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JALANNYA RAPAT:
KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./KETUA KOMISI XI/F-PG):
Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua
Shalom Om Swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, dan hadirin
yang berbahagia
Menurut laporan dari Sekretariat Komisi XI DPR RI Rapat Kerja Komisi
XI DPR RI telah dihadiri dan menandatangani daftar hadir sebanyak 30
Anggota Komisi XI DPR RI terdiri dari 9 Fraksi dengan demikian kuorum
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR tentang Tata
Tertib telah terpenuhi.
Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim izinkanlah
kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan
Rapat Kerja terbuka untuk umum.
RAPAT: SETUJU
Saudara Menteri Keuangan, para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami
hormati,
Mengawali Rapat Kerja hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan
puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa
karena berkat rahmat hidayah dan karuniaNya pada hari ini kita dapat
menghadiri Rapat Kerja lanjutan antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri
Keuangan dalam keadaan sehat wal ‘afiat. Semoga hal-hal yang akan kita
bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan
negara.
Hadirin yang kami hormati,
Agenda Rapat Kerja hari ini adalah rapat lanjutan Realisasi APBN Tahun
2019 dan Outlook Tahun 2020.
Perlu kami ingatkan bahwa kembali bahwa pada Rapat Kerja Komisi XI
DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 28 Januari 2020 yang lalu,
Menteri Keuangan telah menyampaikan paparan reaksi Realisasi APBN Tahun
2019 dan Outlook Tahun 2020. Atas paparan tersebut beberapa Anggota
Komisi XI DPR RI telah menyampaikan pertanyaannya. Dari daftar penanya,
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masih ada 11 Anggota Komisi XI DPR RI yang belum menyampaikan
tanggapan dan pertanyaannya.
Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Anggota Komisi XI
DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya.
Dari sini dari sebelah kiri urutannya Pak Musthofa, nggak ada?
F-PDIP (H. MUSTHOFA):
Izin, izin, Ketua. Saya sebelah kanan.
KETUA RAPAT:
Oh, ini setelah Pak Musthofa, Pak Misbakhun. Silakan Pak Musthofa
dulu silakan.
F-PDIP (H. MUSTHOFA):
Baik terima kasih Pimpinan
Yang saya hormati Bu Menteri, dan seluruh jajarannya
Pada kesempatan siang hari ini sebenarnya sederhana saja yang ingin
saya sampaikan bahwa sesuai dengan halaman 27 tentang sasaran output
subsidi pupuk. Output subsidi pupuk ini di sini disampaikan bahwa sasaran
petani dengan luasan lahan kurang dari 2 hektar. Pada kenyataannya di
wilayah bahwa persoalan pupuk ini sangat amat menjadi persoalan di daerah.
Karena bicara subsidi ini tentunya saya sampaikan bahwa subsidi pupuk ini
adalah jantung daripada kehidupan dalam pertanian yang mana pada pertanian
ini saya berharap bahwa subsidi pupuk kurang lebih 2 hektar ini saya minta
untuk dihitung cara RDKKnya. Kenapa RDKK? Supaya tidak salah sasaran.
Mana yang mendapat subsidi untuk mulai MT1, MT2, palawija dan lain
sebagainya jangan sampai salah sasaran.
Praktek yang ada di daerah Ibu Menteri, ini banyak salah sasaran dan
juga masih ada transaksi penjualan antar daerah. Sehingga nanti Bu Menteri
bisa perintahkan atau berkoordinasi dengan Menteri Pertanian jangan sampai
ini nanti sayang, Negara sudah membiayai besar, tetapi subsidi pupuknya juga
tidak sesuai RDKK. Sehingga RDKK ini jangan diminta dari Gapoktan. Apakah
mereka dari para pelaku petani sesungguhnya atau penggarap. Gapoktan ini
biasanya hanya satu, mereka sebuah asosiasi yang mendapat sisa dari pada
hasil panen itu sendiri. Ini yang terjadi dan kenyataan di daerah. Saya usulkan
untuk dihitung betul secara RDKKnya sehingga nanti sasaran ini adalah subsidi
yang begitu besar ini bisa dari mulai dari sisi aturannya dari tertib
administrasinya juga tepat sasarannya dan juga tepat manfaatnya, sehingga
para petani betul-betul bisa menikmati.
Yang kedua adalah halaman.. halaman 21. Halaman 21 jasa keuangan
dan asuransi. Perbandingan Tahun 2018 dan 2019 ini sangat mencolok sekali
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ada selisih bahwa apakah pengaruh ini dari situasi sekarang yang dihadapi
oleh industri keuangan yaitu non-Bank, yaitu asuransi dengan persoalannya
yang dihadapi oleh Jiwasraya dan juga termasuk asuransi swasta di
Bumiputera, termasuk yang lain-lain, termasuk kemarin ASABRI yang habis
RDP dengan kita. Ini saya juga agak membingungkan, kemarin saya membaca
berita bahwa Pak Menteri BUMN akan secepatnya untuk menyelesaikan. Kalau
tidak salah dalam awal bulan Maret akan diselesaikan.
Yang kedua juga berita muncul lagi pada hari ini bahwa belum tentu
nanti akan diselesaikan. Lha ini mudah-mudahan supaya tidak menjadi
kebingungan kalaulah itu nanti betul-betul terjadi dibentuk holding dan lain
sebagainya, saya berharap betul-betul bisa masyarakat ini pemegang polis
bisa betul-betul aman dan bisa mendapat haknya. Ini dari masyarakat ini
sehingga kita jangan sampai bangsa ini sebuah Lembaga BUMN yang sudah
dipercayai kita tentang di asuransi di Indonesia ini orang Indonesia juga belum
minded asuransi, tetapi juga menghadapi persoalan besar menjadi sebuah bola
liar sehingga nanti menjadi persoalan.
Saya berharap betul bahwa persoalan ini mungkin bisa diselesaikan
secara skala prioritas mungkin dari para pemegang polis yang minim, sehingga
semuanya ini bisa dilakukan. Saya rasa saya hanya 2 itu poin saja yang terjadi
dan berkembang di masyarakat sehingga betul-betul semuanya akan bisa
berjalan dengan baik.
Satu tambah lagi, barangkali satu tentang Dana Bea Cukai Bu. Dana
Bea Cukai saya mohon secara proporsional saya ini yang kedua kali, Dana
Bagi Hasil Cukai ini, Kudus sebagai penghasil cukai ini tolong untuk pembagian
secara proporsional tidak diserahkan kepada Provinsi yang hanya 2% terus
langsung di sama ratakan untuk pembagian di Kabupaten/Kota. Saya mohon
untuk penghasil agar mendapat porsi yang layak dan PMK dari Ibu Menteri
Keuangan saya mohon agak luwes sedikit sehingga nanti untuk pengaturannya
lebih mudah. Karena pada dasarnya sampai saat ini banyak SILPA nya untuk
pengaturan Dana Bagi Hasil Cukai, sehingga persoalan-persoalan itu nanti
tidak menjadi SILPA di tahun-tahun kemudian.
Terima kasih Pak Ketua, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya dan ini
merupakan suatu kehormatan udah bisa untuk lanjutan dan saya yang pertama
untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat saya kepada Ibu Menteri secara
langsung.
Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Selanjutnya, kami persilakan yang terhormat Pak Misbakhun. Kemudian
siap-siap Bu Ella, nggak ada ya? Bu Linda ? Silakan Pak Misbakhun.
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F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):
Makasih.
Pak Ketua yang saya hormati,
Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, jajaran Eselon 1 beserta
jajaran yang saya hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Ini sebagai tindak lanjut dan kelanjutan dari rapat kita yang hari Selasa
yang lalu. Paparannya udah disampaikan dan saya ingin berusaha mempelajari
apa yang paparan yang disampaikan pada.. karena pada waktu itu paparannya
baru pagi hari disampaikan. Kalau sekarang sudah punya waktu yang lebih
panjang Bu. Kalau saya perhatikan bahwa APBN kita ini kan ada 2 side yaitu
monetary side di asumsi makro dan ada fiskal sidenya. Sisi fiskal dan sisi
moneternya. Kalau kita lihat bahwa berkali-kali saya menyampaikan di rapat
ini, kemarin Bu Menteri menyampaikan bahwa kita mengalami mengalami
tekanan ketika bicara tentang BPH Migas dan saya sudah menyampaikan
mungkin tiga kali atau dua kali di rapat ini dan saya sudah mengingatkan sejak
awal, mungkin mengenai BPH Migas ini karena apa? Kesalahan kita dalam
menetapkan nilai tukar sebagai asumsi makro 2019 lalu yaitu 15.000. Dan saya
sudah memprediksi dan saya selalu menanyakan ketika pertama dari sisi lifting
produksinya tidak tercapai, kemudian dari sisi harga patokannya tidak tercapai,
kemudian yang berikutnya adalah tekanannya.
Nah, saya ingin menganalisis begini Bu. APBN kita ini mengalami
konstraksi yang mengalami tekanan. Saya nggak bicara konstruksilah terlalu
ekstrem. Tekanan dari sisi Defisit. Waktu itu pun saya juga menanyakan
kenapa kita mematok Defisit sekitar 184. Kenapa strategi dan desain APBN
kita itu Defisitnya ditekan dan ketika kita menekan Defisit itu kemudian kita
bicara bahwa tentang kredibilitas APBN. Itu pertanyaan saya pada saat itu dan
dijawab sangat panjang. Dan ternyata memang kan realisasinya kan kemudian
kita mengalami tekanan yaitu ketika apa Defisit Penerimaan Pajak kita dari
target 150, 1.577 hanya tercapai sekitar 130, 1.331 yaitu sekitar 84 sehingga
ada sekitar 246 kita mengalami tekanan. Kemudian Realisasi Penerimaan
Pajak ini memberikan tekanan kepada Defsisit kita berikutnya yaitu secara
total.
Nah kemudian kemarin Ibu membicarakan soal lah inilah kalau menurut
saya pertumbuhan akibat nya juga sama. Kemarin yang selalu kita bicarakan
di rapat kalau kita membahas APBN ini kan kita selalu dibuka awalnya dengan
selalu kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global ini kan kalau menurut
saya ya semuanya semua dunia mengalami hal yang sama. Dunia mengalami
hal yang sama. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah transmisi
kondisi ekonomi global itu, transmisi langsung kepada APBN kita itu
konstruksinya ini kan harus bisa dicarikan rasionalisasi. Sama ketika kita
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membikin pembangkit listrik, tidak mungkin dari pembangkit listrik kita bisa
langsung pasang meteran listrik kan nggak. Untuk kita itu, kan kita pasti harus
ada tegangan tinggi nya kemana, nyampai ke rumah seperti apa dan kemudian
bisa kita konsumsi sebagai energi yang kita gunakan. Lah ini kan harus jelas
gitu dan concern ini.
Lah melihat situasi ini hanya 2 target, hanya 1 target kalau menurut saya,
itu pun dari sisi moneternya yaitu fiskal, apa itu inflasi yang terjaga. Inflasi yang
terjaga, Defisit kita membengkak, Realisasi Penerimaan kita tidak tercapai,
kemudian Belanja pun juga sama kalau kita lihat, expenditure kita. Makanya
kalau kemarin ada bicara seakan-akan kita mengalami sebuah kontinuitas yang
stabil, tahun sebelumnya 90, 2018 Realisasi Anggaran 99,7% dan kemudian
yang terjadi sekarang adalah 93,9% atau 94 lah kita mengatakan 94% dan ini
adalah dua term yang berbeda term yang berbeda. Karena apa? 1% di dalam
APBN kita itu nilainya volumenya itu adalah 2.300, 2.400 Triliun, 1%. Jadi kalau
kemudian Ibu bicara soal oh melakukan ini, tidak melakukan ini, berarti kan
akhirnya menambah utang. Menambah utang.
Kalau kita perhatikan dari sisi Realisasi APBN ini, ini kelihatan sekali
bahwa sisi fiskal kita ini harus menjadi concern yang serius. Seriusnya apa
karena kita sudah tidak ada windfall lagi kemudian Penerimaan Pajak kita
mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Hanya growth sekitar 1,7%.
Sementara target kita Tahun 2020 itu 1.646, naik hampir sekitar di kisaran 20%
realisasinya hanya sekitar growth sekitar 1,7%. Nah kenapa kemudian
designnya aja seperti ini lagi. Dan design APBN kita untuk 2020 sama, defisit
kita itu sekitar 1,76, the lowest defisit yang pernah kita catatkan dalam sisi
pencatatan perencanaan.
Nah kita lihat bahwa Realisasi APBN 2019 kita ini adalah banyak yang
berjalan di luar skenario yang kita rencanakan. Banyak yang berjalan di luar
skenario yang kita rencanakan. Kalau Pak Ramson cerita bahwa beliau
pendukung Pemerintah Bu, kalau kita ini saya ini pendukung Pak Jokowi sejak
awal Bu, ya itu. Nah tugas kita sampai sekarang adalah mengawal bagaimana
apa yang menjadi visi misinya itu Presiden itu berjalan gitu. Dan kemudian
bagaimana di second turn nya Pak Jokowi ini kemudian Pak Jokowi
memberikan Legacy untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana ekonomi yang
direncanakan itu program-program ekonomi yang direncanakan itu
implemented dengan baik. Nah kalau kita lihat realisasi yang seperti ini Bu, ini
tidak bisa menggambarkan bahwa Pak Jokowi ini sedang memberikan
kepercayaan kepada Menteri Keuangan terbaik di dunia gitu. Karena apa?
Realisasinya coba kita bisa kita lihat di sini, Defisit kita bertambah, Penerimaan
tidak tercapai, tetapi kemudian apa yang terjadi? Nah inilah ini tidak
mendeskripsikan itu. Nah karena apa? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa
ini harus kita kawal dengan baik, harus kita kawal dengan baik.
Kemudian contoh soal ada isu soal.. karena apa? Saya tidak ingin Bu,
Pak Jokowi sudah meng-hire Menteri Keuangan terbaik di dunia tapi kemudian
orang mempermalukan Pak Jokowi, apa, target-target apa yang menjadi target
ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang-orang lain
sebagai Presiden yang tukang utang, utangnya bertambah dan sebagainya.
Saya nggak mau Bu. Lah ini lah yang mau tidak mau harus kita perjuangkan
bersama dan kita kawal bersama gitu.
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Kemudian ini terkait dengan yang lain, soal Penerimaan Pajak. Kita
mengalami hampir sekitar sejak tahun 2008 sampai sekarang, Penerimaan ini
tidak pernah tercapai. Kalau Bea Cukai ini kan Penerimaan Bea Cukai kalau
Penerimaan Bea Cukai ini tercapai, itu bukan prestasi karena dianggap sudah
tradisi. Kalau pajak menjadi sebaliknya Bu. Tidak tercapai itu sudah menjadi
tradisi di Pajak sekarang. Lah ini kan masalahnya apa? Karena apa? Kalau
tidak ini akan mempengaruhi secara signifikan postur Anggaran kita. Karena
apa, karena tulang punggungnya adalah Penerimaan di sana. Pajak, Bea Cukai
menjadi penerimaan perpajakan.
Sekarang itu yang harus kita menjadikan yang utama perhatian kita titik
perhatian kita, sentral kita ke sana. Apakah kemudian kita melakukan upaya
yang serius untuk mengatasi itu? Bagaimana Pajak ini supaya bisa tercapai?
Tadi sebelum Rapat ini, kita rapat dengan Kadin. Kadin juga
menyampaikan bahwa mereka juga mempunyai banyak pertanyaan kenapa
Realisasinya cuma tumbuh sekitar 1,7%, tetapi target berikutnya makin tinggi.
Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak. Nah sampai
sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh
Pemerintah untuk mengatasi itu.
Karena apa, saya tidak melihat sebuah misalnya sebelum pada
pertemuan sebelum ini, minggu hari Selasa yang lalu Ibu mengatakan soal
adanya tekanan dari restitusi. Tekanan restitusi ini kan month to month, Juni ke
Juni gitu. Pada saat Rapat dengan Dirjen Pajak sebelumnya itu saya sudah
ingatkan bahwa soal apakah benar kemudian ini menjadi satu-satunya
tekanan? Karena apa, juga banyak keluhan dari para pengusaha soal
banyaknya restitusi akhir tahun yang ditahan dan itu katanya sudah menjadi
keputusan menjadi policy akhir tahun. Banyak Wajib Pajak di perusahaan
Kantor Pajak besar itu yang restitusinya ditahan mulai bulan November
Desember dan mereka tidak.. Nah akhirnya apa, yang terjadi kan
mekanismenya tidak boleh ijon lagi tapi yang terjadi kan terjadi penahanan
seperti itu.
Isu yang berikutnya yang saya ingin sampaikan Bu terkait dengan
Realisasi selisih ini mengenai subsidi BBM. Realisasi. Karena apa,
pembayaran BBM ini seperti apa di dalam skema laporan Bendahara Umum
Negara kita subsidi ini dan ini kan pernah menjadi concern ketika BPK kita
pernah FGD dengan BPK dan BPK menyampaikan menjadi concern terhadap
APBN kita Realisasi 2019. Selisih harga ini karena penyelesaian Pemerintah
jenis komponen subsidi di luar yang telah ditetapkan tanpa persetujuan DPR,
ini seperti apa? Dan ini disampaikan oleh BPK kepada kita pada saat FGD.
Termasuk pembenahan mekanisme Belanja Modal tanah yang melalui elemen
ini. Nah ini harus kemudian dicari konstruksinya jangan sampai kemudian
menjadi catatan tersendiri terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Kemarin kita.. berikutnya Bu ini saya membawa beberapa surat
mengenai Taspen dan Asabri. Taspen dan Asabri. Taspen dan Asabri, itu
ternyata pengaturannya dikecualikan pengawasannya dari pengawasan OJK.
Pengawasan OJK dan di bawah Irjen Kementerian Keuangan salah satunya
sebagai pengawas. Bahkan untuk Taspen ada suratnya Dirjen Anggaran yang
mengatakan bahwa memang itu tidak termasuk dalam pengawasan dari OJK.
Kemarin kita rapat dengan.. dan ini mungkin nanti perlu kita pendalaman
sesi khusus karena Komisi XI mempunyai Panja mengenai Pengawasan
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Kinerja Industri Keuangan. Tapi satu Bu yang kemarin menarik itu adalah
skema pensiun kita. Skema pensiun kita yang dikelola dana yang dikelola oleh
Taspen yang berupa manfaat hari tua, tunjangan kematian dan sebagainya,
ternyata apa yang menjadi hasil preminya itu tidak memadai Bu kalau kita cuma
memotong 4,75%. Karena apa yang menjadi beban, bebannya lebih mahal
daripada return investasi yang mereka dapatkan. Sehingga apa, premi baru
yang dibayarkan di top-up dari APBN itu dimakan oleh premi yang jatuh tempo.
Dan kalau saya mengatakan bahwa ini adalah skema ponzy karena apa, hasil
investasinya tidak bisa menutupi masa manfaat yang sudah jatuh tempo. Dan
ini perlu harus disiapkan reformnya sistem pensiun ini, karena kalau tidak, ini
akan menjadi masalah yang serius. Orang harus menerima manfaat sesuai
dengan beban yang dia terima, pengorbanan yang dia lakukan. Tidak boleh
kemudian dia menerima manfaat yang tidak dia korbankan. Karena skema
pensiun itu ada yang direct melalui APBN dan kemudian manfaat-manfaat yang
lain kan dikelola oleh Taspen dan Asabri tergantung kepada mereka profesi
mereka apa. Lah ini yang mau tidak mau yang harus menjadi pekerjaan
berikutnya untuk memperbaiki struktur sistem pensiun kita.
Yang terakhir mengenai slide Ibu yang nomor 30, yaitu mengenai slide
nomor 30, mengenai utang ini Ibu, pertumbuhan Pembayaran Utang. Saya
ingin tahu dapat penjelasan bahwa bunga SBN kita ditetapkan sekitar 5,3%
untuk per 3 bulan. Realisasinya adalah 5,6%. Kemudian yang terjadi adalah
Pemerintah mengatakan pertumbuhan pembayaran bunga utang 2019 lebih
rendah. Ini atas utang yang berjalan atau atas utang yang berasal dari
penerbitan surat utang sebelumnya yang kemudian di reduce oleh Pemerintah
menjadi lebih rendah?
Kemudian yang berkait dengan utang juga Bu, saya ingin menanyakan
soal keluhan banyaknya surat utang ritel negara yang dipasarkan di dalam
negeri ini sudah mempengaruhi dana pihak ketiga perbankan.
KETUA RAPAT:
Bisa dipersingkat Pak Misbakhun.
F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):
Ya Pak, izin Pak. Itu Pak, Bu. Jadi… izin ke Pak Ketua tapi maksudnya
ke Bu Menteri.
Karena apa, keluhan mereka bertarung dengan surat utang yang
bunganya lebih tinggi dibandingkan deposito ini menjadi tidak seimbang.
Sehingga uang yang ada di masyarakat tersedot secara langsung tanpa
melalui lembaga perbankan. Lah ini yang menjadi keluhan dunia usaha.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang katakata yang kurang berkenan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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KETUA RAPAT:
Selanjutnya bu Ela nggak ada ya?
F-PDIP (H. MUSTHOFA):
Ketua, izin ada yang ketinggalan satu tadi. Saya izin, saya nambahkan
satu aja.
Saya mau nanya Bu Menteri Keuangan tentang subsidi PLN yang mana
untuk pelanggan rumah tangga 450 dan 900 VA ini, apakah betul karena ada
isu untuk menahan pencairan dananya?
Hanya itu aja Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik. Yang terhormat Ibu Linda Megawati. Kemudian siap-siap sebelah
kanan Pak Bertu nggak ada, Pak Hasbi nggak ada, eh Pak Hasbi ada ya? Pak
Hasbi.
Silakan Bu Linda.
F-PD (LINDA MEGAWATI, SE., M.Si):
Terima kasih.
Pimpinan serta Komisi XI yang saya hormati,
Di sini juga ada Ibu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.
Sebenarnya ini kawan-kawan kita di Selasa kemarin sudah banyak
nanya ya Ibu ya, tetapi ada beberapa hal yang saya tanyakan, salah satunya
di sini adalah seperti kita ketahui ruang fiskal atau APBN kita terbatas terutama
untuk Belanja Modal dan Investasi. Bagaimana progres optimalisasi
pembiayaan kreatif atau creative financing seperti KPBU dan blended finance
optimalisasi Barang Milik Negara sebagai pengganti Belanja Negara serta
penguatan value for money untuk Belanja Modal APBN.
Dan tadi sudah disinggung juga ya mengenai PLN. Apa yang menjadi
dasar Kementerian Keuangan menghilangkan subsidi listrik bagi rumah tangga
pelanggan 900 Volt Ampere dan subsidi Elpiji/LPG?? 3 kilo yang sebelumnya
sudah disetujui pada NK APBN 2020.
Itu satu lagi dengan pencabutan subsidi listrik ini secara tidak langsung
akan menaikkan tarif listrik yang akan berpengaruh kepada harga jual produk
bagi pelaku UMKM. Apakah ini sudah dikaji secara mendalam mengingat ke
depannya ini akan menurunkan daya beli masyarakat.
Mungkin itu saja Pimpinan pertanyaan saya.
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Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik terima kasih.
Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Pak Hasbi, kemudian siapsiap Pak Heri Purnomo, nggak ada, Pak Jon Erizal.
F-P NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.):
Baik. Terima kasih.
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.
Saya sedikit menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 Ibu. Di situ disebutkan dana DAU itu minimal 26 sekurang-kurangnya 26%
dari pendapatan di dalam negeri. Nah yang saya tanyakan apakah ini kira-kira
sudah tercapai nggak kira-kira itu sekurang-kurangnya 26%? Itu yang pertama.
Yang kedua di dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019-2020 di
sini sebutkan bahwa lifting minyak per hari 775 barel per hari. Kira-kira daerah
penghasil data ini, daerah penghasil dapat nilai berapa barel yang dihasilkan
dari daerah itu? Kira-kira. Karena menurut keluhan yang saya dapatkan dari
reses, bahwa namanya dana bagi hasil itu tidak pernah tahu daerah itu berapa
barel yang yang dilifting dari daerah tersebut sehingga dana bagi hasil itu
berubah menjadi hasil yang dibagi. Harusnya yang namanya dana bagi hasil
mereka tahu dulu liftingnya berapa termasuk cost recoverynya.
Jadi saya mohon penjelasan dari Ibu Menteri supaya kami sebagai wakil
rakyat yang disumpah harus memperjuangkan Daerah Pemilihan, harus juga
dapat kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah karena keluhan dari
Pemerintah Daerah itu selalu mengatakan bahwa mereka tidak tahu berapa
lifting, termasuk berapa cost recovery, jadi jangan lagi mereka mengatakan
bahwa Dana Bagi Hasil itu adalah hasil yang dibagi, tapi jelas berapa
pembagiannya.
Terima kasih Pak Ketua.
Saya Hasbi Ansori A-355 dari Fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Jambi.
Salam restorasi.
KETUA RAPAT:
Baik selanjutnya yang terhormat Pak Jon Erizal. Kemudian siap siap
Pak, tidak ada ya Pak Bertu ya. Jadi Pak Bertu dulu ya dari...
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F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA):
Baik terima kasih.
Pimpinan,
Yang terhormat Pak Rahmat Gobel,
Terima kasih udah hadir Pak. Jadi lebih semangat kami ini Pak.
Tepuk tangan dulu Pak Rahmat hadir ini.
Teman-teman Komisi XI, Bu Menteri dan jajaran.
Ada beberapa hal Bu, saya mencatat sedikit aja hari ini mengenai sudah
banyak disinggung soal utang tentunya tapi bahasa kita kan pembiayaan. Saya
teringat kemarin kita pembahasan tentang BPDPKS di Riau, itu diusulkan
jangan dibilang kebun sawit tapi hutan sawit. Nah jadi izinnya jauh lebih mudah
katanya. Nah ini penggunaan kata pembiayaan pengganti utang juga jadi sumir
barangkali ini perlu kita sebaiknya betul-betul supaya masyarakat itu tahu
pembiayaan itu adalah hutang gitu. Itu satu.
Yang kedua saya concern soal PNBP ini Bu karena kan kita lihat
perolehan pendapatan kita dari pajak ini kan semakin tidak tercapai. Nah
kemudian kita lihat juga dari data 2018, PNBP itu ada 409,3 Triliun, kemudian
di 2019, 405. Saya ingat kita pernah mengetok Undang-Undang PNBP itu
tanggal 23 Agustus 2018. Kemudian agak lama itu PP nya enggak ada,
kemudian saya lihat lagi di ada PP Nomor 9 kalau nggak salah Tahun 2019 itu
sudah ada, tapi sentuhannya pasti tidak maksimal karena belum kelihatan naik
ini. Sedangkan Undang-Undang itu waktu itu kita buat dengan harapan ini bisa
menggantikan atau paling tidak bisa berkontribusi besar terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan kekurangan target kita terhadap pajak. Nah ini tolong nanti
dijelaskan Bu.
Nah kemudian yang ketiga, saya ingin bertanya kembali Bu sejauh mana
ini kontrol Menteri Keuangan atau Bappenas terhadap anggaran-anggaran
yang sudah kita setujui terhadap KL maupun Badan-badan. Karena besaranbesaran utamanya itu kan gelondongan kita bahas, tapi setelah itu dispreading
ke seluruh KL, nah KL ini, tangan Menteri Keuangan dan tangan Bappenas
kan sangat limited. Apalagi nanti didistribusikan juga ke Daerah. Saya pernah
bertanya kepada Pak Bambang waktu itu sebagai Bappenas, apa tangan untuk
menjangkau di Daerah ini ada katanya. Oh ada Bappeda di Daerah, itu masih
satu di bawah struktur kita gitu. Saya sempat mengkoreksi, karena Bappeda itu
pasti akan tunduk terhadap Gubernur. Strategi pembangunan yang dilakukan
Gubernur maupun Bupati maupun Walikota yang menang, pasti dibangun di
daerah yang menang dulu. Daerah yang kalah itu udah pasti tidak akan
disentuh, itu mungkin lebih dari 70% strategi pembangunan seperti itu gitu. Nah
ini ini seperti apa? Kalau kalau tidak, apa yang kita harapkan tidak akan ada
peningkatan produktifitas seperti yang yang kita inginkan gitu. Nah ini tolong
Ibu jelaskan juga gitu.
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Kemudian kita lihat juga ada kaitan dengan BPDPKS Bu, minggu lalu
kami di sana banyak sekali informasi yang kita terima. Saya cuman ingin
mendapat kajian khusus dari Menteri Keuangan, seberapa besar sih perannya
selama ini, karena lebih dari 40 Triliun sudah dialokasikan. Nah kemarin saya
sempat mengusulkan dari 40 Triliun atau berapa pun ke depan ini harus ada
porsi untuk replanting kebun masyarakat, karena ini kecil sekali. Mungkin
nggak nggak sampai 10% dari dana yang ada ini. Nah ini ini udah saya
sampaikan namun karena kajian nya belum ada jadi saya ingin kajian itu dari
Kementerian Keuangan Bu. Tolong disampaikan ke kami efektifitasnya seperti
apa? Berapa B20 itu bisa mengurangi impor kita? Kemudian berapa banyak itu
bisa di digunakan untuk transportasi dan lain-lain oleh masyarakat sehingga
dapat dirasakan bahwa ini efektif? Kami tahu ini tujuannya mulia tetapi
penggunaannya ini apakah sesuai dengan harapan kita bersama.
Kemudian yang terakhir menarik soal Jiwasraya Bu karena masih
bidang keuangan, ini kok saya dan teman-teman juga belum mendengar ini,
Ibu, terus, Menteri, Meneg BUMN dan OJK duduk bersama gitu Bu. Nah ini kan
nggak mungkin ini kalau jalannya sendiri-sendiri karena pasti nanti tidak ada
kesepakatan. Begitu ada keputusan A yang ingin direncanakan atau ingin
dilaksanakan oleh Meneg BUMN, uang itu kan dari Menteri Keuangan. Nah
Menteri Keuangan tentu punya risiko karena kita sudah sudah jelas-jelas ada
protokol krisis bahwa tidak ada bail out, nah ini ini menjadi jadi sisi diskusi yang
menurut saya sangat strategis gitu. Jadi perlu memang duduk bersama.
Demikian Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik terima kasih Pak Jon, selanjutnya Bu Vera dulu ya pak Bertu
katanya udah datang duluan dari Pak Bertu. Bener nggak? (rekaman tidak
jelas) ikhlas nggak? Lady first, oke silakan. Ikhlas Pak. Nah Bu Vera silakan.
Kalau nggak, ngomel aja nanti (tertawa) (makasih) Jangan lama-lama Bu Vera.
F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):
Terima kasih Pimpinan, cukup bijaksana untuk Vera.
Terima kasih Pak Bertu atas saya, kebaikan untuk diberikan pertanyaan
terlebih dahulu.
Yang terhormat rekan-rekan Komisi XI, juga
Kepada Menteri Keuangan beserta para Dirjen dan jajarannya
Selamat datang Pak RG kalau saya bilang nih. Pak Rahmat Gobel.
Saya langsung saja ini, kemarin kita memang skors dan memang saya
ingin bertanya berkaitan dengan penerimaan pajak Bu, bahwa kita tahu
khususnya untuk PNBP. PNBP…(rekaman terputus)… 405 pada tahun 2019.
Jadi kenaikannya malah menjadi terjadi penurunan yang memang tidak terlalu
banyak sangat tipis. Padahal kita tahu PNBP itu ketika kami rapat kunjungan
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spesifik di Sumatera Utara itu juga bahwa PNBP itu menjadi salah satu
penopang atau supporting mereka dan itu terjadi penurunan. Jadi ini kita
mengambil contoh di Sumatera Utara pada saat itu dan memang kami telah
membentuk Panja PNBP untuk pendalaman terkait mengenai dalam rangka
APBN 2021. Dalam waktu beberapa minggu-minggu depan kami sudah
melakukan rapat.
Yang ingin saya tanyakan mengenai penerimaan pajak itu kita tahu
terjadi shortfall dan itu tidak sesuai dengan target, ini dalam sejarah baru kali
ini kita lihat penerimaan itu sangat apa namanya penurunannya juga cukup
signifikan. Kalau lihat dari struktur pendapatan PNBP, penerimaan dari BLU
juga stagnan 48 Triliun. Padahal BLU adalah yang selalu datang ke kami untuk
dapat diberikan support dan PMN Tahun 2020 pada minggu lalu kami rapat ya
Pak Dirjen, itu juga ada 52,5 Triliun. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana
langkah Ibu Menteri supaya agar BLU ini bisa meng-generate pendapatan dan
memberikan kekayaan negara yang eh penerimaan negara yang optimal. Dan
tentunya struktur PNBP dari hari ini juga tidak bisa dipisahkan dari BUMNBUMN Bu yang tersebut memberikan deviden itu sampai sekarang kami belum
mendapatkan laporan berapa jumlah deviden yang kami terima di 2019. Karena
mereka setiap tahun datang untuk meminta PMN. Biasanya dulu pada periode
yang lalu lalu, ketika BUMN meminta PMN itu kita tanya itu devidennya. Nah
sementara mereka belum selesai untuk mengembalikan kontribusi kepada
Negara dalam bentuk deviden mereka sudah minta lagi di top up.
Nah ini yang menjadi kita harus mengkritisi sama-sama, apakah PMN
yang kita berikan itu bisa meng-generate daripada pertumbuhan kita dan ini
tahun lalu PMN sudah kita berikan di atas 60, kalau tidak salah. Ternyata angka
pertumbuhan kita tidak dapat bergerak. Ini kan berharap PMN itu kan bisa
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ternyata kita juga
belum bisa, Pemerintah juga belum bisa berhasil memberikan harapan kepada
masyarakat mengenai angka pertumbuhan yang janjinya itu bisa meroket di
angka 7%. Nah ini yang menjadi catatan kami, kira-kira bagaimana langkah Ibu
supaya PMN ini bisa secara efektif memberikan kontribusi deviden kepada
negara.
Dan kita tahu juga Bu mengenai perpajakan ini juga targetnya
menimbulkan kekhawatiran bahwa pembesaran Defisit Tahun 2020 akan
menambah total utang Negara Bu. Nah tentunya apa yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan supaya ini tidak terjadi kekuatiran atas kebijakan yang
Ibu tawarkan agar penerimaan negara dari perpajakan dapat tercapai. Padahal
kita tahu penerimaan negara perpajakan pada Tahun 20, targetnya itu
ditargetkan cukup signifikan. Jadi kita jangan terlalu optimis terhadap
penerimaan negara yang terlalu diberikan target. Padahal kita tahu nanti
menjadi bumerang ketika itu tidak tercapai. Lebih baik kita bermain di area yang
sangat konvensional saja Bu, jangan terlalu optimis terlalu besar apalagi
dengan ada rencana pemberlakuan Omnibus Law. Dulu ketika kita membahas
Ketentuan Umum Perpajakan, waktu itu dibahas selama dua periode tidak
berhasil, satu periode tidak berhasil, akhirnya di carry-over untuk periode
berikutnya. Bayangkan Undang-Undang KUP itu memakan waktu dua periode.
Nah saya tidak terbayang bagaimana Omnibus Law.
Nah pada saat itu kami berpendapat apabila dilakukan terjadinya
reformasi terhadap peraturan perpajakan itu bisa memberikan kontribusi dan
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kita bisa menargetkan rasio. Ternyata ini kita tidak bisa tercapai dan itu juga
waktu pemberlakuan Ketentuan Umum Perpajakan itu sempat terjadi
penurunan tapi setelah itu langsung take off. Memang waktu period-nya tidak
terlalu, mungkin setahun dua tahun setelah itu kita tercapai terus bahkan ada
beberapa, satu titik di satu desa eh di satu kurun, itu penerimanya juga sangat
signifikan. Bagaimana kebijakan terhadap omnibus law ini ketika nanti ini sudah
diberlakukan. Apakah sudah dilakukan perhitungan terhadap pemberlakuan
Omnibus Law. Dampaknya terhadap penerimaan pajak itu berapa tahun kirakira akan terjadi penurunan dan juga saya belum mendengar Pemerintah
memberlakukan memberlakukan mengenai paket kebijakan ekonomi. Dulu
zaman periodenya Pak Jokowi yang pertama itu hampir setiap semester itu
mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Namun yang tahun ini saya belum
mendengar paket kebijakan ekonomi apa yang akan dikeluarkan oleh Ibu
Menteri selaku Menteri Keuangan terbaik di dunia salah satunya untuk bisa
memberikan stimulus terhadap sektor usaha.
Kalau dulu Bu zaman periode yang lalu, saya boleh bangga dengan
periode Pak SBY, itu mereka betul Ibunya sama lho Ibu Menterinya sama,
sama. Boleh kita bangga, memang kan angka pertumbuhan kita terbukti 6%
zaman waktu itu ada Supremo Gates, ada krisis Yunani, itu dalam kurun waktu
5 tahun itu krisis dunia itu terus-terusan berpindah negara. Menteri
Keuangannya sama. Jadi apa yang salah dengan Negara ini? Padahal pada
saat itu krisis dunia itu ekonomi global itu bertubi-tubi datang dan kita aja kita
tahu apa yang terjadi pada saat itu bahkan kita bisa memberikan kepercayaan
kepada publik dan juga kepada investor luar untuk bisa mereka tumbuh
akhirnya kita mencapai angka 6% pada saat itu.
Dan saya ingin bertanya kepada Ibu Menteri tentunya berkaitan dengan
paket kebijakan ataupun misalnya apakah ada relaksasi terhadap pajak
sebelum diberlakukan Omnibus Law? Kita tidak bisa menunggu Omnibus Law
ini kan targetnya 3% eh 3 bulan. Sambil kita menunggu kira-kira apa gitu loh.
Bisnis ini udah pada udah pada resah. Mereka itu Bu di Dapil saya yaitu di
Karawang itu banyak pabrik yang sudah mulai tutup.
Eh teman-teman ini kalau saya ngomong Karawang udah langsung
konotatifnya udah yang enggak-enggak nih lihat nih. Bahkan, di Bekasi juga itu
begitu juga. Mereka mengatakan Bu gimana kita, tekstil juga sudah banyak
yang mulai lay off, mereka sudah tutup.
Kemarin kami melakukan rapat dengan Bank Ekspor Impor Indonesia
yang ada di SCBD. Bayangkan, mereka itu LDRnya sangat-sangat
mengkuatirkan, lampu merah, hampir lampu merah semua. Karena banyak
pabrik yang sudah mulai tutup dan mereka tidak mau melakukan top up.
Harusnya Ibu Menteri memanggil misalnya 100 bayar terbesar pajak ayo mari
kita lakukan ini dan ini dan itu. Relaksasi sambil menunggu kebijakan yang
baru. Karena kalau nanti, sekarang ini kita belum bisa melihat Bu dampak
negatifnya, nanti setelah itu diberlakukan.. ini sekarang aja sudah kita mau
sounding-sounding, tadi saya nggak mengikuti rapat dengan Kadin itu juga
mereka mengeluhkan sebetulnya secara tidak langsung. Saya tidak ikut
memang, saya baru dari Jawa Barat tadi bersama dengan Ibu Puteri. Iya betul
kita ada rapat dengan Ridwan Kamil tadi, Dapil Jawa Barat.
Pada prinsipnya tolong Ibu memberikan paket kebijakan yang bisa pro
job, pro growth dan pro bussiness. Tentunya kalau pro poor itu kita tahu ada
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paket paket stimulus misalnya paket program sosial Pemerintah. Nah yang kita
kita harapkan itu ke depannya harus ada Bu keluarkan paket kebijakan atau
jamu-jamu yang Ibu punya sebelum kita membahas APBN 2021 agar Bu apa
para pengusaha ini diberikan kepastian, sambil kalau kita bicara Omnibus Law
itu 3 bulan Bu, kami ini sudah banyak tidak bisa kami ditargetkan. Terlalu terlalu
beban DPR itu terlalu banyak gitu loh Bu, tapi kami berharap dan optimis bahwa
3 bulan bisa diselesaikan, namun kan kita harus bicara yang terpahit gitu lho
Bu.
Mungkin itu saja yang dari saya, saya sangat mengkhawatirkan dan
terlebih juga dengan adanya pencabutan subsidi, kenaikan tabung gas 3 kilo
dan ini juga kita akan pertanyakan nanti di dalam asumsi makro apa namanya
di dalam pembahasan APBN 2021 di Badan Anggaran, saya akan tanya itu
semua.
Dan yang terakhir buku mengenai Jiwasraya. Saya ingin interaktif saja,
Ibu sudah pernah menyatakan bahwa pada saat itu ada press conference
dengan Gubernur Bank Indonesia dan OJK dan LPS kalau tidak salah dua
minggu yang lalu saya lihat di TV. Ibu menyatakan bahwa Pemerintah tidak
akan memberikan PMN, itu kira-kira bagaimana Bu? Apakah Ibu
menyampaikan.. karena di kamar sebelah di BUMN itu opsi yang mereka
tawarkan saya mendengar dari rekan saya di Komisi VI hanya 2, ya PMN atau
PMN. PMN ya to PMN, udah tidak ada lagi. Sementara Menteri Keuangan kita
tahu sekarang fiskal kita juga sudah tidak bisa dengan cara apa kalau misalnya
untuk Jiwasraya 30 Triliun untuk dilakukan PMN. Sementara yang kemarin saja
yang beberapa BUMN datang ke kami pun juga itu tidak masuk di dalam APBN
2020. Artinya apakah akan ada perubahan, BUMN ini Menterinya terlalu
optimis bahwa akan ada PMN, sementara Menteri Keuangan menyatakan tidak
akan ada PMN karena tidak masuk di dalam postur 2020. Nah saya ingin
mendapatkan kepastian saja dari Menteri Keuangan sebagai Bendahara
karena kan Ibu nanti yang akan memberikan statement itu secara kepastian.
Kalaupun PMN apakah itu di dalam Holding dan Pemerintah, BUMN Jiwasraya
itu juga akan dibentuk Holding atau ke Jiwasrayanya. Kira-kira kalau Holding,
tetep aja larinya ke sini juga nanti ngucurnya juga ke Jiwasraya. Nah ini ini kan
skema-skema ini kan juga harus hati-hati gitu Bu. Saya kalau bilang PMN
bagaimana tempatnya nanti di Pak Dirjen yang berarti yang lain akan kita
kurangin ataukah kita akan mempertebal defisit kita? Nah ini saya terus terang
saya tidak setuju kalau misalnya PMN untuk Jiwasraya.
Terima kasih dari saya.
KETUA RAPAT:
Cukup bu Vera.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Pak
Hafisz Tohir, kemudian Pak, kiri kanan dulu, oh Pak Bertu, ya Pak Bertu silakan
Pak Bertu. (tertawa)
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F-PKB (BERTU MERLAS, ST):
Terima kasih Pimpinan.
Saya kemarin menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri
tentang kondisi global dan perang dagang di dunia ini pada akhirnya
menyebabkan berpengaruh terhadap ekonomi di negara kita dan pada
akhirnya lagi menyebabkan penerimaan negara kita tidak tercapai.
Tahun ini Bu di awal tahun ini salah satu negara emerging market kita
China itu ada masalah kesehatan yaitu Virus Corona yang kemungkinan besar
akan menyebabkan ekonomi di negara tersebut juga terpengaruh atas musibah
ini. Lalu ada lagi Rupiah kita menguat Bu itu kemungkinan juga investasi
maupun neraca perdagangan kita juga terpengaruh atas menguatnya nilai
rupiah kita. Nah saya mau tanya Bu kira-kira ini masih kredibel nggak, masih
bisa oke nggak Bu APBN Tahun 2020 ini? Mungkinkah tidak shortfall di Tahun
2020 ini. Satu, itu saja Bu.
Nomor 2, tentang subsidi perumahan. Sektor properti ini di negara kita
ini ada backlog kurang lebih 11,4 juta backlog ini di dominasi oleh segmen
masyarakat berpenghasilan antara lebih kecil daripada 7 juta. Dan yang saya
dengar ini saya tidak ada data yang pasti, yang saya dengar itu target Bapak
Presiden bahwasanya sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah menyediakan
anggaran untuk KPR kurang lebih satu setengah juta, satu setengah juta
rumah. Nah ini data yang saya dapat ini juga di Tahun 2018, alokasi anggaran
unit KPR dengan berbagai macam program ada yang FLPP ada yang SSB,
ada yang BP2BT, itu Tahun 2018 totalnya 280.000. Tahun 2019 tinggal
180.000 dan di tahun ini tinggal 152.000. Ini terus menurun Bu, sementara
pertumbuhan kebutuhan perumahan kita masih mantap-mantap saja. Nah ini
kapan kita bisa memenuhi target Bapak Presiden ini sebesar satu setengah
juta atau menutupi backlog yang 11,4 juta ini.
Kalau kita bandingkan juga subsidi Pemerintah di untuk elpiji BBM dan
listrik, itu data yang saya dapat itu totalnya kurang lebih 125 Triliun. sementara
di sektor Perumahan cuma 13,8. Untuk itu Bu kami mohon untuk di sektor ini
juga diperhatikan karena ini juga berpengaruh terhadap investasi di negara kita.
Saya kira demikian saja Bu.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik selanjutnya kami persilakan yang terhormat Pak Hafisz Tohir.
Kemudian setelah itu Pak Andreas.
Silakan Pak Hafisz.
F-PAN (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):
Terima kasih.
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Ketua rapat, juga
Selamat datang Wakil Ketua MPR, Anggota Komisi XI… DPR, Pak Rahmat
Gobel,
Bu Menteri yang kami hormati.
Saya hanya mereview saja Bu apa yang sudah kita kerjakan mungkin
nggak banyak ditanya tetapi banyak yang ingin kita sampaikan. Memang
sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita termasuk
ekonomi global, bahkan di dalam negeri pun saya baru sekali melihat kok tibatiba ada beberapa banyak kerajaan baru yang muncul. Ya terus terang dalam
hati saya, saya berpikir dalam shalat saya tengah malam apa yang terjadi di
negara ini. Kok tiba-tiba ada lima kekaisaran baru muncul apakah mereka ingin
membangun mimpi bahwa Indonesia ini kapan sih enaknya gitu. Karena dibalik
kehidupan, katakanlah di atas rata-rata nasional kita ada 26,7 juta rakyat kita
yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan miskin lho, karena saya
anggap 14.000 per hari itu orang sangat miskin, hampir tidak berdaya.
Sehingga menjadi tidak aneh kalau timbul halusinasi rakyat yang ingin
bermimpi menjadi kerajaan baru.
Kita punya batubara sebagai resource yang bisa kita andalkan tetapi
listrik kita termahal se-Asia. Malaysia hanya jual 7 sen dollar, kita jual 13.350.
Kita juga punya timah tetapi yang ngatur pasar timahnya Malaysia. Kita punya
kopi, tetapi yang ngatur pasar kopinya Singapur dan Amsterdam. Begitulah
kira-kira, begitu banyak potensi SDA kita, tetapi negara lain yang menikmati.
Saya menyampaikan ini karena Ibu sebagai Bendahara Negara dan sekaligus
juga Menteri Keuangan.
Yang kedua, terkait dengan IMF dan Bank Dunia. Di dalam reportnya
untuk 2020, dia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam mata rantai
nilai global atau global value changes, Indonesia menurun. Ini fakta dan itu
disampaikan secara terbuka oleh Bank Dunia. Kemudian juga kita melihat IMF
memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dia juga memprediksi
ekonomi kita hanya tumbuh di atas 4,8 sampai 5%.
Kalau kita perhatikan pendapatan kita, baik dari Pak.. sektor pajak
maupun PNBP, kalau kita perhatikan struktur PNBP itu sendiri yang paling
besar itu adalah sumber daya mineral, di situ ada minyak dan juga beberapa
komponen gas dan juga lain sebagainya. Dalam 2 bulan terakhir, crude oil juga
menurun, saya kuatir juga PNBP akan menurun juga dan ini akan mereduksi
pendapatan kita di 2020. Sehingga mau tidak mau, tadi yang disampaikan
kepada Pak Jon Erizal itu, kami masih menunggu turunan dari pada UndangUndang PNBP itu sendiri. Karena kita membuatnya bersama, ketika itu
Pemerintah ingin cepat dan kita percepat kita bantu Pemerintah dan kerja sama
yang rapih tetapi turunannya itu belum kami terima Bu karena tidak bisa
berjalan Undang-Undang tersebut tanpa ada Peraturan Kementerian dan itu
link-nya 41 Kementerian dan Lembaga Negara, BLU dan lain sebagainya.
Sehingga ini memang sulit, kami memahami itu tetapi harus ada karena di situ
juga kita meminta kepada hal-hal yang terkait dengan hak-hak rakyat juga
dikurangi PNBP-nya, tetapi yang mengeksploitasi Kekayaan Negara itu harus
dinaikkan, supaya bisa menunjang Pendapatan Negara yang akhirnya nanti
akan membiayai pembangunan kita ini.
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Nah yang kedua, bahwa dengan menurunnya dikatakan Global value
changes kita itu, saya ingin bertanya apakah karena kita sudah tidak bisa
bersaing ataukah karena produk-produk kita itu mahal atau memang
kemudahan bisnis di kita agak berat sehingga cenderung pungutan-pungutan
itu lebih membebani dari pada investor atau pebisnis. Karena kita melihat
industri juga kita melemah, kita harus mengakui bahwa ini saat industri kita
yang paling rendah. Beberapa daerah kawasan terbuka seperti Kawasan
Berikat itu melihat banyak sekali gudang-gudang yang kosong, pabrik-pabrik di
Jababeka juga menurun, bahkan sea port dan dry port kita tidak seramai seperti
yang kita inginkan dan ini merugikan tentu saja bagi industri khususnya
manufaktur yang kita sangat ingin mereka bisa menjadi tuan rumah di negeri
sendiri.
Bayangkan, Pak Yusuf Kalla jamannya Pak Rahmat Gobel, saya ingat
sekali membangun mobil Kijang tahun 75 karena negara nggak iya-iya untuk
membangun mobil Republik Indonesia Morina waktu itu namanya, muncullah
Toyota Kijang. Toyota Kijang itu 95% komponennya seluruh Indonesia tetapi
kita tidak mampu melepaskan Principle nya dari Toyota sehingga kita tidak bisa
melakukan keuntungan yang maksimal di situ. Coba bayangkan, kalau itu jadi
milik kita, jadilah itu mobil nasional kita. Itu contoh kecil yang harus kita lakukan
di sektor industri dan banyak lagi yang lain yang saya kira harus kita lakukan.
Karena dengan kelapa sawit pun kita akan bisa makan dari sana, 17 turunan
kelapa sawit itu nilai atau valuenya 70 kali lipat dari harga CPO itu sendiri dan
itu akan menutupi seluruh pembiayaan pembangunan kita kalau itu segera
dilakukan hilirisasi industri.
Kemudian dengan harga gas, tadi saya bicara harga crude oil, di sini
harga gas. Kita ekspor gas ke Singapur sejak tahun 2003 ditandatangani di
Batam ketika itu dengan harga 2 sen dolar per mmbtu dan diperbaiki menjadi
2,5 sen dollar. Kemudian kemarin Presiden ribut, kenapa industri kita tidak
bersaing. Salah satu komponennya adalah harga gas, karena gas itu
merupakan sumber energinya. 20% dari total produk itu tentu dari harga
energinya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita harus menurunkan harga gas
untuk sektor industri kalau industri kita mau hidup. Sekarang pasaran kita 7
sampai 9 dolar. Bagaimana mungkin, coba Cina yang impor gas kita, kemudian
dia mengekspor pupuknya ke Indonesia dan pupuk itu lebih murah daripada
pupuk buatan Indonesia sendiri. Di mana kita mengekspor gas tersebut ke
China, kemudian China memasak gas tersebut menjadi salah satunya adalah
pupuk dan diekspor kembali ke Indonesia dan kita beli. Nah ini pertanyaan
kami, apakah hal-hal seperti ini tidak pernah menjadi pembicaraan di dalam
kerangka kita membangun APBN yang sehat? Karena tidak mungkin industri
pertanian akan maju, kalau pupuk nya tidak dibangun di Republik ini atau
pupuknya memadai dengan dalam sisi harga.
Secara geopolitik memang kami menyadari bahwa semakin tinggi
tekanan Eropa, Cina, dan Jepang, juga terganggu dengan geopolitik tersebut
tetapi pertanyaan lanjutannya adalah kenapa Vietnam bisa lebih maju daripada
kita? Apakah kita tidak pernah mengetahui studi di Vietnam seperti apa?
Apakah karena dia memang komunis, terus harus lebih maju daripada negara
republik seperti Indonesia? Saya kira tidak juga. Ini jadi pertanyaan yang harus
kita jawab juga Bu Menteri karena Vietnam selalu unggul di atas kita, baik dari
UMKM nya.. UMKM Vietnam itu mampu menyetor GDP 57%. Sedangkan
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Indonesia masih di bawah 50% dan dia bisa lebih banyak employmentnya di
sektor UMKM menyerap tenaga kerja.
Yang kedua, yang ketiga, yaitu masalah harga juga kita masalah.
Finansial teknologi yang terkait, emang ini bagian dari pada OJK dan BI tetapi
yang saya lihat adalah ada peluang 1.800 Triliun di fintech ini yang beredar di
Indonesia. Kemarin kami juga kunjungan ke Australi kita mengundang agar
negara-negara tetangga juga bisa masuk bidang tersebut. Tetapi yang
pertanyaannya adalah pemain-pemain lokal kita belum menciptakan unicornunicorn baru di bidang hal tersebut. Bahkan Traveloka yang saya banggakan
saya cek sahamnya hanya 25% dimiliki oleh local company. Nah ini kan sayang
ada peluang 1.800 Triliun Fintech tetapi yang memainkan pemain-pemain
asing. Bukan kita anti asing, tetapi di mana keberdayaan negara ini di situ harus
kita masuk hal-hal tersebut, sehingga ekonomi kita tidak mengalir ke bangsabangsa lain yang menikmati daripada peredaran APBN kita.
Kemudian juga saya melihat utang publik yang sudah mulai jenuh.
Infrastruktur memang perlu tetapi menyebabkan keuangan negara dan publik
jadi cukup berat karena rasio keuangan terkait dengan apa namanya kepada
utang itu semakin besar. Apalagi kalau kita lihat ruang fiskal kita juga sudah
cenderung menyempit. Menurut data LPS tahun ini Tahun 2019 akhir tadi
karena dia baru rilis kemarin, simpanan orang kita yang 500 juta ke atas itu
menurun jauh. Ini menunjukkan indikasi bahwa terjadi penarikan uang karena
mereka sudah mulai kewalahan untuk membiayai kehidupan dan itu LPS yang
menyampaikan. Saya hanya mengingatkan bahwa tekanan di sektor fiskal kita
juga sudah mulai.
Nah kembali kepada keuangan Bu. Saya mencatat ada tax insentif 240
Triliun atau setara dengan 1,5% PDB. Nah ini kalau kita melihat pertumbuhan
ekonomi kita yang tidak tercapai, pertanyaannya adalah apakah insentif 240
Triliun ini sudah efektif berjalan? Sebab kalau dia tidak mencapai sasaran,
maka kita kehilangan kesempatan 240 Triliun tersebut, hilang begitu saja.
Nah kemudian kita berharap dari 240 Triliun tersebut sebetulnya
multiplier efeknya bisa dinikmati oleh pelaku-pelaku bisnis khususnya di sektor
UMKM. Apalagi kalau kita lihat memang kita ingin mengejar pertumbuhan
ekonomi tinggi agar tujuan kita di 2035 tersebut per capita income kita bisa
mencapai 24.000 US Dollar.
Bu Menteri Keuangan yang terhormat,
Saya melihat.. saya pernah melihat analisa dari suatu konsultan
mengatakan bahwa pertumbuhan utang kita melampaui daripada pertumbuhan
GDP kita. Nah ini juga perlu menjadi perhatian. Bukan berarti kita tidak suka
atau melarang berutang, silakan saja karena memang salah satu pembiayaan
itu ya bisa dari utang juga. Sama juga saya sebagai pengusaha juga saya
meminjam uang di bank untuk menjalankan usaha agar bisa untung, tetapi
kalau utangnya grafik nya lebih tinggi daripada pertumbuhan maka ini lampu
kuning. Maka dari itu saya mencatat ketika 2013 rasio utang kita terhadap GDP
itu masih 23%, sekarang sudah 29,7%.
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Yang terakhir, Bu Menteri yang kami hormati,
Jika kalau kita melihat 2035 yang tinggal 15 tahun lagi maka mau tidak
mau ekonomi kita harus tumbuh di atas 6%. Karena secara hitung deret hitung
maka bisa dihitung itu dari hari ini 4 ribu per kapita income kita menuju 15 tahun
lagi 24.000 itu gampang sekali menghitungnya, sehingga jatuh ke angka di atas
6% minimal pertumbuhan ekonomi dan ini diperlukan langkah-langkah yang
sangat strategis. Sehingga tidak cukup Ibu Menteri bekerja sendiri, saya kira
Menteri Industri, Menteri Perdagangan juga harus mempunyai pemikiran yang
sama agar sama-sama tujuan kita 24.000 US Dolar tersebut bisa menjadi
harapan kita semua sehingga kita bisa menjadi bangsa yang maju dan juga
mempunyai penghasilan yang tinggi.
Saya kira ini Ketua yang kami sampaikan.
Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Baik, selanjutnya kami persilakan yang terhormat Pak Andreas
kemudian selanjutnya Pak Soepri.
Silakan Pak Andreas.
F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):
Terima kasih.
Pimpinan dan Anggota Komisi XI, Bu Menteri Keuangan beserta
jajarannya.
Pertama saya mau fokus dulu kepada dari Outlook APBN kita ini
terhadap penerimaan perpajakan karena tadi pagi kita barusan saja rapat
dengan Kadin dan Apindo, salah satu yang mereka sampaikan masukannya
adalah mengenai target penerimaan perpajakan dan kalau kita tahu memang
selama 10 tahun ini tidak tercapai tetapi selalu polanya yang selalu kita juga
waktu pertanyakan bagaimana melakukan perencanaan. Karena kalau kita
tahu bahwa pertumbuhannya dihitung dari rencana penerimaan, bukan dari
realisasi ini akibatnya di lapangan itu membuat petugas pajak di lapangan itu
akan mengejar ini dengan segala caranya. Kalau misalkan apa udah disapu
bersih ini masih belum ketemu, dilihat tahun berikutnya dan seterusnya, ini
menjadi keluhan utama mereka.
Nah kalau kita lihat bagaimana meningkatkan kualitas sistem
perpajakan kita, kan kita ada kebijakan perpajakannya, hukum perpajakan dan
administrasi perpajakan. Dari segi administrasi perpajakan yang mereka
sampaikan tadi dan saya juga sependapat ini yang seharusnya mudah
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dilakukan adalah kemudahan membayar pajak. Kita tahu bahwa dari peringkat
bank dunia, kita ini masih di 81 peringkatnya, padahal kalau kita mau
memperbaiki kemudahan berbisnis ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan
karena apalagi sekarang zaman teknologi dan seterusnya. Nah langkah konkrit
apa yang dilakukan untuk dapat melakukan kemudahan membayar pajak di
tahun 2020. Terus kemudian di dalam kebijakan perpajakan kita, kalau
memang kita harus katakanlah membuat rencana yang betul-betul credible,
solid, workable kalau harus kita revisi ya kita revisi. Ya tentu kita harus cari jalan
keluarnya, tadi saya juga sampaikan jalan keluarnya adalah apalagi Pajak
Badan di dalam apa yang disampaikan rencana dalam Undang-Undang
Perpajakan kita akan juga turun. Berarti ada potensi penerimaan yang turun.
Nah ini diimbangi nya dari mana nih? Kita memang di satu sisi tadi juga telah
disampaikan bahwa di dalam kebijakan perpajakan kita di antaranya Biaya
Belanja Pajak kita 240 Triliun hampir 1,5% PDB, tetapi revitalisasi sektor
manufaktur kita nggak berjalan bahkan kontribusi sektor industri terhadap PDB
kita malah menurun. Nah di mana letak tidak efektifnya ini? Ini kita perlu lihat.
Kemudian di dalam hukum perpajakan, saya juga pingin mendapat peta
jalan karena pada saat Tahun 2016, ketika kita menyetujui tax amnesty itu
adalah bagian dari reformasi perpajakan, di mana pada saat itu Pemerintah
berjanji untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KUP, UndangUndang PPH, Undang-Undang PPN dan Undang-Undang Pengadilan Pajak.
Salah satu yang memang menjadi pertanyaan besar adalah masalah sengketa
pajak kita bahkan juga disampaikan kalau di Jepang, terus kita pajaknya hanya
sekitar 200, kita mencapai hampir 12.000 sekarang ini. Nah ini berarti ada
sesuatu yang perlu kita benahi. Jadi kalau memang mau diajukan omnibus law
untuk perpajakan, bagaimana dengan nasib paket perundang-undangan yang
merupakan bagian dari reformasi perpajakan ini. Ini juga perlu apa kita ketahui
sehingga kita punya gambaran yang jelas bagaimana dengan perpajakan kita.
Nah tentu kalau ini memang harus merubah Outlook ya harus kita rubah
pilihannya adalah memang apakah belanjanya yang disesuaikan atau defisit
yang mesti ditambah, tapi kalau tidak, berarti kan kita membuat yang seakanakan akan tercapai. Kalau menurut saya udah 10 tahun tidak pernah tercapai,
itu berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Itu itu poinnya di situ dan inilah
yang nanti kita juga punya RUU RUU Perpajakan ya RUU mengenai bukan
mengenai Panja Pengawasan Perpajakan ini mungkin perlu kita dalami secara
lebih mendalam.
Terus yang kedua, itu masalah sektor industri jasa keuangan. Ini saya
terus terang aja ketika kita baru saja bekerja di dalam Panja Kinerja Industri
Jasa Keuangan yang menarik adalah dan saya ngopi dengan beberapa
investment banker itu mereka melihat bahwa kok bisa ya Jiwasraya,
Bumiputera itu mulai tahun 1997, masalahnya insolvency tapi kok tidak ada
pengambilan keputusan. Padahal kalau masalah kita tahu di dalam adagium
industri jasa keuangan termasuk regulator, itu ada yang disebut dengan
adagium promt corrective action jadi aksi koreksi yang cepat bukan statement
tapi action yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah insolvency. Kalau
tidak, pemburukan itu akan menjadi lebih cepat dan ini terjadi dengan
Jiwasraya dan Bumiputera yang awalnya cuma defisit 1,9, 1,7 T menjadi seperti
Bumiputera sekarang lebih dari 21 T dan 32 T. Artinya, sejak lembaga di
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan pindah ke Bapepam-LK, pindah ke

- 22 -

OJK tapi tetep tidak ada namanya corrective action. Berarti ini kan ada
semacam entah faktor psikologis, entah faktor apa yang menjadi tanda tanya
besar sehingga tidak berani mengambil keputusan. Wah ini ada masalah besar
ini, jadi apapun juga peraturan yang dibuat kita tadi malam melihat aturan OJK
begitu banyak, segala macem, nah ini kembali ketika rencana restrukturisasi
dilakukan tidak dapat dilakukan. Kemudian ini tidak dapat dilakukan di ulangulang. Padahal kalau masalah insolvency itu semua pada saat kita belajar itu
cuma tiga alternatifnya ya ada subordinant loan atau kemudian ada suntikan
modal atau ada investor baru yang masuk. Tanpa itu kan nggak bisa apa yang
dilakukan akhirnya window dressing, skema ponzy dan seterusnya yang
bertambah besar.
Dalam hal ini memang menurut saya selain yang di utak-atik peraturan
tapi menurut saya ini sangat penting. Apa yang membuat pengambil keputusan
ini tidak berani untuk mengambil keputusan. Padahal masalahnya tahu semua
kok ini kan kita tahu pakemnya juga tahu ini segala macem tapi sepertinya
semua tidak berani mengambil keputusan. Dalam hal ini mudah-mudahan
apapun nanti bentuknya mau ada omnibus penguatan sektor keuangan dan
seterusnya, tapi hal yang ini menurut saya adalah hal yang sangat penting.
Tanpa ada keberanian pengambilan keputusan, kondisi akan semakin parah.
Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan kita kemarin rapat dengan
Asabri dan juga Taspen. Yang menarik di Asabri itu terjadi negatif underwriting
sejak tahun 1976, tetapi kemudian solusinya kalau tidak salah dan saya masih
ingat-ingat kalau salah tidak tahun 2006 ya itu diselesaikan dengan salah
satunya diberikan BOP. Itu adalah dari Kementerian Keuangan itu penggantian
biaya operasionalnya. Nah menurut saya kan ini ini sesuatu yang kalau
memang tidak cukup, padahal menurut saya kan tentu bisa dicarikan jalan yang
lain tapi kalau kemudian ….(rekaman terputus)… mengatakan ya kita harus
terpaksa melakukan investasi yang high risk. Jadi ini hal yang sangat
sebetulnya kondisi ini menurut kami adalah secara sistem ini perlu kita review
bersama. Dan kemarin kita juga dengan Taspen itu juga kita lihat bahwa
mereka mengatakan kalau seperti sekarang memang mereka fungsinya 2, ada
manajer investasi dari akumulasi iuran pensiun, satunya lagi mereka memang
lihat itu adalah menjalankan fungsi industri keuangannya. Yang menarik adalah
ketika kita lihat bukunya sekarang masih fine-fine aja tapi dengan hanya return
8% yang dihasilkan per tahun, ke depannya itu akan kurang.
F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):
Interupsi Pimpinan, Pak Ketua.
Saya pikir kita ini kan Realisasi APBN 2019, Outlook 2020. Saya mohon
kita fokus juga Pak, gitu Pak kepada kawan-kawan. Jadi waktu pun kan jalan
terus nih, nanti kita nggak bisa denger nih paparan Bu Menteri.
F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):
Soalnya ini ada kaitannya dengan APBN. Jadi..
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F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):
Kalau Jiwasraya kan ada Panjanya sendiri nih, khusus ini.
F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):
Ini ada kaitannya dengan APBN, saya coba selesaikan dulu, mereka
mengatakan tahun ini itu akan diselesaikan dengan reformasi mengenai
manfaat pensiun. Nah inilah mohon dijelaskan reformasi manfaat pensiunnya
itu bagaimana karena sampai sekarang karena ini kan juga akan berpengaruh
kepada APBN Tahun 2020 sehingga apa yang terjadi dengan ke depannya
jangan sampai Taspen ini akan nanti juga mengalami hal yang sama.
Saya kira demikian Pimpinan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik terima kasih.
Yang selanjutnya yang terhormat Pak Soepriyatno, siap-siap yang
terhormat Pak Elnino.
F-P GERINDRA (Ir. H. SOEPRIYATNO):
Makasih Pimpinan.
Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya.
Saya yang pertama hanya untuk kritik aja mengenai pembahasan
asumsi dasar ekonomi makro yang selama ini tidak pernah tercapai. Kita selalu
rIbut di Komisi XI membahas berdua dengan Kementerian Keuangan ya kan,
kemudian tahu-tahu di Banggar berubah. Akibatnya kalau kita lihat
pertumbuhan ekonomi gak pernah tercapai, kemudian yang lain-lain nggak
pernah tercapai. Hanya inflasi aja yang tercapai ya kan. Dari 3,5 menjadi 2,72.
Kemudian ya mungkin nilai tukar, kalau nilai tukar itu semakin menurun juga
semakin jelek juga ekspor kita. Jadi kadang-kadang masih bisa kita
perdebatkan kalau masalah nilai tukar.
Masalah inflasi ini Bu, jadi mungkin catatan saya inflasi ini karena
memang daya beli kita yang turun atau gimana ini saya mohon konfirmasi.
Karena apa, ya bisa saja kan kita kalau kita lihat volatile food kan cabe, orang
biasa beli cabe seperempat kilo, sekarang mungkin banyak, berapa biji karena
nggak punya duit, kemudian beras dan sebagainya. Jadi saya minta konfirmasi
aja apakah ini karena daya beli kita yang turun atau memang inflasi ini apa
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penyebabnya kira-kira bisa turun. Yang lain-lain kan terus terang aja nggak
tercapai.
Yang kedua kalau kita lihat postur APBN ini kan ujung-ujungnya selalu
orang bicara masalah utang, semua bisa ditutup lubangnya ditutup dengan
utang utang utang dan utang. Padahal ini kan sebenarnya tidak adanya utang
gitu loh. Ya kan. Kalau perekonomian kita bagus saya kira kita nggak utang
bisa positif. Kita nggak akan defisit anggaran. Jadi persoalannya bukan hanya
di Kementerian Keuangan tapi juga Kementerian-kementerian yang lain yang
harus sinergi, dengan BUMN misalnya.
Terus terang aja Bu tahun 2020 ini kita semakin apa ya tantangannya
semakin besar, nggak main-main kita. Ya kan tantangan dari apa namanya
ketidakpastian global ya kan, ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran,
Brexit, Hongkong, masalah Hongkong belum selesai, kemudian sekarang ada
ketegangan politik Jepang dan Korea Selatan, kemudian sekarang muncul lagi
namanya virus Corona Bu. Ini juga nggak suka main-main ekonomi kita ini
sekarang. Di lain pihak kita mengalami multi defisit. Defisit anggaran, defisit
transaksi berjalan, defisit perdagangan. Jadi terus terang aja ini adalah
kombinasi dari semua persoalan yang menyangkut masalah ekonomi kita.
Tidak hanya di Kementerian Keuangan, Kementerian hasil akhir aja postur
APBN karena apa kurang ya terpaksa ditambal dengan ini, padahal kan kalau
kita lihat ini kan hubungannya dengan berbagai macam.
Tahun 2020 tantangannya kenapa berat Bu? BUMN-BUMN kita nih
semua meletus satu persatu masalahnya. Ya Jiwasraya kemudian Asabri ntar
mungkin Taspen kemudian Bank Muamalat, aduh banyak sekali nanti ini
persoalan-persoalan yang mulai muncul satu per satu. Ya kan belum lagi nanti
masalah Krakatau Steel, kemudian Garuda yang baru, Direksi baru diangkat
harus bayar 500 juta US Dollar bayar utang. Saya kira ini semuanya nanti
ujung-ujungnya adalah mengena kepada Kementerian Keuangan yang
menjadi mitra kerja kita.
Tadi kita rapat dengan Kadin, kemudian dengan Apindo mereka
menyampaikan bahwa investasi semakin meningkat tapi minim, apa namanya
dampaknya kepada apa namanya industri kita. Pertanyaan saya jangan-jangan
kita sekarang udah mengalami deindustrialisasi, ini sangat berbahaya. Ya,
contoh saya masalah industri pergulaan nasional ya kan. Mungkin tadi saya
sampaikan juga banyak BUMN kita yang tutup Bu, sekarang kita Sang Hyang
Seri saja yang nggak ada hubungan ini saja Sang Hyang Seri aja sekarang
harus nunggak 7 bulan pembayaran gaji karyawan, semua loh Bu, banyak
sekali, masuk industri garam, industri gula. Banyak BUMN-BUMN kita PTPN
yang tutup. Muncul industri baru yang bahan bakunya dari impor industri gula
rafinasi. Sebelahnya PTPN gula ditutup ya kan, gula rakyat mati. Sebelahnya
swasta buka industri rafinasi yang bahan bakunya dari impor. Ini yang sangat
sangat mengejutkan kita.
Kemudian UMKM-UMKM kayak tadi teman-teman menyampaikan ini
kok banyak mau tutup, ada masalah apa nih? Makanya saya sering
menyampaikan kepada Dirjen Bea Cukai ya masalah penyelundupan ini harus
juga diberesin.
Kemarin ada pensil buatan dalam negeri ditiru oleh Cina, ketangkap.
Kemudian kemarin ada 70 kontainer katanya untuk bahan baku plastik ternyata
bukan bahan baku ternyata sampah. Kemudian banyak sekali ini harus bener-
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bener Bea Cukai ini harus kita supaya apa barang-barang ilegal tidak masuk.
Banyak barang barang yang barang spanyol Bu, barang spanyol itu barang
separuh nyolong ya kan. Izin 5 kontainer, yang datang 10 kontainer. Ini juga
banyak terjadi, makanya ini Bea Cukai harus di inikan. Makanya saya setuju
kalau misalnya penyelundupan-penyelundupan ini ditegakkan betul dengan
keras. Ya kan mobil-mobil yang sudah 4 tahun misalnya belum selesai-selesai
juga, udah lah datengin apa itu buldoser udah disikat aja, ngapain kalau
dilelang juga dibeli sama mereka juga. Nggak menyelesaikan persoalan. Ada
40 mobil ada 30 mobil udah kalau misalnya 4 tahun sananya dilelang habis,
dilelang kemudian sistem pengadilan kita kayak begini. Ya, yang udah kalah
yang udah dilelang nggak laku, apa yang terjadi? Ya kan yang punya mobil tuh
menuntut ke pengadilan, kalah. Besok lagi menuntut lagi jadi yang sudah lelang
sudah menang pun nggak bisa ngambil mobilnya. Kalau menurut saya
memang ekonomi kita perlu penegakan hukum yang keras. Lindas aja pakai
buldoser. Saya setuju itu. Kenapa kita begini kelamaan itu 40 mobil, 30 mobil
segitu banyaknya. Kenapa bisa terjadi? Ini takutnya ya terjadi apa namanya
tadi itu. Ya kayak model Jiwasraya dan sebagainya itu, mau ini Bu, yang mohon
maaf kalau bisa anu kita penegakan perkeras.
Kemudian tadi kita mengalami multi defisit. Defisit anggaran, defisit
transaksi berjalan, defisit perdagangan, ya kan. Kalau Menteri
Perdagangannya suka impor, mau bagaimana Bu? Ya, sekarang coba garam
lokal, nggak laku karena banyak barang impor. Di sana kita punya BUMN, mati,
juga ikut impor. Bukan bagaimana menjual produk dalam negeri, tapi ikut impor.
Sekarang Bu semua nya kita sudah hancur. Nah kalau kayak begini gimana
kita mau nyalahin mau nyalahin Dirjen Pajak. Gak mungkin pajaknya tinggi
kalau misalnya perekonomian kita juga nggak bagus. Jadi semuanya ini saling
berkaitan bagaimana dengan perindustrian. Ya tadi yang saya katakan janganjangan kita sudah mengalami deindustrialisasi ini Pak. Kenapa? Ya tadi itu kita
hanguskan sendiri ya. Kita bangun infrastruktur, semennya dari Cina, bajanya
impor dari China ya kan. Akibatnya apa yang terjadi, ya kan kita punya industri
dalam negeri karena kalah bersaing mati. Semen kita, coba, coba kita lihat
nggak tahu sebentar lagi ini meletus nggak nih pabrik-pabrik semen itu bisa
bayar utang nggak. Jangan-jangan sudah takut kan tekstil sudah banyak yang
NPL Non Performing Loan, jadi perbankan kita juga sangat berat.
Jadi saya kira memang hubungan ini sangat penting jangan sampai
kemudian dikit-dikit kita selalu menyalahkan utang utang utang padahal di
APBN itu posturnya banyak sekali itu. Kalau misalnya BUMN bagus deviden
besar, tidak mungkin kita utang, ya kan. Kalau industri di dalam negeri bagus,
ekonomi bagus, pajak pasti tinggi kan gitu. Jadi ini persoalannya jadi memang
harus ada usulan dari Kadin tadi memang kita harus mereformasikan lagi
kebijakan ekonomi kita yang saling mendukung saling sinergi.
Omnibus.. Omnibus Law ini hanya salah satu faktor. Sekali lagi bisa
faktor baik, kalau bisa faktor baik kalau timing-nya tepat bisa dijalankan dengan
sungguh-sungguh implementasinya bagus. Bisa menjadi faktor jelek kalau
tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi kita mendukung omnibus law
secepatnya supaya terjadi apa namanya, terjadi percepatan terhadap
pertumbuhan ekonomi kita. Kalau tidak, kita lambat, ya ini berbahaya sekali.
Jadi saya kira kita sama teman-teman di Komisi XI ya tentunya siaplah kita
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untuk membahas omnibus law itu dengan cepat karena ini kita bisa membantu
Pemerintah untuk meringankan beban ekonomi di tahun 2020.
Jadi saya kira apa namanya.. kemudian Bu kita dulu kan pernah untuk
perpajakan ya kita dulu kan pernah bikin tax amnesty. Ini saya dapat dari
PPATK, PPATK itu mengatakan bahwa dana ilegal semakin hari semakin besar
aliran dana ilegal lintas negara, industri financial flow itu mencapai 2 sampai
5% dari Produk Domestik Bruto dunia yang sekitar 84 Triliun US dolar. Kita kan
cuma 1 Triliun. Kita kan cuma 1 Triliyun US dolar, sekitar 16 ribu Triliun ya,
sekitar itu. Nah berarti kan lebih tinggi daripada daripada apa namanya dari
PPDB kita. Lho masalahnya di mana ? Setiap kali kita kunjungan kerja ke
daerah, di Provinsi selalu bicara masalah teknologi informasi kita nggak bisa,
sistem informasi kita nggak sebegini. Saya bilang kalau sistem informasi kan
bisa kita perbaiki. Jadi kira-kira sumber data kita yang kurang bagus dan
sebagainya mari kita perbaiki. Apa yang dibutuhkan oleh Dirjen Pajak, kita
kasih. Cuma nanti seperti Pak Andreas sampaikan targetnya juga jangan begitu
kondisi ekonomi kita seperti ini jangan kemudian pajak kemudian targetnya
tinggi sekali, kemudian aparat dirjen pajak mau nggak mau, mau gak mau, suka
nggak suka, sikat, ya kalau kayak begitu hancur semua Bu, ekonomi kita bukan
malah tambah bagus tambah nyungsep. Semua orang takut dikejar-kejar pajak
gitu. Jadi ini kita bisa melakukan revisi seandainya tahun 2020 ini pajaknya
ketinggian. Nah kita yang masuk akal aja target Dirjen Pajak, kalau nggak, nanti
kasihan Bu semua apa karena aparatnya harus mencapai target kemudian
melakukan hal-hal yang mungkin sangat apa tidak baik untuk dinamisnya
ekonomi kita. Jadi ini juga penting, ini masalah apa namanya kemarin basis
data, sumber data kemudian itu kan mestinya dari tax amnesty itu ada kan
harusnya itu di apa namanya di anu ulang lagi lah yang kita minta itu.
Kemudian yang lain adalah tadi masalah BPJS Bu. Nah BPJS ini saya
yakin semakin lama akan memberatkan fiskal kita. Saya nggak tahu nih tahun
depan, tahun ini minta berapa triliun lagi. Nah ini saran saya aja, Pemerintah
ini kan kewajibannya ngurus orang miskin dan yang tidak mampu, kenapa
nggak yang diurus nggak orang miskin yang tidak mampu saja sih. Ngapain
orang kaya harus disuruh ikut BPJS. Oh Undang-undangnya nggak bicara
begitu, ya kita bisa revisi, namanya juga Undang-Undang, ya kita revisi. Cuma
tolong pendataannya terhadap orang miskin ini bener, jangan sampai Lurah,
anak Lurah dapat BPJS, sementara orang yang miskin beneran enggak dapat.
Ini yang bikin ribut di daerah. Ini yang bikin ribut di Komisi IX, ada misalnya dia
datang ke dapilnya, ada orang miskin sakit gak bisa berobat ya kan itu yang
masalahnya kemudian dibawa ke DPR, jadi isu nasional. Ini pendataan saya
sampaikan berapa kali dulu saya menjadi Ketua Panja ini, itu di Komisi IX selalu
saya sampaikan masalah pendataan. Garbage in, garbage out. Kalau Bapak
bikin pendataan untuk urusan ekonomi jadi sampah keluarannya pasti sampah
juga. Tolong ini kan ada BPS ada BI, kemudian ada tolong kita biayai semua
nih Bu. Nah kalau nggak beres ngurus mana yang miskin, mana ini susah
kasihan kepada Ibu Menteri Keuangan, dikit-dikit ya paling gampang orang
kalau susah datang ke Bu Menteri Keuangan. Bu tolongin tolong Bu kami
sekarat Bu, kasih PMN. Ya kan kasihan Ibu Menterinya gitu. Bu tolongin bu
semua datangnya kepada Menteri Keuangan. Gitu lho. Jadi ini kan kasihan,
paling enak itu nanti ini Jiwasraya, ya kan nggak tahu jelas korupsinya kemana
hilang tahu-tahu PMN muncul, ya kan tahu-tahu nanti ini muncul lagi.
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Nah kemudian kemarin Bu yang lebih gila lagi pengakuan dari..
KETUA RAPAT:
Waktunya Pak.
F-P.GERINDRA (Ir. H. SOEPRIYATNO) :
Asabri.. Ya sebentar lagi Ketua.
Itu ada janji untuk membayar dari 2 pengusaha, 10 Triliun lebih. Nah janjinya
itu dalam bentuk apa Bu? Cuma surat ditandatangani materai atau gimana atau
asetnya sudah dikasih atau gimana? Tolong misalnya kami mohon kepada Bu
Menteri Keuangan ngecek nih kepada Asabri. Apa bener nih janjinya pakai apa,
cuma surat selembar, surat begitu ditandatangani materai? Promisary note
atau apa lagi kita saya juga kemarin nanya belum jelas. Jadi mungkin dicek
juga janjinya dalam bentuk apa, apa sudah memberikan aset tanah 1.000
hektar atau 500 hektar. Ya itu mohon karena terus terang aja yang kita apa
tolong dicek lagi supaya kita tidak mudah mengeluarkan PMN.
Dan sekali lagi Bu pertanyaan tadi terakhir nih Ketua kesimpulannya
bahwa semuanya postur APBN kita kemudian tidak hanya kepada sedikitsedikit utang-utang, padahal di situ masih ada yang bisa kita bikin positif yang
bisa lebih baik, bikin terobosan-terobosan sinergitas dengan Kementerian yang
lain sehingga kita bisa lebih baik dalam mengelola APBN kita di tahun-tahun
yang akan datang.
Saya kira itu aja Ketua, terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT:
Baik, selanjutnya kami persilakan yang terhormat Pak Elnino
F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):
Interupsi dulu Ketua, Ketua, ini kiri Ketua, interupsi.
Saya ngingatkan Ketua kalau yang ini kan rapat lanjutan. Kalau yang
sudah Senin lalu bertanya, jangan lagi double, enggak habis-habis Ketua. Lalu
Ketua baca Tatib rapat berapa menit diberi setiap orang Ketua, gitu Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, jadi yang bertanya tidak ada yang lalu, yang baru semua. Jadi
setelah Pak Elnino, terakhir Pak Ecky, masing-masing maksimum 3 menit.
Silakan (ya terima kasih) Pak Elnino dulu.
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F-P GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si):
Terima kasih Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Yang terhormat Pimpinan DPR RI Pak Rahmat Gobel, Pak Ketua Komisi,
dan juga Saudara-saudara para Anggota Komisi I
Yang kami muliakan Ibu Menteri dan jajaran,
Maaf Komisi XI, kurang satu lagi. 1 nya kurang 1, sebelas, maaf Komisi
1 iya.
Saya Elnino dari Gorontalo, Partai Gerindra.
Ini beberapa pun bisa tapi ini udah banyak yang ditanyakan oleh temanteman dari rapat yang lalu sampai sekarang saya mencoba mempersingkat
mudah-mudahan tidak lebih dari 3 menit.
Yang pertama, Bu Menteri, di sini di paparan Ibu mengatakan bahwa
utang kita yang 29% dari PDRB itu, itu masih terkendali dan masih lebih bagus
dibanding negara lain dan Ibu menyebut juga di beberapa koran beberapa
negara termasuk Jepang. Jepang yang punya utang lebih dari 50% PDRB nya.
Nah di sini ada Pak Rahmat Gobel, juga yang mengerti soal Jepang. Kami
bertanya begini Bu, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Jepang itu
apakah pick to pick karena beberapa informasi yang kami dapat dari studi
literasi gitu ya, baca-baca koran dan lain-lain utang Jepang itu kan yang
berutang kepada rakyatnya sendiri. Dalam arti dia membayar bunga pun
kepada rakyatnya sendiri gitu. Dalam arti dia membayar bunga pun kepada
rakyatnya sendiri, kalau kita kan ke luar negeri nih, jangan sampai karena utang
yang semakin besar ini maka kita menjadi seperti kaca yang sangat rapuh.
Kena satu hancur semua begitu. Nah itu yang kita ingin nanti Ibu Menteri
mampu menjelaskan juga kepada publik seperti apa masalah utang piutang
kita ini.
Yang kedua adalah ini kan rapat kita mengenai APBN, di dalam APBN
itu juga ada beberapa berita mengatakan bahwa Kementerian Keuangan itu
juga mengambil satu opsi untuk Jiwasraya, Bumiputera maupun persoalanpersoalan BUMN yang lain yaitu opsi bailout. Pertanyaan sederhana begini Bu
karena di satu sisi ada juga aspirasi yang kami dapat dari daerah baik secara
langsung maupun pada saat Kundapil maupun lewat SMS WA dan semua
saluran informasi yang kami buka kepada rakyat itu rakyat mengatakan
mengeluhkan terutama para pegawai honorer yang sangat resah dengan berita
yang beredar belakangan ini mereka akan dirumahkan. Pak Menteri Dalam
Negeri mengatakan bahwa bulan dirumahkan tapi akan dialihkan ke P3K
maupun kepada ke PNS dengan melalui tes, tapi intinya adalah akan banyak
juga yang dirumahkan dengan cara itu. Pertanyaan sederhana sebenarnya
begini, kalau Ibu punya APBN, mana sih yang menurut Ibu Menteri lebih
prioritas, apakah membantu perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang
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bermasalah atau membiayai pegawai honorer yang puluhan ribu orang di
seluruh Indonesia? Pegawai honorer ini sebagian besar adalah mereka yang
sudah mengabdi kepada negara maupun daerah lebih dari 10 tahun, ada yang
sampai 20 tahun masih pegawai honorer juga. Mereka ahli di situ, dan kalaupun
mereka dites bisa lagi nih ikut. Mereka nggak begitu mampu lagi dibandingkan
dengan orang-orang baru dalam hal tes-tes tertulis dan segala macam itu, tapi
keahlian mereka jauh lebih bagus daripada mereka yang belum pengalaman.
Apakah itu juga menjadi pertimbangan dari negara. Sederhana itu sebenarnya
pertanyaannya yang mana sih mau dikasihnya ini APBN ke BUMN atau ke
honorer.
Yang ketiga Bu mengenai omnibus law. Omnibus law ini juga sudah ada
beberapa peringatan dari beberapa tokoh, baik ormas maupun para ahli
ekonomi dan juga ahli tata negara, bahwa jangan sampai omnibus law
menabrak Undang-Undang Dasar terutama Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dan itu
tentu Ibu Menteri Sri Mulyani lebih mengerti daripada kami karena Ibu pelaku
dalam amandemen Undang-Undang Dasar.
Yang terakhir ini karena Pak Misbakhun dan juga kawan-kawan ini
sering menyebut Ibu Menteri Keuangan yang terbaik di dunia. Pak Misbakhun
yang bilang begitu, semuanya bilang begitu. Nah, maksud saya begini Bu kalau
di rakyat Indonesia ini kan Bu, kami mengerti Ibu bukan Presiden. Ibu adalah
Menteri yang menjalankan menjalankan visi misi Presiden, tetapi rakyat akan
menilai dari apa yang dia rasakan. Kalau ekonomi dia memburuk, mereka ini
nggak terlalu diskursus di tingkat bawah itu nggak pusing ini mau ada
perlambatan ekonomi lah apapun istilah yang dikeluarkan oleh negara untuk
itu. Jangan sampai rakyat menilai ketika dia susah, Ibu jadi sasaran, tidak lagi
dianggap yang terbaik tapi menjadi misalnya Menteri Keuangan yang terbalik
misalnya gitu karena dulu-dulu Ibu jadi Menteri Keuangan ekonomi membaik,
kalau sekarang malah ekonomi memburuk, itu kan terbalik jadinya. Nah itu apa
namanya yang kita khawatirkan. Pada intinya adalah ini bukan pernyataan.
Sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sama-sama
membantu Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam
menjalankan negara demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
Baik. Pak Ecky, nggak ada ya, Pak Ecky ?. Jadi selanjutnya Pak Sarmuji
kemudian Pak Mekeng.
Silakan Pak.
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F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):
Makasih Ketua,
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati
Ibu Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya
hormati
Saya langsung saja karena tertib 3 menit. Yang pertama kita sering
mengeluarkan kebijakan, Pemerintah sering mengeluarkan kebijakankebijakan yang menjadi insentif bagi dunia usaha terutama pengusaha, baik
berupa instrumen fiskal, fasilitas perpajakan, tax holiday, tax amnesty dan lain
sebagainya, bermacam-macam fasilitas yang sudah diberikan kepada
pengusaha kita. Saya memahami fasilitas-fasilitas itu tentu saja dimaksudkan
untuk menggairahkan dunia usaha kita supaya perekonomian bergerak, tetapi
di sisi lain ada akibat dalam jangka pendek yang sebenarnya harus ditanggung
oleh APBN kita, yaitu pengurangan potensi perpajakan kita untuk masuk dalam
APBN. Persoalan sebenarnya adalah saya belum menemukan ukuran yang
pas ukuran yang yang bisa meyakinkan sekurang-kurangnya bisa meyakinkan
saya bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan pada pengusaha-pengusaha itu
betul-betul menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian kita. Kalau
kerugiannya potensi kerugian terhadap APBN sudah pasti. Jadi potensi
kerugian berupa berkurangnya penerimaan negara sudah pasti berkurang,
tetapi yang kita harapkan bahwa dia bisa menggerakkan perekonomian itu
yang belum pasti. Karena itu saya minta penjelasan kepada Menteri Keuangan,
sebenarnya bagaimana cara mengukurnya sehingga kita terus-menerus
memberikan fasilitas itu. Karena kalau tidak jelas ukurannya kan mending tidak
kita kasih. Mending APBN kita bertambah penerimaannya kalau tidak jelas
ukurannya, itu satu.
Yang kedua tentang omnibus law pasti kami akan mendukung niat baik
Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatasi disharmoni
peraturan perundangan yang selama ini menghambat kita. Tetapi saya juga
perlu ingatkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita tabrak di antaranya
adalah proteksi kita pada kepentingan tertentu. Misalkan proteksi kita pada
UMKM jangan sampai misalkan nanti ada omnibus law yang kemudian kita
belum tahu ini omnibus lawnya ini belum tahu sampai sekarang seperti apa.
Tapi (rekaman tidak jelas) kita belum tahu mungkin perlu kita ingatkan. Jangan
sampai kehadiran omnibus law itu menciptakan keadaan yang serba boleh.
Boleh semuanya boleh termasuk misalkan kalau hal-hal itu bertabrakan atau
merugikan kepentingan rakyat kecil, UMKM dan sebagainya.
Nah ini yang saya juga minta penjelasan pada Ibu Menteri, sebenarnya
arah omnibus law kita itu seperti apa dan apakah di dalam omnibus law itu juga
ada proteksi proteksi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional kita
terutama untuk melindungi sektor-sektor yang selama ini kita pandang lemah.
Tapi sekali lagi kalau urusan mendukung pasti kita dukung niat Pemerintah tapi
perlu kita mendapatkan penjelasan seperti yang tadi saya sampaikan.
Barangkali hanya 2 itu Ketua. Terima kasih.
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Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
KETUA RAPAT:
Baik, selanjutnya Pak Mekeng, terakhir Pak Ecky masih ada? Oh ada,
Pak Kyai Haji terakhir Pak Kyai.
Pak Mekeng dulu silakan.
F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG):
Makasih Ketua
Teman-teman Komisi XI yang saya hormati,
Menteri Keuangan beserta jajaran yang saya hormati.
Saya ngelihat kasihan juga Ibu Menteri dari tadi udah sakit, diserang
terus. Oh itu apa lagi Gerinda nyerang terus nih (tertawa).
Ya, jadi kita di sini bicara ini politik anggaran. Bukan anggaran sendiri
jadi ada politiknya. Kalau politik pasti penuh dengan kepentingan. Kalau cuma
mau bikin target penerimaan yang tepat, saya rasa orang-orang di pajak dan
Menteri Keuangan pasti bisa. Jadi nggak bakal meleset gitu, sangat bisa.
Karena mereka mempunyai instrumen yang cukup kuat dan pejabatpejabatnya juga sekolahnya juga bagus semua. Tapi kan Bu Menteri ini bekerja
bukan hanya dia dia sendiri. Yang pasti ada Presidennya punya kepentingan
politik. Politik pembangunan. Nah politik pembangunan itu kadang-kadang
antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia pasti nggak nggak akan sama
gitu. Dan yang kedua instrumennya Menteri Keuangan kan cuma penerimaan
aja Pajak, Bea Cukai, dan Hibah. Yang kita mesti gali juga pertumbuhan
ekonomi kita ini bukan hanya hasil dari APBN. Pertumbuhan ekonomi kita itu
sumbernya juga harus dari investasi, dari investasi dari luar negeri. Nah kalau
kerjaannya BKPM melempem kan nggak mungkin kita salahkan Menteri
Keuangan. Kalau investasi nggak masuk banyak alasan kenapa investasi
nggak masuk. Yang pasti mereka akan melihat faktor-faktor ketersediaan
infrastruktur yang ada. Listrik, jalan, air, faktor-faktor undang-undang yang ada
di sini. Undang-undang labour, undang-undang yang lain yang pajak yang pasti
mereka pertimbangkan itu. Apakah ini sudah diberesin? Kan nggak semua itu
menjadi pekerjaan daripada Menteri Keuangan. Jadi kok cuma kita mau bikin
neraca pembayaran ini balance saja sangat mudah.
Kalau kita lihat dari faktor pertumbuhan ekonomi kita 5% itu, 3,5% nya
itu dari konsumsi rumah tangga, sisanya baru yang yang lain. Konsumsi rumah
tangga tentunya ini datangnya dari lokal. Jadi kegiatan ekonomi di dalam negeri
itu yang membuat pertumbuhan ekonomi kita akan bertumbuh. Jadi sekarang
kembali kita lagi kalau kita lihat penjelasan dari Menteri Keuangan yang
disampaikan di papernya ini, saya sudah 15 tahun di sini ya dari tahun ke tahun
sama saja jawabannya. Tadi itu kalau ada ada ini internasional problem tentu
dampaknya ke kita.
Jadi sekarang yang kita harus kita harus lihat kita belum menyelesaikan
banyak masalah di di bangsa ini. Dan itu bukan tugas dari pada Menteri
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Keuangan aja. Kita bisa mengkritisi setiap saat. Penerimaan Pajak bagaimana
bisa tercapai maksimal kalau pemeriksa-pemeriksa pajaknya aja yang diminta
oleh Menteri Keuangan dari tahun 2006 tidak pernah dikasih. Seingat saya
tahun 2006 waktu itu Menteri Keuangannya juga Ibu Sri Mulyani pernah
mengajukan 60.000 tenaga pemeriksa. Karena rasio penduduk dengan rasio
pemeriksa pajak kita ini sangat jomplang. Di Jepang, rasio pemeriksa dengan
rasio penduduk itu sangat sedikit, makanya mereka bisa uber itu penerimaan
pajak secara maksimal kalau kita kan nggak. 1 account executive dia bisa
menangani berbagai macam banyak orang. Nggak mungkin akan akan tercapai
dengan maksimal. Pemeriksa kita ini mungkin baru setengahnya kali terbaru di
kasih karena kita ada moratorium penerimaan-penerimaan pegawai. Ini
kendala-kendala yang sebetulnya harus kita selesaikan kalau kita mau
penerimaan pajak kita maksimal.
Jadi yang saya ingin tanya ke Bu Menteri, kan kalau penerimaan pajak
itu basisnya adalah apa target tahun depan adalah basis penerimaan sekarang,
ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan extra effort. Nah
apakah ini sudah tercapai? Apakah pada saat membuat itu terlalu dIbuat
optimis? Jadi extra effortnya ini terlalu dibuat optimis. Extra effort ini kan banyak
juga pajak-pajak yang diumpetin, nah ini petugas pajak yang akan nguber nah
ini extra effort. Kalau pertumbuhan ekonomi dia pasti masukin ke dalam situ
untuk sebagai faktor penambah daripada penerimaan itu. Itu itu itu satu.
Yang kedua masalah Jiwasraya. Jiwasraya menurut saya kita memang
tidak mau membailout tetapi Pemerintah dalam hal ini menjadi pemegang
saham daripada Jiwasraya, 100% milik Pemerintah. Ini akan berdampak buruk
terhadap negara ini kalau Pemerintah tidak mau menyelesaikan masalah ini
secara tuntas dan straight to the point, karena apa, karena nanti pada saat
pemerintah ingin katakan BUMN-BUMN lain ingin menerbitkan obligasi ke luar
negeri pada saat public expose dengan investor asing, mereka akan bertanya
tanggung jawab pemegang saham terhadap perusahaan BUMN bagaimana
dan ini akan berdampak kepada tingkat suku bunga yang akan mereka minta
karena risiko risiko solvency risk kita akan naik. Karena kasus Jiwasraya aja
ini di depan mata 100% milik Pemerintah, tapi Pemerintah tidak memberikan
jawaban yang tegas. Ini bukan bail out tapi bail in. Pemerintah sebagai
pemegang saham memasukkan modal kembali untuk membuat perusahaan itu
sehat kembali.
Jadi jangan-jangan kita membuat nanti anak perusahaan nanti
dipindahkan, polisnya ke anak perusahaan. Yang megang polis kan belum
tentu mau dipindahkan dan kita tidak bisa memaksakan orang sebagai
pemegang polis, orang yang orang yang membeli polis daripada asuransi
mengharapkan pada saat nanti jatuh tempo, pensiun dapat duit atau anaknya
mau sekolah dapat duit, ternyata nggak bisa dibayar oleh Jiwasraya. Nah
menurut hemat saya dari scheme-scheme yang saya dengar ini, saya lebih
sepakat Pemerintah langsung PMN kepada Jiwasraya dan buat keputusan
politik di DPR. Ini tanggung jawab sebagai pemegang saham. Kalau nanti
Jiwasraya tidak di bail out pada suatu saat ada BUMN yang modelnya sama
juga nanti Pemerintah akan buat model-model begitu, kepercayaan publik
terhadap Pemerintah, khususnya investor asing akan turun dan kita punya
bounce bukan hanya bounce daripada BUMN. Bounce negara kita ini akan naik
bunganya dan itu akan membebani APBN kita. Jadi ini pendapat saya Bu
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Menteri agar Jiwasraya, Pemerintah harus turun tangan supaya pemegang
polis itu merasa nyaman …(rekaman terputus)… bukan Pemerintah pemegang
sahamnya tapi kalau Jiwasraya ini 100% milik Pemerintah ya tanggung jawab
terhadap perusahaan itu, PMN masukin. Dibuat disampaikan kepada Presiden
bahwa ini harus PMN, kalau tidak solvency risk kita akan naik dan di mata
internasional kita dianggap tidak bertanggung jawab. Kalau ada pelanggaran
hukum di dalam Jiwasraya, silakan diproses, tapi tanggung jawab terhadap
pemegang polis itu harus ada.
Jadi saya rasa yang harus kita perbaiki Ibu kembali lagi kepada APBN,
penerimaan pajak harus bisa digenjot kalau pemeriksaannya ditambah. Nah
sekarang harus dibicarakan dengan dengan Menteri apa Aparatur Negara itu
untuk buka itu moratorium. Kalau perlu hanya untuk pajak menerima semua
apa pemeriksa diperbanyak untuk menguber penerimaan pajak.
Dan yang kedua Bu titip kepada BKPM karena itu tanggung jawab
mereka untuk membawa investasi. Tidak mungkin pembangunan Indonesia
Republik Indonesia ini hanya diandalkan oleh APBN, karena sisanya cuma
sedikit 20% udah diambil pendidikan, 26% DAU, Dana Desa 2,6, bayar bunga
dan cicilan segala macam udah, porsi untuk membangun ini sangat sangat
sedikit. Jadi enggak mungkin kita mengandalkan APBN untuk membangun
bangsa ini menjadi sebuah negara yang maju. Harus ada harus ada investasi
yang masuk di sini. Orang tidak akan mau investasi masuk ke sini kalau
Undang-Undang tentang labournya terlalu liberal, kalau perpajakan kita terlalu
mahal, ini kan harus diperbaiki makanya ada omnibus law ini yang sedang di
diperjuangkan.
Jadi Pak Soepri, Gerindra tolong didukung itu omnibus law nya ya 3
bulan ya Pak Menteri eh Pak Soepri ya.
Saya rasa ini aja Ketua. Sekian terima kasih.
KETUA KOMISI XI (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F-PG):
Baik, demikianlah tadi Bu..
F-P NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):
Ketua, saya 1 menit Ketua, sebelum dilempar ke Pak Menteri ke Ibu
Menteri.
KETUA RAPAT:
1 atau setengah?
F-P NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.)
Setengah menit ga apa-apa.
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KETUA RAPAT:
Oh ya, silakan silakan.
F-P NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.)
Saya gini Bu, saya tambahkan yang kemarin bahwa dalam struktur
APBN itu..
Pak Ketua dan Pak Rahmat Gobel yang saya hormati, Ibu Menteri,
Ada dana ditransfer ke Daerah itu kurang lebih 826 Triliun. Saya
berasumsi bahwa kontrol Kementerian Keuangan di sini sangat kuat Bu bisa
membintangi apabila tidak sesuai dengan skema.
Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang
mengatur bagaimana siklus APBN itu. Nah saya melihat beberapa project Bu,
project Pemerintah mohon maaf pak Ketua seperti yang terjadi di
pembangunan rumah sakit Gorontalo yang skemanya itu dilakukan oleh KPBU.
Artinya apa, hampir 825 Miliar Bu, hampir 1 Triliun dan Pemda mengutang. Nah
utang utang Pemda ini akan dibayar 15 sampai 20 tahun, sedangkan APBD
Gorontalo itu 1,9 Triliun Bu, 1,9 Triliun Pak, artinya kecil. Sementara rumah
sakit yang dibangun di Gorontalo itu tidak kurang kurang efektif gitu loh Bu.
Sementara ada rumah sakit tipe A dan tipe B lain harusnya dilakukan
pembenahan bukan pembangunan rumah sakit dan pemenang tender nya ini
adalah pihak BUMN.
Saya mengingatkan kembali Bu tentang efisiensi dan kontrol yang
dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap tidak efektifnya pembangunan di
suatu daerah lewat skema yang bekerjasama dengan BKPM.
Nah oleh sebab itu saya mengingatkan kembali karena ada Pak Wakil
Ketua, saya tadi nanti kalau koreksi mohon ditambah efektifitasnya seperti apa
seperti Ibu. Nah kita minta proyek pembangunan itu ditinjau kembali Bu karena
ini utang Pemda. Nah kalau dia bukan utang Pemda tidak ada problem dan
pembangunan rumah sakit itu menurut sebagian masyarakat dan lain-lain di
sana tidak efektif karena ada rumah sakit juga yang sebelumnya di situ.
Nah itu intinya Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik.
F-PKB (BERTU MERLAS, ST):
Saya sedikit Ketua, (oh terakhir) 20 detik.
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KETUA RAPAT:
20 detik.
Gini-gini kita selesai pokoknya jam 5 seperempat setuju ya kita putuskan
dulu ya pokoknya kita selesai 5 seperempat.
Silakan 20 detik, 30 detik.
F-PKB (BERTU MERLAS, ST):
Terima kasih Ketua.
Jadi sedikit menambahkan saja beberapa waktu yang lalu saya dengar
saya baca tuh ada Ibu Menteri mengatakan bahwasanya transfer daerah itu
disimpan di bank daerah itu jumlahnya ratusan triliun, tidak digunakan. Saya
sekedar ini saja Bu apa tuh pendapat saya kenapa tidak diumumkan saja
Daerah mana itu, daerah ini berapa, daerah ini berapa dan itu jadi masyarakat
pada daerah tersebut dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah tersebut.
Saya kira demikian saja Bu, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik. Pak Soepri.
F-P GERINDRA (Ir. H. SOEPRIYATNO):
Terimakasih.
Bu Menteri cuma satu aja tadi menambah dari teman saya. Tadi
masalah pembangunan rumah sakit Bu, sistem KPBU di Sidoarjo Krian. Ini
SILPAnya mereka ini di Kabupaten Sidoarjo 1 Triliun 300 Miliar. Bangun rumah
sakit cuma 350 Miliar. Iya sistem KPBU dia harus dikerjakan oleh kontraktor
investor 4 apa empat institusi, bukan hanya BUMN ada swastanya juga.
Bayarnya 10 tahun, bangun cuma 350 Milyar, bayarnya 2 Triliun selama 10
tahun. Kemudian operasional yang mengerjakan adalah yang kontraktor ini Bu
yang 4, 4 intitusi ini. Ada ada BUMNnya juga, ada swastanya juga.
Nah tahun pertama, mereka mengajukan biaya operasional 80 Miliar.
Nah kalau misalnya apa namanya operasional cuma setahun pertama cuma
20 Milyar, APBD juga yang tekor 60 Miliar. Ini perampokan Bu. Ya belum lagi
pengerjaannya 350 Miliar. Cuma 2 lantai itu juga nggak bener. Jadi minta tolong
ini ini katanya dibawah Kementerian Keuangan ini KPBU di rumah sakit di
Sidoarjo itu. Saya telepon BPK Jawa Timur ini, kenapa kok Sidoarjo ini dapat
WTP terus. Kemudian saya telepon BPKP suruh periksa, bener nggak ini
sistem KPBU ini. Kalau nggak, repot ini saya, saya bilang ini perampokan ini.
Nggak lama kemudian belum ada 1 minggu, Bupatinya di OTT KPK Bu. Jadi
nggak tahu ini masih berjalan apa tidak ini KPBUnya. Tapi ini perampokan yang
terjadi di daerah ini. Yang daerah lain kesulitan, daerah lain surplusnya bukan
main tapi perampokannya luar biasa. Tapi saya bersyukur Bu, Bupatinya kena
OTT KPK sejak seminggu setelah itu.
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Makasih Bu.
KETUA RAPAT:
Baik.
Demikianlah tadi Bu pertanyaan pendalaman dari Anggota Komisi XI.
Kami persilakan Ibu untuk memberikan jawaban tapi kita selesai jam 17.15 kirakira Bu. Jadi di highllight sisanya mungkin dengan tertulis, kemudian kita masuk
ke Kesimpulan, Silakan Bu.
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Terima kasih Pimpinan.
Pak Rahmat Gobel, selamat datang.
Bapak dan Ibu sekalian para Anggota yang sudah menyampaikan
pertanyaan yang kami kumpulkan semenjak tanggal 28 kemarin.
Kami mungkin di dalam kesempatan ini karena kemarin juga banyak
yang meminta jawabannya lebih tertulis, sehingga juga ada data fakta dan juga
bisa dipakai. Jadi kami juga akan mempersiapkan dalam waktu yang biasanya
diberikan satu minggu. Jadi kita akan siapkan hal itu. Hanya mungkin di dalam
kesempatan sore hari ini untuk mengembalikan lagi di dalam topik mengenai
APBN 2019 dan 2020 karena tadi juga nampaknya banyak para Anggota
sesudah bertemu KADIN dan Apindo menyampaikan terutama pada aspek
APBN 2020, pelaksanaannya apakah ini akan mengganggu kondisi ekonomi
terutama para pengusaha tersebut.
Untuk seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi XI yang pastinya sudah
memahami yang disebut siklus APBN, tapi saya mengambil risiko karena juga
banyak Anggota dari Komisi XI yang masih relatif baru sehingga mungkin untuk
bisa mengetahui sebuah APBN itu sebuah dokumen Undang-Undang, yang
disusun T minus satu. Jadinya kalau kita bicara tentang 2020 proses
pembuatan Undang-Undang APBN itu sudah mulai dari 2019. Dan persis yang
dikatakan Pak Melki tadi ini adalah dokumen hasil proses politik. Jadi di satu
sisi kami memulainya dengan Bappenas, biasanya dengan mencoba seteknokratik mungkin, yaitu diturunkan dari apa yang Bapak Presiden sebagai
terpilih memiliki prioritas ini termasuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,
indeks manusia, indeks kualitas manusia, pemerataan, kesempatan kerja, dan
juga target-target, output, outcome yang dilakukan atau disampaikan oleh
seluruh Kementerian Lembaga.
Saya mungkin sedikit mengingatkan bahwa rezim keuangan negara
yang kita miliki adalah bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara
adalah menjalankan fungsi sebagai pemegang kewenangan keuangan negara
dari Presiden. Namun dari sisi Kementerian Lembaga dan Daerah, mereka juga
mendapatkan apa yang disebut fungsi atau kewenangan tugas sebagai
pengelola keuangan negara sebagai pengguna. Jadi dalam hal ini kami
sebagai Menteri Keuangan itu punya banyak fungsi sebagai Bendahara Umum
Negara makanya kami memegang BA 15 sebagai Kementerian Keuangan,
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kami memegang Bendahara Umum Negara accountnya itu bukan account
subsidi yang yang memang tidak di di atribusikan kepada masing-masing KL
dan kemudian kami mengelola pembiayaan atau tadi ada yang disampaikan
jangan menggunakan kata pembiayaan tapi utang, tapi memang itu namanya
pembiayaan Pak, utang bagian dari pembiayaan jadi fungsi below the line itu
namanya pembiayaan di dalam terminologi yang digunakan seluruh dunia gitu
jadi itu namanya financing. Jadi bukan kami mau melakukan sedikit kamuflase
Pak mengenai hal ini.
Nah, karena ini adalah T minus 1 kami memulai dengan pokok-pokok
kebijakan fiskal kita bicarakan di Komisi XI, kita bicara asumsi makro, Komisi
XI akan melihat semua growth, inflasi, nilai tukar, kemudian kalau kita bicara
tentang nilai tukar, Bank Indonesia yang bicara, inflasi beliau yang bicara juga,
kalau kita bicara lifting minyak, harga minyak itu di Komisi VII. Kemudian hasil
ini kita bawa ke Badan Anggaran. Nah ini proses politik berjalan di Komisi dan
Badan Anggaran. Jadi kami hanya ingin menyampaikan tidak untuk
menghindarkan tapi ini memang yang disebut dokumen politik dari seluruh
proses politik antara Pemerintah yang mengajukan usulan APBN dan DPR
yang memiliki Hak Budget. Itu yang dilakukan. Nah di dalam konteks inilah
kemudian muncul APBN yang disepakati. Ada target penerimaan negara yang
kita sebutkan dari sisi penerimaan itu namanya target, proyeksi. Sedangkan
dari sisi belanja adalah komitmen karena kalau begitu sudah di alokasi
Kementerian X mendapatkan berapa triliun, katakanlah seperti Menteri
Pertahanan dapat 132 Triliun. Saya bicara begitu bukan karena Pak Supriyanto
di sini gitu, tapi itu yang terbesar itu udah merupakan komitmen. Kemudian
yang ke 2 terbesar PUPR.
F-P GERINDRA (Ir. H. SOEPRIYATNO):
NKRI harga mati Bu harus kita urus kedaulatan dong.
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Setuju Pak, setuju tapi ini hanya untuk menyampaikan bahwa itulah
yang sebelah belanja itu komitmen. Dan bahkan di dalam Belanja termasuk
Subsidi itu berdasarkan parameter dan parameter itu didiskusikan dengan
Komisi terkait dan dengan Badan Anggaran. Ini supaya tadi karena ada yang
menanyakan tentang elpiji, mengenai tadi harga listrik dan yang lain-lain. Di
dalam menetapkan berapa subsidi yang akan kita alokasikan di dalam UndangUndang APBN disebutkan ada pembahasan di komisi, Menteri ESDM bicara
dengan Komisi VII, kemudian dibawa ke Badan Anggaran mungkin Badan
Anggaran menerima, mungkin juga ada yang berubah. Di situ kemudian
muncul di dalam Undang-Undang APBN akan terlihat berapa subsidi LPG
untuk siapa, di situ ditulis kan tadi seperti peta untuk subsidi pupuk adalah untuk
petani di bawah 2 hektar. Untuk elpiji 3 kilo seharusnya ada kriteria penerima,
untuk yang subsidi listrik untuk yang 450 VA dan 900 VA yang keluarga tidak
mampu. Karena ada yang 900 VA keluarga yang mampu. Di situlah kemudian
disampaikan bagaimana memilah yang keluarga mampu dan tidak mampu.
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Pasti keputusan politik dalam Undang-Undang APBN memberikan
implikasi luas dan di sinilah letaknya bicara dengan DPR yang sebagai wakil
rakyat bicara semua segi. Ada bicara tentang NKRI harga mati, ada masalah
ekonomi, ada masalah keseimbangan, ada masalah keadilan, ada masalah
membantu orang sakit, semuanya kan masuk di situ. Jadi kalau Bapak dan Ibu
sekalian tadi menyampaikan.. saya sebetulnya juga sama sekali tidak pernah
mencari titel menjadi Menteri Keuangan terbaik, saya hanya menjalankan tugas
sebagai Menteri Keuangan.
Di sini kami menyiapkan dokumen anggaran sesuai prioritas dan visi
politiknya Presiden terpilih, kemudian kami menjaganya dalam proses politik
dengan DPR dan sesudah dijalankan kami tahu bahwa APBN ini pasti punya
deviasi. Bahkan yang sudah alokasi anggaran saja komitmen aja ternyata
Kementerian Lembaga tidak selalu bisa membelanjakan. Seperti yang tadi
disampaikan oleh siapa saja tadi Pak Misbakhun dan yang lain-lain.
F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):
Interupsi Ketua kepada Ibu Sri Mulyani, ini saya bukan mengajari tapi
saya mengingatkan.. Dulu periode lalu ada namanya Pak Bambang
Brodjonegoro, Menteri Keuangan, ini ada Dirjen-dirjennya ikut. Ketika kami
sudah bertanya Bu dia catat seperti Ibu itu catat. Ketika sudah selesai
dipaparkan giliran Pak Bambang itu menyampaikan jawaban, disebut satu
persatu Bu. Pak Misbakhun tadi tanya ini, begini lho jawabannya. Nah gitu,
setelah itu Pak Ketua nanya ini dijawab Bu. Kalau ini kan ngambang Bu, siapa
yang dijawab punya siapa nih gitu. Maksud saya tolong ya substansinya Bu
orang per orang walaupun enggak panjang dijawab Bu biar kami dengar gitu.
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Terima kasih Pak Rudi.
Kami akan mencoba melakukan itu tapi karena tadi mengingat waktunya
sampai jam 5.15 dan kalau saya melakukan atribusi satu-satu mungkin juga
akan menjadi sangat lama sehingga saya mencoba untuk mengambil posisi
strategis menceritakan frame worknya dulu dan sesuai dengan arahan dari
Pimpinan sebelumnya dan permintaan banyak Anggota untuk diberikan
jawaban tertulis yang kami nanti akan melakukan atribusi. Pak Rudi bertanya
apa, Pak Misbakhun apa, Pak Andreas apa, Pak Soepri apa itu akan saya
sampaikan.
Jadi kalau mohon izin kalau boleh meneruskan bukan karena berniat
untuk mengambang tapi masalah taktik waktu saja karena Pimpinan
menyampaikan jam 5.15 dan memang kami akan bertemu dengan Ketua DPR
jam 05.30.
Jadi kembali ke tadi jadi di dalam dokumen APBN memang kemudian
sesudah diketok dan disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang kami sebagai
Bendahara Negara memahami, pasti akan ada resiko deviasi ini. Nah tadi yang
disampaikan Pak Melki kita harus memberikan signal kepada seluruhnya, kita
satu sisi bukan bahwa kemudian Undang-Undang menjadi sesuatu yang

- 39 -

dokumen mati, kita kemudian berikhtiar. Nah waktu dia sudah diputuskan
seperti tahun 2020, target penerimaan sekian, namun ternyata di 2019 situasi
ekonomi menyebabkan baselinenya turun pasti akan menimbulkan tadi reaksi
dari Apindo, Kadin, oh ini Menteri Keuangan untuk 2020 akan mengejar-ngejar
pajak karena targetnya menjadi di atas 20% dengan baseline yang lebih
rendah.
Di sinilah letak kami harus membuat suatu judgement dalam artian bagi
Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai serta PNBP mereka harus tetap
mencoba mencari potensi penerimaan pajak memang yang sesuai yang diatur
dengan Undang-Undang dalam hal ini. Namun kita juga tahu kalau memang
wajib pajaknya dalam situasi-situasi sulit ya jangan di cari-cari masalah seolaholah diperiksa lagi dan segala macam karena kalau kita lihat suasananya lagi
melemah dan semua pemeriksaan kita lepas untuk melakukan secara intensif,
makin saja akan muncul.
Jadi jadi dalam hal ini kami juga akan mencoba, oke kita akan lakukan
dan itu kita lakukan semuanya secara cukup calculated. Seperti kami
melakukan restitusi dipercepat karena kita menganggap itu penting untuk
perusahaan punya space dan banyak pengusaha mengatakan terima kasih
belum pernah sebelumnya bahwa mereka mendapatkan restitusi cepat, nggak
pernah, nggak perlu minta minta. Namun memang begitu kita lihat 6 bulan
kenaikan yang sangat besar atau hampir 1 tahun ini mulai menimbulkan alarm.
Saya mengatakan ada nggak kemungkinan ini abuse. Sehingga memang Pak
Misbakhun mengatakan bulan Oktober itu kita udah rem bukan untuk ijon tapi
saya menganggap ini kok ratenya tinggi banget. Padahal penerimaan kita dari
sisi PPN segala macam rasanya nggak jalan. Berarti ini nggak ketemu kan
kalau orang restitusi kan karena memang dia melakukan sesuatu di mana
kemudian pajak masukannya dia bisa restitusi karena tadi sudah melakukan
pekerjaannya. Tapi kalau PPN nya sendiri enggak pick up tapi kemudian
restitusi tinggi, ini apa gitu kan. Jadi kami sebagai pengelola keuangan negara
yang melakukan itu terus-menerus melihat risiko, kesempatan, memperkuat
sistem.
Mungkin ini untuk bisa menjawab secara umum tapi Pak Rudi tadi
sampaikan sebagai kami akan menyampaikan secara satu demi satu.
Jadi dalam penerimaan pajak, kami akan terus berusaha karena tax ratio
di Indonesia masih rendah. Jadi mau diapa-apa kan saja Indonesia tidak bisa
bangga bahwa tax ratio rendah. Namun kalau kita mau mencari tax ratio tinggi
itu ibaratnya yang sudah ada di dalam kelas atau bilangnya kebun binatang
berburu di kebun binatang ini nggak adil. Makanya kita cari tax base lebih besar
itu termasuk menggunakan tax amnesty, informasi yang kita miliki dan yang
lain-lain. Nanti kami akan membahas mengenai masalah tadi PPATK, illegal
(suara tidak jelas) financing dan yang lain-lain, bagaimana kita menggunakan
Undang-Undang Tax Amnesty, informasi yang kita miliki dan bagaimana kita
mencoba mengakses informasi dari perbankan dan keuangan, itu kita bisa
sampaikan.
Kenapa selama ini kami tidak membuat berita besar mengenai itu? Ya
karena kami tidak ingin mengganggu sentimen yang lagi lemah gitu. Kalaupun
kita mau melakukan periksa, kita periksa aja. Kalau ada orang yang kemudian
tiba-tiba harus di cekal ya kita cekal aja. Kalau kita punya tahu bahwa dia punya
uang dia harus bayar, ya dia harus bayar aja. Tapi kami nggak pernah membuat
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cerita, pokoknya aku mulai hari ini kami akan mengejar itu. Ini adalah bagian
dari tadi manajemen confidence kalau boleh dikatakan. Itu yang kami bisa
sampaikan.
Nah mengenai hal inilah kami akan terus menggunakan APBN di dalam
rangka berbagai macam apa instrumen yang secara Undang-Undang
Keuangan Negara memang dia punya 3 fungsi stabilisasi, alokasi, dan
distribusi. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak siapa tadi mengenai antara pegawai
honorer versus Jiwasraya gitu, itu pertanyaan alokasi rate off itu adalah
pertanyaan bisa phylosophycal, bisa political bisa betul-betul keuangan
pilihannya. Kalau kita punya space ya akan kita lakukan namun masing-masing
punya (suara tidak jelas)nya atau punya nilainya sendiri harus kita lihat.
Pegawai honorer kita coba take care setiap kali kita rekrut menjelang pemilu
kita biasanya rekrut lagi, supaya walaupun mungkin kualitasnya agak di bawah
kita turunkan sedikit seperti itu Pak. Jadi moga-moga tidak jadi Menteri
Keuangan terbalik Pak, bener-bener terbaik gitu ya Pak ya. Karena memang
kita tujuannya ya begitu policy kita akan terus dengarkan. Jadi selalu ada trade
off. Kalau kita pengen straight yang masuk ASN dan P3K harus kualitasnya
tinggi, maka yang ini nggak bisa masuk. Rasa kemanusiaan muncul. Tapi kalau
kita turunkan ya berarti kita mengambil konsekuensi yang masuk ASN
kualitasnya lebih rendah, itu konsekuensi seperti ini yang menjadi pilihanpilihan policy kita. Dan biasanya itu adalah pilihan politik. Kami sebagai Menteri
Keuangan mencoba mengadministrasikan supaya jangan sampai deviate jauh.
Nanti kalau kita compromise sampai apa paling bawah kriterianya kan nggak
lucu gitu. Jadinya ASN-nya diisi yang tadi sampaikan Pak Soepri itu ya garbage
in ya garbage out gitu. Jangan kaget nanti kalau jadi garbage out beneran gitu.
Jadi ini adalah suatu pilihan-pilihan policy yang harus kita lakukan.
Kami sangat berterima kasih berbagai masukan tadi mengenai subsidi
pupuk, mengenai masalah KPR tadi yang disampaikan dan berbagai masukanmasukan mengenai tata kelola untuk PNBP yang nanti kami juga akan jawab
secara tertulis. Ini yang disampaikan dari berbagai penanya dari kemarin.
Pak Rudi menanyakan DAU, DAK yang realisasi yang mengendap
rekening mungkin saya jawab sedikit karena ini juga ada beberapa pertanyaan
tadi. SILPA di perbankan daerah. Memang kami sekarang terus bekerjasama
dengan BI karena kami tidak melakukan atribusi mengenai daerah mana punya
account di mana, tapi kami tahu ada rekening-rekening di Pemerintah di
beberapa. Contohnya tahun 2015 itu SILPA biasanya naik turun naik dan turun
lagi gitu Pak. Di dalam satu tahun itu tergantung bulannya, 2015 awal tahun
168 Triliun waktu Desember posisinya tinggal 99 Triliun. Oh berarti ini dipakai
gitu, tapi tahun 2019 kemaren posisi awal 153 Triliun, posisi akhirnya 101
Triliun. Jadi ya kira-kira ada sekitar 50 Triliun yang bergerak tapi ada sekitar
100 Triliun yang stay gitu. Ada memang Daerah yang memang surplus dan
mereka tidak melakukan. Ada Daerah yang memang ya kita karena formulasi
DAU itu tadi disebutkan 26% dari PDN tadi siapa yang menanyakan tentang
PDN itu. Undang-undang berapa tadi ya Undang-Undang 33 itu ya, kami waktu
membuat Undang-Undang itu Bapak kami menyampaikan, oke kalau DAU
harus dihitung berdasarkan Formula 26 kita juga happy. Namun apa yang
terjadi waktu kita asumsikan harganya 70 dolar ICP kursnya 15.000, kita bilang
PDN kita, pendapatan dalam negeri neto kita katakan x rupiah, terus dibuatlah
DAU, DAUnya katakanlah 450 Triliun gitu. Tiba-tiba pendapatan dalam negeri
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neto kita turun karena tadi harga minyak turun dan segala macam. Daerah kan
harus diturunkan DAUnya, nggak bisa Pak. Mereka bereaksi lapor semuanya
ke Presiden kemudian wah jangan dibuat dinamis formulanya. Lah kalau
enggak dinamis berarti Menteri Keuangan mengambil risiko kalau naik happy,
kalau turun kita yang nggak happy sendirian gitu.
F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):
Bu eh Pak izin.
Bu kalau bersisa DAU itu Peraturan Pemerintahnya sanksi nya apa?
Jadi kalau seperti itu tak ada sanksi enak saja mereka waduh kita bungakan
duit nih atau nanti luncuran gitu. Gimana itu kan tidak mampu mengelola uang
kenapa tidak dibuat sanksinya dengan PPnya PMK Ibu gitu?
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Ya masing-masing sendiri kalau DAU itu kan block grand Pak jadi
memang ya itu ditransfer langsung secara block Pak. Jadi kemampuan kita
untuk ke situ saja sekarang kita coba dengan PMK Pak Rudi. Umpamanya dia
harus dibayar gaji, kita minta supaya dalam hal itu anggaran untuk pendidikan
nggak boleh kurang, anggaran untuk kesehatan, anggaran untuk infrastruktur
dasar. Kita membuat PMK untuk meregulate tapi di sana di daerah juga ada
proses politiknya untuk APBD itu Pak. Kalau DAK kami masih punya lebih-lebih
cengkeramannya lebih dalam karena pencairannya harus berdasarkan
realisasi. Dana Desa juga kami mencoba melakukan untuk sampai kepada hal
itu. Jadi tergantung instrumennya. Seperti Dana Otsus kami agak enggak
punya karena ya sudah ditransfer itu di Daerah masing-masing Pak. Jadi
memang kita instrumen transfer itu mungkin ini merupakan bagian yang perlu
dievaluasi bersama oleh kita semuanya.
F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):
Pak, saya izin interupsi Pak Ketua.
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):
Bu, setelah sebagian besar jawaban dan saya berusaha ada satu
pertanyaan yang saya perlu mendapat straight stretching dari Ibu. Saya berapa
kali menanyakan mengenai kenapa desain APBN kita itu begitu berbicara
tentang kredibilitas itu yang paling ditekankan itu defisit yang kecil, dan kita
tidak bisa mengkontrol defisit yang kecil itu. Ini selalu saya tanyakan Bu berkalikali. Ini bukan pertama kali saya menanyakan itu, ada konsep apa di balik itu?
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Kemudian mengapa target pajak itu selalu didasarkan kepada bukan
realisasi pertumbuhannya tapi kemudian kepada.. coba, lah saya ingin melihat
sementara kita tidak mempunyai ruang fleksibilitas, soal itu. Soal apa APBNP
dan sebagainya. Dan kita sekarang menjadi pertanyaan saya adalah ini
desainnya apa, filosofinya di mana. Kita tahu semua Bu ini adalah masalah
politik. It is politic. Nah politik di sananya itu kan kita bicarakan secara terbuka.
Kenapa kita kemudian membicarakan itu ada sisi politiknya dan ada sisi
teknikalnya. Itu politik menari anu menafikan teknikal nya itu membuat kita
kehilangan rasionalitas. Kita kehilangan kehilangan sisi-sisi yang membawa
konstruksi berpikir kita. Contoh sederhana tadi makanya saya tanyakan, ketika
penerimaan pajak itu cuma tumbuh 1,7 sementara targetnya berikutnya itu
adalah lebih dari 20% ini apa? Dan ini akan menimbulkan risiko berikutnya nanti
yaitu melebarnya defisit yang kita sudah targetkan untuk menjadi kecil. Lah ini
Bu yang harus menjadi kekuatan kita. Karena apa, risikonya ini adalah kita di
samping mempunyai defisit dari APBN yang kita targetkan, kita tidak boleh
kemudian mengabsorpsi tekanan dari penerimaan pajak. Kemudian kita tidak
boleh lagi mengabsorp tekanan yang terjadi di 2019 yaitu tekanan kesalahan
kita menentukan nilai tukar. Kita berdebat panjang saya ingat Pak ya sama Pak
Andreas berdebat sangat panjang soal 15.000 asumsi makro nilai tukar pada
saat 2019 itu. Lah saya ingin tahu gitu Pak, apa strengthness yang bisa kasih
pemantik jawaban yang saya bisa menerima secara rasional.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik Bu mungkin kalau bisa dipersingkat Bu.
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Baik Pak.
KETUA RAPAT:
Karena kita harus masuk ke Kesimpulan.
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Mungkin kalau dari sisi bukan filosofi Pak Misbakhun. Kalau kita lihat
struktur APBN yang sehat dalam arti sustainabilitas dalam jangka panjang, kita
akan membuat supaya strukturnya itu primary balance tidak boleh negatif.
Minimal 0, primary balance bukan defisit total karena ini menggambarkan
apakah APBN memiliki ability untuk membiayai seluruh operasional negara
tersebut tanpa dia harus berutang. Sementara kalau utang itu dipakai untuk
investasi itu kan berarti capital spending. Makanya total defisit dengan primary
balance itu menjadi bahan untuk kita menetapkan, sementara primary balance
kita itu mudah defisit karena penerimaan pajak terbatas. Sedangkan alokasi
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yang sudah pasti seperti belanja gaji, termasuk bayar bunga utang dan yang
lain-lain itu menjadi bagian belanja yang juga sudah pasti. Di situlah desainnya
tadi kalau boleh dikatakan. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang tapi bukan
karena saya menghindar yang ditanyakan oleh Pak Misbakhun.
Mungkin untuk klarifikasi juga Pak Misbakhun kan APBN diketok bulan
Oktober, padahal Tahun Anggaran T minus 1 itu sampai Desember. Jadi pasti
memang akan ada deskripensi. Waktu kita membahas antara bulan Agustus
sampai dengan Oktober itu di situlah kemudian akan muncul waktu 2018 Pak
Misbakhun ingat sekali, waktu itu kurs kita melemah sangat kuat makanya kita
muncul dengan 15.000. Dikoreksi dari dokumen awal karena memang waktu
itu BI juga merasa oke 15.000 dianggap merefleksikan situasi itu. Eh kemudian
2019 karena suku bunga nggak jadi naik tiba-tiba menguat menjadi 14.400. Itu
kan sesuatu BI pun sebagai otoritas moneter juga nggak melihat ini akan terjadi
karena Donald Trump marah-marahin sama Federal Reserve, Federal
Reservenya berhenti terus dia balik, begitu balik berubah semuanya kursnya
Pak. Jadi iya iya begitu kita mengelola gitu Pak. Jadi di dalam konteks inilah
APBN diketok Agustus disampaikan ke DPR tanggal 16 Agustus oleh Bapak
Presiden, kita diskusikan 3 bulan dengan seluruh informasi terkini yang kita
miliki waktu itu dengan asessment terbaik, namun seperti Pak Melki sampaikan
ini dokumen politik juga. Jadi ada kadang-kadang kita tahu yang terbaik di sini
tapi pilihan politiknya di sini. Itu kan biasa ya kita juga harus terima itu. Jadi
itulah yang kami sampaikan.
Nah jadi waktu dia sudah diketok kemudian turn out to be different
berubah ini yang kemudian harus kita kelola perbedaannya itu. Saya tahu ada
mekanisme APBNP dan kami mencoba juga …(rekaman terputus).. perlu
perubahan kalau perubahannya itu hanya karena asumsi itu. Kemudian, wah
kalau APBNP asumsi dan ternyata asumsinya ini lebih rendah, most likely saya
mungkin akan mengusulkan dipotong Anggaran semua KL kita nggak mau
malahan wong ini kita lagi jagain ekonominya lagi tumbuh gitu kan. Kecuali
kalau terjadi upside gitu ini sesuatu yang kalau katakanlah seperti 2019
kemarin pada bulan Juli-Agustus kami udah tahu ini akan shortfall jadi kalaupun
saya mau membuat APBNP saya malah khawatir akan memberikan signal kita
akan ada shortfall berarti Menteri Keuangan mungkin akan melakukan tindakan
untuk menjaga APBNnya itu. Nah ini berhubungan dengan tadi target defisit,
defisitnya sendiri awalnya kita kepengen APBN sehat yaitu primary balance
mendekati 0. Namun kalau situasi ternyata ekonomi sangat tertekan, kita bisa
membuat deviasi itu selama trajectory medium turnnya tetep bagus. Inilah yang
disebutkan maka pilihan 1 tahun dengan trajectory adalah dua hal yang
berbeda.
Kami di dalam berkomunikasi ke politik seperti ke DPR dengan waktu
saya bicara dengan para bound holder itu harus tetap konsisten walaupun yang
ini adalah forum politik yang sana adalah forum orang yang pegang surat utang
kita. Itulah yang menyebabkan kita semuanya, saya dalam hal ini konsisten
kalau bicara seperti ini ada media, ada politik, ada juga mereka yang benarbenar pegang surat utang kita dan mereka kan lihat, belum rating agency dan
yang lain-lain mereka semua menilai kita. Jadi itu yang kami coba untuk jaga
apa yang disebut kredibilitas, kredibilitasnya tadi. Makanya walaupun ada
deviasi kami masih bisa menjelaskan ke bound holder ini deviasinya karena
penerimaan pajak kita turunnya di sebelah ini, di sektor ini kami bisa dan
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mereka bisa menerima. Itu yang kami lakukan. Tapi walaupun penerimaan
short pilihan kita, apakah Belanjanya akan dikurangi, atau kita biarkan. Kan itu
pilihan policy. Karena kita ingin menjadi counter cyclical kita biarkan gitu Pak
dengan konsekuensi defisitnya menjadi lebih lebar. Karena itu memang
mekanisme counter cyclical yang disebut fungsi stabilisasi itu seperti itu.
Mungkin itu yang sedikit mungkin lebih mengambil waktu.
Bapak Pimpinan, kemarin banyak sekali pertanyaan mengenai barang
kena cukai. Bea Cukai sudah membuat studi mengenai barang kena cukai dan
kami akan sampaikan kepada seluruh para Anggota. Namun kami juga kalau
boleh meminta Kesimpulan terkait cukai plastik Pimpinan karena kita sudah
diskusi waktu itu dan sampai hari ini kami belum mendapatkan Kesimpulan.
Menurut saya itu perlu sekali untuk mendapatkan kepastian. Namun untuk
barang-barang kena cukai yang lain kita nanti akan bisa karena sesuai dengan
mekanisme yang diatur di undang-undang kita akan mendiskusikan dengan
Komisi XI.
Mungkin untuk sementara kalau boleh itu dulu Bapak Pimpinan,
mengenai omnibus law dan lain-lain kami tentu akan membahasnya (sesi
tersendirilah nanti) nanti tersendiri betul. Jadi kami mohon izin kalau untuk yang
omnibus law tapi saya berterima kasih signalnya kayaknya akan mendapatkan
dukungan dari Komisi XI. Moga-moga itu akan terus terjaga, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik.
Langsung ke Kesimpulan. Silakan Sekretariat kita udah lebih dari 5
menit, jadi tinggal waktu 3 menit, Ibu untuk ke Ketua DPR karena 3 menit jadi
3 saja Kesimpulannya. 1 Kesimpulan 1 menit.
Pak Fauzi ada Pak Rahmat Gobel, jadi kelihatan baik sekali ini Pak
Rahmat, Kapoksinya Nasdem ini top udah.
Baik.
1. Kementerian..
Rancangan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Menteri
Keuangan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020
Kamis 30 Januari 2020
Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati:
1. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk meningkatkan efektifitas
kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi pada Tahun 2020 dengan tetap menjaga terkait
pembangunan yang telah ditetapkan.
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Bisa disetujui? Setuju. Dari Pemerintah? Setuju ya? 1 Setuju.
(RAPAT : SETUJU)
2. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap kredibel.
Setuju? Setuju ya. Pak Rudi? Setuju Bu?
(RAPAT : SETUJU)
3. Kementerian Keuangan memberikan jawaban tertulis maksimal 7 hari kerja
atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI
pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan pada
tanggal 28 dan 30 Januari 2020.
Setuju? Setuju.
(RAPAT : SETUJU)
Baik dengan demikian kita sepakati bersama 3 Kesimpulan ini dan
dengan mengucapkan Hamdalah kita tutup Rapat Kerja pada hari ini dengan
Menteri Keuangan. Silakan closing statement Bu.
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Terimakasih Pimpinan.
Saya tetap akan berharap di dalam jawaban tertulis saya mengenai
cukai tentu juga bisa disisipkan Kesimpulan mengenai hal itu. Jadi apakah
Pimpinan akan menambahkan dengan jawaban dari Kementerian Keuangan
mengenai masalah cukai maka rapat diselesaikan di samping seperti itu
Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Oh ditambahkannya yang cukai kan Ibu kan belum beri belum berikan
belum berikan ini.
MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):
Kita sudah menyampaikan bahan-bahannya tapi ya kami berharap untuk
ada Kesimpulan dari…
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F-P NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):
Ya nggak bisa Bu, ya karena yang sini aja yang kita bahas sesuai
dengan undangan Bu, kecuali Ibu ada undangan yang berikutnya sesuai
dengan undangan awal aja Ketua. Kalau mau sub judul next berikutnya saja.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Ya mungkin nanti, Ibu belum berikan presentasi, juga banyak Anggota
yang baru, soalnya belum mengikuti Bu ya.
Baik, dengan demikian mengucapkan Hamdalah kita tutup Rapat Kerja
dengan Menteri Keuangan pada sore hari ini.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.23 WIB)
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