Press Release
“Menakar Stimulus Fiskal di Tahun Politik: Catatan Kritis RAPBN 2018”
Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017
Kantor INDEF

Perekonomian Indonesia 2018 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dan merata, di
tengah perhelatan pesta demokrasi di berbagai daerah. Upaya untuk merealisasikan
harapan ini tentu tidak mudah dan memerlukan formulasi strategi kebijakan fiskal
yang optimal. Kesalahan formulasi kebijakan dapat berimplikasi fatal, mulai dari
pemotongan anggaran, peningkatan utang, hingga melesunya perekonomian.
Sebaliknya, strategi anggaran yang fokus pada upaya menjaga kredibilitas, disiplin,
dan keberlanjutan fiskal akan lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan jangka
panjang yang lebih baik, tidak sekadar kepentingan politik jangka pendek. Pada titik
inilah urgensi INDEF sebagai lembaga riset independen menyampaikan sejumlah
catatan kritis atas RAPBN 2018 yang rencananya akan segera diputuskan oleh
parlemen.

1.

Ancaman target tidak sejalan realisasi.
•

Pada RAPBN 2018 target pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 T, atau
meningkat 9,14 persen dari APBNP 2017 (Rp1.736.1 T). Meskipun target ini
tergolong realistis (dengan asumsi penerimaan APBNP 2017 tercapai 100
persen), namun seiring ancaman shortfall pajak pada 2017 (realisasi
penerimaan pajak s.d. September baru 60 persen, padahal ini sumber utama
pendapatan negara) dan tidak mungkin ada program pengampunan pajak di
2018 membuat target tersebut dapat saja meleset.

•

Mengingat penerimaan negara merupakan salah satu indikator kinerja
perekonomian secara umum, maka jika target meleset sinyal optimisme
perekonomian 2018 juga akan melemah. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi
yang diharapkan mencapai 5,4 persen menjadi susah direalisasikan.

•

Penerimaan yang berpotensi di bawah target dapat menimbulkan rentetan
‘penyakit fiskal’ berikutnya, mulai dari penambahan defisit melalui utang
hingga pengetatan anggaran. Risiko pengetatan anggaran di tahun politik tentu
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berpotensi menghambat upaya akselerasi ekonomi daerah oleh para pemimpin
terpilih pada pilkada 2018.
•

Upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja yang tidak
diimbangi dengan upaya peningkatan penerimaan secara sepadan justru akan
memberikan sinyal bias bagi dunia usaha. Penerimaan yang realisasinya di
bawah target berarti akan ada extra effort dari Pemerintah untuk ‘mengejar’
penerimaan (terutama dari sektor perpajakan) yang secara umum dapat
menurunkan optimisme dunia usaha karena beban pajak yang meningkat.

2.

Urgensi mewaspadai ketidakpastian ekonomi di tahun politik.
•

Memasuki Tahun Politik 2018 -dengan akan diselenggarakannya Pilkada
serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah- upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi ke 5,4 persen kian tidak mudah, meskipun tidak mustahil.

•

Pilkada memang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, namun seiring
kerapnya penerimaan APBN tidak mencapai target, maka sangat mungkin
yang terjadi adalah keadaan wait and see. Dunia usaha menanti kepastian
terpilihnya pemimpin baru atau incumbent di daerah. Akibatnya, dapat saja
perekonomian baru akan menggeliat di semester kedua 2018. Artinya,
momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi di semester pertama 2018
tidak optimal. Namun, tidak ada jaminan pula di semester kedua 2018 akan
ada akselerasi, seiring kontestasi Pilpres yang akan segera digelar.

3.

Tantangan optimalisasi penerimaan tanpa tax amnesty.
•

Merealisasikan penerimaan negara sesuai target APBN 2018 akan menjadi
tantangan menarik dan tidak mudah bagi Pemerintah, mengingat program tax
amnesty telah berakhir.

•

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengantisipasi hal ini, jangan sampai
kinerja penerimaan negara kembali pada situasi business as usual, yaitu
melesetnya target penerimaan yang berimplikasi pada pengetatan anggaran
dan tidak optimalnya stimulus fiskal. Jika ini yang terjadi, maka kredibilitas
fiskal akan semakin tergerus, karena program tax amnesty akan dianggap tidak
mampu memperbaiki kinerja penerimaan perpajakan ke depan.
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4.

Urgensi mengakselerasi perekonomian tanpa pembebanan pajak yang

berlebihan.
•

Strategi pelebaran defisit fiskal untuk menstimulasi perekonomian dalam
beberapa tahun terakhir tidak optimal mendorong kinerja perekonomian. Hal
ini salah satunya dikarenakan target penerimaan negara yang terlalu optimis
dalam desain perencanaan APBN, sehingga ada kesan target pajak
‘dipaksakan’. Target pajak yang terlalu tinggi akan menciutkan nyali pelaku
usaha melakukan ekspansi. Akibatnya, perekonomian secara umum akan
berjalan stagnan.

•

Guna menghindari stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen dalam
beberapa tahun terakhir, maka akan lebih baik jika upaya akselerasi ekonomi
dimulai dari relaksasi sisi perpajakan.

5.

Belanja dalam RAPBN 2018 dihadapkan pada dilemma antara sebagai

stimulus fiskal vs belanja di tahun politik.
•

Pada RAPBN 2018, political budget cycle (Siklus Politik Anggaran) masih
kentara. Hal tersebut terlihat dari pola yang sama seperti APBN pada pemilu
2009 dan 2014, dimana belanja sosial meningkat.

•

Pada APBN 2009, belanja bantuan sosial meningkat sebesar 27,8 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Pun demikian pada APBN 2013 (H-1 tahun)
sebelum pemilu terjadi peningkatan sebesar 21.8 persen dibandingkan APBN
2012 sebesar 6.3%.

•

Menjelang pemilu 2019, belanja perlindungan sosial telah curi start di APBNP tahun 2017. Perbandingan antara APBN-P 2016 dan APBN-P 2017, terdapat
kenaikan belanja perlindungan sosial sebesar 16,08%. Kenaikan tersebut lebih
kecil dibandingkan dengan RAPBN 2018 yang hanya sebesar 1.3%. Meskipun
pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun 2017, share belanja
perlindungan sosial pada RAPBN-P 2018 mencapai 11.22%, tertinggi ketiga
setelah belanja Fungsi Pelayanan Umum dan Ekonomi.

•

Indikator tersebut diperkuat dari jumlah RTS (Rumah tangga Sasaran)
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang Meningkat dari 6 juta
menjadi 10 juta Rumah Tangga.
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6.

Belanja infrastruktur yang tidak terukur.
•

Belanja Pemerintah di infrastruktur yang meningkat tajam selama 3 tahun
terakhir menunjukkan adanya upaya Pemerintah menjadikan APBN sebagai
stimulus fiskal di tengah perlambatan ekonomi. Namun belanja infrastruktur
yang ‘jor-joran’ di tengah pendapatan Pemerintah yang tertekan bisa menjadi
buah simalakama bagi Pemerintah.

7.

RAPBN 2018, negasi terhadap sikap Pemerintah yang menyatakan tidak ada

pelemahan daya beli.
•

Pada RAPBN 2018 pemerintah menyatakan program pengelolaan subsidi
dalam belanja negara tahun 2018 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga
barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan dan menjaga daya
beli pada masyarakat berpendapatan rendah.

8.

Urgensi mitigasi peningkatan pembiayaan anggaran.
•

Angka defisit anggaran menggambarkan tiga hal sekaligus yaitu (i)
kemampuan pemerintah menjaga risiko fiskal di mana defisit maksimal 3
persen dr PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimal 60 persen dan (ii)
beban utang (iii) risiko makro ekonomi.

•

Dalam dua tahun terakhir, realisasi defisit APBN melebihi target, masingmasing Rp76 triliun (34 persen di atas target) dan Rp4 triliun (4 persen di atas
target). Kondisi tersebut menyebabkan defisit APBN melonjak dari 1,9 persen
menjadi 2,59 persen pada 2015. Sedangkan pada 2016, naik dari 2,35 persen
menjadi 2,49 persen. Situasi pada 2017, sedikit lebih mengkhawatirkan karena
defisit APBN-P ditetapkan 2,92 persen meski pemerintah optimis menjaga
pada level 2,67 persen.

•

Meski rasio utang terhadap PDB di bawah 30 persen; namun nyatanya rasio
lainnya cukup mengkhawatirkan. Rasio pembayan bunga utang terhadap
belanja pemerintah pusat mencapai 10 persen. Tahun 2018, pembiayaan utang
mencapai Rp399 triliun. Sayangnya, Silpa masih cukup tinggi. Pada 2015 dan
2016, Sipla rata-rata di atas Rp 20 triliun atau 6 persen dari utang yang ditarik.
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•

Pembiayaan defisit telah bergeser dari penarikan utang menjadi lelang SPN
terutama denominasi Rupiah. Namun, tetap saja porsi kepemilikan asing
sangat dominan. Sampai Oktober 2017, nilai SUN yang diterbitkan mencapai
Rp2.000 triliun. Kondisi tersebut akan memengaruhi indikator makroekonomi,
terutama moneter (nilai tukar) dan perbankan (suku bunga double digit).

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)
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