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1. Pendahuluan 

Utang Pemerintah yang terus semakin meningkat akhir-akhir ini belum menghawatirkan karena 

masih berada dibawah ambang batas rasio defisit anggaran dan rasio utang internasional yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara Tahun 2003. Mengikuti aturan yang 

berlaku di Uni Eropa,  Undang-Undang itu membatasi jumlah tambahan utang Pemerintah untuk 

menutup defisit APBN nya sebesar 3 persen dari PDB tahunan. Batas ambang stok utang Pemerintah 

dibatasi hingga 60 persen dari PDB. Pada tahun 2018, defisit APBN baru mencapai 2,19 persen dan 

total utang negara sebesar 29.08 persen. 

Karena utang Pemerintah adalah kebanyakan bersumber dari luar negeri, keadaaan baru 

menghawatirkan jika terjadi gejolak internasional yang menganggu ekspor, meningkatkan tingkat 

suku bunga internasional dan melemahkan nilai tukar Rupiah. Agar mampu membayar kewajiban 

hutang luar negeri, Pemerintah harus memiliki surplus anggaran dan sekaligus surplus neraca 

pembayaran luar negeri karena dunia luar hanya mau menerima pembayaran hutang dalam bentuk 

valuta asing. Sebagaimana telah kita alami sendiri pada waktu krisis ekonomi tahun 1997-78, nilai 

tukar Rupiah merosot lebih dari tujuh kali lipat karena kurs Rupiah naik dari Rp 2.300 per US $ menjadi 

diatas Rp15.000. Jumlah kewajiban luar negerti yang sama dalam valuta asing, naik menjadi 7 kali lipat 

sehingga ekonomi Indonesia menjadi bangkrut.  

Boikot Uni Eropa pada minyak sawit dan penurunan komsumsi batubara karena alasan kesehatan 

dan lingkungan akan berdampak pada ekspor Indonesia. Sementara itu, Indonesia tidak mampu 

mengikuti RRC dan India untuk mengembangkan industri manufaktur padat karya guna mengangkan 

ekspor seraya menciptakan lapangan kerja. Bagi tenaga kerjanya yang berpendidikan rendah dan 

memiliki keterampilan terbatas.  Berakhirnya kebijakan moneter yang memompakan likuiditas, 

quatitative easing (QE) di negara-negara maju (Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan Jepang) telah 

meningkatkan tingkat suku bunga internasional secara perlahan. Tadinya kebijakan QE dimaksudkan 

untuk menambah modal bank dan dunia usaha yang dilanda krisis maupun mendorong kegiatan 

investasi serta perekonomian masyarakat. Pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju itu 

sekaligus mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang internasional yang tengah kita alami 

dewasa ini. 

Untuk selanjutnya makalah ini dibagi atas enam bagian. Bagian kedua membahas sejarah 

pembelanjaan APBN sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan teori pembelanjaan anggaran negara 

itu. Bagian ketiga membahas terbatasnya informasi mengenai perpanjakan. Bagian keempat 

menguraikan pembelanjaan negara sebelum tahun 1966. Bagian kelima membahas anggaran belanja 
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2 Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  
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berimbang Orde Baru. Bagian keenam membahas kebijakan anggaran Era Reformasi. Bagian ketujuh 

merupakan saran. 

2.Lintasan Sejarah Pembelanjaan APBN 

Sejak kemerdekaannya, Indonesia belum mampu untuk memobilisir sendiri penerimaan negara 

untuk mencukupi keperluan pengeluarannya sendiri. Karena rendahnya penerimaan pajak negara, 

Pemerintah menutup defisit anggarannya melalui pinjaman dalam dan luar negeri serta pencetakan 

uang berupa pinjaman dari Bank Indonesia. Penerimaan berupa pembagian keuntungan dari 

perusahaan negara (BUMN dan BUMD) hampir tidak ada. Penerimaan non pajak, seperri konsesi 

pertambangan, kehutanan dan perikanan, juga sangat rendah karena banyak yang dikorupsikan. 

Sementara itu, penjualan asset BUMN dan BUMD, hanya dilakukan secara terbatas pada saat krisis 

seperti pada saat krisis finansil tahun 1997-98. Secara politik, perusahaan negara sulit untuk dijual 

karena disebut sebagai “agent of development” untuk mengimbangi dominasi perusahaan asing 

maupun ketimpangan distribusi kekayaan dan pendapatan antar rasial di dalam negeri. 

Anggaran penerimaan dan belanja negara dapat ditulis sebagai: 

Gt.Pt + (1+i) Pt-1.Bt-1 = Pt.Tt + At.Pt + Pt.Bt + ΔM   ……………………………………………….. (1) 

Dimana: 

Pt adalah tingkat harga pada saat ini; 

Pt-1 merupakan tingkat harga pada masa lalu t-1; 

i merupakan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat ini. Untuk hutang dalanm negeri berlaku 

tingkat suku bunga dalam negeri (seperti SUN-Surat Utang Negara) dan untuk hutang luar negeri 

berlaku tingkat suku bunga internasional. Karena dalam APBN jumlah penerimaan dan pengeluaran 

untuk membayar hutang luar negeri dinyatakan dalam Rupiah maka nilainya dalam Rupiah adalah 

sama dengan pokok dan bunga hutang (dalam valuta asing) dikalikan dengan kurs mata uang yang 

berlaku; 

Gt merupakan pengeluaran negara pada saat ini; 

Tt merupakan penerimaan negara (dari pajak dan non-pajak) pada saat ini; 

At merupakan penerimaan negara pada saat ini, dari penjualan asetnya, termasuk privatisasi BUMN 

dan BUMD;  

Bt merupakan jumlah hutang negara pada saat ini, baik dari dalam maupun dari sumber luar negeri); 

Bt-1 merupakan jumlah hutang negara dimasa lalu pada saat t-1.; 

ΔM merupakan perubahan jumlah uang primer yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara waktu 

t dengan periode t-1 sebelumnya, untuk menutup defisit anggaran negara. 
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3. Informasi Keuangan Negara Yang Tertutup  
  
          Kecuali tax ratio yang sangat sumir, hampir tidak ada informasi mengenai penerimaan pajak 
Pemerintah di Indonesia, baik di Pusat maupun di daerah. Berapa jumlah pemilik NPWP nya pun tidak ada 
informasi, apalagi distribusinya menurut sektor ekonomi dan kegiatan usaha, lapangan pekerjaan, tingkat 
pendapatan dan kekayaan. Juga tidak ada informasi persebarannya menurut Provinsi. Juga tidak diketahui 
berapa diantara pemilik NPWP itu yang benar-benar membayar pajak.  Sebagian dari pemilik NPWP itu 
adalah Pegawai Negeri Sipil ataupun Anggota ABRI/POLRI yang pangkat dan gajinya terlalu rendah 
sehingga dibebaskan dari pembayaran pajak. Juga tidak ada distribusi penduduk berdasarkan jumlah 
kekayaan dan penghasilan menurut pembayaran pajak. 
 
        Selama ini Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak hanya sibuk untuk mencari informasi mengenai 
wajib pajak. Padahal informasi itu dapat diperoleh dari daftar pemilikan usaha, ijin usaha pertambangan, 
perkebunan dan perdagangan maupun kekayaan seperti rumah dan kendaraan bermotor. Melalui KTT G-
20 secara sukarela dunia membuka informasi mengenai wajib pajak negara anggota yang ada di 
negaranya. Perbankan sudah meniadakan kerahasiaan pemilik rekening bank. Karena dipaksa oleh 
masyarakat dunia, negara-negara yang tadinya tempat penyimpanan uang haram, termasuk Swiss, 
Lichtenstein dan Cayman Islands sudah membuka informasi deposito asing yang disimpan di negaranya. 
Jerman menggunakan intelejennya membuka rekening milik warga negaranya yang ada di Swiss. FBI 
Amerika Serikat membongkar korupsi yang terjadi di Kantor Pusat FIFA di Swiss. Lapotran investigasi surtat 
kabar, seperti Panama Papers, juga melaporkan tentang pemilikan rekening haram di berbagai negara, 
seperti Cayman Islands dan Panama.  
 
          Indonesia tidak punya pemimpin seperti Abubakar Ash Siddiq, Khalifah pertama setelah Rasullullah 
wafat. Tindakan pertama beliau itu adalah memerangi umat Islam yang ingkat membayar zakat dan 
memaksakan berlakunya hukum zakat untuk memupuk kas negara (Baitul Maal). Dalam Rukun Islam, 
Membayar zakat adalah setara kedudukannya dengan m engucapkan Dua Kalimah Syahadat, mendirikan 
Shalat lima waktu, berpuasa pada bukan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu ekonomi dan 
kesehatannya. Tanpa uang, tidak mungkin membantu orang miskin, mengganti karpet masjid, membayar 
administrasi pemerintahan dan memelihara angkatan bersenjata. Peningkatan keuangan negara juga 
menjadi pokok perhatian di negara-negara yang jaya, termasuk Kublai Khan, Dinasti Mughal di India, 
Dinasti Ottoman Turki maupun kerajaan besar di Eropa. Hal yang sama juga berlaku di negara yang tertib 
hukum, seperti Singapura. Sebaliknya, di Indonesia, pengelap pajak diberi amnest tanpa sanksi danl bebas 
bergaul dengan pejabat tinggi negara. 
 
       Tahun 2016 dan 2017, Pemerintah memberikan amnesti kepada wajib pajak yang ingkar memenuhi 
kewajibannya. Menurut keterangan Pemerintah, program itu sangat sukses untuk mendapatkan informasi 
tambahan mengenai asset wajib pajak sehingga negara lain ingin mempejajari dan menirunya.  Akan 
tetapi, tambahan informasi itu tidak merubah kepatuhan (compliance) terhadap undang-undang 
perpajakan. Kepatuhan pada Undang-Undang hanya dapat ditingkatkan kalau ada ancaman hukuman bagi 
pihak yang melanggarnya. Berbeda dengan negara-negara yang tertib hukum, ancaman hukum itu yang 
tidak ada di Indonesia sehingga Undang-Undang Pajak itu hanya bagaikan macan ompong yang tidak bisa 
diterapkan. 
 
          Instrumen Kebijakan Moneter setelah krisis keuangan global tahun 2003-2004 termasuk batasan 
rasio utang bank terhadap pendapatan nasabah (DTI-debt-to-income-ratio) Pembayaran bunga kredit 
untuk barang konsumsi seorang debitur, misalnya, dibatasi hingga 30 persen dari pendapatan bersih 
(disposable income). Di Singapura dan negara-negara yang sistem hukumnya tertib, besarnya pendapatan 
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debitur dibuktikan dari surat keterangan pembayaran pajak pendapatannya yang dikeluarkan oleh Ditjen 
Pajak. Instrumen moneter seperti itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena tidak adanya informasi 
mengenasi pendapatan bersih seseorang. 
 
        Dokumen APBN juga tidak memuat statistik posisi dan hutang Pemerintah, jumlah, sumber dan 
strukturnya, tingkat suku bunga, jangka waktu serta persyaratannya, hutang komersil atau hutang dari 
sumber resmi (negara donor, lembaga internasional dan regional), sumbernya dari dalam dan luar negeri.  
 
          Pemerintah juga tidak pernah menerbitkan informasi mengenai fiscal space Indonesia dan 
hubungannya dengan manajemen pengendalian hutang serta kebijakan fiskal. Fiscal space adalah 
merupakan perbedaan (gap) antara posisi jumlah hutang negara pada saat ini dengan batas ambang 
jumlah maksimum hutang yang dapat ditanggungnya. Berapa kira-kira penerimaan pajak yang dapat 
dinaikkan dan dari sumber pinjaman untuk menutup defisit anggaran tersebut.  
 
4.Pembelanjaan APBN Pra 1966 
 
          Hingga tahun 1966, Pemerintah membelanjai defisit anggaran belanjanya terutama dari pencetakan 
uang serta hibah serta pinjaman luar negeri terutama dari negara-negara Sosialis/Komunis. Sejak 
kemerdekaan, Pemerintah Pusat dan Daerah mencetak uang sendiri untuk membelanjai anggaran negara. 
Pada waktu itu, Surat Utang Negara (SUN) dijual langsung pada Bank Indonesia sebagai bank sentral. 
Untuk memudahkan transfer uang dari BI ke kas negara, pada masa Orde Lama, BI dijadikan menjadi 
bagian dari Pemerintah dan Gubernur BI dijadikan menjadi Menteri. Dengan semboyan Bank Berjuang, 
meniru sistem perbankan di negara-negara Komunis/Sosialis, semua bank-bank negara dijadikan sebagai 
bagian dari Bank Indonesia. Sementara itu, Indonesia keluar dari PBB, Bank Dunia dan IMF pada tahun 
1965. Mesjid Istiqlal, Gedung MPR/DPR dan Monumen Nasional didirikan dengan pencetakan uang itu. 
 
         Dalam berbagai periode sejak kemerdekaan, Pemerintah sering tidak membayar surat utangnya 
sehingga menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat akan janji Pemerintah. Sanering atau pemotongan 
nail uang juga seeing dilakukan seperti Gunting Syafrudin Prawiranegara tahun 1950an dan sanerinhg 
Menkeu Sumarno tahun 1966. Ini bertolak belakang dengan  di Amerika Serikat yang meliunasi semua 
surat utang negara dan tenataranya sejak jaman revolusi sehingga menimbulkan kepercayaan 
masyarakat. 
 
          Hibah dan pinjaman luar negeri diterima dalam bentuk valuta asing yang dapat digunakan untuk 
mengimpor barang dan jasa dari negara pemberi pinjaman. Jasa termasuk konsultan untuk pembangunan 
proyek pembangunan maupun konsultan untuk memberikan nasehat mengenai program pembangunan 
kepada Pemerintah. Dengan demikian, dari bantuan dan pinjaman luar negeri, negara peminjam 
mendapatakan dua jenis barang yang langka, yakni: uang dan sekaligus jasa berupa nasehat dari tenaga 
ahli dari kreditur. Jasa itu bisa berupa nasehat kebijakan sosial-ekonomi maupun cara mengoperasikan 
barang yang diterima dari negara kreditur, seperti bagaimana caranya menerbangkan dan memelihara 
pesawat tempur dari negara produsen. 
 
          Pinjaman terikat (tied aid) bisa terikat hanya untuk mengimpor barang dan jasa dari negara kreditur. 
Keterikatan itu juga bisa berupa penggunaan bantuan dan pinjaman untuk membeli barang dan jasa apa 
yang boleh dibeli. Hibah dan pinjamnan luar negeri itu adalah merupakan suntikan untuk menambah 
pendapatan nasional. Hibah dan pinjaman luar negeri itu sekaligus digunakan untuk menutup dua defisit, 
yakni defisit anggaran negara dan defisit neraca pembayaran luar negeri. Impor barang dan jasa 
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membantu stabilisasi harga-harga dan penanggulangan inflasi dalam negeri sedangkan tersedianya 
tambahan valuta asing membantu stabilitas kurs atau nilai tukar mata uang Rupiah. 
 
          Sebelum tahun 1966 politik luar negeri Indonesia lebih condong ke negara-negara berkembang, anti 
penjajahan dan modal asing serta ke negara-negara  Sosialis/Komunis Blok Timur. Selain punya 
pendapatan rendah, pasar negara-negara ini sangat kecil untuk ekspor Indonesia dan bukan merupakan 
negara kaya serta memiliki teknologi maju. Objek pariwisata Indonesia dipenuhi oleh pelancong dari dunia 
Barat dan hampir tidak ada kunjungan dari negara-negara miskin. Bahan mentah hasil pertanian dan 
pertambangan maupun hasil olahan industri manufaktur Indonesia tetap memerlukan pasar di negara-
negara Barat. Impor barang modal, termasuk generator listrik serta sarana transportasi dari negara-
negara Blok Timur memiliki teknologi yang terbelakang, boros dalam pengoperasiannya, dan cepat rusak 
sehingga mahal dan tidak dapat diandalkan. Barang konsumsi hampir tidak ada yang berasal dari negara-
negara itu. Bantuan yang monumental dari Rusia termasuk peralatan militer, Gelora Bung Karno, 
Jembatan Sei Musi dan pembangunan Kota Palangkaraya serta penanganan lahan gambut. 
 
          Pencetakan uang menimbulkan inflasi yang sangat tinggi, hyper inflation, (1966: diatas 650 persen), 
sistem ekonomi dan sosial yang tidak terurus, kekurangan bahan makanan. Keadaan semakin memburuk 
karena konfrontasi militer dengan Malaysia dan Singapura, dua negara yang merupakan pintu 
perdagangan luar negeri bagi Indonesia.  Indonesia semakin kekurangan devisa untuk dapat mengimpor 
dan mata uang Rupiah sekain merosot nilainya. Gabungan antara konflik ideologi/politik anti 
komunisme/PKI  dan kondisi ekonomi dan sosial yang memburuk tersebut telah menimbulkan 
demonstrasi mahasiswa/pelajar sehingga mengganti pemerintahan. 
 
5.Anggaran Belanja Berimbang Orde Baru 
 

Tindakan pertama Pemerintah Orde Baru yang mulai berkuasa tanggal 11 Maret 1966 adalah 

untuk membukarkan PKI dan melarang ideologi Komunisme dan  Marxisme.  Karena memerlukan pasar 

bagi ekspor dan turisme, teknologi serta hiban dan pinjaman luar negeri, Pemerintah Orde Baru 

memulihkan hubungan dengan negara-negara Barat. IGGI-Intergovermental Group on Indonesia –

didirikan pada tahun 1966 sebagai konsorsium negara-negara donor Barat yang memberikan hibah dan 

pinjaman luar negeri pada Indonesia. Pada awalnya, masing-masing sepertiga dari bantuan serta pinjaman 

untuk Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat dan Jepang. IGGI bertahan selama 32 tahun usia 

Pemerintahan Orde Baru, 1966-1998.Hubungan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia dipulihkan 

kembali sehingga membuka kembali  jalur ke pasar barang dan keuangan internasional. Pembentukan 

ASEAN pada tahun 1967 telah mengokohkan perdamaian, stabilitas politik dan keamanan di kawasan ini.  

Pemerintah menghentikan pembelanjaan defisit anggaran melalui pencetakan uang baru setelah 

adanya jaminan bahwa seluruh defisit APBN ditutup oleh bantuan dan pinjaman luar negeri dari IGGI, 

Cara pembelanjaan defisit APBN seperti ini yang disebut oleh Orde Baru sebagai anggaran berimbang. 

Hibah dan pinjaman luar negeri itu disebut sebagai penerimaan pembangunan yang hanya dapat 

digunakan untuk pembelanjaan proyek-proyek pembangunan. Dana pembelanjaan pembangunan juga 

bersumber dari tabungan pemerintah sendiri berupa sisa penerimaan pajaknya setelah dikurangi 

pengeluaran rutin. Namun, tidak semua pengeluaran anggaran pembangunan hanya untuk menambah 

barang modal. Pada hakikatnya, sebagian daripadanya adalah merupakan pengeluaran rutin seperti biaya 

perjalanan dinas dan honor penyelenggara proyek pembangunan.  
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Pemerintah Orde Baru melakukan dua tindakan untuk meghentikan pencetakan uang untuk 

menutup anggaran negara.  Tindak pertama adalah untuk memberikan status kemandiriannya kembali 

yang terpisah dari pemerintahan. Kedua, melarang BI untuk membeli langsung SUN dari Pemerintah di 

pasar primer. Nilai tukar Rupiah dapat distabilisir dengan bertambahnya persediaan devisa dari hibah 

serta bantuan luar negeri. Secara perlahan Pemerintah mengendorkan kontrolnya pada penguasaan 

valuta asing dan penetapan kurs devisa. Tadinya, semua devisa hasil ekspor dan pemasukan modal harus 

dijual ke Bank Indonesia pada tingkat kurs yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pembelian devisa juga 

dikontrol oleh Pemerintah. Mulai awal tahun 1980 an, Pemerintah menjalankan sistem devisa bebas, 

setiap orang bebas memegang valuta asing. Kurs atau nilai tukar Rupiah diserahkan kepada mekanisme 

pasar dengan kendali dari Pemerintah untuk menghindari gejolak yang membahayakan stabilitas 

perekonomian.  Sistem devisa bebas itu meniadakan distorsi ekonomi maupun korupsi. Asal punya uang, 

setiap saat orang bebas tanpa hambatan pergi Umrah, berobat ke Singapura ataupun berjudi di Genting 

Highland di Malaysia. 

Dalam jangka waktu yang sangat singkat, teknorat Orde Baru berhasil dengat cepat menurunkan 

inflasi menjadi single digit sehingga Repelita I dapat dimulai pada tanggal 1 April 1969. Ketiga sasaran 

kebijakan ekonomi makro diambil alih oleh Pemerintah Orde Baru sebagai jargon politik dan menyebutnya 

sebagai trilogi pembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. 

Ekonomi mengalami krisis tahun 1997-98 yang merupakan gabungan antara krisis perbankan dan 

krisis moneter. Penyebab utama dari krisis itu adalah akibat dari kesalahan tatacara (sequencing) 

deregulasi perbankan. Pada waktu itu tidak ada masalah fiskal karena semua defisit APBN masih dibelanjai 

oleh hibah serta pinjanan dari IGGI. Defisit neraca berjalan pada neraca pembayaran juga tidak 

menghawatirkan karena masih berada dibawah 8 persen dari PDB.  

Setelah menutup pintu selama 10 tahun sejak tahun 1988, Pemerintah membuka pintu pendirian 

bank baru dengan persyaratan modal yang sangat ringan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa juga 

diperingan dan persyaratan membuka kantor cabang. Keterbukaan itu menimbulkan munculnya lebih dari 

100 bank baru karena adanya anggapan bahwa bank adalah sama dengan tambang emas. Semjua 

konglomerat dan kroni mendirikan bank baru.   

Deregulasi perbankan tidak diikuti dengan aturan serta pemeriksaan mengenai delapan jenis 

risiko bank3. Aturan perbankan dan pemeriksaannya masih bertumpu pada aturan pada masa sistem  

serba negara (financial repression) sebelumnya. Pada masa financial repression itu, Pemerintah yang 

menetapkan pagu kredit secara rinci, arah penggunaan dan penerimanya serta tingkat suku bunganya. 

Pemerintah sekaligus menetapkan tingkat suku bunga deposito maupun pinjaman sedangkan bank sentral 

menyedikakan kredit likuiditas untuk membelanjai kredit program. Risiko kredit ditanggung oleh PT 

Askrindo, perusahaan Asuransi Kredit milik negara atau dtanggung oleh Pemerintah dan BI.  

Pada awal tahun 1990an, Pemerintah melakukan deregulasi sektor infrastruktur yang secara 

tradisionil hanya diperuntukkan pada BUMN. Muncullah pengusaha infrastruktur baru, padat modal dan 

teknologi canggih termasuk telephone, listrik dan jalan toll. Dengan pembiayaan kredit dari Bank 

                                                           
3 Ke delapan jenis risiko itu adalah: (i) credit risk; (ii) counterparty risk; (iii) liquidity or funding risk; (iv) settlements 
or payment risk; (v) market or price risk, termasuk (a) currency risk dan (b) interest rate risk; (vi) capital or gearing 
risk; (vii) operational risk dan (viii) sovereign and political risk. 
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Pembangunan Daerah setempat, keluarga berbagai Kepala Daerah menjadi pengusaha real estastes, 

perkantoran, perumahan dan kawasan industri di daerahnya.  

Setelah deregulasi, semua kroni Orde Baru menjadi pemiilk bank dan proyek infrastruktur. Karena 

tidak memiliki modal, para pemilik proyek infrastruktur tersebut meminjam kredit jangka pendek dari luar 

negeri dalam bentk valuta asing. Padahal, pada umumnya, proyek-proyek infrastruktur tersebut adalah 

merupakan investasi dalam “non traded sector”. Proyek-proyek infrastuktur tersebut hanya berorientasi 

pada pemenuhan pasar dalam negeri, bukan merupakan “traded sector” karena produknya tidak di ekspor 

dan diimpor serta tidak menghasilkan devisa. Inilah yang menimbulkan ‘double mismatches’. Ketidak 

serasian (mismatch) yang pertama adalah maturity mismatch karena hutang jangka pendek digunakan 

untuk membelanjai investasi jangka panjang.  Mismatch yang kedua adalah berupa currency mismatch 

karensa kredit mata uang asing digunakan untuk mendanai proyek yang hanya menghasilkan Rupiah. 

6. Anggaran Belanja Orde Reformasi 

        Karena berbagai alasan, IGGI bubar setelah reformasi sehingga terhenti arus pemasukan hibah dan 

pinjaman luar negeri dari sumber resmi (ODA-Official Development Aid) dengan persyaratan yang murah. 

Alasan pertama adalah adanya korupsi massive pada era pemerintahan Orde Baru. Orde Baru tergolong 

merupakan salah satu pemerintahan yang terkorup dalam sejarah manusia. Kedua, tidak ada negara 

donor yang bersedia menutup kebangkrutan negara (termasuk BUMN dan BUMD), perbankan dan dunia 

usaha karena dilanda krisis. Di negara-negara lain yang terkena krisis, termasuk di negara-negara Eropa 

Timur, bank nasional yang kolaps digantikan oleh bank asing. Ketiga, pendapatan nasional Indonesia 

sudah meningkat dari negara miskin masuk menjadi negara berpendapatan menengah walaupun pada 

tingkat rendah sehingga tidak layak lagi mendapatkan  bantuan murah. 

 Oleh karena tidak tersedianya bantuan luar negeri, mulai tahun 1998, Pemerintah Indonesia 

menjual obligasi atau surat utang nergara (SUN) untuk mencukupi modal bank yang kolap (BLBI-Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia) dan menutup defisit anggaran negara.  Pokok dan bunga BLBI menjadi 

tanggungan keuangan negara. Pada awalnya SUN itu hanya dinyatakan dalam bentuk Rupiah sehingga 

tidak ada risiko perubahan kurs devisa. SUN dalam bentuk valuta asing mulai dipasarkan di luar negeri 

setelah berakhirnya program IMF pada awal tahun 1994. Penjualan SUN dalam mata uang asing dimulai 

dengan penjualan SUN dalam satuan mata uang US Dollar di Bursa Efek-Efek New York pada tahun 1994 

tersebut. Hutang dalam bentuk valuta asing itu sangat sensitip terhadap perubahan kurs devisa. Tingkat 

suku bunga pun mengikuti perkembangan tingkat suku bunga di pasar keuangan internasional. Dalam 

satuan mata uang asing tidak ada perubahan, tapi dalam satuan Rupiah meningkat sejalan dengan 

kenaikan kurs. Untuk memberikan insentip agar laku dijual di negara itu, Pemerintah Jepang memberikan 

subsidi berupa jaminan pada SUN yang dijual dinegaranya. SUN seperti ini disebut sebagai Samurai bonds.  

          Paket Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 merubah administrasi tatabuku 

keuangan negara, pertanggung jawaban dan pemeriksaannya. Sistem pembukuan satu sisi warisan ICW 

diganti dengan sistem dua sisi (aktiva dan pasiva) menurut tatabuku modern. Sistem transaksi kas, 

bagaikan pembukuan warung dipinggir jalan, diganti dengan transaksi multiyear karena membangun 

rumah atau jembatan mungkin memerlukan waktu lebih dari satu tahun, apalagi membangun Candi 

Borobudur yang memerlukan waktu beberapa generasi.  Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan 

negara dibuat berjenjang dan dipertanggung jawabkan menurut jadwal yang ketat. Audit keuangan 

negara dibuat seragam dan hanya ada ditangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk semua tingkat 

pemerintahan, mulai dari Pusat hingga Kecamatan. Pemusatan pemeriksaan keuangan negara ini, untuk 
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mencegah terulangnya kembali penyalah gunaan keuangan negara oleh Pemerintah Daerah (seperti PRRI 

dan Permesta), untuk membeli senjata berontak pada Pemerintah Pusat. 

        Perubahan sistem pembukuan keuangan negara memerlukan tenaga pembukuan yang memahami 

tatabuku, seperti Akuntan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Negara serta Proovinsi dan lulusan D-

III Akuntansi untuk tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Dalam sistem ICW yang menggunakan 

basis kas dan pembukuan satu sisi, siapa saja yang melek huruf  bisa menjadi bendaharawan negara. 

Perubahan ini yang belum dilakukan oleh Menpan maupun unit pemerintahan sejak mulai berlakunya 

Paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004 tersebut. Ini merupakan salah satu sumber 

kebocoran dan korupsi keuangan negara. 

 7. Saran  

          Satu-satu cara agar agar suatu negara bisa besar dan jaya serta terlepas dari belenggu utang adalah 

dengan meningkatan penerimaan negara, terutama dari pajak. Undang-Undang Pajak adalah merupakan 

hukum positip yang harus dipaksakan pelaksanaannya. Indonesia yang sangat luas dan memiliki kekayaan 

alam yang kaya juga dapat memobilisir pendapatan dari konsesi penambangan dan pengelolaan kekayaan 

alam, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan hasil laut.  

Sebaliknya, Pemerintah Singapura negara pulau yang kecil hanya mengontrol penggunaan 

tanahnya yang sangat terbatas untuk keperluan perumahan, komersil dan tujuan sosial.  Sumber utama 

penerimaan negaranya hanya tergantung pada penerimaan pajak, utamanya pajak pendapatan dan 

psajak pertambahan nilai. Karena adanya transparansi dan kepercayaan Rakyat pada Pemerintahnya, 

warga Singapura justru menyambut baik atas kenaikan tarip pajak pertambahan nilai di negara itu yang 

akan membuat tingkat harga barang menjadi lebih mahal. Salah seorang warganegara itu yang 

diwawancarai surat kabar Business Times justru menyambutnya dengan baik dan mengatakan: “short-

term pain buat long-term gain”. Artinya, dalam jangka pendek memang berat rasanya membayar pajak 

tambahan, tapi dalam jangka panjang, negara kuat dan tegak mandiri, beroperasi dengan dana 

penerimaan pajak sendiri tanpa minta sedekah ataupun pinjaman luar negeri. Dokumen resmi Pemerintah 

Singapura sangat terbuka dan dapat dipercaya sehingga Rakyat Singapura percaya bahwa Pemerintah 

menjalankan keadilan. Modal utama Perdana Menteri Lee Kuan Yew untuk memerintah di Singapura 

adalah dalam ketegasannya pada penegakan sistem hukum yang belaku adil bagi semua pihak tanpa 

memandang ras dan agama.   


