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KETERANGAN PERS 

 

POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN APBN PERUBAHAN TAHUN 2014 
 

 Tanggal 18 Juni 2014, APBNP 2014 telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah dalam 

Sidang Paripurna DPR RI setelah mengalami pembahasan selama 1 bulan penuh. Perubahan-

perubahan penting dalam APBNP 2014 adalah: (1) Perubahan asumsi dasar ekonomi makro 

yang didorong oleh perkembangan terkini ekonomi makro sampai dengan triwulan I 2014; (2) 

Optimalisasi pendapatan negara dalam rangka mengurangi penurunan target penerimaan 

perpajakan; (3) Pengendalian belanja negara, baik subsidi energi maupun penghematan 

belanja K/L dan non K/L; (4) Perluasan defisit anggaran menjadi 2,4% terhadap PDB. 

Pokok-pokok Nota Keuangan dan APBNP 2014 

 Berdasarkan perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik terkini dan 

prospeknya ke depan, asumsi dasar ekonomi makro APBNP 2014 ditetapkan sebagai berikut: 

(a) pertumbuhan ekonomi 5,5 persen; (b) laju inflasi 5,3 persen; (c) rata-rata nilai tukar 

Rp11.600 per dolar Amerika Serikat; (d) rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen; (e) rata-

rata harga minyak US$105,0 per barel, (f) rata-rata lifting minyak bumi 818 ribu barel per hari, 

dan (f) rata-rata lifting gas bumi 1.224 ribu barel setara minyak per hari. 

 Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, serta langkah-langkah pengamanan 

pelaksanaan APBN ke depan, postur APBN Perubahan tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut. 

Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.635,4 triliun, atau turun Rp31,8 triliun dari target 

APBN 2014. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.876,9 triliun, atau 

meningkat Rp34,4 triliun dari pagu APBN 2014. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran 

sebesar Rp241,5 triliun (2,4 persen dari PDB), meningkat dari defisit APBN 2014 yang sebesar 

Rp175,4 triliun (1,69 persen dari PDB).  

 Dari total pendapatan negara APBNP 2014 tersebut, penerimaan perpajakan ditargetkan 

mencapai Rp1.246,1 triliun, atau turun Rp34,3 triliun dari target APBN 2014. Penurunan target 

penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh penurunan basis perhitungan (realisasi apbnp 2013 

yang tidak mencapai target), perlambatan pertumbuhan ekonomi, khusunya pertumbuhan 

sekor-sektor ekonomi (sebagai sumber utama penerimaan Pajak) yang turun lebih besar dari 

penurunan PDB, serta penurunan nilai ekspor dari kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar 

luar negeri (tradeable sectors) sehingga berdampak negatif pada penerimaan pajak. Untuk 

mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2014, akan  dilakukan extra effort melalui 

peningkatan penagihan, pemeriksaan dan penagihan, ekstensifikasi, himbauan dan konseling. 

 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBNP tahun 2014 ditargetkan 

mencapai Rp386,9 triliun, atau naik Rp1,6 triliun dari target APBN 2014. Kenaikan tersebut 

berasal dari kenaikan PNBP migas. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, akan 
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terus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas yang disertai dengan 

pengendalian cost recovery, optimalisasi pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN. 

  Sementara itu, belanja negara dalam APBNP tahun 2014 diperkirakan mencapai 

Rp1.876,9 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.280,4 triliun dan transfer ke daerah 

Rp596,5 triliun. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBNP tahun 2014 tersebut berarti naik 

Rp34,4 triliun dari pagu APBN 2014. Jumlah tersebut terdiri atas alokasi anggaran belanja K/L 

Rp602,3 triliun  (turun Rp35,5 triliun dari target APBN 2014), dan anggaran belanja non-K/L 

Rp678,1 triliun  (naik Rp66,0 triliun dari target APBN 2014). Penurunan anggaran belanja K/L 

berkaitan dengan kebijakan pemotongan belanja K/L sebesar Rp43,0 triliun. Sejalan dengan 

pertimbangan DPD, pemotongan belanja K/L tersebut diutamakan pada belanja barang, serta 

meminimumkan pemotongan belanja modal. Di sisi lain, anggaran belanja K/L juga menampung 

anggaran untuk program-program mendesak, seperti cadangan tunggakan tagihan Jamkesmas, 

kurang bayar tunjangan profesi guru, biaya administrasi kependudukan, pengamanan mantan 

Presiden dan Wapres. Pembahasan belanja negara juga telah menggunakan mekanisme 

pembahasan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dibatasi pada belanja negara 

menurut program dan unit organisasi. 

 Lebih tingginya anggaran belanja non-K/L disebabkan oleh kenaikan (1) pembayaran 

bunga utang dari Rp121,3 triliun (APBN 2014) menjadi Rp135,5 triliun, sebagai konsekuensi 

dari kenaikan SBN neto untuk membiayai defisit anggaran yang semakin meningkat, (2) subsidi 

BBM dan listrik dari Rp282,1 triliun (APBN 2014) menjadi Rp350,3 triliun, sebagai akibat dari 

pelemahan nilai tukar dan kenaikan kurang bayar tahun sebelumnya. Untuk mengendalikan 

subsidi BBM, volume konsumsi BBM bersubsidi dikendalikan dari 48 jta kiloliter (APBN 2014) 

menjadi 46 juta kiloliter, dan diupayakan pengurangan nozzle BBM PSO. Sementara itu, dalam 

rangka mengendalikan subsidi listrik, growth sales listrik diturunkan dari 7,5 persen (APBN 

2014) menjadi 5 persen, dan dilakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap untuk industri I-3 

non go publik, rumah tangga R-2 (3.500 VA s.d 5.500 VA), pemerintah P-2 (di atas 200 kVA), 

rumah tangga R-1 (2.200 VA), penerangan jalan umum P-3, dan rumah tangga R-1 (1.300 VA). 

 Selanjutnya, transfer ke daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,0 triliun dari pagu 

APBN 2014, seluruhnya berasal dari kenaikan dana bagi hasil. 

 Dengan perkembangan tersebut, defisit anggaran dalam APBN 2014 diperkirakan 

mengalami kenaikan menjadi Rp241,5 triliun (2,40 persen terhadap PDB) dari defisit APBN 

2014 sebesar Rp175,4 triliun (1,69 persen terhadap PDB). Kenaikan defisit akan dibiayai dari 

tambahan SBN neto Rp59,9 triliun menjadi Rp265,0 triliun, dan tambahan pinjaman program 

Rp13,1 triliun menjadi Rp17,0 triliun. 
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