
 
 
 
 
 
 

 
Stimulus Fiskal 2009 

 
Asrian HC** 

 
Selasa, 10 Maret 2009. Lampost 
 
Mengantisipasi pelambatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah 
mengeluarkan program stimulus fiskal. Sebagaimana juga negara lain 
mengucurkan dana sangat besar untuk membangkitkan kembali 
perekonomian. India dan Korea Selatan mengalokasikan anggaran 
0,9% dari PDB, Thailand 1,8%, China 0,6%, Malaysia 4,4% PDB 
(tertinggi di Asia). 

Kalau kita kembali pada model pendapatan nasional, penurunan 
sektor luar negeri (X dan M) harus diimbangi kenaikan sektor lain (C, 
I, dan G) agar perekonomian dapat stabil atau minimal tidak 
mengalami penurunan drastis. Dalam kondisi demikian, yang paling 
mungkin adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah (G). Dan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah mengendalikan dan 
mendorong perkembangan ekonomi. 

Tanggung jawab inilah yang diwujudkan dalam bentuk stimulus 
fiskal. Stimulus fiskal melalui kesepakatan DPR ditetapkan Rp73,3 
triliun (1,4% PDB). Stimulus fiskal dimaksudkan untuk merangsang 
perekonomian agar tetap bergerak dan tumbuh. Peningkatan 
pengeluaran pemerintah selain secara langsung akan memengaruhi 
pendapatan nasional (Y), juga secara tidak langsung memengaruhi 
pendapatan nasional melalui investasi dunia usaha (I), konsumsi 
masyarakat (C), dan ekspor-impor (x dan M). Artinya, kenaikan 
pengeluaran pemerintah akan memberikan efek ganda (multiplier 
effect) terhadap pendapatan nasional. 
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Stimulus fiskal dimaksudkan pemerintah untuk meningkatkan daya 
beli masyarakat, daya saing dunia usaha, dan infrastruktur. 
Peningkatan daya beli dimaksudkan agar masyarakat dapat 
mempertahankan tingkat pemenuhan kebutuhan akibat naiknya 
harga barang dan jasa. Bentuknya berupa subsidi obat generik, 
subsidi minyak goreng, dan pembebasan pajak pertambahan nilai 
(PPn) dll. 

Sedangkan peningkatan daya siang dimaksudkan agar dunia usaha 
dapat bertahan dan mengembangkan usahanya akibat pasar yang 
lesu. Bentuknya berupa penurunan bea masuk terutama bahan 
baku, pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan dan karyawan, 
subsidi solar, dan kredit usaha kecil/rakyat. 

Kredit usaha rakyat (KUR) yang berupa penjaminan, ditingkatkan 
menjadi Rp3,4 triliun. Dengan jaminan ini diharapkan kredit yang 
bisa disalurkan mencapai Rp34 triliun. KUR terutama untuk 
mendorong sektor manufaktur, perikanan, dan pertanian, karena 
diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur disediakan sekitar Rp12,2 triliun. 
Diharapkan pembangunan infrastruktur dapat mendorong investasi 
swasta dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu bentuk 
kegiatannya berupa program padat karya seperti pembangunan-
perbaikan jalan kabupaten, irigasi, dan rumah susun sewa 
(rusunawa). 

Kebijakan fiskal saja belumlah cukup mengingat dampak krisis 
cukup berat dan berdimensi keuangan, maka sewajarnya bila ada 
stimulus moneter. Masalahnya, otoritas moneter tidak berada di 
tangan pemerintah. Karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas 
moneter diharapkan dapat ikut memberikan stimulus moneter agar 
Indonesia tidak hanya dapat meredam dampak krisis tapi juga cepat 
keluar dari krisis. 

Pengalaman krisis 1997, Indonesia termasuk yang lamban keluar 
dari krisis. Semoga pengalaman itu dapat menjadi pertimbangan agar 
terjadi sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. 

Dalam hal ini BI telah menurunkan BI rate, tapi penurunan itu 
belum dapat dirasakan. Penurunan BI rate saja tidak cukup untuk 
mendorong investasi, karena itu harus disertai upaya peningkatan 
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kredit dengan tidak mengabaikan aspek kehati-hatian. Apalagi ada 
kecenderungan likuiditas makin ketat sehingga bank berlomba 
menaikkan suku bunga deposito. Ini tercermin pada kondisi terahir 
(2008) yang menunjukkan porsi deposito terhadap dana pihak ketiga 
makin besar (47%). Bisa jadi ini salah satu faktor yang menyebabkan 
transmisi kebijakan moneter belum berjalan efektif. 

Stimulus fiskal diharapkan berjalan sebagaimana ditargetkan, hanya 
tantangannya adalah pada pelaksanaan. Selama ini dirasakan bahwa 
daya serap proyek pemerintah cukup lamban. Untuk itu, sebaiknya 
harus ada upaya percepatan dengan "meringankan" prosedur dan 
birokrasi tanpa menghilangkan aspek kehati-hatian. Bila tidak 
disertai "kebijakan khusus" yang memberikan percepatan, 
dikhawatirkan stimulus fiskal tidak berjalan optimal. 

Aspek pelaksanan penting diperhatikan karena untuk program 
stimulus ekonomi ini, defisit anggaran ditingkatkan menjadi 2,5% 
atau setara Rp139,5 triliun. Ini artinya akan menambah beban utang 
pemerintah. Bila tambahan beban ini tidak seimbang dengan 
hasilnya, akan menambah berat beban ekonomi Indonesia. 

Memang ada keraguan terhadap stimulus fiskal karena komposisinya 
Rp56,3 triliun (77%) adalah stimulus perpajakan dan Rp17 triliun 
(23%) adalah stimulus belanja negara. Alokasi ini dianggap belum 
memihak ekonomi dalam negeri, rakyat, dan usaha kecil/menengah. 

Perpajakan dianggap tidak langsung menggerakkan pasar domestik, 
dibandingkan belanja langsung. Apalagi ada komponen perpajakan 
yang justru dianggap merugikan pasar dalam negeri, misalnya impor 
bahan baku susu, baja dll. Sebagai perbandingan China dan AS 
mengalokasikan belanja langsung sampai 70%. 

Terlepas dari tantangan dan keraguan yang ada hendaknya kebijakan 
fiskal pemerintah pusat ini dapat didukung oleh daerah. Pemerintah 
daerah dapat memberikan berbagai fasilitasi dan keringanan baik 
untuk masyarakat maupun dunia usaha serta mengutamakan 
penggunaan produksi dalam negeri.  
 
 
 
 
 
 


