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REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom senior Indef Drajad Wibowo menyarankan
pemerintah untuk mengubah haluan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, dari terlalu bergantung
pada utang menjadi bergantung pada penerimaan lain.

 “Jangan lagi tergantung pada utang. Apakah masih ada (penerimaan lain)? Ada. Apakah
susah? Iya susah. Tapi masih ada sumber yang masih bisa digali walaupun amat susah,” kata
Dradjad dalam pesan suaranya kepada Republika.co.id, Selasa (5/10).

  

  

Dijelaskannya, dari sisi rasio utang terhadap PDB memang masih tergolong aman untuk ukuran
internasional. Tapi yang bermasalah adalah pembayaran pokok dan bunga sudah terlalu
banyak memakan pendapatan negara. “Memakan terlalu banyak pajak,” ungkap Dradjad.

  

Hal ini, menurutnya, sudah sangat tidak sehat, bahkan tidak aman. Pada 2019 pokok dan
bunga utang yang dibayar mencapai Rp.685 triliun.   Artinya sekitar 35 persen dari penerimaan
negara habis untuk membayar. Pada 2020, ratio ini naik menjadi 44 persen.

  

“Kalau dibanding dengan penerimaan pajaknya Dirjen Pajak, rationya menjadi 68 persen.
Artinya 2/3 persen pajak kita yang diperoleh dari DJP itu habis untuk membayar pokok dan
bunga utang,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini. Kondisi ini, lanjut Dradjad, sudah tidak
amandari sisi stabilitas fiskal.

  

Dari sisi pertumbuhan, menurut Dradjad, porsi untuk membayar pokok dan bunga utang
tersebut, membuat pertumbuhan menjadi tidak maksimal. Karena uang negara menjadi sedikit
untuk mendorong belanja negara melalui pemerintah pusat.
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“Sebagian belanja pemerintah pusat harus dialokasikan untuk pendidikan 20 persen, sebagian
lagi dialokasikan lagi untuk otonomi daerah. Sehingga ruang fiskal untuk mendorong
pertumbuhan, khususnya melalui belanja pusat yang bisa memicu konsumsi rumah tangga,
menjadi sangat terbatas,” papar ekonom senior ini.

  

Konsekuensi lain dari besarnya utang, menurut Dradjad, jika pemerintah ingin mendorong
pertumbuhan, maka mau tak mau pemerintah harus menambah utang lagi. “(Tambahan utang
ini) untuk membayar utang ataupun membuka ruang fiskal. Bagi saya ini sudah tidak sehat,
karena bajet kita maupun pertumbuhan kita menjadi sangat tergantung pada utang,” kata
Dradjad.

  

Dradjad mengingatkan, beban yang dialamipada 2019 maupun 2020, terjadi karena
tahun-tahun sebelumnya. Jika saat ini uang terlalu tinggi, maka pada tahun-tahun mendatang
rasio antara pembayaran utang dan penerimaan negara menjadi sangat besar. 

  

“Ini efeknya akan sangat panjang. DI sisi lain, kita melihat situasi ekonomi dunia masih labil,
dan itu akan membuat utang bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk stabilitas fiskal,”
paparnya.

 Dradjad menyarankan pemerintah harus mengubah haluan fiskal dan pertumbuhan ekonomi,
dari terlalu bergantung pada utang  menjadi bergantung pada penerimaan lain. “Saran ini simpl
e  tapi
susah untuk melaksanakannya,” kata Dradjad.

  

Terlebih penerimaan lain ini, juga jangan sampai mengganggu pelaku usaha. "Jika menggali
penerimaan dengan mengganggu pelaku usaha semua orang bisa. Tapi kita harus cerdas
membuat skema-skema mencari sumber penerimaan yang tidak mengganggu pelaku usaha,”
ungkap Dradjad.

  

https://www.republika.co.id/berita/r0he5l318/dradjad-sarankan-pemerintah-jangan-tergantung-
pada-utang
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