
 
 
 

 

 
 

Indonesia: Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah 
(Subprogram 1) 
 

Nama Proyek Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah (Subprogram 1) 

Nomor Proyek 50168-001 

Negara Indonesia 

Status Proyek Diusulkan 

Jenis / Cara Bantuan 
Proyek 

Pinjaman 

Sumber Pendanaan / Nilai Pinjaman: Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah 
(Subprogram 1) 

Sumber daya modal biasa US$ 500,00 juta  
 

Agenda Strategis Pertumbuhan ekonomi yang inklusif  

Pendorong Perubahan Peningkatan tata kelola dan kapasitas  
Kemitraan  

Sektor / Subsektor Manajemen sektor publik - Pengeluaran publik dan manajemen fiskal 

Kesetaraan dan 
Pengarusutamaan Gender 

Tidak ada elemen gender  

Uraian Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah mendukung 
komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan rumah 
tangga dan mewakili kemitraan jangka menengah sampai panjang antara 
ADB dengan pemerintah. Bidang prioritas pemerintah untuk mengurangi 
ketimpangan pendapatan termasuk (i) menyelaraskan pengeluaran dan 
program jangka menengah dengan berbagai target dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDG), (ii) meningkatkan 
sistem pengeluaran publik nasional untuk meningkatkan mutu belanja, dan 
(iii) meningkatkan transfer fiskal dan belanja pemerintah daerah guna 
mendorong penyampaian layanan publik yang lebih baik. 

PDS terjemahan ini didasarkan pada versi Inggrisnya yang bertanggal 28 Oktober 2016. 

 



Dasar Pemikiran Proyek 
dan Kaitan dengan 
Strategi Negara/Regional 

Indonesia menghadapi masalah ganda, yaitu perlambatan ekonomi 
berkepanjangan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga yang semakin 
besar. Pertumbuhan ekonomi menurun pelan-pelan dari 6,4% pada 2010 
menjadi 4,8% pada 2015, dan diperkirakan hanya akan sedikit di atas 5,0% 
pada 2016 dan 2017. Pertumbuhan pada awalnya menurun karena 
merosotnya harga komoditas, yang kemudian menimbulkan penurunan 
pertumbuhan di sektor non-sumber daya, sementara sumber pertumbuhan 
yang baru belum muncul. Perlambatan ekonomi, dikombinasikan dengan 
gejolak yang terus terjadi di pasar keuangan dan komoditas dunia, juga 
menyebabkan turunnya pengumpulan pendapatan fiskal, dan selanjutnya 
menyulitkan upaya pemerintah menstimulasi perekonomian. Pengumpulan 
pendapatan turun hingga 9,8% dari Januari hingga April 2016, dibandingkan 
dengan periode yang sama pada 2015, dan pemerintah memperkirakan 
kekurangan pendapatan hingga $16,7 miliar pada 2016. Mengingat adanya 
batas konstitusional untuk defisit anggaran sebesar 3,0% dari Produk 
Domestik Bruto, turunnya pendapatan anggaran menjadi kendala bagi 
belanja pemerintah di sektor sosial dan untuk infrastruktur, meskipun 
kedua hal tersebut penting guna mengatasi masalah ketimpangan 
pendapatan. Analisis ADB memperlihatkan bahwa pengeluaran pendidikan 
dan kesehatan paling sensitif terhadap penurunan pendapatan dan 
terhadap tingkat defisit secara keseluruhan, meskipun pemerintah 
diwajibkan secara hukum untuk mengalokasikan 20% anggaran ke 
pendidikan dan 5% ke kesehatan. 

Dampak Mengurangi ketimpangan pendapatan rumah tangga (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) 

Hasil Penargetan pengeluaran sektor sosial dan infrastruktur publik yang lebih 
baik 

Keluaran 1. Belanja jangka menengah yang selaras dengan RPJMN dan SDG 
2. Peningkatan mutu pengeluaran publik secara nasional 
3. Penguatan sistem manajemen pengeluaran publik di tingkat pemerintah 
daerah 

Lokasi Geografis  

Kategori Perlindungan 

Lingkungan C 

Pemindahan Bukan dengan Sukarela C 

Masyarakat Adat C 

 



Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial 

Aspek Lingkungan  

Pemindahan Bukan dengan Sukarela  

Masyarakat Adat  

Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan 

Selama Rancangan Proyek  

Selama Pelaksanaan Proyek  

Staf yang Bertanggung Jawab 

Pejabat ADB yang 
Bertanggung Jawab 

Mohd Sani Mohd Ismail 

Departemen ADB yang 
Bertanggung Jawab 

Departemen Asia Tenggara (Southeast Asia Department - SERD) 

Divisi ADB yang Bertanggung 
Jawab 

Divisi Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan (Public 
Management, Financial Sector and Trade Division), SERD 

Lembaga Pelaksana Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan 
Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan 
Gedung RM Notohamiprojo, lantai 8 
Jl. DR. Wahidin No. 1 
Jakarta, Indonesia  

Jadwal 

Persetujuan Konsep 02 Agus 2016 

Pencarian Fakta 14 Apr 2016 sampai 22 Apr 2016 

Rapat Kajian Manajemen 31 Agus 2016 

Persetujuan -  

Misi Kajian Terakhir -  

PDS Terakhir Diperbarui 03 Agus 2016 

 
 
 
 



Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau 
program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi 
mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. 
Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif. 
 
ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-mata 
sebagai sumber daya bagi penggunanya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB berupaya 
menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana adanya" tanpa 
jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, jaminan mengenai 
kelayakan jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. ADB secara khusus tidak 
memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang 
bersangkutan. 
 




