum dan 
sanitasi perkotaan. Dana hibah 
sangat sesuai untuk tujuan ini 
karena (a) dana ini mendorong 
kepemilikan Pemda atas aset 
yang dibangun dan mendorong 
persaingan sehat di antara 
Pemda untuk pendanaan; (b) 
dana ini dapat secara fleksibel 
digunakan untuk proyek dari 
semua ukuran; (c) mengguna-
kan jalur bersama yang kuat – 
mekanisme pengawasan antara 
Kemenkeu dengan K/L lain; 
dan (d) menggunakan dana 
hibah sebagai sumber utama 
pembiayaan jangka panjang 
untuk infrastruktur dasar di 
kota-kota kecil dan miskin (dan 
sebagai dana tambahan untuk 
kota-kota yang berkembang) 
yang mencerminkan praktik 
internasional yang baik.

Lebih mengintegrasikan 
DAK dan transfer bersyarat 
lainnya dengan proses APBD. 
Kebijakan DAK tahunan saat 
ini tidak dapat diprediksi,74 
melemahkan perencanaan dan 
penganggaran DAK yang baik 
di tingkat daerah. Pemerintah 
pusat dapat memperbaikinya 
dengan melakukan DAK pada 
program-program prioritas na-
sional dalam jangka menengah, 
alih-alih hanya secara tahunan. 
Selain itu, ini dapat melibatkan 
Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dalam memprioritaskan 
jenis DAK dan menyetujui pagu 
awal untuk DAK utama. 

Memperbaiki mekanisme 
alokasi berbasis usulan untuk 
DAK dengan membuat alo-
kasi lebih mudah diprediksi 
dan dengan menargetkan 
Kab/Kota dengan kebutuh-
an terbesar. Prediktabilitas 
dapat ditingkatkan dengan 
memberlakukan pagu indikatif 
pendanaan tahun jamak (per 
Kab/Kota dan per sektor). 
Pagu pendanaan tersebut juga 
akan membantu mencegah 
Kab/Kota untuk menghabiskan 
waktu ekstra untuk menyu-
sun usulan yang memiliki 
peluang kecil untuk mendapat 
pembiayaan. Pendekatan yang 
lebih transparan dan konsisten 
untuk menghitung kesenjangan 
infrastruktur di berbagai kabu-
paten akan mendukung alokasi 
DAK untuk daerah-daerah 
dengan kesenjangan terbesar.

Menghapus alokasi dasar da-
lam DAU untuk mengurangi 
insentif kelebihan pegawai 
yang buruk. Karena alokasi 
dasar tersebut memperbaiki 
ketimpangan dari pendekatan 
‘per daerah’ terhadap formula, 
ini perlu dilakukan bersamaan 
dengan reformasi terhadap 
seluruh formula.

Beralih ke rancangan asimet-
ris dari sistem transfer fiskal 
dengan cara yang memberi 
otonomi lebih banyak ke 
kabupaten-kabupaten yang 
berkinerja lebih baik. Sebagai 
contoh, pemerintah kabupaten 
yang berkinerja baik (dalam hal 
efisiensi belanja) dapat dibiayai 
sebagian besar melalui transfer 
tanpa syarat (DAU), sedangkan 
yang berkinerja buruk dapat 
dikelola secara lebih terpusat 
melalui transfer bersyarat.

Lakukan eksperimen secara 
berhati-hati dengan transfer 
yang berorientasi kinerja 
dengan tujuan untuk mening-
katkan akuntabilitas dari atas 
ke bawa (top-down) untuk 
hasil. Pemerintah Indonesia 
harus secara berhati-hati meng-
uji dan mengevaluasi transfer 
yang berorientasi kinerja, 
sebelum meningkatkannya.

72  Pada tahun 2016, 
Presiden Joko Widodo 
mengumumkan pendekatan 
baru untuk mengaitkan 
rencana tersebut dengan 
anggaran di bawah 
ungkapan “uang mengikuti 
program, bukan uang 
mengikuti fungsi” yang 
mengamanatkan hubungan 
yang lebih kuat antara 
alokasi sumber daya dan 
prioritas pemerintah, 
daripada sumber daya yang 
dialokasikan ke struktur 
administrasi (fungsi) 
pemerintahan).

73  DAK ini dapat 
dilaksanakan dalam 
tiga cara: (i) dengan 
menugaskan DAK untuk 
mendukung prioritas 
nasional spesifik 
dalam rencana kerja 
tahunan (RKP), (ii) 
dengan menetapkan 
tujuan kebijakan DAK 
dalam pedoman teknis 
kementerian lini, dan (iii) 
) dengan mewajibkan 
pemerintah daerah untuk 
mengembangkan rencana 
untuk melaksanakan 
prioritas nasional dan 
menunjukkan hubungan 
antara masukan yang 
direncanakan dan tujuan 
kebijakan nasional. Ini 
akan didasarkan pada 
pendekatan berbasis usulan 
yang dimulai pada tahun 
2016.

74  Berbagai DAK muncul 
dan menghilang dalam 
APBN dari satu tahun 
ke tahun berikutnya dan 
petunjuk teknisnya (juknis) 
berubah setiap tahun.

3

Efisiensi
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P erbaikan kualitas dan 
pengelolaan data sangat 
penting untuk mening-
katkan kualitas belanja 

di Indonesia. Pemerintah Indonesia mem-
butuhkan data untuk mengidentifikasi pro-
gram/intervensi mana yang berfungsi dan 
untuk melakukan pembuatan kebijakan 
berbasis bukti. Untuk meningkatkan pe-
ngumpulan dan integrasi data pada masuk-
an, keluaran dan hasil, Pemerintah Indonesia 
dapat melakukan rekomendasi berikut ini:

Di tingkat pemerintah pusat, me-
ningkatkan definisi program dan kegiatan 
(sub-program) dalam klasifikasi anggaran 
dan Bagan Akun Standar akan membantu 
mengumpulkan informasi yang lebih rele-
van yang dapat digunakan untuk mendo-
rong kinerja. Pemerintah Indonesia dapat 
memastikan bahwa klasifikasi anggaran 
lebih selaras dengan ‘logika intervensi’ dan 
prioritas yang dinyatakan di dalam rencana 
nasional untuk memastikan bahwa pemerin-
tah dapat mengumpulkan informasi belanja 
yang relevan, seperti pada infrastruktur. 
Untuk melakukan hal ini, keluaran harus 
didefinisikan lebih baik, agar lebih mudah 
untuk menghubungkannya dengan masukan 
dan capaian serta rantai hasil (results chain). 
Selain itu, mendapatkan informasi tentang 
proyek infrastruktur besar melalui sebuah 
nomor identitas proyek (project ID) dalam 
sistem perencanaan dan pengelolaan anggar-
an (mis., di SPAN) akan lebih memudahkan 
untuk melacak alokasi, besarnya biaya, lama-
nya pengerjaan seiring berjalannya waktu. 
Salah satu pilihan yang dapat dieksplorasi 
adalah meminta kementerian untuk meng-
identifikasi semua proyek pada ukuran ter-
tentu sebagai keluaran yang mandiri dalam 
anggaran. Selain itu, menghubungkan SPAN 
dan pengadaan akan menghasilkan data yang 
berguna untuk mendukung analisa belan-
ja, misalnya, waktu yang dibutuhkan dalam 
proses pengadaan (untuk meningkatkan 

efisiensi belanja) atau apakah vendor yang 
sama yang akan dipilih melalui alasan sumber 
tunggal atau metode non-kompetitif lainnya 
(yang akan memungkinkan Pemerintah In-
donesia untuk memantau korupsi). 

Di tingkat daerah, reformasi baru-
-baru ini untuk meningkatkan kualitas 
data belanja berada di arah yang benar 
tetapi menerapkannya adalah tugas yang 
sangat besar. Kemenkeu memimpin upaya 
untuk menerapkan klasifikasi anggaran stan-
dar dan Bagan Akun Standar (BAS) melalui 
Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 
(diterbitkan pada Januari 2019), yang me-
wajibkan Pemda untuk membuat anggaran 
dan melaporkannya dengan menggunakan 
sistem klasifikasi umum dan menetapkan 
bahwa peraturan pemerintah yang terpisah 
akan menetapkan sistem klasifikasi. Namun 
demikian, tugas meluncurkan sistem klasi-
fikasi baru di lebih dari 500 Pemda adalah 
tugas yang sangat besar, dan telah memakan 
waktu 8-10 tahun di negara-negara yang 
sama besar dan terdesentralisasi. Untuk 
memastikan reformasi ini dikelola dengan 
baik di semua 500+ Pemda tersebut, sum-
ber daya yang memadai harus dialokasikan 
untuk mengelola prosesnya.

Data mengenai akses, keluaran dan 
penerima manfaat harus diintegrasikan 
ke dalam platform bersama dan diberikan 
lebih banyak perhatian pada pemelihara-
annya. Di mana database umum sudah ada, 
seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) yang dikelola oleh Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) dan Dapodik dalam pendidikan, 
Pemerintah Indonesia perlu memastikan 
bahwa basis data tersebut dimutakhirkan 
secara teratur dan dimanfaatkan sepenuh-
nya di sektor masing-masing. Sementara itu, 
sektor-sektor lain perlu mengambil langkah 
pertama dalam membangun basis data ber-
sama. Misalnya, “Sistem Informasi Perumah-
an dan Real Estat (Housing and Real Estate 

Information System, HREIS)” terpadu yang 
berisi data tentang metrik utama (mis., stok 
perumahan, perumahan di bawah standar, 
dan keterjangkauan) berdasarkan letak ge-
ografis dan pendapatan konsumen dapat 
membantu para pembuat kebijakan untuk 
mengidentifikasi kesenjangan antara paso-
kan dan permintaan perumahan. Di bidang 
kesehatan, dapat dibentuk dasbor umum 
untuk mengukur kinerja antar kabupaten 
dan antar fasilitas. Selain itu, data klaim JKN 
akan sangat berharga dalam membantu me-
ningkatkan kualitas pemberian layanan dan 
dalam mengidentifikasi penghematan biaya. 

Standar minimum dalam pemberian 
layanan harus berfokus pada pengukuran 
kesenjangan masukan. Alokasi transfer se-
perti DAK bisa lebih efisien jika ditargetkan 
untuk daerah-daerah yang memiliki kebu-
tuhan terbesar, tetapi Pemerintah Indonesia 
perlu menerapkan cara yang lebih konsisten 
untuk mengukur kebutuhan di seluruh Pem-
da. Standar minimum dimaksudkan untuk 
melayani fungsi itu, tetapi penyempurnaan 
terbaru untuk standar minimum lebih ber-
fokus pada pengukuran layanan yang diteri-
ma oleh warga daripada kesenjangan dalam 
masukan, seperti sekolah, pusat kesehatan, 
sistem pasokan air bersih dan jalan. Dalam 
infrastruktur, misalnya, standar harus mem-
berikan tidak hanya tolok ukur untuk kuali-
tas aset infrastruktur secara individual, tetapi 
tolok ukur untuk kuantitas infrastruktur juga. 

Pemerintah Indonesia berupaya un-
tuk meningkatkan kualitas dan cakupan 
data catatan sipil, yang sangat penting 
untuk mengukur keluaran dan hasil se-
cara akurat. Pencatatan kelahiran dan KTP 
nasional memiliki implikasi penting untuk 
menghilangkan hambatan bagi masyarakat 
miskin dalam mengakses layanan kesehatan 
dan pendidikan. Oleh karena itu, peningkat-
an akses terhadap data ini oleh semua ke-
menterian dan Pemda sangatlah penting. 
Selain itu, diperlukan adanya kombinasi yang 

F 
Kumpulkan data yang lebih baik dan 
tingkatkan pengelolaan sistem informasi
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lebih bertarget dari insentif dan dukungan 
untuk merangsang kabupaten yang terting-
gal, memberi penghargaan kepada mereka 
yang berkinerja baik, dan mendorong ino-
vasi dan penyebaran gagasan mengenai cara 
meningkatkan sistem pendaftaran. Lebih 
banyak transparansi dari perbedaan antara 
sumber data yang berbeda dapat membantu 
merangsang peningkatan. 

Secara keseluruhan, Pemerintah 
Indonesia telah meletakkan dasar yang 
kuat untuk meningkatkan kualitas data 
melalui program Satu Data dan Peratur-
an Presiden baru-baru ini tentang Sis-
tem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(e-Government). Banyak kelemahan dalam 
sistem administrasi rutin dihasilkan dari pe-
ngelolaan pengumpulan data yang terfrag-
mentasi, kurangnya standar bersama, dan 
ketidakmauan dari pengelola sistem untuk 
berbagi informasi, sehingga dibuat sistem 
duplikat untuk mengumpulkan data yang 
sama dua kali. Program Satu Data,75 yang 
dipelopori oleh Bappenas dan kantor Pre-
siden, merupakan awal yang menjanjikan 
dalam mengatasi masalah ini. Menerap-
kan program ini memerlukan perubahan 
perilaku yang besar, untuk memastikan 

bahwa kebutuhan administrator program 
ditangani, dan membantu mereka untuk 
melihat bagaimana sistem data yang lebih 
terpusat dapat menghasilkan kualitas yang 
lebih baik dan data yang lebih bermakna. 
Namun demikian, akan diperlukan adanya 
perencanaan dan pengelolaan yang cermat 
untuk memastikan bahwa sentralisasi tidak 
menyebabkan kemerosotas kualitas data se-
cara tidak sengaja. Program Satu Data yang 
diperluas dapat berfokus pada: (i) integrasi 
pengumpulan data, jaminan kualitas, dan pe-
ngelolaan lintas kementerian; (ii) penetapan 
standar kualitas data dan definisi data stan-
dar (termasuk tetapi tidak terbatas pada, 
misalnya, penerapan peraturan standar un-
tuk kabupaten, kecamatan dan desa); dan 
(iii) memfasilitasi perjanjian antar-lembaga 
tentang pertukaran data. Selain itu, BPKP, 
lembaga audit internal, dapat memainkan 
peranan yang lebih besar dalam memverifi-
kasi kualitas data dan pemantauan. 

Untuk mendukung pelaksanaan pe-
ningkatan data yang memiliki integritas, 
diperlukan lebih banyak perhatian pada 
lingkungan yang memungkinkan bagi 
kementerian-kementerian untuk melak-
sanakan fungsi pengawasan data mereka: 

(i) kemampuan dan pembiayaan pusat data 
kementerian (biasanya berada di Kantor 
Sekretaris Jenderal); (ii) keamanan cyber dan 
kebijakan privasi informasi; (iii) insentif bagi 
pegawai negeri untuk mengambil spesialisasi 
dalam data dan teknologi; dan (iv) mening-
katkan kualitas pengadaan TI pemerintah 
(misalnya, meniru fungsi Layanan Digital Pe-
merintah Inggris di kantor Kabinet, yang me-
nyediakan pengawasan terhadap kualitas pe-
ngembangan TI untuk Pemerintah Inggris). 

Permintaan untuk data yang lebih 
baik tidak mungkin meningkat kecuali 
jika data tersebut digunakan, terutama 
dalam kasus data daerah. Meningkatkan 
akses terhadap data di tingkat pusat dan da-
erah untuk semua pemangku kepentingan di 
semua tingkat pemerintahan dan masyarakat 
sangat penting dalam menghasilkan perbaik-
an. Proses anggaran dapat digunakan seba-
gai titik masuk untuk meningkatkan peng-
gunaan data, misalnya, kementerian yang 
membutuhkan diminta untuk mendukung 
permintaan peningkatan pendanaan atau 
untuk memperkenalkan program baru de-
ngan kasus bisnis berdasarkan bukti. Kajian 
belanja secara berkala dari program-program 
belanja besar juga harus dilakukan. 75 https://data.go.id/
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R ekomendasi berikut ini akan mendukung Indonesia dalam meningkatkan pendanaan swasta untuk pengembangan 
infrastruktur. Program Penilaian Sektor Infrastruktur Bank Dunia (InfraSAP)76 yang belum lama ini diselesaikan, secara 
sistematis menilai bagaimana infrastruktur direncanakan, dibeli, didanai, dibiayai, dan diatur, di tingkat nasional, sektor, dan 
daerah, untuk mengidentifikasi kendala investasi komersial dan swasta di Indonesia. InfraSAP mencakup empat tema lintas 

sektoral: (i) perencanaan, persiapan, dan pengadaan proyek; (ii) peran BUMN; (iii) kerangka hukum dan peraturan; dan (iv) pembiayaan, 
serta empat sektor utama: (i) energi, (ii) transportasi (jalan tol, pelabuhan, bandara dan angkutan perkotaan), (iii) pasokan air minum dan 
sanitasi, dan (iv) perkotaan (keuangan kota dan perumahan). 

1 2 3 4

Perkuat 
kerangka 
peraturan

Lakukan 
reformasi insentif 
BUMN

Sesuaikan harga Perdalam pasar 
modal

Menerapkan kerangka kerja 
pengambilan keputusan yang 
jelas untuk memprioritaskan 
pembiayaan swasta dan me-
lestarikan sumber daya publik 
yang langka.

Mewajibkan semua transaksi 
bisnis-ke-bisnis (B2B) untuk 
dilakukan dengan prosedur 
yang jelas dan konsisten yang 
dirancang untuk memastikan 
nilai dan pelaksanaan agenda 
infrastruktur Pemerintah 
Indonesia dan mengembang-
kan rencana percepatan yang 
ditargetkan di sektor-sektor 
utama untuk memaksimalkan 
dampak B2B.

Merevisi peraturan dan penga-
turan kelembagaan yang meng-
atur pemilihan proyek KPS, 
persiapan dan proses dukungan 
pemerintah.

Memfasilitasi mobilisasi pem-
biayaan swasta oleh Pemda.

Melakukan reformasi insentif 
BUMN dan indikator kinerja 
untuk mendorong perolehan 
efisiensi, semakin memperke-
tat batasan anggaran BUMN 
dan memastikan dilakukannya 
pelelangan/tender secara 
terbuka dan kompetitif dari 
semua proyek baru yang layak 
secara komersial.

Mendorong dan lebih me-
mungkinkan BUMN untuk 
mengejar daur ulang aset, 
tetapi hanya dalam kerangka 
kerja menyeluruh yang memak-
simalkan nilai dan memastikan 
pengambilan keputusan yang 
dilakukan dengan berhati-hati 
secara fiskal.

Tarif perlu ditingkatkan secara 
agregat, dengan tingkat tarif 
yang mencerminkan pemulihan 
biaya operasi, tujuan pembiaya-
an baru, dan kemampuan peng-
guna akhir untuk membayar.

Memperkenalkan solusi dan 
produk-produk pasar modal 
yang baru, ditambah dengan 
memungkinkan dilakukannya 
reformasi regulasi, untuk me-
maksimalkan mobilisasi modal 
dari investor dalam negeri dan 
asing.

76   “Program Penilaian 
Sektor Infrastruktur 
Indonesia (Indonesia Sector 
Infrastructure Assessment 
Program)”, Bank Dunia, 
Juni 2018.

G 
Tarik lebih banyak pembiayaan 
sektor swasta untuk infrastruktur 

62Tinjauan Umum



Sementara meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas belanja adalah kuncinya, Pe-
merintah Indonesia juga perlu mening-
katkan pembiayaan untuk jalan nasional 
dan jalan bebas hambatan untuk meme-
nuhi pertumbuhan permintaan dan target 
pemerintah. Dengan perkiraan kebutuhan 
investasi publik tahunan sebesar Rp 47,5-51 
triliun, ini akan membutuhkan sekitar Rp 
2-6 triliun lebih banyak sumber daya ang-
garan daripada yang dikeluarkan pemerintah 
pusat saat ini. Namun demikian, jika sumber 
daya fiskal tidak mencukupi, direkomenda-
sikan agar Pemerintah Indonesia memprio-
ritaskan pemeliharaan aset dibandingkan in-
vestasi baru. Dalam hal pembangunan jalan, 
jalan bebas hambatan harus diprioritaskan 
untuk mengatasi kekurangan kapasitas pada 
koridor utama.

Di sektor jalan, harus diambil lang-
kah-langkah untuk meningkatkan inves-
tasi sektor swasta untuk pembangunan 
jalan bebas hambatan. Lebih banyak ru-
ang untuk peran serta sektor swasta harus 
dibuat oleh BPJT berkoordinasi dengan 
Kemenkeu melalui revisi Perjanjian Konsesi 
Standar agar sesuai dengan praktik industri 
yang baik dan lakukan reformasi insentif 
BUMN untuk memastikan penerapan peri-
laku yang bijaksana secara komersial dalam 
penawaran proyek. Selain itu, BPJT harus 
menerbitkan laporan pemantauan tahunan 
mengenai kinerja operasional, kondisi aset, 
dan status pembangunan jaringan jalan be-
bas hambatan. 

Di sektor perumahan, Pemerin-
tah Indonesia juga dapat mendukung 
pengembangan kerangka kerja kemit-
raan pemerintah-swasta (KPS) untuk 
perumahan yang terjangkau untuk 
mendukung akses terhadap tanah yang 
terjangkau dan berlokasi baik. Salah satu 
pendorong utama perumahan bersubsi-
di yang berlokasi buruk adalah tingginya 
harga tanah di daerah perkotaan yang baik. 
KPS dapat memanfaatkan lahan kota yang 

kurang dimanfaatkan untuk menciptakan 
perumahan yang terjangkau. Proses yang 
sistematis untuk mengidentifikasi tanah 
yang terjangkau di daerah yang berlokasi 
baik yang mungkin milik BUMN, Pemda, 
dan/atau tanah wakaf  adalah titik awal yang 
baik untuk proyek percontohan KPS. Bantu-
an teknis harus diberikan oleh pemerintah 
pusat kepada Pemda untuk mengembangkan 
model KPS yang layak untuk proyek cam-
puran, perumahan terjangkau, sementara 
unit KPS yang dipimpin Kemenkeu dan/
atau sistem hibah yang dipimpin Kemente-
rian PUPR dapat memberikan dana kepada 
Pemda untuk pelaksanaan proyek. 

Mengintegrasikan perumahan yang 
terjangkau sebagai bagian dari perenca-
naan strategis infrastruktur dan pengem-
bangan lahan Pemerintah Indonesia saat 
ini dengan mempermudah masuknya in-
vestasi perumahan yang terjangkau dalam 
proyek-proyek Pembangunan Berorien-
tasi Transit (TOD) adalah pilihan lain un-
tuk menghasilkan perumahan yang berlo-
kasi baik. Perumahan yang terjangkau dapat 
diminta sebagai bagian dari proyek TOD 
dengan imbalan insentif, seperti harga ta-
nah dan biaya pajak yang lebih rendah, biaya 
parkir yang lebih rendah, perizinan yang di-
percepat, dan/atau bonus kepadatan. Tanpa 
perumahan yang terjangkau sebagai kompo-
nen pembangunan infrastruktur, perumah-
an bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
tentu akan terpisahkan dan peluang untuk 
kesejahteraan bersama dan inklusivitas tidak 
akan terwujud.

Di sektor air minum dan sanitasi, 
untuk mencapai target pembangunan juga 
akan memerlukan peran serta dari sektor 
swasta dan pemanfaatan pembiayaan ko-
mersial di sektor pasokan air bersih dan 
sanitasi. Pemerintah daerah harus mendu-
kung PDAM mereka untuk mengakses ber-
bagai sumber pembiayaan untuk (khususnya 
investasi skala menengah dan besar) investa-
si barang modal melalui peningkatan kiner-

ja dan kelayakan kredit mereka. Peraturan 
dan pedoman Kementerian Dalam Negeri 
tentang tarif pemulihan biaya penuh harus 
ditegakkan untuk memastikan bahwa ada 
pendapatan yang memadai untuk operasi 
dan pemeliharaan (O&M), di samping in-
vestasi modal berskala kecil. Sementara itu, 
investasi pemerintah pusat harus digunakan 
sebagai insentif bagi pemerintah daerah dan 
PDAM untuk terus meningkatkan kinerja-
nya, dan untuk meningkatkan pembiayaan 
non-pemerintah dan pendanaan pemerin-
tah harus ditargetkan ke penyediaan layanan 
bagi masyarakat miskin melalui subsidi yang 
ditargetkan seperti pembangunan sambung-
an saluran air kotor rumah ke saluran induk 
kota (house connection).

 Peningkatan koordinasi dan meka-
nisme penyaluran dana antara Kemente-
rian Pusat dan di antara berbagai tingkat 
pemerintahan sangat berperan dalam 
memastikan bahwa belanja mengarah 
pada peningkatan tingkat layanan. Un-
tuk mencapai target Pemerintah Indonesia 
untuk sektor pasokan air bersih dan sanitasi 
memerlukan pendekatan yang terkoordinasi 
antara pemerintah pusat dan daerah. Peme-
rintah daerah harus dimungkinkan untuk 
meningkatkan investasi mereka sendiri dan 
mendukung PDAM mereka untuk dapat 
memperoleh pendapatan yang cukup untuk 
menutup biaya O&M mereka dan untuk be-
rinvestasi dalam layanan yang ditingkatkan 
dan diperluas. Akan diperlukan upaya untuk 
meningkatkan kesadaran dan pembentukan 
insentif untuk mendorong peran serta sek-
tor swasta dan pembiayaan komersial untuk 
mengisi kesenjangan pembiayaan. Ini akan 
membutuhkan kejelasan mengenai ruang 
lingkup dan konfirmasi kerangka hukum un-
tuk keterlibatan sektor swasta dalam sektor 
pasokan air bersih.

Mereformasi lingkungan peraturan 
untuk PDAM dapat meningkatkan kesi-
nambungan keuangan mereka. Peratur-
an Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang 

77  Waqf is a chariTabel 
endowment made under 
Islamic law.

Selain itu, ada rekomendasi khusus untuk setiap 
sektor untuk menarik pembiayaan sektor swasta
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Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah 
memberikan kejelasan mengenai fungsi 
menghasilkan laba dari BUMD. Namun de-
mikian, tidak secara khusus membahas ma-
salah mendasar yang menyebabkan kinerja 
air leding yang buruk di daerah perkotaan 
seperti kesulitan keuangan PDAM dan oleh 
karenanya ketidakmampuan mereka untuk 
berinvestasi. Adanya (atau ketiadaan) pera-
turan yang mencegah PDAM mendapatkan 
pemulihan biaya penuh dan menginvestasi-
kan kembali laba harus direformasi. Misal-
nya, peraturan tentang kewajiban pembayar-
an dividen perlu segera diterbitkan untuk 
memberikan kejelasan dan penegakan lebih 
lanjut dalam mendukung UU No. 23 tahun 
2014, yang memungkinkan PDAM untuk 
menahan laba mereka untuk diinvestasikan 
kembali ke infrastruktur baru dengan per-
setujuan dari walikota/bupati. Oleh karena 
itu, struktur tarif untuk PDAM harus tetap 
mempertimbangkan keterjangkauan untuk 
menghindari pengurangan insentif lebih 
lanjut untuk menggunakan air leding. Per-
aturan Mendagri tentang tarif dan subsidi 
(Peraturan Mendagri No. 71 tahun 2016 
dan 70 tahun 2016) perlu ditegakkan dan 
pelaksanaannya perlu dipantau dan dieva-
luasi. Untuk menerapkan ini, PDAM harus 
mulai mengukur tingkat air non-pendapatan 
(non-revenue water, NRW) mereka (yaitu, 
air yang diproduksi yang hilang sebelum 
mencapai pelanggan melalui kebocoran atau 
ketidakakuratan pengukuran) sebagai dasar 
untuk menghitung tingkat tarif pemulihan 
biaya yang riil, termasuk subsidi yang mung-
kin diperlukan untuk memastikan keterjang-
kauan. Mengingat bahwa rata-rata tingkat 
NRW dari PDAM jauh melebihi standar 20 
persen yang ditetapkan dalam pedoman 
tarif, Kemendagri dan Kementerian PUPR 
harus mengubah persyaratan yang ada saat 
ini, jika tidak, ini akan menyebabkan peme-
rintah daerah menetapkan tarif di bawah 
pemulihan biaya aktual.

Di sektor sumber daya air, berla-
kukan Kemitraan Pemerintah-BUMN 
(KPBU) untuk mengidentifikasi meka-
nisme pendapatan untuk menyediakan 
mekanisme pembiayaan jangka panjang 
alternatif. Meskipun mekanisme ini harus 
mampu mengatasi kebutuhan operasi dan 
pemeliharaan (O&M) yang lebih tinggi di 
masa depan, Besar Wilayah Sungai/Balai 
Wilayah Sungai nasional (B/BWS) harus 
menghasilkan pendapatan sendiri dari para 
pengguna. Direkomendasikan agar B/BWS 
dapat mempertimbangkan kemungkinan 
mengubah B/BWS menjadi badan penerima 
pendapatan seperti BLU dan kemungkinan 
memberlakukan KPBU berdasarkan kontrak 
pengelolaan PJT dari layanan irigasi di Dae-
rah Aliran Sungai lainnya.
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sementara

Pendapatan 15.5 15.5 15.1 14.7 13.1 12.5 12.3 13.1 12.4 

Penerimaan 
Perpajakan

11.2 11.4 11.3 10.9 10.8 10.4  9.9 10.2 9.8 

PPh  5.5  5.4  5.3  5.2  5.2  5.4  4.8  5.1  4.9 

PPN  3.5  3.9  4.0  3.9  3.7  3.3  3.5  3.6  3.4 

Cukai  1.0  1.1  1.1  1.1  1.3  1.2  1.1  1.1  1.1 

Perdagangan 
Internasional

 0.7  0.6  0.5  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 

Pajak lainnya  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2 

Penerimaan Bukan 
Pajak

 4.2  4.1  3.7  3.8  2.2  2.1  2.3  2.8  2.6 

Penerimaan Hibah  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 

Total Belanja 16.5 17.3 17.3 16.8 15.7 15.0 14.8 14.9 14.6 

Belanja primer 15.3 16.1 16.1 15.6 14.3 13.6 13.2 13.2 12.9 

Belanja Pemerintah 
Pusat

10.1 10.6 10.7 10.1  8.9  7.8  7.7  8.1  7.7 

Pegawai  2.2  2.3  2.3  2.3  2.4  2.5  2.3  2.3  2.4 

Barang & jasa  1.6  1.6  1.8  1.7  2.0  2.1  2.1  2.3  2.1 

Modal  1.5  1.7  1.9  1.4  1.9  1.4  1.5  1.2  1.1 

Subsidi  3.8  4.0  3.7  3.7  1.6  1.4  1.2  1.5  1.3 

• Energi  3.3  3.6  3.2  3.2  1.0  0.9  0.7  1.0  0.9 

• Non-energi  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6  0.5  0.5  0.4  0.3 

Hibah  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 

Bantuan sosial  0.9  0.9  1.0  0.9  0.8  0.4  0.4  0.6  0.7 

Lain-lain  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 

Transfer ke Daerah  5.3  5.6  5.4  5.4  5.4  5.7  5.5  5.1  5.1 

Bunga utang  1.2  1.2  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.7 

Keseimbangan 
primer

 0.1  (0.6)  (1.0)  (0.9)  (1.2)  (1.0) (0.9)  (0.1)  (0.5)

Keseimbangan 
anggaran

 (1.1)  (1.8)  (2.2)  (2.1)  (2.6)  (2.5) (2.5)  (1.8)  (2.2)

Utang Pemerintah 
Pusat

23.1 23.0 24.9 24.7 27.4 28.3 29.4 29.8 30.2

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan 16.9 17.1 16.7 16.7 15.0 14.4 14.3 14.9

Pemerintah Pusat 15.5 15.5 15.1 14.7 13.1 12.5 12.3 13.1

Provinsi 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Kab/Kota 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8

Belanja 17.5 18.4 19.3 18.4 17.7 16.9 16.7 16.8

Pemerintah Pusat 11.3 11.7 11.9 11.4 10.3 9.3 9.3 9.8

Provinsi 1.3 1.6 1.7 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8

Kab/Kota 4.9 5.1 5.7 5.5 5.8 6.0 5.5 5.2

Tabel ringkasan fiskal (persen dari PDB)

Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi and Kab/Kota, 2011-18 (persen PDB)

TABEL L 1-1.

TABEL L 1-2.

Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: Kementerian Keuangan, COFIS, perhitungan staf Bank Dunia
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 Nasional (General Government) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja pegawai 5.2 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 4.9 4.8

Belanja barang dan jasa 2.9 3.0 3.3 3.2 3.7 3.8 4.0 4.1

Belanja modal 2.9 3.2 3.9 3.1 3.7 3.1 3.1 2.6

Subsidi 3.8 4.0 3.7 3.7 1.6 1.4 1.2 1.5

Belanja hibah 0.2 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5

Belanja bantuan sosial (hanya di 
Pemerintah Pusat)

0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.4 0.4 0.6

Lain-lain (termasuk bantuan 
keuangan/sosial di Kab/Kota) 

0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 0.9

Pembayaran bunga 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Total 17.5 18.4 19.3 18.4 17.7 16.9 16.7 16.8

 Pemerintah Pusat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja pegawai 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3

Belanja barang dan jasa 1.6 1.6 1.8 1.7 2.0 2.1 2.1 2.3

Belanja modal 1.5 1.7 1.9 1.4 1.9 1.4 1.5 1.2

Subsidi 3.8 4.0 3.7 3.7 1.6 1.4 1.2 1.5

Belanja hibah 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Belanja bantuan sosial 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.4 0.4 0.6

Lain-lain 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

Pembayaran bunga 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Total (kecuali Transfer ke Daerah) 11.3 11.7 11.9 11.4 10.3 9.3 9.3 9.8

Transfer ke Daerah 5.3 5.6 5.4 5.4 5.4 5.7 5.5 5.1

Total (termasuk Transfer ke Daerah) 16.5 17.3 17.3 16.8 15.7 15.0 14.8 14.9

Pemerintah Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja pegawai 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6

Belanja barang dan jasa 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

Belanja modal 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3

Belanja hibah 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4

Lain-lain 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Total (kecuali transfer) 1.3 1.6 1.7 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8

Transfer/bantuan ke Pemerintah Kab/
Kota

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

Total (termasuk transfer) 1.7 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.3 2.2

Pemerintah Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja pegawai 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 2.4 2.1 1.9

Belanja barang dan jasa 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4

Belanja modal 1.0 1.2 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 1.0

Belanja hibah 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2

Lain-lain 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5 0.7 0.8 0.7

Total 4.9 5.1 5.7 5.5 5.8 6.0 5.5 5.2

Komposisi belanja berdasarkan jenis, menurut tingkat pemerintahan, 2011-18 (persen PDB)TABEL L 1-3.

Sumber: Ministry of Finance, COFIS, staff estimations
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pelayanan umum 23.2 23.6 25.5 23.7 21.1 22.1 22.3 22.0 23.1 17.1

Pertahanan 3.9 2.7 3.3 3.5 3.7 3.9 4.7 4.4 5.1 4.5

Ketertiban dan keamanan 3.9 2.8 3.2 3.6 3.6 3.4 3.6 3.7 4.6 5.9

Ekonomi 2.3 1.8 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 1.9 2.4 2.3

Lingkungan hidup 1.3 1.2 1.8 1.3 1.1 1.1 1.4 1.3 1.4 1.5

Perumahan dan fasilitas umum 1.3 1.3 1.4 1.8 1.7 1.7 1.8 1.6 1.0 1.7

Kesehatan 5.2 4.5 5.3 5.6 5.2 5.2 5.4 5.8 6.9 7.8

Pariwisata dan budaya 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6

Agama 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4

Pendidikan 15.6 13.6 18.9 19.4 18.9 17.9 17.3 17.3 19.3 19.7

Perlindungan sosial 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 1.4 1.1 1.5 5.8

Infrastruktur 10.2 9.9 11.7 9.9 10.3 10.5 11.2 10.7 14.1 12.9

Pertanian 2.8 2.7 2.6 2.4 2.7 2.8 2.7 2.4 3.3 3.3

Total (kec. subsidi dan pembayaran 
bunga)

71.1 65.2 77.1 74.7 71.7 71.9 74.6 73.0 83.5 83.7

Subsidi 18.9 26.4 13.6 17.3 21.5 21.8 19.3 20.2 9.0 8.0

Pembayaran bunga 10.0 8.5 9.3 7.9 6.8 6.3 6.1 6.9 7.5 8.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pelayanan umum 4.4 4.7 4.3 3.8 3.7 4.1 4.3 4.1 4.2 3.0

Pertahanan 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.8

Ketertiban dan keamanan 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.0

Ekonomi 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

Lingkungan hidup 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3

Perumahan dan fasilitas umum 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3

Kesehatan 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4

Pariwisata dan budaya 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Agama 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Pendidikan 3.0 2.7 3.2 3.1 3.3 3.3 3.3 3.2 3.5 3.5

Perlindungan sosial 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 1.0

Infrastruktur 1.9 2.0 2.0 1.6 1.8 1.9 2.2 2.0 2.5 2.3

Pertanian 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

Total (kec. subsidi dan pembayaran 
bunga)

13.5 13.1 13.1 12.1 12.6 13.3 14.4 13.4 15.1 14.8

Subsidi 3.6 5.3 2.3 2.8 3.8 4.0 3.7 3.7 1.6 1.4

Pembayaran bunga 1.9 1.7 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5

Total 19.0 20.0 16.9 16.2 17.5 18.4 19.3 18.4 18.0 17.6

Komposisi belanja nasional berdasarkan sektor, 2007-16 (persen total)

Komposisi belanja nasional berdasarkan sektor, 2007-16 (persen PDB)

TABEL L 1-4.

TABEL L 1-5.

Catatan: Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah 2007-2014 
merupakan realisasi, sementara belanja Pemerintah Daerah 
2015-2016 merupakan anggaran.

Sumber: Kementerian Keuangan, COFIS, 
perhitungan staf Bank Dunia
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