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Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya 

pada sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI (Kamis, 16/08/18). APBN, sebagaimana ditegaskan 

dalam pidatonya ‘adalah uang rakyat yang harus dijaga bersama dan dimanfaatkan untuk kebutuhan 

rakyat di masa sekarang maupun generasi masa depan sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan 

secara akuntabel’. Lebih lanjut, APBN 2019 sebagaimana dijanjikan oleh Jokowi akan disusun 

dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan pembangunan Indonesia, serta antisipatif 

dalam menghadapi tantangan domestik dan global. 

Beberapa poin penting dalam RAPBN 2019 telah disampaikan, dan kami (Komisi Anggaran 

Independen/ KAI) melalui diskusi publik ini hendak merespon Rancangan APBN 2019 beserta Nota 

Keuangannya dalam rangka mengawal penyusunan APBN 2019 yang sehat, akuntabel, dan efektif bagi 

terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Diskusi publik ini dihadiri oleh 

empat (4) panelis, yaitu Sugeng Bahagijo selaku Direktur Eksekutif INDEF, Mickael B. Hoelman selaku 

Direktur Eksekutif NARASI, Ah Maftuchan selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, dan 

Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif CITA. Beberapa poin terkait RAPBN 2019 disampaikan 

oleh panelis yang kami rangkum sebagai berikut. 

“Asumsi makro RAPBN 2019 disusun cukup realistis, moderat, dan mengakui tantangan di tengah 

situasi perekonomian terkini”, demikian disampaikan oleh Yustinus Prastowo. Diketahui bahwa 

asumsi makro dalam RAPBN menempatkan pertumbuhan ekonomi pada angka 5,3%, inflasi 3,5%, nilai 

tukar Rp14.400, suku bunga SPN 5,3%, harga minyak USD 70/barrel, lifting minyak 750 ribu barrel/hari. 

Lebih lanjut, Mickael B. Hoelman juga menambahkan bahwa asumsi makro yang dibuat sudah cukup 

memperhatikan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian mendatang, diketahui bahwa 

pertumbuhan ekonomi beberapa tahun belakangan ini cukup konsisten dengan kemajuan yang 

ditunjukan dengan beberapa indikator, yaitu nilai PDB per Kapita 2018 yang naik sebesar 8,1% 

dibandingkan tahun 2017 (Rp 47,97 juta), dan tingkat inflasi yang terkendali, yaitu sebesar 3,5% pada 

Juni 2018 di bawah Saudi Arabia, India dan Mexico. 

RAPBN 2019 disusun cukup optimis, namun tetap realistis. Untuk pertama kalinya pendapatan Negara 

ditargetkan tembus Rp2.000 triliun atau tepatnya Rp2.142 triliun. Penerimaan perpajakan dipatok 

Rp1.781 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp1.572,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai 

Rp208,6 triliun. Sedangkan penerimaan PNBP ditargetkan sebesar Rp361,1 triliun. Yustinus Prastowo 

menyampaikan, “Meski penerimaan pajak ditargetkan meningkat signifikan, tetapi cukup realistis 

mengingat tren kinerja Ditjen Pajak yang kian membaik sebagai hasil kemajuan reformasi perpajakan, 

target yang ditetapkan hanya naik 15,39% - 16,68% dari proyeksi kami atas realisasi penerimaan pajak 

pada APBN 2018 (94,6%-95,6% dari target tanpa melakukan perubahan APBN).”  

Mengulas sisi penerimaan, Sugeng Bahagijo menyatakan, “APBN 2019 disusun dengan mencerminkan 

kemandirian, dilihat dari peningkatan peran perpajakan yang terus meningkat dari level 74% tahun 

2014, menjadi 83,1% tahun 2019.” Hal serupa dinyatakan oleh Yustinus Prastowo bahwa peran 

perpajakan yang semakin signifikan dibuat untuk menciptakan kemandirian pembiayaan. Di sisi lain, 

Mickael B. Hoelman menambahkan bahwa kontribusi signifikan ini juga tidak terlepas dari peran pajak 

sebagai insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan ekonomi. 
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Para ahli dan ekonom menyampaikan bahwa RAPBN 2019 lebih sehat dengan target defisit membaik 

dari 2,59% (2015) menjadi 1,84% (2019) dan keseimbangan primer dari Rp142,5 triliun pada 2015 

menjadi Rp21,7 triliun di 2019. Hal serupa disampaikan oleh Mickael B. Hoelman, “Realisasi defisit 

untuk pertama kalinya turun dalam 4 tahun terakhir hingga jadi Rp115 triliun, lebih kecil dibandingkan 

tahun lalu Rp210 triliun sehingga menggambarkan bahwa APBN semakin sehat dan kredibel.” Lebih 

lanjut, Pemerintah rencananya akan mengelola utang dengan lebih hati-hati. 

Untuk mengendalikan tambahan utang, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja dalam 

APBN 2019 akan dilakukan, yaitu mengurangi pembiayaan anggaran sebesar 5,4% yang sebenarnya 

juga telah konsisten dilakukan sejak tahun lalu (-14,3%). Terkait pengelolaan utang Mickael B. 

Hoelman menambahkan, “Perlahan-lahan penarikan utang baru dikurangi, dan restrukturisasi alokasi 

fiskal untuk sektor yang benar-benar dalam jangka pendek mampu menciptakan kesempatan kerja 

dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin”. 

Terkait penganggaran Sugeng Bahagijo menyampaikan, “APBN 2019 sudah merupakan rencana yang 

sangat baik (optimum optimarum). Namun, pekerjaan rumahnya kemudian adalah kemampuan 

pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran”. Yustinus Prastowo juga menambahkan 

bahwa prioritas belanja telah disusun cukup produktif, belanja infrastruktur sebesar Rp420,5 triliun 

(meningkat dari Rp410,4 triliun tahun lalu) dari total belanja pusat Rp1.607,3 triliun digelontorkan 

untuk percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur terutama yang mampu meningkatkan 

konektivitas wilayah-wilayah di Indonesia sehingga diharapkan mampu mendorong ekspor dan 

peningkatan daya saing nasional di pasar global.  

Dalam hal produktifitas Yustinus Prastowo menilai, “RAPBN 2019 telah melanjutkan politik anggaran 

berparas humanis melalui kebijakan “pro poor” yang berpihak pada pembangunan manusia. Beberapa 

kebijakan, seperti Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, 

penguatan pendidikan vokasi, anggaran beasiswa perguruan tinggi (bidik misi dan program LPDP), 

jaminan perlindungan sosial bagi 40% penduduk termiskin sebesar Rp381 triliun, dan memperkuat 

Program Keluarga Harapan, serta meningkatan jumlah sasaran Bantuan Pangan non-tunai.” 

Lebih lanjut Sugeng Bahagijo juga mendukungnya, “APBN sudah berfokus pada peningkatan SDM dan 

hal ini merupakan langkah tepat untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2030. Kondisi angkatan 

kerja saat ini sebagian besar (60%) merupakan low skill (tamat SD-SMP), maka dibutuhkan investasi 

dibidang pelatihan kerja untuk menghasilkan tenaga kerja terlatih dalam beragam bidang serta 

meningkatkan jumlah pengusaha.” Ah Maftuchan menambahkan, “Hal mendesak yang harus diingat 

Pemerintah adalah memastikan alokasi program JKN yang berkelanjutan dan menjangkau seluruh 

warga.” Di sisi lain, untuk meningkatkan produktivitas Mickael B. Hoelman menganjurkan agar 

Pemerintah meninjau kembali upaya untuk memasukkan biaya subsidi BBM ke dalam neraca 

keuangan. 

Selain itu, Mickael B. Hoelman menganjurkan agar Pemerintah menajamkan fokus Dana Desa bagi 

upaya pengurangan ketimpangan, selain mendukung penanganan kemiskinan (skema padat karya 

tunai) dan pemberdayaan desa. Beliau juga menambahkan data temuan penting bahwa gini ratio (BPS, 

2018) pedesaan telah mengalami peningkatan sebesar 0,004 poin. Sebagaiman diketahui dalam 

RAPBN 2019, transfer ke daerah dan dana desa ditingkatkan menjadi Rp832,3 triliun atau naik 9% dari 

Rp763,6 triliun (2018). Di sisi lain, Sugeng Bahagijo menegaskan bahwa tugas pemerintah berikutnya 

adalah membangun ekosistem internal dalam rangka memastikan penyerapan anggaran di level 

kabupaten-kota dapat optimal dan sejalan dengan kebutuhan warga, serta pada saat yang sama 

memberikan insentif fiskal bagi daerah berprestasi dan berinovasi.  
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Untuk mengoptimalkan realisasi APBN 2019 nanti, Pemerintah sengaja mengambil langkah kebijakan 

fiskal ekspansif. Ah Maftuchan menyatakan, “Dari sisi fiskal, pemerintahan Jokowi harus mampu 

membangun pondasi reformasi perpajakan yang lebih kuat dengan mengejar penuntasan revisi paket 

UU perpajakan”. Yustinus Prastowo mendukung dengan pernyataan, “Narasi kebijakan fiskal ekspansif 

dibuat lebih jelas, rinci, dan terukur demi mencapai target yang telah ditetapkan. Paradigma menjaga 

keseimbangan peran pajak antara budgetair (mengisi kas negara) dan regulerend (instrumen 

kebijakan) semakin jelas. Lebih lanjut, setiap langkah dan strategi optimalisasi seyogianya dilakukan 

dengan lebih berhati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal, termasuk strategi peningkatan 

kepatuhan pajak pasca amnesti dan pemanfaatan informasi/data keuangan dari Automatic Exchange 

of Information (AEoI) yang diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan, pemeriksaan yang lebih 

kredibel & fair, pemberian insentif yang lebih terukur dan tepat sasaran, serta strategi ekstensifikasi 

obyek kena cukai.”  

Terakhir, Mickael B. Hoelman menyampaikan bahwa tidak akan ada APBN-P (Perubahan) 2018, di 

tengah meningkatnya defisit neraca berjalan untuk menyesuaikan asumsi makroekonomi atau 

mengakomodasi tren perubahan pengeluaran dan pendapatan. Ah Maftuchan juga menutup bahasan 

dengan menyampaikan, "APBN 2019 merupakan APBN tahun fiskal terakhir periode pertama 

pemerintahan Jokowi, oleh karenanya APBN 2019 harus mampu menjadi instrumen pemenuhan 

Nawacita.” 

Di sisi lain, Sugeng Bahagijo mengingatkan Pemerintah bahwa dengan dana APBN yang jumbo, 

pemerintah perlu mengadakan Ekosistem penganggaran yang mampu memberikan dukungan kepada 

Kemitraan dalam hal pengadaan barang publik “melalui” & “bersama dengan” kelompok masyarakat. 

Contohnya, dalam hal pelaksanaan SDG/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-TPB dibutuhkan upaya 

pengawasan, pemantauan dan feedback baik dari suara warga maupun dari suara para ahli. 

Selain itu, Yustinus Prastowo menambahkan juga bahwa ke depan masih banyak tantangan 

makroekonomi yang akan dihadapi negeri ini. Normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika 

Serikat masih menjadi ancaman bagi Rupiah, dan kenaikan harga minyak dan ancaman perang dagang 

masih akan menambah beban defisit berjalan. Oleh karena itu, dalam RAPBN 2019 pemerintah masih 

perlu menyusun anggaran yang mampu mendorong stabilitas rupiah dengan menjaga defisit APBN, 

namun juga harus menciptakan optimisme ekonomi di masa mendatang, di samping perlunya 

melanjutkan kebijakan “pro poor” yang lebih efektif mengurangi kemiskinan maupun kesenjangan. 

Demikian siaran pers ini disampaikan untuk dapat disebarluaskan sebagai bagian keterlibatan dan 

pengawasan publik terhadap pelaksanaan APBN agar mencapai tujuan bagi sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu diperlukan kerja sama, komitmen, konsistensi, dan 

persistensi segenap anak bangsa.  

 

Salam hormat 

 

Sugeng Bahagijo (Infid)            Yustinus Prastowo (CITA) 

Ah Maftuchan (Perkumpulan Prakarsa)          Michael B. Hoelman (Institut Narasi Indonesia) 


