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Siaran Pers 
 

Tiga Alasan RAPBN 2014 Akan Gagal Selamatkan 
Ekonomi Indonesia 

 
Melemahnya  nilai tukar Rupiah, menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. 
RAPBN 2014, sebagai salah satu instrumen ekonomi yang bisa digunakan mengatasi ini, 
nampaknya tidak akan mampu berbuat banyak. Berdasarkan kajian FITRA, postur 
RAPBN 2014 tidak akan mampu meredam persoalan ekonomi terkini, dengan alasan 
sebagai berikut : 
 
1. BELANJA MODAL MINIM DAN TIDAK EFEKTIF, RATA-RATA 5% BELANJA MODAL 

KEMENTERIAN LEMBAGA DIALOKASIKAN UNTUK KENDARAAN DINAS.Postur 
Belanja RAPBN 2014 masih mengutamakan kepentingan birokrasi. Belanja modal 
yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hanya meningkat Rp 13 
trilyun atau 7% dari Rp  102 trilyun pada APBNP 2013 menjadi Rp 205,8 trilyun 
pada RAPBN 2014. Sementara belanja pegawai pada RAPBN 2014 mencapai Rp 
276,6 trilyun  atau  meningkat hingga Rp 43,5 trilyun atau 3 kali lipatdari 
peningkatan belanja modal. 
 
Rendahnya belanja modal, juga diperparah dengan alokasi belanja modal yang tidak 
efektif. Hasil penelusuran terhadap 23RKA-KLpada RAPBN 2014 ditemukan rata-
rata 5% belanja modal dialokasikan untuk kendaraan dinas. Bahkan, di 
Kementerian Pertanian, mengalokasikan Rp 35,9 Milyaratau 7% dari belanja modal 
sebesar Rp 549,4 Milyar, untuk pengadaan 1.074 unit kendaraan dinas.Begitu juga 
di Kemeterian Kehutanan yang mengalokasikan Rp 20,6 Milyar untuk pembelian 
209 unit kendaraan dinas.  
 
Hal ini jelas-jelas tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini 
sangat membutuhkan stimulus fiskal dari APBN, bertentangan dengan semangat 
penghematan BBM dan pengadaan yang rawan bocor1. Persoalannya, pengadaan 
kendaraan dinas juga telah dilakukan pada tahunsebelumnya, tanpa disertai audit 
asset kendaraan dinas.Pada tahun 2013 Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp 
260 Milyar untuk pengadaan 5.188 unit kendaraan dinas.Pengadaan kendaraan 
dinas hanya buang-buang anggaran…!!! 

 
2. PENYERAPAN ANGGARAN LAMBAN. Belanja modal bukan saja minim dan tidak 

efektif, namun juga merupakan belanja yang paling rendah penyerapannya, per 
Agustus 2013 baru terserap 31%. Secara total belanja Negara baru terserap 54,8% 
atau masih Rp 780,4 trilyun sampai akhir tahun. Dengan waktu hari kerja tersisa 73 
hari sampai dengan 15 Desember, maka rata-rata belanja yang harus diserap 
pemerintah setiap harinya bisa mencapai Rp 10,6 trilyun. Persoalan penyerapan 
lamban persoalan klasik yang tidak mampu diselesaikan Pemerintah. Dengan 
menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun, jelas-jelas akan berakibat pada 
meningkatnya inflasi yang saat ini gagal dikendalikan Pemerintah, sehingga 

                                                        
1 Pengadaan Kendaraan untuk pemerintah termasuk dalam kriterian pengadaan 
barang yang bersifat khusus, yang memungkinkan dilakukan dengan penunjukan 
langsung. Pasal 37 ayat (5) Perpres No. 54/ 2010 ttg PBJ. 



memperburuk perekonomian dan menyusahkan rakyat. Berikut adalah 10 
Kementerian dengan realisasi anggaran terendah hingga 29 Juni 2013. 

 
10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran Terendah Di Semester I 2013 

No 
KEMENTERIAN 

APBNP 
(Milyar) 

Realisasi 
Smtr. I 
(milyar) 

% 

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2509,8 269,1 10,7 

2 KEMENTERIAN SOSIAL 16014,1 1873,3 11,7 
3 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17371,5 2376,6 13,7 

4 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1933,1 297,2 15,4 

5 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3739,5 580,2 15,5 

6 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4724,9 792,6 16,8 

7 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1886,8 321,4 17 

8 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 35269,3 6207,6 17,6 

9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN  DAN KEBUDAYAAN 79707,7 14265,7 17,9 

10 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2949,6 560,1 19 
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2013, Realisasi Per 29 Juni 2013 

 
3. POLITISASI ANGGARAN MENJELANG PEMILU. Ketidakmapuan RAPBN 2014 untuk 

menopang perekonomian juga akan menghadapi tantangan akan terjadinya 
politisasi anggaran menjelang Pemilu. Anggaran Negara akan sangat mungkin 
diarahkan untuk menarik simpati Pemilih atau melayani elit-elit partai politik 
tertentu dan berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran.  Hal ini  terlihat dari 
hasil penelusuran RKA-KL 2014, terdapat Rp Rp 75 Triliun anggaran bansos yang 
tersebar di 15K/L. Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2012, pengelolaan anggaran 
masih bansos masih banyak penyalahgunaan.  

 
Berdasarkan tantangan ini, sangat sulit mengharapkan RAPBN 2014 dijadikan tumpuan 
menyelamatkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, FITRA meminta 
: 

1. Moratorium pengadaan kendaraan dinas, kecuali yang bersifat pelayanan publik 
dan meningkatkan alokasi dan efektifitas belanja modal.  

2. Memangkas belanja pegawai dengan cara mengevaluasi dan menghentikan 
pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS), memperbaiki sistem Jaminan Hari 
Tua PNS yang tidak membebani APBN, dan moratorium pemberian remunerasi. 
Hal ini perlu dilakukan, untuk melihat efektivitas remunerasi dalam rangka 
reformasi birokrasi, dan merupakan bagian penyelamatan perekonomian 
Negara. 

3. Mengumumkan Kementerian/Lembaga yang lamban penyerapannya secara 
rutin, setiap bulannya dan mengawasi modus-modus menghabiskan anggaran 
menjelang akhir tahun. 

4. Membuka detail program-program Bantuan Sosial dan anggaran lain yang 
bersifat langsung ke rakyat di daerah-daerah, untuk meminimalisir agar 
anggaran tersebut benar dibutuhkan dan bukan dalam rangka menarik simpati 
Pemilih.  
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