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KATA PENGANTAR

P

erkembangan pandemi Covid-19 global pada triwulan IV 2021 ditandai dengan meningkatnya
kembali kasus harian global pasca reopening di berbagai negara serta munculnya Omicron sebagai
variant of concern (VOC) baru. Di sisi lain, kasus Covid-19 domestik dalam tren yang menurun. Namun
demikian, Pemerintah Indonesia tetap memberlakukan langkah antisipatif pengendalian pandemi.
Perkembangan ekonomi domestik dalam tren yang membaik. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2021
tercatat sebesar 3,51 persen (yoy), mengindikasikan terjaganya momentum pemulihan. Memasuki triwulan
IV, sejumlah indikator dini menunjukkan tren yang terus menguat. Meskipun demikian, Pemerintah
senantiasa memantau dan bersikap waspada atas berbagai ketidakpastian dan risiko yang ada baik akibat
pandemi Covid-19 maupun dinamika ekonomi global terkini.
Peran APBN demikian krusial dalam rangka pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi. Berbagai
instrumen dalam APBN telah memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui berbagai program
penanganan Pandemi Covid-19 dan perlindungan sosial serta bagi pelaku usaha, khususnya UMKM melalui
berbagai insentif usaha dan dukungan likuiditas. Kinerja APBN yang menguat signifikan seiring dengan
membaiknya aktifitas usaha juga telah memberikan sinyal kuat bagi terjaganya keberlanjutan fiskal ke
depan sehingga akan mendongkrak kepercayaan pelaku pasar dan lembaga rating. Ke depan, Pemerintah
akan terus fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi
Covid-19. Sinergi dan koordinasi antara otoritas fiskal, sektor keuangan dan moneter juga terus dilakukan
guna memperkuat efektifitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro dalam rangka menjaga stabilitas serta
percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai komitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan
Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF), yaitu tinjauan triwulanan terkait kinerja
ekonomi makro, sektor keuangan, dan fiskal terkini serta ulasan tematik atas isu terkini yang kami pandang
cukup krusial. TEKF edisi IV Tahun 2021 ini mengambil tema “Berlanjutnya Tren Pemulihan” dan
menghadirkan dua ulasan khusus yaitu “Reformasi Perpajakan Sebagai Tonggak Mendorong Reformasi
Struktural”, dan “Biaya Logistik Impor di Pelabuhan”.
Harapan kami tinjauan ini dapat memberikan informasi, dan menjadi bahan rujukan untuk memahami
kondisi ekonomi, keuangan dan fiskal serta kebijakan ekonomi terkini yang digulirkan oleh Pemerintah.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terbitnya tinjauan
triwulanan ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk
perbaikan ke depan.
Selamat membaca.
Desember 2021
Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
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ABREVIASI

3T
APBN
APJP
AS
ASEAN
ASN
BBM
BLT
BLU
BOS
BP2BT

BPDPKS
BPP
BPS
bps
BSPS
BST
CBB
cc
CHT
CJPP
CPO
DAKF
DSR
DTP
DO
EDI
FLPP
FOMC
GRK
HJE

: testing, tracing, treatment
: Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
: Asosiasi Perusahaan Jasa
Prioritas
: Amerika Serikat
: Association of Southeast
Asian Nations
: Aparatur Sipil Negara
: Bahan Bakar Minyak
: Bantuan Langsung Tunai
: Badan Layanan Umum
: Bantuan Operasional Sekolah
: Bantuan Pembiayaan
Perumahan Berbasis
Tabungan
: Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit
: Belanja Pemerintah Pusat
: Badan Pusat Statistik
: basis points
: Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya
: Bantuan Sosial Tunai
: Current Budget Balance
: cubical centimeter
: Cukai Hasil Tembakau
: Central Java Power Plant
: Crude Palm Oil
: Dana Alokasi Khusus Fisik
: Debt Service Ratio
: Ditanggung Pemerintah
: Delivery Order
: Electronic Data Interchange
: Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan
: The Federal Open Market
Committee
: Gas Rumah Kaca
: Harga Jual Eceran

HKPD

KUR
LNG

: Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
: Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya
: Indeks Harga Saham
Gabungan
: Imbal Jasa Penjaminan
: International Monetary Fund
: Instruksi Presiden
: Interest ratio
: Informasi dan Teknologi
: Jaminan Kesehatan Nasional
: Keluarga Penerima Manfaat
: Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan
: Kredit Usaha Rakyat
: Liquefied Natural Gas

m/m
MAP
MARPOL
MBR

:
:
:
:

MP3EI

:

nakes
NDC

:
:

NEK
NIK
NLE
NPI
NPWP
NVOCC

:
:
:
:
:
:

PBI
PDB
PDRD

:
:
:

Pemda

:

HPTL
IHSG
IJP
IMF
Inpres
IR
IT
JKN
KPM
KUP

mass by mass
Mutual Agreement Procedure
Marine Pollution
masyarakat berpenghasilan
rendah
Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia
tenaga kesehatan
Nationally Determined
Contribution
Nilai Ekonomi Karbon
Nomor Induk Kependudukan
National Logistic Ecosystem
Neraca Pembayaran Indonesia
Nomor Pokok Wajib Pajak
Non-Vessel Owning Common
Carrier
Penerima Bantuan Iuran
Produk Domestik Bruto
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Pemerintah Daerah
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PEN
PIP
PKH
PLTU

:
:
:
:

PMI
Manufaktur
PMK
PMTB

:

PNBP

:

pp

:

PP
PPDPP

: Peraturan Pemerintah
: Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan
: Pajak Penghasilan
: Perusahaan Pengurusan Jasa
Kepabeanan
: Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat
: Pajak Pertambahan Nilai
: Pajak Penjualan Barang
Mewah
: Purchasing Power Parities
: Program Pengungkapan
Sukarela
: Proyek Strategis Nasional
: Penghasilan Tidak Kena Pajak
: quantitative easing
: Rokok Elektrik
: Surat Berharga Negara
: Surat Berharga Syariah
Negara
: Subsidi Bantuan Uang Muka

PPh
PPJK
PPKM
PPN
PPnBM
PPP
PPS
PSN
PTKP
QE
RE
SBN
SBSN
SBUM

:
:

Pemulihan Ekonomi Nasional
Proyek Infrastruktur Prioritas
Program Keluarga Harapan
Pembangkit Listrik Tenaga
Uap
Purchasing Managers' Index
Manufaktur
Peraturan Menteri Keuangan
Pembentukan Modal Tetap
Bruto
Penerimaan Negara Bukan
Pajak
percentage point

SDA
SDG
SDR
SiLPA

:
:
:
:

SKB
SPAM
SP2
SPHP

:
:
:
:

SPM
SPT
SSM
SUN
TAPERA
THR
TKDD
TO
TPT

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ULN
USD
UU
UU HPP

:
:
:
:

VOC
WEO
WHO
WNA
WNI
WP
yoy
ytd

:
:
:
:
:
:
:
:

Sumber Daya Alam
Sustainable Development Goals
Special Drawing Rights
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran
Surat Keputusan Bersama
Sistem Penyediaan Air
Minum
Surat
Penyerahan Peti kemas
Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan
sigaret putih mesin
Surat Pemberitahuan
Sistem Single Submission
Surat Utang Negara
Tabungan Perumahan Rakyat
Tunjangan Hari Raya
Transfer ke Daerah dan Dana
Desa
Terminal
Operator
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Utang Luar Negeri
United States Dollar
Undang-Undang
Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan
Variant of Concern
World Economic Outlook
World Health Organization
Warga Negara Asing
Warga Negara Indonesia
Wajib Pajak
year-on-year
year-to-date
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PEREKONOMIAN INDONESIA
DALAM ANGKA

3,51%
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021

1,0%
Pertumbuhan Konsumsi RT

Triwulan III 2021

0,1%

3,74%
Pertumbuhan Investasi (PMTB)
Triwulan III 2021

1,75%
Inflasi November 2021 (yoy)

Pertumbuhan Belanja per
November 2021

Rp14.348

1,7%

Nilai Tukar per 15 Desember 2021
(indeks dan ytd)

Rp281,8 triliun
Defisit Primary Balance
per November 2021

49,7%

Pertumbuhan Ekspor
per November 2021 (yoy)

1,49%
Surplus Transaksi Berjalan
terhadap PDB Triwulan III 2021

-3,63%

Defisit APBN terhadap PDB
per November 2021

52,62%
Pertumbuhan Impor
per November 2021 (yoy)

USD145,9 miliar
Cadangan Devisa
per November 2021
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RINGKASAN EKSEKUTIF

P

erkembangan ekonomi global masih
menunjukkan tren pemulihan meskipun
dihadapkan
pada
sejumlah
risiko.
Pemulihan ekonomi global tetap berjalan
meskipun berbagai negara mengalami tren
perlambatan yang antara lain dipengaruhi faktor
basis pertumbuhan tinggi (high base) pada triwulan
II 2021, dampak penyebaran varian Delta, serta
efek disrupsi supply chain. Outlook pertumbuhan
ekonomi global untuk tahun 2021 mencerminkan
rebound yang kuat. Meski demikian, berbagai risiko
pemulihan global perlu diwaspadai seperti dampak
peningkatan kasus Covid-19 akibat varian
Omicron dan varian baru lainnya, ketimpangan
vaksinasi, stagflasi global, serta dinamika
kebijakan moneter negara maju.
Momentum pemulihan ekonomi domestik relatif
terjaga. Kinerja ekonomi Indonesia di triwulan III
2021 mampu tetap tumbuh positif di tengah
eskalasi Covid-19 akibat delta varian. Penerapan
PPKM ketat berdampak pada tertahannya
permintaan domestik tercermin dari kinerja
Konsumsi Rumah Tangga yang hanya tumbuh 1,0
persen (yoy) dan investasi yang tumbuh sebesar
3,74 persen (yoy). Kinerja ekonomi terutama
didorong oleh tingginya pertumbuhan ekspor
sebesar 29,16 persen diikuti dengan kinerja impor
yang mencapai 30,11 persen (yoy). Dari sisi
produksi, tren pemulihan juga ditunjukkan oleh
kinerja positif sektor-sektor utama seperti Industri
Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan.
Laju pemulihan ekonomi dalam negeri juga
tercermin dari kinerja korporasi yang membaik,
terlihat dari pendapatan, profitabilitas, dan risiko
tingkat kecukupan dalam membiayai kewajiban
jangka pendek. Meski menunjukkan pemulihan
kuat namun level kepercayaan korporasi tersebut
masih relatif terbatas mengingat masih dibayangi

ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Sektor keuangan dan moneter domestik masih
cukup
positif
namun
dibayangi
risiko
perkembangan moneter global. Perkembangan
pasar modal secara umum cukup baik meskipun
terdapat bayang-bayang sentimen tapering off di
negara maju, khususnya Amerika Serikat. Aliran
modal asing keluar terjadi di pasar SBN meskipun
yield SBN Indonesia relatif stabil didukung
kebijakan partisipasi Bank Indonesia dan peran
investor domestik yang semakin besar. Kinerja
perbankan terus membaik sejalan dengan
peningkatan mobilitas masyarakat. Perbaikan ini
tercermin dari peningkatan fungsi intermediasi,
kecukupan likuiditas, dan terjaganya risiko
perbankan. Dari sisi nilai tukar, pergerakan rupiah
masih dibayangi tekanan ketidakpastian di pasar
keuangan global. Meskipun demikian, tekanan
tersebut masih dalam level terjaga yang ditopang
oleh masih positifnya persepsi investor. Kinerja
inflasi tetap terjaga dengan inflasi pada bulan
November 2021 tercatat 1,75 persen (yoy), sedikit
meningkat dari angka bulan Agustus sebesar 1,59
persen (yoy).
Kinerja neraca perdagangan dan neraca
pembayaran terus menunjukkan tren positif
yang diikuti peningkatan posisi cadangan devisa.
Sepanjang tahun 2021, neraca perdagangan
Indonesia mencatatkan surplus, didorong oleh
performa ekspor yang konsisten tumbuh tinggi.
Tren pertumbuhan ekspor didorong oleh faktor
peningkatan harga komoditas dan juga kenaikan
permintaan global. Di sisi lain, impor juga
menunjukkan kinerja yang membaik sejak awal
tahun didorong oleh aktivitas produksi dan
permintaan domestik. Surplus neraca perdagangan
pada triwulan III 2021 sebesar USD13,2 miliar,
merupakan rekor surplus tertinggi dalam dua
Edisi IV | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal
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dekade terakhir. Kinerja positif perdagangan
mendukung Neraca Pembayaran Indonesia
(Balance of Payment) pada triwulan III 2021
mencatatkan surplus sebesar USD10,7 miliar
terdiri atas surplus transaksi berjalan sebesar
USD4,47 miliar serta transaksi modal dan finansial
sebesar USD6,1 miliar. Cadangan devisa Indonesia
meningkat menjadi USD146,9 miliar di akhir
triwulan III 2021, atau setara pembiayaan 8,6 bulan
impor dan pembayaran utang luar negeri
pemerintah yang merupakan posisi cadangan
devisa tertinggi selama ini.
Ekonomi Indonesia diperkirakan terus menguat
namun perlu mewaspadai risiko ketidakpastian
akibat re-eskalasi Covid-19 dan berbagai
dinamika ekonomi global. Saat ini Indonesia telah
melewati gelombang kedua Covid-19 yang
disebabkan oleh varian Delta dan berhasil
menurunkan kasus harian secara signifikan. Hal
ini mendorong aktivitas ekonomi masyarakat
kembali meningkat tercermin dari berbagai
perkembangan indikator ekonomi terkini, seperti
indeks mobilitas dan belanja masyarakat, indeks
penjualan riil, dan PMI Manufaktur. Meski kasus
Covid-19 di dalam negeri relatif terkendali,
Pemerintah Indonesia tetap memberlakukan
langkah antisipatif pengendalian pandemi. Meski
demikian, berbagai risiko ketidakpastian masih
perlu diantisipasi terutama yang bersumber dari
dinamika ekonomi global seperti isu rebalancing
ekonomi Tiongkok, potensi tapering-off negara
maju, dan disrupsi rantai supply global. Selain itu,
potensi risiko penyebaran virus Covid-19 juga
masih tinggi terutama akibat munculnya varian
Omicron. Pemerintah akan terus menerapkan
langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam
mengendalikan pandemi Covid-19. Selain itu,
sinergi kebijakan baik fiskal, sektor keuangan dan
moneter juga akan semakin diperkuat guna
mengantisipasi dampak negatif pandemi Covid-19
dan eskalasi risiko perekonomian global.
Dari sisi fiskal, Pemerintah tetap konsisten
menjaga agar pelaksanaan APBN 2021 dapat
berjalan optimal untuk mendorong efektivitas
penanganan Covid-19 dan mengakselerasi

pemulihan ekonomi. Secara umum kinerja APBN
yang semakin membaik yang terefleksi dari
pendapatan negara yang tumbuh signifikan
mencapai 19,41 persen (yoy), lebih tinggi dibanding
tahun lalu yang masih terkontraksi sebesar 15,12
persen. Realisasi belanja negara mencapai 84,0
persen dan mampu menjaga tren pemulihan tetap
berlanjut. Pembiayaan masih berjalan on track
didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja
sama yang solid antar otoritas fiskal, moneter dan
sektor keuangan. Membaiknya kinerja APBN 2021
mengindikasikan bahwa tren pemulihan ekonomi
semakin menguat baik pada aktivitas konsumsi,
produksi, investasi maupun ekspor dan impor.
Berdasarkan capaian kinerja APBN sampai akhir
bulan November, diperkirakan hingga akhir tahun
2021, pendapatan akan mencapai target, defisit
menjadi lebih rendah dengan risiko utang yang
terkendali, sehingga menjadi fondasi upaya
konsolidasi fiskal pada tahun 2023.
TEKF kali ini juga mengulas dua topik khusus
yaitu “Reformasi Perpajakan Sebagai Tonggak
Mendorong Reformasi Struktural”, dan “Biaya
Logistik Impor di Pelabuhan”. Pada ulasan khusus
pertama, dibahas mengenai pemberlakuan
Undang-Undang
Harmonisasi
Peraturan
Perpajakan (HPP) yang menjadi Milestone
Reformasi Perpajakan yang komprehensif,
meliputi aspek kebijakan dan administrasi
perpajakan yang diperkirakan memiliki dampak
yang cukup signifikan bagi penerimaan
perpajakan serta
mendorong
peningkatan
kepatuhan
pajak
secara
konsisten
dan
berkelanjutan. Pada ulasan khusus yang kedua,
dibahas perihal isu biaya logistik yang merupakan
komponen krusial dalam mendukung daya saing
perdagangan internasional. Saat ini, biaya yang
tinggi mengurangi daya saing karena disrupsi
rantai pasok dan inefisiensi. Ulasan ini
menyampaikan beberapa rekomendasi untuk
mengefisienkan biaya logistik yaitu dengan
peningkatan pengawasan tarif, pembuatan
layanan help desk, optimalisasi sistem informasi,
percepatan integrasi transportasi, serta mekanisme
penghitungan biaya logistik.
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BAGIAN I
PERKEMBANGAN EKONOMI
TERKINI
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Perkembangan Pandemi Covid-19 dan
Perekonomian Global
Kasus Covid-19 global memasuki gelombang keempat dipicu
penyebaran varian Omicron
Menuju akhir tahun 2021, kasus Covid-19 global
kembali mengalami kenaikan pasca reopening di
berbagai negara, terutama Eropa dan AS. Selain
itu, munculnya Omicron sebagai variant of concern
(VOC) baru juga menambah tantangan terhadap
pengendalian pandemi. Kasus dengan varian ini
pertama kali terkonfirmasi di Afrika Selatan pada
pertengahan November 2021. Hingga pekan ketiga
Desember 2021, sebanyak 84 negara tercatat telah
melaporkan kasus konfirmasi dan suspek Omicron.
Masih belum ada informasi apakah varian
Omicron akan lebih ganas daripada varian Delta,

namun lonjakan kasus harian di Afrika Selatan
yang cukup tinggi menyebabkan beberapa negara
langsung memberlakukan travel ban atau restriksi
terhadap Afrika Selatan dan beberapa negara
Afrika lainnya sebagai langkah untuk mencegah
penyebaran Omicron yang lebih luas.
Sebagai respon atas meningkatnya kasus Covid-19
global, Indonesia juga memberlakukan langkah
antisipasi. Pemerintah melarang sementara
masuknya WNA yang selama 14 hari terakhir
pernah mengunjungi sepuluh wilayah di Afrika

GRAFIK 3

GRAFIK 4

Kasus Harian Covid-19 Global

Peta Persebaran Kasus Konfirmasi dan Suspek Omicron
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GRAFIK 2

Kasus Harian Covid-19 Indonesia
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GRAFIK 5

Vaksinasi COVID-19 Kumulatif Global (Juta Dosis)

GRAFIK 6

Vaksinasi Harian Indonesia (7DMA)
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Sumber: Kementerian Kesehatan, Bloomberg 15 Desember 2021

Selatan dan Hongkong. Masa karantina bagi pelaku
perjalanan luar negeri juga diperpanjang dari 3
menjadi 10 hari, atau 14 hari bagi WNI yang
melakukan perjalanan dari daerah yang memiliki
transmisi Omicron tersebut. Aturan itu diterapkan
di tengah tren penurunan kasus yang terus
berlanjut di Indonesia. Kasus harian yang pada
pekan ketiga Desember 2021 tercatat di bawah 300
kasus per hari dengan angka kematian di bawah 20
kematian per hari tersebut bahkan merupakan
level terendah sejak April 2020. Penurunan kasus
ini terjadi di tengah tes yang tetap tinggi di atas 150
ribu tes per hari, sehingga positive rate pun tercatat
sangat rendah di angka 0,1 persen.
Vaksinasi
Indonesia
terus
menunjukkan
kemajuan, dimana sebanyak 254,13 juta dosis
telah
disuntikkan.
Capaian
tersebut
menempatkan Indonesia pada peringkat ke-5
dunia dalam realisasi vaksinasi kumulatif. Realisasi
vaksinasi dosis pertama tercatat telah menjangkau
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0

Sumber: Kementerian Kesehatan, Bloomberg 15 Desember 2021

54,9 persen populasi (148,34 juta dosis) dan
vaksinasi dosis kedua menjangkau 38,7 persen
populasi (104,52 juta dosis). Sebagai tambahan,
vaksinasi dosis ketiga (booster) juga telah
menjangkau 1,26 juta tenaga Kesehatan (nakes).
Meskipun demikian, secara spasial ketimpangan
pelaksanaan vaksinasi masih terjadi terutama pada
wilayah timur Indonesia yang jangkauan
vaksinasinya masih relatif rendah. Selain itu,
kecepatan vaksinasi harian juga harus dijaga
konsistensinya karena rata-rata vaksinasi harian
selama separuh Desember ini baru mencapai 1,20
juta dosis, atau turun dibanding Oktober (1,65 juta
dosis) dan November (1,38 juta dosis). Momentum
rendahnya tren kasus Covid-19 Indonesia harus
dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi
kecepatan vaksinasi guna mendukung upaya
menuju living with endemic, serta mencegah
keparahan maupun kematian akibat potensi
gelombang baru di kemudian hari.

Ekonomi global menghadapi risiko perlambatan pertumbuhan,
kenaikan inflasi, dan pengetatan kebijakan moneter sejumlah negara
Pemulihan ekonomi global masih berjalan,
namun berbagai negara mengalami tren
pertumbuhan ekonomi yang melambat pada
triwulan III 2021. Pertumbuhan yang lebih rendah
ini terjadi baik di negara maju maupun

berkembang, dipengaruhi beberapa faktor, seperti
level basis pertumbuhan yang tinggi (high base)
pada Q2 2021, dampak penyebaran varian Delta,
serta efek dari disrupsi supply chain yang
menghambat laju pemulihan. Beberapa negara
Edisi IV | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal
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GRAFIK 7

Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (% yoy)
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Sumber: Bloomberg, diolah

ASEAN mengalami kontraksi ekonomi cukup
dalam di triwulan III 2021 akibat pemberlakukan
restriksi ketat selama gelombang Delta, seperti
yang terjadi di Vietnam (-6,2 persen), Malaysia (-4,5
persen), dan Thailand (-0,3 persen).
Tekanan inflasi global meningkat. Di sejumlah
negara, tren kenaikan inflasi disebabkan oleh
lonjakan harga komoditas serta disrupsi supply
termasuk kelangkaan bahan baku, lamanya waktu
pengiriman barang, dan kelangkaan tenaga kerja.
Di beberapa negara maju seperti AS dan kawasan
Eropa, kenaikan inflasi yang terjadi merupakan
tertinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir. Hal
tersebut
memberikan
risiko
terhadap
keberlangsungan pemulihan serta mendorong
kemungkinan percepatan penyesuaian kebijakan
moneter. Perlu juga digarisbawahi bahwa tekanan
inflasi di tingkat produsen secara umum lebih
tinggi, yang menggambarkan masih adanya
potensi kenaikan inflasi konsumen dalam
beberapa waktu ke depan.
Tekanan
inflasi
yang
terus
meningkat
mendorong pemerintah AS untuk mempercepat

kebijakan tapering off. Tingkat inflasi AS
melonjak ke tingkat 6,8 persen di November 2021
(tertinggi sejak 1982), dari sebelumnya 6,2 persen.
Hal
ini
terus
memunculkan
ekspektasi
dilakukannya langkah pengetatan kebijakan
moneter yang lebih cepat. Pada Desember 2021, the
Fed mempercepat pengurangan pembelian surat
berharga Pemerintah (tapering off) dari USD15
miliar menjadi USD30 miliar. Dengan demikian,
program stimulus quantitative easing (QE) akan
berakhir pada Maret 2022 atau lebih cepat dari
perkiraan sebelumnya. Selanjutnya, dalam dot plot
Federal
Open
Market
Committee (FOMC)
Desember, terindikasi bahwa di tahun 2022 The
Fed akan melakukan kenaikan suku bunga
sebanyak 3 kali. Respon pasar keuangan terpantau
masih stabil terlepas dari langkah tapering off serta
kenaikan inflasi di AS. Pergerakan imbal hasil surat
berharga AS bahkan cenderung menurun,
sementara dolar sebagai safe haven asset dalam
tren kenaikan meski relatif terbatas.
Kenaikan suku bunga juga dilakukan oleh
berbagai negara lain yang mengalami tekanan

GRAFIK 8
Tingkat Inflasi Berbagai Negara (% yoy)
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GRAFIK 9

GRAFIK 10

Imbal Hasil Surat Berharga AS 10 Tahun
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inflasi tinggi. Tercatat beberapa negara G20 seperti
Brazil (kenaikan suku bunga 725 bps di 2021), Rusia
(425 bps), Meksiko (125 bps), Korea Selatan (50 bps),
Inggris (15 bps), dan Afrika Selatan (25 bps)
melakukan pengetatan kebijakan moneter guna
menjaga stabilitas harga. Di tahun 2022 potensi
keberlanjutan kenaikan suku bunga oleh berbagai
negara masih sangat tinggi.

Meski pertumbuhan ekonomi di berbagai negara
mengalami perlambatan, aktivitas ekonomi
global secara umum masih menunjukkan kinerja
yang solid. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh
indikator PMI Manufaktur Global yang masih
meneruskan tren ekspansinya di tingkat 54,2 pada
bulan November 2021. Heat map pada Tabel 1.
menunjukkan bahwa kinerja manufaktur di
negara-negara maju, terutama AS dan Eropa, terus

TABEL 1
Heat Map PMI Manufaktur di Berbagai Negara
2020

2021

NEGARA
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

GLOBAL

39,6 42,4 48,0 50,6 51,8 52,4 53,1 53,8 53,8 53,6 54,0 55,0 55,9 56,1 55,5 55,4 54,1 54,1 54,3 54,2

AS

36,1 39,8 49,8 50,9 53,1 53,2 53,4 56,7 57,1 59,2 58,6 59,1 60,5 62,1 62,1 63,4 61,1 60,7 58,4 58,3

KANADA

33,0 40,6 47,8 52,9 55,1 56,0 55,5 55,8 57,9 54,4 54,8 58,5 57,2 57,0 56,5 56,2 57,2 57,0 57,7 57,2

EROPA

33,4 39,4 47,4 51,8 51,7 53,7 54,8 53,8 55,2 54,8 57,9 62,5 62,9 63,1 63,4 62,8 61,4 58,6 58,3 58,4

JERMAN

34,5 36,6 45,2 51,0 52,2 56,4 58,2 57,8 58,3 57,1 60,7 66,6 66,2 64,4 65,1 65,9 62,6 58,4 57,8 57,4

PERANCIS

31,5 40,6 52,3 52,4 49,8 51,2 51,3 49,6 51,1 51,6 56,1 59,3 58,9 59,4 59,0 58,0 57,5 55,0 53,6 55,9

ITALIA

31,1 45,4 47,5 51,9 53,1 53,2 53,8 51,5 52,8 55,1 56,9 59,8 60,7 62,3 62,2 60,3 60,9 59,7 61,1 62,8

INGGRIS

32,6 40,7 50,1 53,3 55,2 54,1 53,7 55,6 57,5 54,1 55,1 58,9 60,9 65,6 63,9 60,4 60,3 57,1 57,8 58,1

JEPANG

41,9 38,4 40,1 45,2 47,2 47,7 48,7 49,0 50,0 49,8 51,4 52,7 53,6 53,0 52,4 53,0 52,7 51,5 53,2 54,5

KORSEL

41,6 41,3 43,4 46,9 48,5 49,8 51,2 52,9 52,9 53,2 55,3 55,3 54,6 53,7 53,9 53,0 51,2 52,4 50,2 50,9

TIONGKOK 49,4 50,7 51,2 52,8 53,1 53,0 53,6 54,9 53,0 51,5 50,9 50,6 51,9 52,0 51,3 50,3 49,2 50,0 50,6 49,9
INDIA

27,4 30,8 47,2 46,0 52,0 56,8 58,9 56,3 56,4 57,7 57,5 55,4 55,5 50,8 48,1 55,3 52,3 53,7 55,9 57,6

INDONESIA 27,5 28,6 39,1 46,9 50,8 47,2 47,8 50,6 51,3 52,2 50,9 53,2 54,6 55,3 53,5 40,1 43,7 52,2 57,2 53,9
MALAYSIA 31,3 45,6 51,0 50,0 49,3 49,0 48,5 48,4 49,1 48,9 47,7 49,9 53,9 51,3 39,9 40,1 43,4 48,1 52,2 52,3
SINGAPURA 28,1 27,1 43,2 45,6 43,6 45,1 48,6 46,7 50,5 52,9 54,9 53,5 51,8 54,4 50,1 56,7 52,1 53,8 52,3 52,0
THAILAND 36,8 41,6 43,5 45,9 49,7 49,9 50,8 50,4 50,8 49,0 47,2 48,8 50,7 47,8 49,5 48,7 48,3 48,9 50,9 50,6
FILIPINA

31,6 40,1 49,7 48,4 47,3 50,1 48,5 49,9 49,2 52,5 52,5 52,2 49,0 49,9 50,8 50,4 46,4 50,9 51,0 51,7

VIETNAM

32,7 42,7 51,1 47,6 45,7 52,2 51,8 49,9 51,7 51,3 51,6 53,6 54,7 53,1 44,1 45,1 40,2 40,2 52,1 52,2

BRAZIL

36,0 38,3 51,6 58,2 64,7 64,9 66,7 64,0 61,5 56,5 58,4 52,8 52,3 53,7 56,4 56,7 53,6 54,4 51,7 49,8

Sumber: Bloomberg, diolah
Keterangan: Batas ekspansi >50
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GRAFIK 11

Baltic Dry Index

GRAFIK 12

Pergerakan Harga Komoditas

Sumber: Bloomberg, diolah
Sumber: Bloomberg, diolah.

konsisten berada dalam zona ekspansi selama
tahun 2021. Sementara aktivitas manufaktur di
negara-negara berkembang, terutama negaranegara ASEAN, sempat mengalami tekanan akibat
penyebaran varian Delta di periode Juni – Agustus.
Pelonggaran restriksi seiring terkendalinya Covid19 berhasil memacu kembali kegiatan manufaktur,
terutama dalam dua bulan terakhir sehingga PMI
Manufaktur kembali ke zona ekspansi. Ke
depannya, perlu mewaspadai isu disrupsi supply
yang masih terjadi, serta eskalasi kasus Covid-19 di
beberapa negara akibat munculnya varian
Omicron.
Disrupsi supply telah berdampak pada aktivitas
shipping internasional. Indikator Baltic Dry Index,
yang mencerminkan biaya shipping beberapa
komoditas, sempat mengalami kenaikan yang
signifikan sebelum menurun dalam dua bulan

Keterangan grafik:
Makanan

Harga Global
Minyak

Logam
Batubara (RHS)

terakhir. Selain akibat kelangkaan kontainer, tren
meningkatnya permintaan seiring dengan
pemulihan ekonomi global serta melonjaknya
harga batubara telah menyebabkan biaya shipping
mengalami kenaikan. Tetapi dalam dua bulan
terakhir Baltic Dry Index melambat akibat
beberapa faktor seperti berkurangnya antrian
kargo seiring perbaikan supply chain, adanya
langkah pengusaha melakukan hedging ongkos
kargo, dan akibat menurunnya harga batubara,
sebagai salah satu komoditas utama yang
diperhitungkan dalam indikator tersebut. Harga
batubara yang sempat melonjak telah mengalami
penurunan sejalan dengan upaya Tiongkok dalam
meningkatkan pasokan domestik. Penurunan
harga juga mulai terjadi di beberapa komoditas
energi lainnya seperti minyak mentah, seiring
komitmen negara-negara dalam menambah
pasokan.

Risiko dan outlook ekonomi global
Outlook pertumbuhan ekonomi global untuk
tahun 2021 mencerminkan rebound yang cukup
kuat dibandingkan dengan capaian 2020. Dalam
World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2021,
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
global tahun 2021 dan 2022 masing-masing 5,9
persen (yoy) dan 4,9 persen (yoy). Proyeksi
pertumbuhan 2021 lebih rendah 0,1 percentage
point (pp) dibanding perkiraan di bulan Juli.
Pelemahan ini terjadi karena adanya isu gangguan
supply di negara maju serta sempat memburuknya

kasus Covid-19 di negara berkembang akibat
varian Delta. Di sisi lain, proyeksi inflasi global
meningkat menjadi 4,3 persen di 2021 dan 3,8
persen di 2022.
Ke depan, beberapa risiko terhadap pemulihan
ekonomi global masih harus diwaspadai.
Pemulihan ekonomi yang tidak merata antara lain
karena ketimpangan vaksin serta perkembangan
mutasi Covid-19 masih menjadi tantangan utama
jangka pendek yang harus terus diatasi. Langkah
Edisi IV | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal
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GRAFIK 13

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh IMF (%, yoy)

GRAFIK 14

Proyeksi Inflasi Global oleh IMF (%, yoy)
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untuk membuat akses dan pelaksanaan vaksinasi
lebih merata di dunia harus terus diupayakan
secara nyata termasuk melalui peran forum
multilateral. Di saat tingkat vaksinasi negara maju
rata-rata sudah di atas 70 persen dari populasi,
sebagian besar negara berkembang masih
kesulitan untuk menjangkau 40 persen populasi.
Bahkan banyak negara berpendapatan rendah
yang vaksinasinya masih di bawah 10 persen.

Risiko lain yang perlu dicermati adalah potensi
stagflasi global serta percepatan perubahan
kebijakan moneter negara maju. Di jangka panjang,
kerusakan yang ditimbulkan oleh pandemi
terhadap sisi supply (scarring effect) menjadi isu
struktural yang harus direspon dengan reformasi
struktural untuk menciptakan produktivitas,
membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong
investasi.

Perkembangan Ekonomi Domestik
Perkembangan ekonomi makro
Pemulihan

ekonomi

domestik

yang

berlanjut tercermin pada pertumbuhan
positif kontributor utama PDB serta output

yang telah berada di atas level pra-pandemi
Kinerja perekonomian sangat dipengaruhi oleh
keberhasilan pengendalian pandemi. Pada awal
triwulan III, kasus Varian Delta menyebabkan
Pemerintah harus menarik rem darurat dengan
penerapan PPKM Level IV di berbagai wilayah
demi menjaga keselamatan masyarakat. Kebijakan
tersebut berdampak cukup signifikan pada
mobilitas masyarakat yang rata-rata turun 10,1
persen di bawah level pra-pandemi. Namun
demikian, kebijakan ini terbukti berhasil menekan
tingkat penyebaran kasus Covid-19. Saat ini,
berbagai indikator pandemi terus membaik.

Tambahan kasus harian, kasus aktif, positivity rate,
dan rasio keterisian tempat tidur rumah sakit
terjaga tetap rendah. Seiring terkendalinya
pandemi, penurunan level PPKM di berbagai
wilayah dilakukan secara gradual dan telah
mendorong aktivitas perekonomian kembali
meningkat dan menguat hingga saat ini.
Momentum pemulihan ekonomi domestik
berlanjut di triwulan III 2021. Meskipun melambat
akibat Varian Delta Covid-19 yang merebak pada
bulan Juli – Agustus 2021, pertumbuhan ekonomi
nasional mampu tumbuh positif sebesar 3,51
persen (yoy) di triwulan III 2021. Dari sisi
pengeluaran, semua komponen tumbuh positif
khususnya ekspor yang meningkat tinggi. Dari sisi
lapangan usaha, semua kontributor utama seperti
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GRAFIK 15

GRAFIK 16
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industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan
konstruksi (Grafik 15 & 16).
Permintaan
domestik
melambat
akibat
penerapan PPKM ketat. Konsumsi rumah tangga
pada triwulan III hanya mampu tumbuh 1,0 persen
(yoy), melambat dibandingkan triwulan II yang
mencapai 6,0 persen (yoy). Di sisi lain, aktivitas
investasi relatif mampu bertahan dengan tumbuh
sebesar 3,74 persen (yoy). Di tengah tertahannya
permintaan domestik, perdagangan internasional
melanjutkan pertumbuhan tinggi memanfaatkan
momentum pemulihan permintaan global yang
diikuti dengan kenaikan harga komoditas. Kinerja
ekspor tumbuh sebesar 29,16 persen diikuti dengan
kinerja impor yang juga tumbuh tinggi mencapai
30,11 persen (yoy) yang didominasi oleh barang
modal dan bahan input.
Dari sisi produksi, sektor-sektor utama mampu
tumbuh
positif.
Industri
Pengolahan,
Perdagangan, dan Pertambangan, produksi
tumbuh cukup kuat masing-masing sebesar 3,68
persen, 5,16 persen, dan 7,78 persen (yoy), sejalan
dengan tingginya kinerja ekspor. Sementara itu,
seiring dengan keberlanjutan proyek-proyek
strategis nasional, sektor konstruksi tumbuh 3,84
persen (yoy), meningkat dibandingkan kuartal
tahun sebelumnya.
Kinerja pemulihan antar sektor relatif tidak
merata. Terdapat sektor-sektor yang sudah
mampu pulih dengan output berada di atas level
pra-pandemi
seperti
Industri
Pengolahan,
Perdagangan, dan Pertambangan. Sementara itu,
terdapat beberapa sektor yang terdampak oleh
eskalasi kasus Varian Delta Covid-19 sehingga

Pertanian
Industri Pengolahan
Perdagangan
Konstruksi
Transport,Hotel,Resto
Lainnya
PDB

-3.5

-2.2

-0.7

-5.3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019

2020

2021

Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Keuangan, diolah.

pemulihan berjalan lebih lambat. Sektor yang
terdampak umumnya terkait dengan aktivitas
pariwisata seperti Transportasi dan Pergudangan
serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
yang terkontraksi, masing-masing sebesar 0,72
persen dan 0,13 persen (yoy).
Dilihat dari pola pemulihan ekonomi, level output
agregat (PDB) sudah mampu kembali berada di
atas level pra-pandemi. Tren pemulihan dari krisis
akibat pandemi terbukti berlangsung lebih cepat
dibandingkan dengan tren pemulihan krisis
ekonomi Asia pada 1997-1998 (Grafik 17 & 18). Pada
krisis ekonomi Asia, dibutuhkan waktu sekitar 20
triwulan (lima tahun) untuk kembali ke level PDB
sebelum krisis. Sementara pada krisis akibat
pandemi ini, ekonomi sudah kembali ke level di
atas prepandemi hanya dalam waktu lima
triwulan.
Meningkatnya kinerja perekonomian terjadi
relatif cepat. Peningkatan tersebut terutama
didorong oleh kinerja ekspor seiring pulihnya
permintaan global dan harga komoditas. Hal ini
turut meningkatkan kinerja sebagian sektor
produksi utama seperti manufaktur dan
perdagangan. Meskipun demikian, pemulihan
masih belum optimal karena sebagian komponen
dan sektor ekonomi masih sangat sensitif terhadap
perkembangan kasus Covid-19, terutama dari sisi
konsumsi dan investasi. Upaya pengendalian
pandemi yang komprehensif disertai dukungan
Program PEN yang lebih tepat sasaran akan terus
dijalankan guna menciptakan pemulihan ekonomi
yang berkelanjutan.
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GRAFIK 17

GRAFIK 18

Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Keuangan, diolah.

Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Keuangan, diolah.

Diagnosis Tren Pemulihan Krisis Ekonomi Asia 1997-1998

Tren positif ekonomi saat ini juga diikuti dengan
membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari
sebelumnya 7,07 persen pada Agustus 2020
menjadi 6,49 persen pada Agustus 2021. Pemulihan
ekonomi juga mampu membuka lapangan kerja
baru sebesar 2,6 juta lapangan kerja dalam masa
pemulihan. Sektor industri pengolahan menjadi
sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja
terbesar atau 1,22 juta pekerja hingga Agustus
2021. Sementara sektor perdagangan mampu
menyerap 1,04 juta tenaga kerja pada periode yang
sama.

Indikator pendukung kinerja ekonomi terus
menguat

Diagnosis Tren Pemulihan Krisis Akibat Pandemi Covid-19

Momentum pemulihan diperkirakan berlanjut
seiring situasi pandemi yang lebih terkendali.
Kondisi ini juga tercermin dari pantauan
pergerakan berbagai leading indicators (Grafik 19 –
24). Indeks total mobilitas masyarakat sudah
kembali ke level pra-pandemi sejak akhir
September 2021. Data level mobilitas masyarakat
di triwulan IV (update hingga 12 Desember 2021)
sudah positif 1,4 persen di atas kondisi baseline
mobilitas sebelum pandemi. Sementara itu,
intensitas belanja masyarakat pada bulan Oktober
dan November 2021 menunjukkan peningkatan
tercermin dari indeks belanja Bank Mandiri yang
pada akhir November 2021 sudah mencapai 112,5
serta indeks penjualan riil (retail sales index) yang
pada bulan Oktober dan November mencatat

GRAFIK 19

GRAFIK 20

Perkembangan Indeks Mobilitas

Perkembangan Indeks Belanja Mandiri

Sumber: Google.com

Sumber: Bank Mandiri
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pertumbuhan positif masing-masing 6,5 persen dan
10,1 persen (yoy).
Di sisi lain, penguatan juga terjadi pada sisi supply
terlihat dari tren indikator produksi di bulan
Oktober dan November. PMI Manufaktur
mencatat ekspansi pada bulan Oktober mencapai
GRAFIK 21

GRAFIK 22

Perkembangan Indeks Penjualan Riil

Perkembangan Indeks Penjualan Mobil
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GRAFIK 23

GRAFIK 24

Perkembangan Indeks PMI Manufaktur Indonesia

Perkembangan Indeks Penjualan Listrik
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rekor tertinggi dalam sejarah (57,2). Penjualan
mobil juga tumbuh cukup tinggi rata-rata di atas 81
ribu unit di bulan Oktober dan November.
Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh
double digit (konsumsi listrik November 14,5 persen
yoy).

2021

Sumber: PLN

Edisi IV | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

18

Boks 1
Kemiskinan Ekstrem
Dalam jangka menengah, pemerintah memiliki
target untuk menurunkan angka kemiskinan
ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024.
Namun demikian, pandemi COVID-19 yang terjadi
mulai Maret 2020 memperbesar tantangan untuk
mencapai target tersebut. Berdasarkan data
Susenas Maret 2021, terdapat 4,0 persen penduduk
Indonesia atau sekitar 10,86 juta penduduk berada
dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem
didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan yang
menunjukkan penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan kurang dari USD1,91 PPP
(purchasing power parities) per hari.
Upaya percepatan penanganan kemiskinan
ekstrem sejalan dengan target pertama dalam
Sustainable Development Goals (SDG) yaitu
mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di
manapun, khususnya mengentaskan kemiskinan
ekstrem pada tahun 2030. Untuk itu, Pemerintah
telah
menyusun
kerangka
percepatan
penanggulangan kemiskinan ekstrem yang
meliputi tiga strategi besar, yaitu menurunkan
beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan
pendapatan dan produktivitas rumah tangga, serta
meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Untuk menurunkan beban pengeluaran rumah
tangga, pemerintah akan melanjutkan penyaluran
berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan
jaminan sosial. Selain itu, pemerintah juga
memberikan akses kepada permodalan (a.l.
pembiayaan Ultra Mikro-UMi dan KUR) serta
meningkatkan akses ke tenaga kerja (a.l. pelatihan
kerja dan Kartu Prakerja) dengan tujuan untuk
meningkatkan pendapatan dan produktivitas
rumah tangga. Strategi lainnya adalah pendekatan
kewilayahan dengan meminimalkan wilayah
kantong kemiskinan antara lain ditempuh melalui
peningkatan akses ke layanan dasar dan
meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Pemerintah telah menetapkan strategi jangka
menengah (2021-2024) percepatan pengentasan
kemiskinan ekstrem yang terdiri dari 3 tahap.

Tahap pertama pada tahun 2021, pemerintah
memberikan tambahan transfer tunai (additional
cash transfer) yang menyasar pada 35 kabupaten
prioritas dalam 7 provinsi. Pemilihan daerah
prioritas tersebut mempertimbangkan tingkat dan
jumlah penduduk miskin ekstrem yang tinggi.
Selanjutnya, pada tahun 2022 (tahap kedua)
pemerintah akan mendorong konvergensi
program
pemberdayaan
masyarakat
dan
pemberian bantuan sosial di 212 kabupaten/kota
prioritas. Selain itu, akan dibangun social registry
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
berbagai program pengentasan kemiskinan. Tahap
terakhir pada tahun 2023, program percepatan
penanganan kemiskinan ekstrem akan diperluas
ke 514 kabupaten/kota secara bertahap. Melalui
ketiga tahapan implementasi strategi tersebut,
diharapkan target kemiskinan ekstrem 0 persen
pada tahun 2024 dapat terwujud.
Sebagai langkah awal, pada akhir tahun 2021
Pemerintah memberikan tambahan cash transfer
melalui program Kartu Sembako dan BLT Desa di
35 kabupaten prioritas di 7 provinsi, yaitu Jawa
Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, Papua, dan Papua Barat. Tambahan
manfaat yang diberikan sebesar Rp300 ribu/bulan
selama 3 bulan untuk masing-masing program dan
dibayarkan sekaligus pada bulan Desember 2021.
Selanjutnya, di bulan yang sama, Pemerintah
melalui BPS akan melakukan survei kepada rumah
tangga di 35 kabupaten prioritas tersebut untuk
mengukur dampak dan efektivitas pemberian
tambahan cash transfer, ketepatan sasaran
penerima bantuan, dan profil kemiskinan ekstrem.
Hasil pelaksanaan survei tersebut diharapkan
dapat menjadi langkah awal pengembangan social
registry. Social registry yang akurat dan terintegrasi
diharapkan dapat mendorong peningkatan
efektivitas program perlindungan sosial dalam
mengentaskan kemiskinan termasuk kemiskinan
ekstrem.
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Kinerja

korporasi

menunjukkan

tren

masing tumbuh sekitar 15,8 persen dan 13,8 persen.
Membaiknya kinerja korporasi juga tercermin
pada membaiknya profitabilitas yang ditandai
dengan tumbuhnya tingkat pengembalian asset
(ROA) yang rata-rata berada di kisaran sekitar 9,4
persen.

pemulihan dengan tingkat optimisme yang
masih terbatas
GRAFIK 25

Pertumbuhan Pendapatan Korporasi Bedasarkan
Sektor (% yoy)

Likuiditas perusahaan masih dalam kondisi
positif. Secara umum, Perusahaan di hampir
seluruh sektor masih cukup mampu dalam
membiayai kewajiban jangka pendeknya. Namun
demikian, terdapat beberapa sektor yang masih
mengalami tekanan seperti sektor transportasi &
logistik yang dipengaruhi oleh mobilitas
masyarakat yang belum kembali ke kondisi normal
sebelum pandemi.
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Terus pulihnya perekonomian
Indonesia,
meningkatkan optimisme korporasi. Tren
tersebut terlihat dari meningkatnya belanja modal
perusahaan. Namun demikian level kepercayaan
korporasi tersebut masih relatif terbatas
mengingat masih dibayangi ketidakpastian akibat
belum berakhirnya pandemi Covid-19 serta potensi
adanya kebijakan pengendalian pandemi melalui
pembatasan kegiatan masyarakat.
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2019
Basic Materials
Energy
Infrastructures
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2020
Consumer Cyclicals
Healthcare
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Consumer Non Cyclycals
Industrials
Technology

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan
kinerja
korporasi
memperlihatkan tren pemulihan. Hal tersebut
tercermin pada pertumbuhan positif pendapatan
korporasi, meski pada beberapa sektor masih
belum kembali ke posisi pra-pandemi. Secara
umum, pendapatan korporasi (tidak termasuk
sektor keuangan) pada triwulan III tumbuh ratarata sekitar 30,5 persen (yoy). Pertumbuhan yang
cukup tinggi tersebut ditopang terutama oleh
pertumbuhan pendapatan sektor infrastruktur,
sektor energi, serta properti & real estat yang
masing-masing tumbuh sebesar 257,9 persen, 81,3
persen, dan 79,6 persen. Sementara korporasi di
sektor consumer cyclical (non-primer) dan consumer
non-cyclical (primer) mengalami pertumbuhan
relatif lambat dengan masing-masing di masing-

Perkembangan sektor keuangan cukup
positif

Secara umum, perkembangan pasar modal pada
triwulan IV 2021 cukup positif. Pemulihan
ekonomi yang terus berjalan cukup kuat
memberikan kepercayaan dan optimisme pada
investor di pasar modal. Namun demikian,
beberapa sentimen negatif yang berasal dari luar
negeri memberikan tekanan pada pasar modal
menjelang akhir tahun 2021 berakhir. Salah satu
sentimen yang paling mempengaruhi pasar modal
adalah adanya kebijakan tapering off yang
dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat, the

TABEL 2

Indikator Korporasi
Korporasi berdasarkan
kelompok Sektor
Basic Materials
Consumer Cyclicals

Return on Assets (%)
2020
Q1
5,03

Q2
5,17

Q3
2,93

Q4

Q1

Cash Ratio (%)
2021
Q2

2020
Q3

Q1

8,10 13,29 15,01 10,89 1,50

Q3

1,91

2,38 2,56 3,57

Q4

Q1

Q2

2,28 2,63 -0,17 -0,21 -0,23 -0,18

Q3

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

0,01

0,57 0,32

Q3

1,03 -0,10 -0,05 -0,28

1,03 0,51

1,71 1,21

1,60

1,92 2,13 2,04

2,26 2,39

2,17

19,68

21,49

20,34

20,45 23,16 23,39 16,05 0,60

0,65

0,60 0,62 0,64

0,65 0,61

0,02 -0,09 -0,21 -0,18 -0,27 -0,02 0,18

Energy
Healthcare

10,26
11,47

7,40
10,33

-0,96
10,43

5,17 1,30 8,50 11,14 0,59
6,94 12,15 15,03 16,53 2,18

0,87
2,31

0,79 0,78 0,91
2,18 1,78 1,82

0,76 0,80 -0,08 0,93 0,28
1,76 1,94 -0,33 -0,07 -0,27

8,25 0,52
0,15 -0,17

5,71 1,52
0,24 0,37

Industrials

12,83

4,58

7,37

4,52

4,62

3,43

7,30 1,66

0,57

0,58 0,55 0,57

0,88 0,73 -0,51 -0,48 -0,53

5,28 -0,39

0,36 0,86

Infrastructures

11,79

7,19

2,73

6,82

9,01

9,29

9,10 6,88 94,03 98,91 8,51 0,97

0,97 1,85 22,82

1,76 -0,17

1,31

0,17

0,25 0,60

5,71

2,78

4,23

-3,70

1,95 -1,94

1,43 0,72

5,46

6,11 5,34 4,53

7,53 8,98

0,07 -0,38

0,28

0,83

1,25 0,57

-3,72

0,32

-0,43

10,29

3,57

6,07

5,77 0,96

1,40

1,20 1,56 4,46 10,04 3,65 -0,33 -0,21

0,35

0,76

0,70

1,11 0,16

0,62 -1,30

0,45 0,49

0,45

0,30 0,35 0,41

0,25 -0,52 -0,55

6,55 0,32

Technology
Transportation & Logistics

0,35 -10,07

-0,79 -12,98

4,33

Q2

Consumer Non Cyclicals

Properties & real Estate

5,00 -10,71 -14,37 -10,34 -2,14

Capital Expenditure (%, yoy)
2020
2021

2021

0,33 0,31

1,27
0,49

3,56

Sumber: Bloomberg, diolah
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Fed. Meskipun dampaknya relatif ringan di pasar
saham, pemberlakuan tapering oleh the Fed
mengakibatkan aliran arus modal asing keluar di
pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Sepanjang triwulan IV 2021, arus modal asing di
pasar SBN mencapai Rp71,23 triliun. Secara
keseluruhan, terjadi aliran modal asing keluar di
pasar SBN sebesar Rp79,6 triliun secara year to date
(ytd) hingga 16 Desember 2021. Aliran modal asing
keluar tersebut sebagian besar terjadi sejak the Fed
memberlakukan tapering, yaitu pada pertengahan
November 2021. Pengurangan pembelian aset di
pasar surat berharga oleh the Fed, atau biasa
disebut sebagai tapering, berakibat pada
meningkatnya yield obligasi Pemerintah AS, atau
US treasury. Hal tersebut mendorong aliran dana
asing berpindah dari negara berkembang ke AS.
Meskipun terjadi aliran modal asing yang cukup
deras di pasar SBN, yield SBN Indonesia relatif
stabil. Yield SBN tenor 10 tahun per-16 Desember
2021 berada pada level 6,37 persen. Apabila
dibandingkan dengan akhir triwulan III 2021 yang
sebesar 6,25 persen, terjadi kenaikan yield sebesar
12 bps, atau dapat dikatakan relatif stabil. Stabilitas
tersebut antara lain sehubungan dengan kebijakan
partisipasi Bank Indonesia dalam pembiayaan
penanganan kesehatan dan kemanusiaan telah
memberikan
kepastian
mengenai
sumber
pembiayaan anggaran bagi Pemerintah dengan
biaya rendah. Hal tersebut menjadi sinyal positif
bagi pasar dan memberikan stabilitas pada pasar
SBN.
Peran investor domestik yang semakin besar
mampu menjadi stabilisator di pasar SBN ketika
terjadi aliran modal asing keluar. Hingga 15
Desember 2021, kepemilikan SBN oleh perbankan
mencapai Rp1.598,13 triliun (35,33 persen), atau
yang tertinggi di antara semua institusi dan
individu. Posisi kedua pemilik SBN terbanyak
adalah
Bank
Indonesia,
dengan
jumlah
kepemilikan sebesar Rp1.063,73 triliun (23,52
persen). Sebaliknya, kepemilikan investor non
residen turun ke posisi Rp894,31 triliun (19,77
persen).
Dari pasar saham, kinerja Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) sepanjang triwulan IV 2021
tercatat sangat baik. IHSG sempat menembus level
psikologis di atas 6.700 dan menyentuh rekor
tertinggi sepanjang masa di posisi 6.723,39 pada 22
November 2021. Sepanjang tahun 2021, IHSG telah

menguat sebesar 10,3 persen, atau salah satu yang
memiliki kinerja terbaik di kawasan. Di antara
bursa saham di negara utama lainnya, S&P 500 dan
Dow Jones di AS menjadi bursa saham dengan
kinerja terbaik, masing-masing menguat sebesar
24,3 persen dan 17,29 persen secara ytd.
Sektor teknologi menjadi sektor berkinerja paling
kuat sepanjang tahun 2021. Hingga 17 Desember
2021, sektor teknologi menguat sebesar 368,13
persen. Di posisi kedua ditempati oleh sektor
transportasi logistik yang menguat sebesar 80,97
persen, dan posisi selanjutnya adalah sektor energi
yang menguat sebesar 38,47 persen. Di sisi lain,
sektor barang konsumen primer, sektor properti
dan real estat, dan sektor barang baku menjadi 3
sektor yang mengalami kinerja negatif, yaitu
masing-masing melemah sebesar 14,85 persen,
14,46 persen, dan 11,51 persen.
Positifnya kinerja pasar saham mendorong
terjadinya aliran modal asing masuk. Hingga 17
Desember 2021, aliran modal asing masuk di pasar
saham tercatat sebesar Rp37,5 triliun. Hal tersebut
menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan
investor pada perekonomian Indonesia seiring
dengan
membaiknya
pemulihan
ekonomi
nasional. Namun demikian, tingginya laju inflasi di
sejumlah negara maju memberikan tekanan pada
pasar saham karena adanya kekhawatiran akan
kenaikan suku bunga bank sentral, terutama dari
AS. Pelaku pasar memperkirakan the Fed akan
mulai menaikkan suku bunga acuan pada
pertengahan tahun 2022 dan mulai melakukan
normalisasi kebijakan moneter. Selain hal tersebut,
kemunculan varian
baru
Omicron
juga
memberikan kekhawatiran pada investor di pasar
saham.

Perkembangan perbankan terus membaik
Kinerja perbankan terus mengalami perbaikan
sejalan
dengan
peningkatan
mobilitas
masyarakat. Perbaikan ini tercermin dari
peningkatan fungsi intermediasi, kecukupan
likuiditas dan terjaganya risiko perbankan. Selain
itu, penurunan kasus infeksi Covid-19 mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi domestik sehingga
membuat fungsi intermediasi bank semakin baik.
Sejak Juni 2021, kredit perbankan berhasil tumbuh
positif dengan tren yang terus meningkat setelah
delapan bulan sebelumnya terkontraksi. Sejalan
dengan itu, suku bunga kredit cenderung terus
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menurun. Suku bunga kredit modal kerja tercatat
mengalami penurunan terbesar sepanjang
triwulan III 2021.
Likuiditas perbankan cukup banyak disebabkan
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang
tinggi dan keterbatasan penyaluran kredit.
Sampai dengan September 2021, DPK tumbuh 7,7
persen (yoy) sementara kredit tumbuh terbatas
sebesar 2,2 persen (yoy). Indikator likuiditas
lainnya seperti rasio AL/ DPK juga masih pada level
yang tinggi, yakni sebesar 33,5 persen pada akhir
triwulan III 2021. Lebih lanjut, Loan to Deposit Ratio
(LDR) terus menurun hingga 79,1 persen pada
September 2021, atau terendah sejak pertengahan
2008, yang mencerminkan likuiditas perbankan
yang berlimpah.
Risiko kegagalan kredit relatif terjaga. Nonperforming loan (NPL) kredit sempat meningkat
karena diterapkannya kembali pembatasan
aktivitas masyarakat pada Juli – Agustus 2021.
Namun, NPL kredit terus membaik seiring dengan
peningkatan kinerja sektor riil. Pada September
2021, NPL kredit tercatat sebesar 3,21 persen
dengan NPL terbesar pada kredit modal kerja.
Ke depan, sektor UMKM menjadi peluang besar
bagi perbankan untuk meningkatkan fungsi
intermediasinya. Penguatan financial technology
menjadi kunci untuk meningkatkan fungsi
intermediasi kepada mayoritas UMKM yang
unbankable. Selain itu, likuiditas yang cukup dan
risiko kredit yang relatif terjaga turut menjadi
faktor pendukung kinerja perbankan. Selain itu,
Perbankan
harus
siap
untuk
dapat
mengimplementasikan program anti pencucian
uang dan pendanaan terorisme secara lebih baik
dalam rangka mempersiapkan Indonesia masuk
menjadi anggota FATF dan senantiasa tetap
meningkatkan
perhatian
terhadap
aspek
lingkungan, aspek sosial serta aspek tata kelola.

Nilai tukar rupiah masih dibayangi tekanan
ketidakpastian di pasar keuangan global

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS turut
terdampak tingginya ketidakpastian di pasar
keuangan global. Tekanan di pasar keuangan
global sendiri telah mengalami peningkatan sejak
akhir bulan September yang disebabkan oleh
berbagai faktor, diantaranya berasal dari sentimen
sikap hawkish The Fed, isu debt ceiling antara
pemerintah Amerika Serikat dan parlemen, isu

default Evergrande di China, serta mulai adanya
indikasi krisis energi global. Tingginya volatilitas di
pasar keuangan ini pun mendorong investor untuk
lebih memilih instrument safe haven sehingga
indeks dolar AS mengalami peningkatan dan
menekan pergerakan nilai tukar di negara emerging
market, termasuk Rupiah.
Kondisi perekonomian domestik yang membaik
mampu menahan tekanan global terhadap nilai
tukar Rupiah. Keberhasilan pemerintah dalam
mengendalikan penyebaran virus Covid-19 varian
delta yang mendorong relaksasi PPKM serta
penguatan koordinasi antara pemerintah dan Bank
Indonesia melalui penandatanganan Surat
Keputusan Bersama III (SKB III) menjadi faktor
utama yang mampu menjaga kepercayaan
investor. Hal ini pun turut memberikan dorongan
positif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah
sehingga meskipun dolar AS mengalami
peningkatan, nilai tukar Rupiah masih mampu
dalam tren apresiasi pada periode September dan
Oktober.
Volatilitas di pasar keuangan global yang
berlanjut mulai memberikan tekanan terhadap
nilai tukar Rupiah menjelang akhir tahun 2021.
Berbagai kemajuan dari normalisasi kebijakan
moneter yang diambil oleh The Fed menjadi faktor
pendorong utama tingginya volatilitas di pasar
keuangan global ini. Sikap The Fed yang dinilai
investor akan cenderung lebih hawkish turut
mendorong ketidakpastian di pasar keuangan. The
Fed diperkirakan akan mempercepat normalisasi
kebijakan moneter, baik dari sisi pengurangan
stimulus maupun kenaikan suku bunga, merespon
inflasi AS yang saat ini meningkat secara persisten.
Ketidakpastian di pasar keuangan meningkat
didorong oleh penyebaran varian Covid-19
(Omicron) di bulan November. Penemuan varian
Omicron ini mendorong kenaikan restriksi di
sejumlah negara sehingga dikhawatirkan akan
mengganggu pemulihan ekonomi global. Selain itu,
beberapa isu global lainnya juga turut mendorong
kenaikan volatilitas di pasar keuangan global,
diantaranya masih terjadinya global energy
distruption dan isu terkini dari perkembangan
geopolitik Rusia dan Ukraina. Berbagai faktor
tersebut terus memberikan dampak negatif di
pasar keuangan global. Investor juga cenderung
memilih investasi di safe haven dan mendorong
kenaikan indeks dolar AS yang cukup tinggi. Risk
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GRAFIK 26
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appetite investor terhadap instrumen berisiko
tinggi juga mengalami penurunan sehingga
mendorong terjadinya capital outflow yang cukup
besar dari pasar obligasi domestik.
Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah relatif kecil,
ditopang oleh terjaganya persepsi positif investor.
Optimisme investor terhadap perekonomian
domestik masih cukup tinggi, yang ditopang oleh
berbagai indikator fundamental ekonomi domestik
yang masih dalam laju pemulihan, seperti
Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur
yang masih dalam level ekspansif, kinerja Neraca
Pembayaran Indonesia yang membaik serta
surplus dari neraca perdagangan yang terus
meningkat sehingga berkontribusi positif terhadap
terjaganya supply valuta asing di domestik. Selain
itu, kemajuan dari progres vaksinasi domestik,
serta respon cepat pemerintah dalam menahan
masuknya varian omicron dan berbagai upaya
pemerintah untuk terus menjaga pemulihan
ekonomi menjadi sentimen yang turut mampu
menahan tekanan pergerakan nilai tukar terhadap
tingginya volatilitas di pasar keuangan global.
Laju depresiasi nilai tukar Rupiah yang terjadi
menjelang akhir tahun 2021 terlihat relatif kecil.
Hal tersebut jika dibandingkan beberapa periode
sebelumnya seperti saat adanya tekanan kenaikan
yield obligasi AS di bulan Februari – Maret 2021
serta saat merebaknya varian delta di bulan Juni –
Juli 2021 yang lalu. Hingga tanggal 15 Desember
2021 nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup
pada level Rp14.348 per dolar AS, atau terdepresiasi

1,7 persen (ytd). Secara kumulatif tahunan, ratarata nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS relatif
terkendali yakni sebesar Rp14.313,99 per dolar AS.

Inflasi domestik menguat secara bertahap
Inflasi bulan November 2021 menunjukkan
penguatan,
didukung
pulihnya
aktivitas
masyarakat. Inflasi tercatat sebesar 1,75 persen
(yoy), meningkat dari angka Agustus sebesar 1,59
persen (yoy). Pada periode September sampai
dengan November 2021, inflasi bergerak dengan
tren menguat bertahap meskipun masih terbatas.
Hal ini dipengaruhi oleh mulai naiknya aktivitas
ekonomi masyarakat yang didorong oleh
meningkatnya mobilitas di tengah masih
terbatasnya permintaan. Peningkatan aktivitas
tersebut seiring dengan perkembangan positif
kasus harian Covid-19 dan kebijakan pelonggaran
PPKM oleh Pemerintah. Kasus aktif telah
berkurang drastis dan mencapai titik terendah
sejak April 2020. Akan tetapi, perlu diwaspadai
peningkatan kasus pada masa liburan Natal dan
Tahun Baru di akhir tahun 2021 akibat lonjakan
mobilitas masyarakat.
Penguatan inflasi inti menggambarkan perbaikan
di sisi permintaan. Pada November 2021, inflasi
inti mencapai 1,44 persen (yoy), meningkat dari
angka Agustus yaitu 1,31 persen (yoy). Hal ini
mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat
mulai pulih secara perlahan meskipun masih
sangat dipengaruhi oleh dinamika pandemi.
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GRAFIK 27

GRAFIK 28
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Naiknya mobilitas masyarakat pasca kebijakan
pelonggaran PPKM secara bertahap telah
berdampak pada peningkatan permintaan
masyarakat secara umum. Di tengah permintaan
yang mulai membaik, tekanan harga di tingkat
produsen mulai ditransmisi pada harga konsumen
meskipun masih terbatas. Masih tingginya harga
komoditas global mendorong naiknya ongkos
produksi. Kenaikan inflasi inti nonpangan
tercermin pada kelompok jasa perumahan,
perlengkapan rumah tangga, rekreasi, perawatan
pribadi, serta transportasi. Sementara itu,
kelompok kesehatan dan pendidikan mengalami
penurunan. Di sisi lain, kelompok sandang dan
infokom tetap bergerak stabil.
Inflasi volatile food bulan November 2021
mengalami perlambatan. Inflasi pada volatile food
tercatat sebesar 3,05 persen (yoy), melambat
dibandingkan dengan angka Agustus yang
mencapai 3,80 persen (yoy). Perlambatan inflasi
komponen ini dipengaruhi oleh stok pangan yang
cukup melimpah di tengah permintaan yang masih
belum pulih sepenuhnya. Kebijakan pengendalian
pangan dilakukan guna menjaga tingkat harga,
terutama di tingkat konsumen serta tetap
menciptakan akses pangan yang terjangkau.
Kenaikan beberapa harga komoditas pangan
secara musiman juga relatif lebih rendah
dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama.
Stok komoditas hortikultura dan telur ayam ras
melimpah di tengah permintaan yang masih
tumbuh terbatas. Di sisi lain, harga minyak goreng
terus meningkat didorong oleh harga bahan baku,
yaitu komoditas Crude Palm Oil (CPO) yang masih
terus dalam tren meningkat. Mengingat faktor

Inflasi IHK

Core

Administered Price

Volatile Food

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

masuknya musim penghujan dan momen
perayaan Natal dan liburan akhir tahun,
Pemerintah Pusat dan Daerah terus melakukan
pemantauan potensi kenaikan harga pangan di
akhir tahun. Pemerintah juga berkomitmen untuk
menjaga akses pangan masyarakat miskin dan
rentan dengan tetap melakukan penyaluran
bantuan sosial pangan serta melakukan stabilisasi
harga pangan pokok, terutama beras.
Inflasi administered price berada pada tren
kenaikan sejak bulan September. Pada November
2021, inflasi administered price mencapai 1,69
persen (yoy), meningkat dari angka Agustus 2021
yang mencapai 0,65 persen (yoy). Hal ini
dipengaruhi oleh naiknya mobilitas masyarakat
antardaerah yang mendorong naiknya tarif
angkutan, terutama angkutan udara. Mobilitas
masyarakat diperkirakan meningkat menjelang
akhir tahun sehingga Pemerintah merasa perlu
untuk mengambil langkah preventif dalam
mengantisipasi kembali melonjaknya kasus Covid19. Selain dari kelompok transportasi, tekanan
administered price juga dipengaruhi oleh kenaikan
harga rokok dan bensin nonsubsidi meskipun
sangat terbatas. Di sisi energi, Pemerintah terus
konsisten untuk mendukung terjaganya harga
energi domestik untuk menjaga momentum
pemulihan konsumsi dan daya beli masyarakat
dalam masa pemulihan ekonomi.

Neraca

Perdagangan

Indonesia

terus

menunjukkan tren positif
Sepanjang tahun 2021, neraca perdagangan terus
mencatatkan surplus, didorong oleh performa
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GRAFIK 29

GRAFIK 30
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ekspor yang tinggi. Ekspor di triwulan III 2021
tumbuh sebesar 50,9 persen (yoy, fob, USD),
sementara impor 47,0 persen (yoy, fob, USD)
sehingga mencatatkan surplus sebesar USD13,2
miliar, yang merupakan surplus triwulanan
tertinggi selama ini. Tren pertumbuhan ekspor
yang tinggi didorong oleh faktor peningkatan
harga komoditas dan juga kenaikan permintaan
global. Di sisi lain, impor juga menunjukkan kinerja
yang membaik sejak awal tahun didorong oleh
aktivitas produksi dan permintaan domestik,
seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.
Memasuki triwulan IV 2021, aktivitas ekspor
Indonesia masih terjaga. Pada bulan November
2021, ekspor tercatat sebesar USD22,84 miliar, atau
tumbuh 49,7 persen (yoy, fob, USD). Nilai ekspor
tersebut merupakan nilai tertinggi paling tidak
sejak tahun 2000. Kinerja ekspor didominasi oleh
ekspor manufaktur dengan kontribusi mencapai
71,2 persen dari total ekspor dengan pertumbuhan
34,44 persen (yoy, fob, USD), dan juga sektor
pertambangan yang juga tumbuh sangat tinggi
sebesar 146,9 persen (yoy, fob, USD).
Aktivitas impor mengalami pertumbuhan yang
cukup tinggi. Impor bulan November tercatat
sebesar USD19,33 miliar, atau tumbuh 52,62 persen
(yoy, cif, USD). Jika dilihat berdasarkan
penggunaannya, impor terbesar datang dari impor
bahan baku/penolong dengan kontribusi 74,14
persen dan tumbuh cukup tinggi pada November
sebesar 60,49 persen (yoy, cif, USD). Impor barang
modal dan impor barang konsumsi juga tumbuh
tinggi masing-masing sebesar 23,09 persen dan
53,84 persen. Pertumbuhan impor bahan

Total Ekspor

Total Impor

Total Ekspor (yoy)

Total Impor (yoy)

USD Billn.

7.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

baku/penolong dan impor barang modal
menandakan bahwa perekonomian domestik terus
menunjukkan aktivitas pemulihan.
Secara kumulatif, ekspor dan impor mencatatkan
kinerja yang sangat baik. Sampai dengan bulan
November 2021, ekspor mampu tumbuh 42,6
persen (ytd, fob, USD), sementara impor tumbuh
37,5 persen (ytd, cif, USD). Dengan perkembangan
tersebut, neraca perdagangan kumulatif tercatat
sebesar USD34,3 miliar, yang terdiri atas surplus
non migas sebesar USD45,3 miliar dan defisit migas
sebesar USD11,0 miliar. Ke depan, di sisa tahun
2021, baik ekspor maupun impor diperkirakan
masih akan tumbuh dan memberikan kontribusi
positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)
membaik

Neraca pembayaran triwulan III kembali ke level
positif. Neraca Pembayaran Indonesia (Balance of
Payment) mencatatkan surplus sebesar USD10,7
miliar, berbalik arah dari triwulan sebelumnya
yang tercatat defisit USD0,4 miliar. Perbaikan
kinerja NPI didorong oleh surplus baik transaksi
berjalan maupun transaksi modal dan finansial
masing-masing sebesar USD4,47 miliar dan USD6,1
miliar.
Kinerja transaksi berjalan triwulan III 2021
mengalami surplus USD4,5 miliar (1,49 persen dari
PDB). Capaian tersebut didorong oleh adanya
peningkatan yang cukup signifikan dari neraca
perdagangan barang dan neraca pendapatan
sekunder. Neraca barang terus menunjukan
kinerja yang meningkat sejak tahun 2020. Pada
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triwulan ini, neraca barang tercatat sebesar USD15
miliar, jauh meningkat dari triwulan sebelumnya
sebesar USD8,3 miliar. Surplus neraca perdagangan
didukung oleh kinerja ekspor yang tumbuh cukup
tinggi. Pada triwulan III 2021, ekspor mengalami
peningkatan sebesar USD7,4 miliar dibandingkan
triwulan sebelumnya. Peningkatan khususnya
terjadi pada komoditas non migas, didorong oleh
faktor harga dan kenaikan permintaan global. Di
sisi lain, kinerja komoditas migas juga
menunjukkan perbaikan sehingga neraca migas
mencatatkan penurunan defisit.

Neraca pendapatan primer mengalami defisit
sebesar USD8,3 miliar. Angka tersebut meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya (defisit USD8,1
miliar), didorong oleh komponen transfer
pendapatan investasi langsung. Di sisi lain, neraca
pendapatan sekunder tercatat surplus USD1,5
miliar, relatif masih stabil dan masih ditopang oleh
penerimaan transfer personal.
Kinerja neraca transaksi modal dan finansial
mampu mencatatkan surplus di tengah
ketidakpastian akibat penyebaran varian delta.
Surplus transaksi modal dan finansial mencapai
USD6,1 miliar (2 persen dari PDB), peningkatan
cukup besar dibandingkan triwulan II 2021 yang
hanya sebesar USD1,6 miliar (0,61 persen dari PDB).
Tingginya kenaikan surplus ini terutama ditopang
oleh perbaikan kinerja investasi lainnya serta
masih terjaganya surplus dari sisi investasi
langsung dan investasi portofolio.

Neraca jasa mencatatkan defisit sebesar USD3,6
miliar, sedikit menurun dibandingkan triwulan
sebelumnya. Defisit neraca jasa disebabkan oleh
meningkatnya pembayaran jasa (impor) freight
sejalan dengan peningkatan aktivitas ekspor dan
impor. Sementara itu, jasa perjalanan (pariwisata)
yang merupakan kontibutor utama dari ekspor jasa
masih belum pulih yang ditunjukkan oleh masih
rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang
datang ke Indonesia. Surplus neraca jasa perjalanan
sebesar USD8 juta, jauh lebih rendah dibanding
surplus sebelum pandemi (berkisar USD1 miliar –
USD1,6 miliar).

Surplus investasi langsung masih terjaga,
didukung membaiknya prospek ekonomi
nasional. Investasi langsung masih mampu
mencatatkan surplus sebesar USD3,3 miliar,
meskipun
mengalami
penurunan
jika
dibandingkan triwulan II 2021 yang sebesar
USD5,3 miliar sebagai dampak dari adanya restriksi

TABEL 3
Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)
2019
Neraca Transaksi Berjalan
% PBD
Neraca Barang

2020

2021
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Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3
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Q2*

-6,6

-8,2

-7,5

-8

-3,4

-2,9

1

0,9

-1,1

-2

Q3**
4,5

-2,40%
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-2,60%

-2,80%

-1,20%

-1,20%
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40,8

46,2
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54,3

61,7

Impor

-39,9

-39,6

-42,3

-43,1

-37,2

-30,7

-31
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-41,7

-46

-46,7
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-1,5

-1,9

-2,2

-2
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-2,7

-3,1

-3,4

-3,7

-3,6

Pendapatan Primer

-8,1

-8,9

-8,4

-8,3

-7,9

-6,2

-7,4

-7,4

-6,7

-8,1

-8,3

Pendapatan Sekunder

1,4

2

1,8

2

1,7

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,4

9,9

6,7

7,4

12,5

-3

11

0,9

-1

5,7

1,6
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3,3
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Financial Account
Investasi Langsung

5,9

5,8

5,2

3,6

4,3

4,4

0,9

4,2

4,4

5,3

Investasi Portofolio

5,5

4,6

4,6

7,3

-6,3

9,7

-2

2

4,9

4

1,1

Derivatif Finansial

0,1

0

0,1

0

-0,3

0,1

0

0,2

0,1

0

0,2

Investasi Lainnya

-1,6

-3,6

-2,5

1,6

-0,6

-3,3

1,9

-7,4

-3,7

-7,7

1,5
10,6

Total

3,3

-1,5

0

4,5

-6,5

8,2

1,9

-0,2

4,6

-0,3

Error and Omission

-0,9

-0,5

0

-0,2

-2,1

1,1

0,2

0

-0,6

-0,1

0,1

Overall Balance

2,4

-2

0

4,3

-8,5

9,2

2,1

-0,2

4,1

-0,4

10,7

124,5

123,8

124,3

129,2

121

131,7

135,2

135,9

137,1

137,1

146,9

6,7

6,7

6,9

7,3

7

8,1

9,1

9,8

9,7

8,8

8,6

Cadangan Devisa
bulan impor & pemb. ULN

Sumber: Bank Indonesia, diolah
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
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mobilitas. Selain itu, terjadinya peningkatan harga
komoditas global seperti batu bara serta CPO turut
menjaga masuknya aliran modal asing terutama di
sektor pertambangan dan industri pengolahan. Hal
ini juga menandakan bahwa kepercayaan investor
untuk berinvestasi jangka panjang masih cukup
besar yang ditopang oleh prospek positif
perekenomian domestik ke depan.
Investasi portofolio mampu membukukan kinerja
yang
cukup
positif.
Investasi portofolio
mencatatkan surplus sebesar USD1,1 miliar, di
tengah tingginya tekanan akibat capital outflow
yang cukup besar di pasar obligasi pemerintah
sebagai dampak dari sentimen normalisasi
kebijakan moneter Amerika Serikat. Masih
terjaganya surplus di sisi portofolio ini salah
satunya ditopang oleh adanya penerbitan obligasi
global pemerintah di sepanjang triwulan III 2021
yang cukup besar, yakni senilai USD1,65 miliar dan
EUR1 miliar.
Kinerja transaksi modal dan finansial membaik,
selaras dengan kinerja investasi lainnya yang
mencatatkan surplus. Surplus dari sisi investasi
lainnya mencapai USD1,5 miliar, atau mengalami
pembalikan dibandingkan triwulan II 2021 yang
mencatatkan defisit hingga sebesar USD7,7 miliar.
Tingginya surplus dari sisi investasi lainnya ini
ditopang oleh berbagai faktor, seperti terjadinya
penurunan pembayaran pinjaman luar negeri
sektor swasta dan peningkatan penempatan
simpanan nonresiden pada sistem perbankan
dalam negeri. Dari sisi sektor publik, tambahan
alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang diterima
dari IMF turut menopang terjadinya surplus di
investasi lainnya. Tambahan alokasi SDR dari IMF
tercatat senilai SDR4,46 miliar atau setara USD6,31
miliar, yang merupakan alokasi SDR dari IMF yang
didistribusikan secara proporsional kepada tiap
anggota IMF guna mendukung pemulihan
ekonomi selama pandemi.
Cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi
USD146,9 miliar di akhir triwulan III 2021. Angka
tersebut setara pembiayaan 8,6 bulan impor dan
pembayaran ULN pemerintah. Posisi ini
merupakan posisi cadangan devisa tertinggi selama
ini. Hingga bulan November 2021, posisi cadangan
devisa masih cukup tinggi yakni mencapai
USD145,9 miliar atau setara dengan pembiayaan
8,1 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah.

Tingginya posisi cadangan devisa ini diharapkan
dapat mendukung ketahanan sektor eksternal
serta mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar.

Outlook dan risiko perekonomian domestik
Indonesia telah mampu melewati gelombang
kedua Covid-19 yang disebabkan oleh varian
Delta. Hal tersebut terutama dikarenakan respon
cepat pemerintah Indonesia melalui pemberlakuan
pembatasan mobilitas darurat (PPKM), dan upaya
peningkatan 3T (test, tracing, & treatment), serta
percepatan program vaksinasi. Indonesia telah
berhasil menurunkan kasus harian secara tajam
dari sekitar 55.000 kasus per hari pada
pertengahan Juli menjadi di bawah 300 kasus per
hari pada saat ini. Hal ini menjadi modal utama bagi
Indonesia untuk melanjutkan fase pemulihan
ekonomi dengan lebih kuat pada triwulan terakhir
2021. Secara umum, kondisi ini telah tercermin dari
berbagai perkembangan indikator ekonomi
terkini. Konsumsi masyarakat diprediksi menguat
didorong oleh kondisi pandemi yang terus terjaga.
Kemajuan percepatan vaksinasi juga menjadi
faktor penting untuk mendorong kepercayaan
pelaku ekonomi, termasuk aktivitas investasi.
Berbagai risiko ketidakpastian dari internal
maupun eksternal masih perlu diantisipasi. Di
dalam negeri, masih terdapat sektor usaha yang
perlu mendapat perhatian karena menghadapi
scarring effect akibat pandemi. Sementara itu di sisi
global, berbagai fenomena perlu terus dipantau
dan
diantisipasi
karena
menciptakan
ketidakpastian yang tinggi antara lain isu
rebalancing ekonomi Tiongkok, potensi tapering-off
negara maju, serta disrupsi supply global. Selain itu,
potensi risiko penyebaran virus Covid-19 juga
masih tinggi terutama akibat munculnya varian
baru seperti varian Omicron yang telah ditetapkan
oleh WHO sebagai Varian of Concern.
Pemerintah terus menerapkan langkah-langkah
antisipatif dan responsif dalam mengendalikan
pandemi Covid-19. Langkah utama yang diambil
Pemerintah
yaitu
dengan
mengakselerasi
pelaksanaan vaksinasi dan mendorong disiplin
protokol kesehatan masyarakat. Sinergi kebijakan
baik fiskal, sektor keuangan dan moneter juga
semakin diperkuat guna mengantisipasi dampak
negatif dari eskalasi pandemi Covid-19 dan eskalasi
risiko perekonomian global.
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Perkembangan fiskal
Kondisi makro menunjukkan penguatan,
diiringi dengan perbaikan di sisi fiskal

Memasuki triwulan IV, indikator-indikator
penanganan pandemi dan mobilitas masyarakat
menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
Kasus Covid-19 harian yang sempat menyentuh
angka 50 ribu di bulan Juli, saat ini berada pada
kisaran 200 kasus per hari, sehingga membawa
angka kasus aktif ke bawah 5.000 kasus, yang
merupakan angka terendah sejak April 2020.
Perkembangan tersebut mendorong semakin
pulihnya mobilitas masyarakat, yang saat ini
sudah melampaui level sebelum pandemi. Data
hingga 13 Desember menunjukkan rata-rata
mobilitas sudah 1,4 persen lebih tinggi dari level
sebelum pandemi. Bahkan jika dilihat lebih detail,
mobilitas masyarakat di tempat perbelanjaan dan
rekreasi serta di pasar dan farmasi masing-masing
telah mencapai 5,1 persen dan 25 persen lebih
tinggi dari level sebelum pandemi.
Pulihnya mobilitas dan aktivitas ekonomi
masyarakat
berdampak
positif
pada
perkembangan indikator-indikator ekonomi.
Perbaikan tersebut terjadi baik dari sisi produksi
maupun konsumsi. Di sisi konsumsi, indikator
keyakinan konsumen terus membaik seiring
dengan relaksasi PPKM, dan di bulan November
berada pada angka 118,5 yang telah mendekati
angka sebelum pandemi. Indeks penjualan retail
dan Mandiri Spending Index juga terus mengalami
kenaikan. Di tanggal 28 November, Mandiri
Spending Index bahkan telah mencapai 20 persen
lebih tinggi dibandingkan periode sebelum
pandemi. Di sisi produksi, indikator PMI
Manufaktur masih berada pada level ekspansi di
angka 53,9 di November, seiring dengan
pertumbuhan konsumsi listrik yang tetap positif,
terutama konsumsi listrik di sektor industri yang
tumbuh 14,5 persen (yoy). Kinerja ekspor impor
masih tumbuh dua digit di bulan November, yang
menggambarkan keberhasilan ekonomi domestik
memanfaatkan kuatnya pemulihan ekonomi
global, terutama dari mitra dagang utama. Impor
barang modal dan bahan baku yang menjadi
indikasi aktivitas ekonomi ke depan juga terus
menunjukkan penguatan dengan tumbuh masingmasing sebesar 60,5 persen dan 23,1 persen. Hal ini

menambah optimisme berlanjutnya pemulihan
ekonomi di triwulan IV, dan memperbesar peluang
tercapainya angka pertumbuhan ekonomi 2021
dalam kisaran 3,5 – 4,0 persen.
Berlanjutnya tren pemulihan ekonomi baik dari
sisi konsumsi maupun sisi produksi mendorong
membaiknya kinerja fiskal di triwulan IV. Harga
komoditas global yang tinggi seiring dengan tren
pemulihan ekonomi global juga semakin
memperkuat kinerja pendapatan yang bersumber
dari harga komoditas. Kinerja fiskal sampai akhir
2021 diperkirakan dapat mencapai target APBN
2021 dengan tercapainya target pendapatan negara
serta tingkat penyerapan belanja yang terus
dioptimalkan. Kinerja fiskal yang baik tersebut
menjadi modal yang kuat untuk menghadapi
tahun 2022 yang merupakan tahun terakhir
dimana defisit APBN dapat melebihi 3 persen dari
PDB, sebelum kemudian harus kembali ke
maksimal 3 persen di tahun 2023. Dengan capaian
tersebut, maka transisi konsolidasi fiskal
diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tidak
menimbulkan goncangan pada perekonomian.

Diagnostik

kinerja

makro

fiskal

menunjukkan perbaikan yang signifikan

Secara umum kinerja makro fiskal hingga akhir
November 2021 menunjukan perbaikan yang
cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat kondisi
likuiditas yang masih terjaga dan lebih efisien,
kerentanan fiskal yang mulai menurun dan
sustainabilitas mulai membaik. Namun demikian
capaian kinerja makro fiskal tersebut tetap perlu
didorong menuju kondisi normal, agar resiliency
fiskal semakin kuat untuk menjaga keberlanjutan
fiskal jangka menengah – panjang.
Kinerja makro fiskal dapat diukur dengan
menggunakan 9 indikator yang terbagi dalam 3
kluster. Kluster yang pertama yaitu likuiditas
dengan mengunakan current budget balance (CBB),
kondisi SiLPA dan arus kas Valas. Kluster yang
kedua yaitu vulnerabilitas dengan menggunakan
Debt service ratio (DSR), Interest ratio (IR), dan Debt to
income ratio. Kluster yang ketiga yaitu
Sustainabilitas dengan menggunakan primary
balance, Debt ratio to GDP, Debt dynamic.
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Hasil diagnostik kinerja APBN sampai dengan
November 2021 dapat dilihat sebagai berikut:
1. Indikator Likuiditas
Likuiditas jangka pendek hingga 30 November
2021 masih tersedia dan lebih efisien, namun
likuiditas jangka menengah masih menghadapi
tantangan. Hal tersebut ditunjukkan oleh arus kas
masih terjadi SiLPA yang lebih efisien, sedangkan
arus kas valas membaik, namun CBB masih negatif.
a. Current Budget Deficit, masih negatif namun
jauh lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu sebesar negatif Rp294,87
triliun dibanding tahin lalu negatif Rp614,58
triliun. Membaiknya indikator CBB tidak
terlepas dari perbaikan kinerja realisasi
pendapatan. Namun demikian mengingat CBB
masih negatif, maka tetap perlu upaya
mitigasi agar tidak menganggu likuiditas
dalam jangka menengah.
b. SiLPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran)
lebih rendah dibandingkan periode yang
sama pada tahun sebelumnya. SiLPA saat ini
sebesar Rp31,58 triliun, relatif kecil SiLPA
terutama
dipengaruhi
pencapaian
pendapatan yang jauh lebih baik dan realisasi
penerbitan SBN Netto November 2021 sebesar
Rp670,42 triliun, lebih rendah dibandingkan
tahun lalu yang mencapai Rp1.044,26 triliun.
Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen
kas yang dilakukan lebih baik.
c. Rasio Penerimaan SDA terhadap Utang LN
Jangka Pendek mengalami kenaikan (arus kas
valas). Tren kenaikan rasio ini terlihat mulai
dari bulan April 2021. Kenaikan rasio ini

sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga
migas yang berdampak positif pada
penerimaan migas, sehingga arus kas valas
surplus lebih tinggi dibanding periode yang
sama tahun lalu.
2. Indikator Vulnerabilitas
Indikator vulnerabilitas menunjukkan perbaikan
seiring membaiknya kinerja penerimaan, namun
demikian masih perlu didorong menuju kondisi
normal. Untuk itu tetap perlu upaya pengendalian
vulnerabilitas fiskal, melalui upaya optimalisasi
pendapatan dan pengendalian pertumbuhan
utang.
a. Debt Service Ratio (DSR) mengalami sedikit
penurunan dibanding periode yang sama
tahun sebelumnya. Kerentanan utang
cenderung
membaik
akibat
kinerja
pendapatan negara yang tumbuh sebesar 19,4
persen (yoy), sementara realisasi cicilan pokok
utang dalam negeri yang tumbuh 35,31 persen
(yoy), sedangkan realisasi cicilan pokok utang
luar negeri terkontraksi sebesar 13,93 persen
(yoy).
b. Interest Ratio (IR) mengalami penurunan
dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari
perbaikan kinerja pendapatan meskipun
pembayaran
kewajiban
bunga
utang
meningkat sebesar 9,38 persen (yoy).
c. Debt to Income Ratio November 2021 lebih
rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal
ini diakibatkan oleh peningkatan utang untuk
mendukung kebijakan countercyclical namun
pencapaian pendapatan negara yang cukup

TABEL 4

Analisis Kinerja Makro Fiskal sd November 2021
Ikthisar Indikator
Likuiditas
Current Budget Balance (Rp triliun)
SiLPA (Rp triliun)
Penerimaan SDA/Utang LN Jangka Pendek (%)
Vulnerabilitas
DSR
Interest Ratio
Debt to Income Ratio
Sustainabilitas
Keseimbangan Primer
Debt to GDP
Debt Dynamics

November
2021

November
2020

Rerata
5 tahun

-294,87
31,58
108,00

-614,58
216,43
67,87

-69,97
55,62
112,22

53,62
19,40
3,96

53,86
21,29
4,18

39,44
14,36
2,71

-1,67
39,84
-2,56

-3,78
38,30
5,65

-0,93
28,74
-2,94

Sumber: BKF, Kementerian Keuangan
Catatan: Angka yang ditebalkan berarti lebih buruk bila dibandingkan dengan 2020/rerata 5 tahun/keduanya.
Angka rerata 5 tahun merupakan rata-rata tahun 2015 – 2019.
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tinggi seiring menguatnya tren pemulihan
dan peningkatan harga komoditas dan
membaiknya tax compliance buah dari
reformasi perpajakan.
3. Indikator Sustainabilitas
Seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang
semakin menguat, capaian pendapatan yang
membaik maka keberlanjutan fiskal mulai
membaik. Keseimbangan primer dan debt dynamics
mulai menunjukkan perbaikan, namun demikian
upaya mitigasi risiko tetap diperlukan untuk
menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah –
panjang.
a. Defisit keseimbangan primer membaik bila
dibandingkan periode yang sama pada tahun
lalu. Defisit keseimbangan primer s.d.
November 2021 berada pada 1,67 persen PDB,
lebih rendah dibandingkan November 2020
namun lebih besar dibandingkan rerata 5
tahun terakhir.
Hal ini didorong oleh
perbaikan kinerja pendapatan negara yang
tumbuh lebih besar dibandingkan belanja.
b. Debt to GDP Ratio meningkat dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya
namun
pertumbuhanya melambat. Stok utang per
November 2021 sebesar Rp6.713,24 triliun,
atau setara dengan 39,84 persen PDB.
Peningkatan stok utang disebabkan oleh
pelebaran defisit untuk penanganan Covid-19
dan pemulihan ekonomi. Peningkatan stok
utang ini selain meningkatkan risiko utang
juga
dapat
mengurangi
fleksibilitas
pengelolaan utang di masa depan.
c. Meski sempat mengalami tekanan sejak awal
pandemi,
rate-growth
differentials
menunjukkan perbaikan. Pada November
2021, rate-growth differentials berada di
tingkat -2,56 persen poin. Perbaikan ini
didukung oleh pemulihan ekonomi yang
ditandai dengan proyeksi pertumbuhan
ekonomi triwulan IV 2021 yang mencapai
5,40 persen. Besaran nilai debt dynamics
menunjukkan kemampuan ekonomi untuk
membiayai utang semakin meningkat.

Pendapatan Negara terus membaik seiring
membaiknya kondisi pandemi dan aktivitas
ekonomi

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir 2 tahun
ini telah memberikan pengaruh yang signifikan

pada perekonomian nasional. Pemerintah
merespon kondisi pandemi Covid-19 melalui
pembatasan aktivitas masyarakat yang secara
langsung mempengaruhi aktivitas ekonomi. Sisi
permintaan mengalami kemerosotan yang dalam
dan berpengaruh langsung terhadap aktivitas
produksi. Sektor pariwisata dan sektor terkait
seperti perhotelan, restoran, dan transportasi
merupakan sektor yang paling terdampak.
Perlambatan ekonomi memberikan tekanan pada
penerimaan negara. Terbatasnya aktivitas
ekonomi berpengaruh langsung terhadap kinerja
pendapatan negara, terutama penerimaan yang
bersumber
dari
penerimaan
perpajakan.
Penurunan penerimaan perpajakan ini bukan
hanya karena adanya kontraksi aktivitas ekonomi,
namun juga karena adanya kebijakan pemberian
insentif perpajakan. Insentif perpajakan tersebut
diterapkan untuk melindungi keberlangsungan
dunia usaha yang terdampak.
Realisasi pendapatan negara tahun 2020
menunjukkan kontraksi yang sangat signifikan.
Total pendapatan negara tahun 2020 mencapai
Rp1.647,8 triliun atau hanya sekitar 96,9 persen.
Realisasi pendapatan negara tersebut mengalami
penurunan
sebesar
hampir
16,0
persen
dibandingkan dengan realisasi sebelum masa
pandemi Covid-19 di tahun 2019.
Kinerja perpajakan mengalami tekanan yang
signifikan. Penerimaan perpajakan yang memiliki
kontribusi sekitar 78 persen terhadap total
pendapatan negara hanya mampu mencapai 91,5
persen dari target di tahun 2020. Penerimaan
perpajakan pada tahun 2020 mencapai sebesar
Rp1.285,14 triliun atau menurun sebesar 16,9
persen
dibandingkan
kinerja
penerimaan
perpajakan tahun 2019.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
mencapai Rp343,81 triliun atau 16 persen di atas
target tahun 2020. Meskipun capaian PNBP di atas
target tahun 2020, kinerja tersebut mengalami
penurunan dibandingkan dengan kinerja 2019,
yakni sebesar 15,9 persen. Penerimaan dari
pengelolaan sumber daya alam (SDA) mampu
melebih target penerimaan dan mendorong kinerja
total PNBP.
Kinerja perpajakan yang mengalami kontraksi
selaras dengan perekonomian nasional yang
terkontraksi sebesar 2,07 persen. Hal ini juga
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GRAFIK 31

Kontribusi penerimaan perpajakan sektoral dan pertumbuhan tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

terkonfirmasi
dengan
adanya
kontraksi
penerimaan yang bersumber dari Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), masing-masing kontraksi sebesar 23,1 persen
dan 15,3 persen. Kedua jenis pajak tersebut
memang sangat erat dengan aktivitas ekonomi
nasional. Namun demikian, kinerja jenis
penerimaan perpajakan tersebut juga merupakan
konsekuensi dari pemberian insentif perpajakan ke
dunia usaha.
Kinerja perpajakan dari semua sektor mengalami
kontraksi. Sektor yang mendominasi penerimaan,
yakni sektor industri pengolahan, perdagangan,
dan jasa keuangan/asuransi mengalami kontraksi
yang signifikan. Industri pengolahan merupakan
sektor dengan kontribusi terbesar lebih dari 30
persen di tahun 2020 mengalami kontraksi cukup
dalam sekitar 19 persen. Sektor perdagangan
dengan kontribusi sekitar 20,5 persen mengalami
penurunan penerimaan perpajakan sebesar 19,5
persen, didorong oleh adanya penurunan aktivitas
perdagangan karena penurunan permintaan
masyarakat selama masa pandemi. PDB sektor
perdagangan pada tahun 2020 mengalami
kontraksi sebesar 3,7 persen.
Kinerja
perekonomian
sektor
industri
pengolahan mengalami kontraksi yang cukup
moderat, yakni sebesar 2,9 persen. Hal ini terjadi
karena selama masa pandemi beberapa subsektor
industri pengolahan juga ada yang mampu tumbuh

pesat. Subsektor tersebut adalah industri kimia dan
farmasi, pengolahan logam dasar, pengolahan
makanan dan minuman, serta industri kertas, dan
percetakan. Namun sebagian besar industri
pengolahan mengalami kontraksi yang dalam.
Industri
seperti
alat
angkutan,
mesin
perlengkapan, dan tekstil dan pakaian jadi
merupakan subsektor industri pengolahan sangat
terdampak oleh pandemi. Sehingga, kondisi ini
secara langsung memberikan dampak lebih dalam
kepada kinerja penerimaan perpajakan sektor
industri pengolahan.
Memasuki tahun 2021, pemulihan ekonomi terus
berlangsung, didorong kebijakan pelonggaran
mobilitas masyarakat dan insentif dunia usaha.
Momentum pemulihan ekonomi sangat terlihat
pada triwulan II tahun 2021 dimana Produk
Domestik Bruto (PDB) mampu tumbuh 7,1 persen
(yoy). Pertumbuhan PDB pada triwulan II tahun
2021 merupakan gambaran adanya perbaikan
aktivitas ekonomi terutama didorong oleh
kebijakan pengeluaran pemerintah dan kinerja
ekspor dan impor. Seluruh sektor mampu tumbuh
positif. Namun demikian, pertumbuhan PDB
tersebut juga juga didorong oleh adanya low base
effect yang terjadi di triwulan yang sama di tahun
2020.
Pada triwulan III tahun 2021, momentum
pemulihan ekonomi masih berlanjut dan tumbuh
sebesar 3,5 persen. Pertumbuhan PDB tersebut
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TABEL 5

Heatmap Kinerja Pendapatan Negara (2019=100)
sd Q3 1999 sd Q3 2020 sd Q3 2021
Pendapatan dan Hibah
100.0
78.5
105.7
Penerimaan Dalam Negeri
100.0
77.7
105.6
Penerimaan Perpajakan
100.0
76.5
101.0
Pajak Dalam Negeri
100.0
76.3
98.3
Pajak penghasilan
100.0
66.0
90.3
Pajak Pertambahan Nilai
100.0
81.4
105.5
Pajak Bumi dan Bangunan
100.0
129.4
122.6
Cukai
100.0
97.8
101.5
Pajak Lainnya
100.0
92.4
236.2
Pajak Perdagangan Internasional
100.0
84.9
188.9
Penerimaan Negara Bukan Pajak
100.0
82.1
122.9
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
Catatan:

Pre pandemic <

Netral

> Pre pandemic

mengalami perlambatan dibandingkan triwulan II
tahun
2021
karena
adanya
kebijakan
pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) akibat peningkatan kasus Covid-19 varian
delta. Dalam triwulan III tahun 2021, beberapa
sektor yang di triwulan sebelumnya tumbuh
positif, kembali lagi mengalami kontraksi seperti
sektor transportasi, serta penyediaan akomodasi
makanan & minuman. Sektor-sektor lainnya
sebagian besar masih mampu tumbuh positif
meskipun melambat, seperti industri pengolahan,
dan perdagangan. Perkembangan selanjutnya
memperlihatkan bahwa perekonominan nasional
di triwulan IV tahun 2021 akan tumbuh lebih
tinggi dari triwulan sebelumnya. Hal ini terlihat
dari
beberapa
leading
indicator
yang
memperlihatkan perkembangan yang positif. PMI
Manufaktur hingga November terus melanjutkan
level ekspansi. Demikian pula dengan leading
indicator terkait dengan aktivitas konsumsi juga
memperlihatkan perkembangan positif.
Pemulihan ekonomi hingga triwulan III tahun
2021 mendorong kinerja pendapatan negara,
khususnya penerimaan perpajakan. Hingga
triwulan III tahun 2021, pendapatan negara
mencapai Rp1.354,8 triliun atau tumbuh sebesar
16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun
2020. Secara khusus, penerimaan perpajakan
mampu tumbuh 15,7 persen. Jenis penerimaan
perpajakan yang terkait langsung dengan aktivitas
ekonomi tumbuh signfikan hingga triwulan III
tahun 2021, seperti PPh dan PPN yang masingmasing tumbuh 8,2 persen dan 20,0 persen.

Kinerja
penerimaan
perpajakan
terus
menunjukkan tren pembaikan. Meskipun
demikian, untuk menilai kinerja penerimaan
perpajakan telah pulih atau belum, maka perlu
dibandingkan dengan kondisi kinerja penerimaan
perpajakan pada masa pra-pandemi, yakni
penerimaan triwulanan pada tahun 2019. Hal ini
dilakukan untuk menghilangkan faktor low base
effect yang terjadi di tahun 2020. Dengan
menggunakan index 2019 untuk masing-masing
triwulan sebesar 100, maka dapat dilihat apakah
kinerja triwulanan perpajakan di tahun 2021 telah
mengalami pemulihan.
Sampai dengan triwulan III tahun 2021, kinerja
perpajakan telah mampu melampaui level di atas
masa pra-pandemi. Namun demikian, penerimaan
PPh masih belum kembali ke level sebelum
pandemi (Tabel 5). PPh merupakan sumber
penerimaan perpajakan yang memberikan
kontribusi sebesar 32,6 persen terhadap total
pendapat negara. Meskipun PPh telah tumbuh,
namun level dari penerimaan masih dibawah level
pra-pandemi. Hal ini menggambarkan utilisasi
tenaga kerja nasional belum sepenuhnya pulih.
Sementara itu, PPN yang juga merupakan sumber
kontribusi utama terhadap pendapatan negara
berada sedikit di atas level sebelum pandemi.
Kinerja PPN ini menggambarkan bahwa terdapat
proses
pemulihan
konsumsi
masyarakat,
mengingat bahwa pemungutan PPN ini
bersasarkan transaksi barang dan jasa yang
dilaksanakan masyarakat.
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TABEL 6

Heatmap Kinerja Penerimaan Perpajakan Sektoral (2019=100)

Sektor
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar Dan Eceran
Jasa Keuangan Dan Asuransi
Lainnya
Informasi Dan Komunikasi
Pertambangan Dan Penggalian
Transportasi Dan Pergudangan
Konstruksi
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin
Real Estat
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah

Kontribusi (%) sd Q3 1999 sd Q3 2020 sd Q3 2021
29.7
100.00
82.90
94.28
21.4
100.00
81.55
98.08
13.7
100.00
94.51
90.90
11.4
100.00
90.31
96.95
4.6
100.00
95.87
112.88
4.3
100.00
57.60
79.26
4.3
100.00
87.66
92.10
3.7
100.00
84.34
76.47
3.0
100.00
87.74
163.02
1.9
100.00
76.41
86.21
1.4
100.00
69.33
102.44
0.3
100.00
66.65
51.54
0.2
100.00
91.67
89.86

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
Catatan:

Pre pandemic <

Netral

> Pre pandemic

Hingga triwulan III tahun 2021, Kinerja
penerimaan pajak secara sektoral masih cukup
beragam. Sektor yang berkontribusi terbesar,
industri pengolahan dan perdagangan hingga
triwulan III tahun 2021 mampu tumbuh masingmasing sebesar 13,7 persen dan 20,3 persen
dibandingkan periode yang sama tahun 2020
(Tabel 6). Namun, level penerimaan dari kedua
sektor tersebut masih jauh di bawah level prapandemi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh
adanya insentif perpajakan yang diberikan untuk
kedua sektor tersebut. Meskipun, penerimaan
perpajakan dari kedua sektor tersebut belum
sepenuhnya pulih, namun kinerja PDB dari
industri pengolahan dan sektor perdagangan
hingga triwulan III tahun 2021 masing-masing
tumbuh 2,9 persen dan 4,3 persen. Insentif
perpajakan yang diberikan terutama untuk kedua
sektor tersebut memberikan dampak yang positif.
Kinerja penerimaan perpajakan yang masih jauh
dari level pra-pandemi adalah sektor akomodasi
makanan dan minuman.
Secara umum, kinerja pendapatan negara hingga
triwulan III tahun 2021 menggambarkan proses
pemulihan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dan
level perkembangan yang melewati level prapandemi hingga triwulan III tahun 2021. Namun,
beberapa sumber penerimaan terutama dari
perpajakan belum sepenuhnya pulih baik dari jenis
penerimaan
dan
sektor.
Sektor
utama
penyumbang penerimaan pajak yang masih belum

pulih disebabkan antara lain karena masih
terbatasnya aktivitas ekonomi di sektor tersebut
akibat pandemi Covid-19, serta pemberian insentif
pajak untuk mendorong kinerja sektoral.

Sampai dengan akhir November 2021,
pendapatan negara tumbuh signifikan

Pendapatan Negara dan Hibah melanjutkan tren
pertumbuhan positif seiring dengan pemulihan
ekonomi yang menguat. Realisasi hingga 30
November 2021 mencapai Rp1.699,36 triliun atau
97,46 persen terhadap target pada APBN 2021,
tumbuh 19,41 persen (yoy), jauh lebih tinggi
dibandingkan realisasi pada periode yang sama
tahun lalu yang masih kontraksi -15,12 persen
(yoy).
Penerimaan Pajak mencapai Rp1.082,56 triliun
atau telah memenuhi 88,04 persen dari target
pada APBN 2021. Realisasi penerimaan Pajak
tersebut tumbuh sebesar 16,99 persen (yoy), berasal
dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang
Mewah
(PPN/PPnBM).
Penguatan
kinerja
penerimaan pajak utamanya dipengaruhi semakin
membaiknya pemulihan ekonomi baik penguatan
aktivitas konsumsi, produksi, investasi, dan eksporimpor, serta peningkatan harga komoditas.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah berada
di atas target APBN 2021. Penerimaan
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TABEL 7

Realisasi Penerimaan Perpajakan sd November 2021 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan

Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar
Rp232,25 triliun atau sebesar 108,05 persen
terhadap target, tumbuh 25,94 persen (yoy).
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai melanjutkan
pertumbuhan, didorong tren positif Bea Masuk,
resiliensinya performa Cukai, serta kinerja
meyakinkan dari Bea Keluar.
Kinerja PNBP sampai dengan November 2021,
tercatat sangat baik. Realisasi PNBP mencapai
Rp382,53 triliun atau 128,28 persen dari target
APBN 2021, tumbuh signifikan 25,43 persen (yoy),
jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama
tahun lalu yang terkontraksi -15,92 persen (yoy).
Peningkatan capaian realisasi PNBP tersebut
terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP dalam 10

bulan terakhir pada penerimaan SDA Migas,
kenaikan harga komoditas pada penerimaan SDA
Non-Migas, kenaikan pendapatan dari layanan
PNBP K/L pada pos penerimaan PNBP Lainnya,
serta kenaikan pendapatan pada layanan BLU.

Belanja Negara terus dioptimalkan dalam
mendorong pemulihan

Realisasi Belanja Negara secara kumulatif sampai
dengan 30 November 2021 mencapai Rp2.310,4
triliun. Capaian tersebut tumbuh 0,1 persen (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dan
telah mencapai 84,0 persen dari APBN 2021.
Realisasi Belanja tersebut terdiri atas Belanja
Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp1.599,3

TABEL 8
Realisasi PNBP sd Navember 2021 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan
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triliun (tumbuh 2,5 persen, yoy) dan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai
Rp711,0 triliun (kontraksi 4,9 persen, yoy). Kinerja
positif realisasi BPP tersebut terutama didorong
oleh peningkatan cukup signifikan pada realisasi
Belanja Barang dan Belanja Modal. Sementara itu,
realisasi TKDD mengalami penurunan antara lain
karena masih terdapat pemda belum memenuhi
laporan sebagai syarat penyaluran tahap
selanjutnya
Realisasi belanja pegawai mencatatkan kinerja
yang positif. Capaian tersebut terutama digunakan
untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran THR dan
gaji ke-13 untuk menjaga daya beli aparatur negara
dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi.
Selain itu, peningkatan realisasi Belanja Pegawai
juga dipengaruhi meningkatnya realisasi belanja
kontribusi sosial, seperti pembayaran iuran
Jaminan Kesehatan bagi aparatur negara. Untuk
belanja pembayaran iuran Jaminan Kesehatan,
terdapat kenaikan tarif iuran yang dibayar
Pemerintah selaku Pemberi Kerja dari semula 3
persen menjadi 4 persen serta kenaikan dasar
perhitungan iuran yang semula hanya gaji pokok
dan tunjangan keluarga menjadi gaji, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan/umum, tunjangan
profesi
dan
tunjangan
kinerja/tambahan
penghasilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam
Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan
Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan. Selain itu, adanya peningkatan jumlah
penerima
manfaat
pensiun
juga
turut
mempengaruhi peningkatan realisasi Belanja
Pensiun dan Uang Tunggu yang merupakan
komponen dari Belanja Pegawai.
Kenaikan realisasi Belanja Barang terutama
dipengaruhi akselerasi pembayaran program
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi
nasional. Peningkatan signfikan terutama terjadi
pada realisasi belanja barang operasional dan nonoperasional yang antara lain pemanfaatannya
untuk pembayaran klaim perawatan 768,9 ribu
pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi kepada
masyarakat yang mendapat suntikan vaksin 1
(139,4 juta dosis) dan vaksin 2 (95,5 juta dosis), serta
penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
yang dilakukan Kemenag kepada 8,3 juta siswa
sekolah. Sementara belanja barang non operasional
khususnya untuk darurat bencana penanganan
pandemi yang sejalan dengan pelaksanaan

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selain itu, belanja perjalanan dinas juga
menunjukkan kinerja positif seiring dengan
kegiatan pemerintahan sudah mulai pulih.
Diharapkan, kondisi tersebut dapat menjadi trigger
percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Realisasi Belanja Barang dioptimalkan untuk
membiayai program bantuan kepada masyarakat.
Capaian realisasi Belanja barang juga dipengaruhi
peningkatan pada realisasi Belanja Barang
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda, yang
antara lain meliputi penyaluran beberapa program
Bantuan
Pemerintah
kepada
masyarakat
terdampak Covid-19. Beberapa program Bantuan
Pemerintah tersebut antara lain berupa
penyaluran Bantuan Pelaku Usaha Mikro kepada
12,8 juta pelaku usaha mikro, bantuan kuota
internet untuk 66,6 juta penerima dan Bantuan
Subsidi Upah bagi 7,84 juta pekerja. Selain itu,
peningkatan belanja Badan Layanan Umum (BLU)
juga turut mendorong peningkatan Belanja
Barang, terutama disumbang dari peningkatan
belanja BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk pendanaan volume
penyaluran selisih harga biodiesel. Namun
demikian, kenaikan belanja BLU tersebut seiring
dengan kenaikan pendapatan BLU BPDPKS hingga
November 2021 yang mencapai Rp58,59 triliun
atau tumbuh 301,80 persen (yoy) didorong
kenaikan harga komoditas minyak sawit.
Belanja Modal tumbuh signifikan terutama
dipengaruhi percepatan proyek infrastruktur
dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020 serta
pengadaan peralatan dan mesin. Peningkatan
realisasi belanja modal yang terkait infrastruktur
dasar/konektivitas seperti belanja modal jalan,
irigasi dan jaringan (tumbuh 61,9 persen, yoy) serta
belanja modal gedung dan bangunan (tumbuh 31,8
persen, yoy) seiring dengan komitmen Pemerintah
untuk tetap melanjutkan pembangunan Proyek
Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang sempat tertunda di masa awal
pandemi Covid-19. Sementara itu, peningkatan
belanja modal peralatan dan mesin terutama
dipengaruhi peningkatan belanja almatsus dan
alutsista oleh TNI/POLRI guna peningkatan dan
modernisasi peralatan TNI/POLRI dalam upaya
menjaga ketertiban dan keamanan nasional.
Tren pemulihan ekonomi yang cukup kuat pada
triwulan IV 2021 antara lain ditopang dengan
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TABEL 9

Realisasi APBN 2021 Hingga November 2021

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

penyelesaian PSN dan PIP. Beberapa penyelesaian
PSN pada triwulan IV 2021, antara lain ruas Jalan
Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu yang
merupakan bagian dari Trans Sumatera, Jalan Tol
Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Jalan Tol
Cimanggis – Cibitung, Jalan Tol Cibitung –
Cilincing, Jalan Tol Serpong – Balaraja,
Pembangunan FIy Over dari dan menuju Terminal
Teiuk Lamong Jawa Timur, pengembangan
Pelabuhan Kupang, dan pembangunan Bandar
Udara Nabire Baru Papua. Penyelesaian PSN yang
sebagian pendanaannya bersumber dari APBN
diharapkan mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi dari sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB).
Penyelesaian pembangunan dan pengoperasian
PIP pada triwulan IV 2021 diharapkan akan
menggerakkan pembangunan daerah sekitarnya.
Beberapa penyelesaian PIP tersebut antara lain
adalah Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU
Batang Jaw Tengah, PLTU Mulut Tambang
(Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kaltim, Kalimantan
Tengah), Proyek Tangguh LNG Train 3 Papua,
pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran –
Tiung Biru Jaw Timur, dan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Provinsi Jawa Tengah, Semarang
Barat.

Peningkatan
realisasi
Subsidi
terutama
dipengaruhi harga keekonomian dan realisasi
penyaluran
volume
barang
bersubsidi.
Peningkatan realisasi subsidi terutama terjadi pada
realisasi subsidi energi yang tumbuh 15,7 persen
(yoy), termasuk di antaranya untuk realisasi diskon
listrik untuk rumah tangga dan UMKM sebesar
Rp8,1 triliun. Selain itu, mulai pulihnya mobilitas
masyarakat baik barang maupun orang
mendorong peningkatan tingkat konsumsi bahan
bakar bersubsidi seperti BBM (solar dan mitan)
dimana penyalurannya per Oktober 2021
mencapai 13,14 juta KL, lebih tinggi dibandingkan
penyaluran di periode sama tahun sebelumnya
(11,91 juta KL). Sementara itu, peningkatan realisasi
subsidi non energi (tumbuh 0,8 persen, yoy)
didukung oleh percepatan pelaksanaan program
PEN antara lain subsidi bunga KUR dan subsidi
Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Penyaluran Subsidi
Bunga KUR per November 2021 sudah mencapai
7,02 juta debitur.
Realisasi Bantuan Sosial mengalami kontraksi
seiring dengan kondisi pandemi yang lebih
terkendali pada akhir tahun 2021. Dengan
membaiknya kondisi pandemi, beberapa program
Bantuan Sosial mengalami penyesuaian besaran
bantuan atau tidak kembali dilanjutkan.
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Penurunan realisasi Bantuan Sosial tersebut
dipengaruhi
adanya
beberapa
perubahan
kebijakan dalam penyaluran. Untuk tahun 2021,
tidak ada pembayaran di muka untuk iuran PBI
JKN dan sudah adanya peran Pemda dalam
membayar sebagian iuran sehingga kebutuhan
pendanaan iuran PBI JKN yang bersumber dari
APBN menurun. Penurunan realisasi Bantuan
Sosial
tersebut
juga
disebabkan
adanya
penyesuaian indeks manfaat Bantuan Sosial Tunai
(BST) dan belum optimalnya penyaluran kartu
sembako karena terkendala proses pemadanan
data. Beberapa program Bantuan Sosial yang sudah
tersalurkan antara lain bantuan PKH untuk 10 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp27,69
triliun, BST untuk 9,99 juta KPM sebesar Rp17,23
triliun dan Kartu Sembako untuk 18,1 juta KPM
sebesar Rp33,1 triliun. Program Bantuan Sosial
diharapkan dapat menjadi bantalan bagi keluarga
miskin dan rentan ditengah pandemi Covid-19.
Realisasi TKDD sampai November 2021
mengalami penurunan. Hal ini antara lain
dikarenakan masih terdapat pemda yang belum
memenuhi dokumen persyaratan penyaluran
beberapa jenis TKDD, antara lain DBH, DAU dan
DAK Fisik. Selain itu, pada tahun 2020 juga
terdapat kebijakan relaksasi penyaluran TKDD
khususnya DAK Fisik, DID dan dana Desa sehingga
penyaluran Transfer ke Daerah pada tahun 2020
lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Namun
demikian, Pemerintah telah melakukan upaya
percepatan penyaluran TKDD di antaranya berupa
upaya percepatan penyaluran Dana Desa melalui
PMK No.17/PMK.07/2021 dan penyaluran DAK
Fisik melalui relaksasi batas waktu penerimaan
dokumen.
Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) sampai dengan 17 Desember 2021 mencapai
Rp533,60 triliun atau 71,6 persen dari Pagu
Rp744,77 triliun. Dibandingkan dengan realisasi
pada triwulan III 2021 yang mencapai Rp409,98
triliun, realisasi tersebut sudah meningkat
Rp123,62 triliun. Kluster kesehatan telah terealisasi
Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari pagu PEN
kesehatan Rp214,96 triliun, antara lain untuk
pengadaan vaksin Covid-19, biaya perawatan
pasien Covid-19, dan insentif nakes pusat dan
daerah serta pendirian RS Darurat. Kluster
perlindungan sosial terealisasi Rp161,17 triliun atau
86,4 persen dari pagu 186,64 triliun, antara lain
untuk program PKH 10 juta KPM dan kartu

sembako untuk 18 juta KPM, program BST untuk
9,99 juta KPM dan BLT Dana Desa untuk 5,62 juta
KPM, kartu prakerja untuk 5,96 juta orang,
bantuan subsidi upah untuk 7,84 juta penerima,
dan bantuan kuota internet untuk 66,6 juta
penerima.
Kluster program prioritas terealisasi Rp87,47
triliun atau 74,2 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Realisasi tersebut antara lain untuk program padat
karya K/L untuk 1,61 juta tenaga kerja, program
pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan fasilitas
pinjaman daerah. Kluster UMKM dan korporasi
terealisasi Rp74,36 triliun atau 45,8 persen dari
pagu 162,40 triliun, antara lain untuk Bantuan
Pelaku Usaha Mikro 12,8 juta usaha, Imbal Jasa
Penjaminan 2,45 juta UMKM dan 49 korporasi,
subsidi bunga KUR 7,35 juta debitur dan non-KUR
6,76 juta debitur, serta bantuan PKL dan warung
(BT-PKLW) untuk 1 juta usaha. Realisasi pada
kluster ini akan meningkat pada akhir tahun
seiring dengan pencairan PMN BUMN. PEN
insentif usaha terealisasi Rp63,16 triliun atau 100,5
persen dari pagu PEN Rp62,83 triliun, antara lain
untuk PPh 21 DTP 87.086 pemberi kerja, PPh final
UMKM DTP 134.922 UMKM, pembebasan PPh 22
impor 9.601 wajib pajak, penurunan tarif PPh
badan manfaat untuk seluruh wajib pajak, serta
PPN DTP Properti untuk 941 Penjual.
Belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional. Secara langsung, belanja Pemerintah baik
pusat maupun daerah berkontribusi melalui
beberapa komponen Belanja yang kemudian
dikategorikan sebagai komponen pengeluaran
Konsumsi Pemerintah (G) dalam pertumbuhan
ekonomi, di antaranya melalui belanja pegawai,
sebagian belanja barang, sebagian kecil belanja
modal, sebagian belanja sosial dan sebagian belanja
lainnya. Sedangkan belanja-belanja Pemerintah
yang bersifat investasi akan ikut mendorong
pertumbuhan PMTB. Di sisi lain, berbagai jenis
belanja Pemerintah yang diteruskan ke
masyarakat dalam bentuk uang, seperti bansos
tunai dan subsidi, turut berperan dalam
mendorong konsumsi rumah tangga. Hal ini
menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat
berperan
dalam
pertumbuhan
ekonomi
khususnya melalui Konsumsi Pemerintah,
maupun dukungan APBN terhadap konsumsi
rumah tangga ataupun investasi.
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Peran APBN perlu dioptimalkan sebagai katalis
ekonomi nasional di masa pandemi. Menilik dari
hasil disagregasi PMTB yang dirilis oleh Bappenas
dan BPS, kontribusi yang dihasilkan pemerintah
baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah
daerah terhadap total realisasi investasi (PMTB)
nasional tahun 2010 – 2018 rata-rata hanya
berkisar 10 persen per tahunnya. Sementara
BUMN dan BUMD menyumbang rata-rata 6
persen dan sisanya hampir 85 persen dari swasta.
Kondisi pandemi Covid-19 memungkinkan
persentasi tersebut dapat berubah signifikan.
Sejalan dengan fungsi distribusi dan fungsi alokasi,
belanja APBN diharapkan menjadi pemantik bagi
peran swasta untuk mendorong pembangunan
infrastruktur terutama dalam penyediaan public
goods khususnya untuk mendukung konektifitas.

Pembiayaan

anggaran

lebih

manajemen kas lebih efisien

baik

Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp670,42
triliun, termasuk penerbitan SKB III tahap I sebesar
Rp58 triliun pada akhir November, sebagai bagian
dari pembiayaan untuk mendukung sektor
kesehatan
dan
perlindungan
masyarakat.
Sementara itu realisasi pinjaman (Neto) sebesar
negatif Rp12,02 triliun. Penerbitan SBN melalui
lelang dan SBN Ritel Tahun Anggaran 2021 sudah
selesai dilaksanakan dan dihentikan di awal
November 2021 sejalan dengan strategi
frontloading, seiring optimalisasi pemanfaatan SAL,
serta rencana penerbitan SBN skema SKB III tahap
II pada bulan Desember 2021.
Pembiayaan utang tetap dikelola secara hati-hati
mengantisipasi perkembangan APBN dan
volatilitas pasar keuangan. Realisasi pembiayaan
investasi sampai dengan November mencapai
Rp116,3 triliun baik pemberian PMN kepada
BUMN (antara lain PT. HK, PT. PLN, PT. SMF, PT.
PAL, PT. Pelindo III, PT. KIW, PT. BPUI, LPI, BLU
LPDP, BLU PPDPP), termasuk pinjaman PEN
daerah dan kewajiban penjaminan. Pencapaian
pembiayaan investasi dipercepat agar memberi
manfaat yang lebih optimal untuk upaya
pemulihan ekonomi nasional.

dan

Defisit anggaran dan pembiayaan menunjukkan
perkembangan yang baik. Defisit Anggaran
sampai dengan 30 November 2021 mencapai
Rp610,99 triliun atau sekitar 3,63 persen PDB.
Capaian tersebut lebih rendah dari periode yang
sama tahun lalu sebesar Rp885,07 triliun (5,73
persen PDB). Sementara itu, realisasi Pembiayaan
Anggaran hingga 30 November 2021 mencapai
Rp642,56 triliun atau sebesar 63,85 persen dari
pagu APBN 2021.

Dengan risiko yang terjaga, kinerja APBN
diharapkan terus optimal sampai dengan
akhir tahun

Kinerja APBN yang semakin membaik,
diharapkan dapat berlanjut hingga triwulan IV
2021. Tren tersebut diharapkan tetap terjaga
sehingga upaya pemerintah dalam penanganan
Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi
dapat berjalan efektif, yang selanjutnya akan
memberi kontribusi yang signifikan untuk

Realisasi pembiayaan anggaran masih berjalan
on-track didukung pasar yang kondusif dan kerja
sama solid otoritas fiskal, moneter dan sektor
keuangan. Realisasi Pembiayaan sampai dengan 30
November 2021 meliputi pembiayaan utang
sebesar Rp658,40 triliun yang terdiri atas realisasi
TABEL 10
Realisasi Pembiayaan s.d. November 2021

2020

Pembiayaan Anggaran
(Triliun Rupiah)

1. Pembiayaan Utang
a. SBN (neto)
b. Pinjaman (neto)

2021

% thd
Perpres
72/2020

Growth
y-o-y (%)

1.061,8

87,0

139,5

1.177,4

658,4

55,9

(38,0)

1.044,3

89,0

124,5

1.207,3

670,4

55,5

(35,8)

s.d. 30
Nov

APBN

s.d. 30
Nov

% thd
APBN

Growth
y-o-y (%)

17,5

37,5

(180,9)

(29,9)

(12,0)

40,2

(168,5)

2. Pembiayaan Investasi

(29,9)

11,6

33,6

184,5

(113,2)

61,4

278,5

3. Pemberian Pinjaman

2,3

39,2

551,3

0,4

2,9

652,5

(3,6)

608,0

-

(2,7)

(2,7)

100,0

70,9

100,4

44.491,9

15,8

97,2

616,9

37,0

1.101,5

106,0

161,3

1.006,4

642,6

63,8

(41,7)

4. Kewajiban Penjaminan
5. Pembiayaan Lainnya
JUMLAH

28,3
-

Sumber: Kementerian Keuangan
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memperkuat fondasi dalam mendukung langkah
konsolidasi fiskal yang smooth.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga
sustainabilitas fiskal. Komitmen tersebut penting
untuk memelihara momentum agar terhindar dari
opportunity loss dengan tetap melakukan upaya
pengendalian risiko secara lebih solid. Usaha

tersebut antara lain dengan meningkatkan
efektivitas penanganan Covid-19 dan akselerasi
pemulihan ekonomi, serta menjaga agar
konsolidasi fiskal di tahun 2023 harus berjalan
optimal, yang disertai optimalisasi pendapatan,
penguatan spending better dan inovasi pembiayaan
serta pengendalian utang yang lebih solid.
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BAGIAN II
ULASAN KHUSUS:
• REFORMASI PERPAJAKAN
SEBAGAI TONGGAK
MENDORONG REFORMASI
STRUKTURAL
• BIAYA LOGISTIK IMPOR DI
PELABUHAN
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Reformasi Perpajakan Sebagai Tonggak
Mendorong Reformasi Struktural
Pembangunan nasional menuju Indonesia yang
maju dan tingkat kesejahteraan yang tinggi harus
dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Satu proses kunci yang harus dilakukan untuk
mempercepat pencapaian tujuan tesebut adalah
dengan
melakukan
reformasi
struktural.
Reformasi struktural ini terutama ditujukan untuk
memperkuat daya saing bangsa, meningkatkan
kapasitas ekonomi nasional, dan penguatan
institusional. Dalam konteks Indonesia, reformasi
struktural saat ini difokuskan pada aspek human
capital dan transformasi ekonomi. Oleh karena itu
dukungan penguatan sumber daya manusia
seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial perlu
ditingkatkan. Selain itu upaya mendukung
transformasi ekonomi melalui penyediaan
infrastruktur pendukung daya saing dan
peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi perlu terus
ditingkatkan.
Reformasi struktural tidak dapat terlepas dari
dukungan fiskal suatu negara. Oleh karena itu,
pelaksanaan reformasi struktural perlu diikuti
dengan penguatan efektifitas dan daya dukung
APBN. Namun demikian, saat ini Indonesia masih
mengalami tantangan dalam pengelolaan fiskal
terutama terkait dengan terbatasnya ruang fiskal,
tren pendapatan negara yang menurun,
meningkatnya utang sebagai dampak dari
GRAFIK 32

10.9% 10.7%

salah satu pilar reformasi fiskal
Penerimaan perpajakan merupakan komponen
paling signifikan dalam menentukan besaran
pendanaan APBN. Oleh karena itu, dalam rangka
mendukung reformasi fiskal dan reformasi
struktural, pegelolaan perpajakan harus lebih baik.
Indonesia telah melakukan beberapa kali
reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan
sistem perpajakan yang lebih baik namun upaya
ini harus dilanjutkan dengan pertimbangan sistem
perpajakan kita harus selalu adaptif terhadap
perubahan dan perkembangan perekonomian. Hal
ini penting agar penerimaan perpajakan selalu
optimal untuk pendanaan APBN tetapi efisiensi
ekonomi terus dapat dijaga.
Tax ratio Indonesia masih perlu terus
dioptimalkan. Melihat tren tax ratio yang terus

Tax Buoyancy
12.0%

30%

10.4%
9.9%

1,400

Reformasi perpajakan sebagai

GRAFIK 33

Penerimaan dan Rasio Perpajakan
1,800 11.2% 11.4% 11.3%
1,600

pendanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi
nasional.
Mempertimbangkan
pentingnya dukungan fiskal dan tantangan fiskal
saat ini maka diperlukan reformasi fiskal yang
komprehensif sehingga APBN dapat optimal
namun tetap dalam koridor pengelolaan APBN
yang sehat, pruden, dan berkelanjutan.
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Edisi IV | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

42

menurun dan pertumbuhan perpajakan yang
lambat, maka basis perpajakan belum cukup kuat,
kepatuhan belum optimal, dan kebijakan
perpajakan masih kurang sejalan dengan
perkembangan dan struktur perekonomian di
Indonesia. Selain itu perkembangan praktek
perpajakan internasional, perkembangan ekonomi
digital, dan perubahan demografi Indonesia perlu
di-address untuk menangkap peluang dan
menghindari
opportunity
loss.
Dengan
pertimbangan ini, maka reformasi perpajakan saat
ini perlu segera diimplementasikan terutama
untuk melakukan perubahan/penyesuaian dalam
sistem perpajakan baik dari sisi kebijakan maupun
dari sisi administrasi perpajakan.

perpajakan, beberapa jenis pajak, dan cukai serta
pajak karbon sebagai jenis pajak yang baru.
Tujuan dari pengaturan UU HPP adalah
meningkatkan pertumbuhan dan mendukung
percepatan
pemulihan
perekonomian,
mengoptimalkan
penerimaan
negara,
mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan
dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi
administrasi,
kebijakan
perpajakan
yang
konsolidatif, dan perluasan basis pajak serta
meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
UU HPP mencakup beberapa perubahan
pengaturan pada PPh. Pokok-pokok perubahan
pada peraturan PPh meliputi perubahan lapisan
dan tarif penghasilan kena pajak, Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) atas bagian peredaran
bruto sampai dengan Rp500 juta, pemberian dalam
bentuk natura yang dapat dibiayakan, pengaturan
kembali
penyusutan
dan
amortisasi,
pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22 persen
mulai tahun pajak 2022, penyempurnaan upaya
mencegah
penghindaran
pajak
dengan
menerapkan metode yang sesuai dengan
international best practice, dan penambahan
kewenangan Pemerintah Indonesia untuk ikut
serta dalam perjanjian multilateral.

Reformasi perpajakan harus dilakukan secara
hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip
kebijakan publik yang baik. Dalam melakukan
reformasi perpajakan, Pemerintah memegang
prinsip-prinsip sistem perpajakan yang baik mulai
dari sisi efisiensi, netralitas ekonomi, adil, efektif,
kesederhanaan, maupun stabilitas. Secara umum
kerangka reformasi perpajakan di Indonesia
dilaksanakan
untuk
menciptakan
sistem
perpajakan yang adil, sehat dan akuntabel. Hal ini
berarti bahwa reformasi perpajakan ditujukan
untuk memperkuat redistribusi pendapatan
masyarakat, menciptakan basis pajak yang kuat,
menjamin penerimaaan negara yang memadai dan
berkelanjutan, menciptakan kepastian hukum, dan
mendorong kepatuhan pajak.

Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan
orang pribadi dilakukan agar skema PPh orang
pribadi lebih mencerminkan keadilan dan
progresivitas. Perubahan ini menyebabkan
penambahan satu bracket lapisan tarif ke-5 yaitu
WP orang pribadi yang memiliki penghasilan di
atas Rp5 miliar, dikenakan tarif PPh 35 persen.
Sementara itu, pada tarif terendah terdapat
penambahan
cakupan
penghasilan
yang
dikenakan tarif terendah 5 persen yaitu menjadi
sampai dengan Rp60 juta. Dengan demikian
lapisan penghasilan dan tarif PPh Orang pribadi
menjadi seperti yang tercantum dalam Tabel 11.

Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan sebagai
milestone reformasi perpajakan
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai
bagian dari reformasi perpajakan mencakup
perubahan pengaturan pada ketentuan umum
TABEL 11
Lapisan Penghasilan dan Tarif PPh Orang Pribadi
Lapisan Tarif

UU PPh
Rentang Penghasilan

RUU HPP
Tarif

Rentang Penghasilan

Tarif

I

0 - Rp50 juta

5%

0 - Rp60 juta

5%

II

>Rp50 - 250 juta

15%

>Rp60 - 250 juta

15%

III

>Rp250 - 500 juta

25%

>Rp250 - 500 juta

25%

IV

>500 juta

30%

>Rp500 juta - 5 miliar

30%

>Rp5 miliar

35%

V
Sumber: Kementerian Keuangan.
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Perubahan peraturan PPh berikutnya adalah
diaturnya batas peredaran bruto tidak dikenai
pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Bagi orang
pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan
tarif final 0,5 persen (PP 23/2018) dan memiliki
peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak
dikenai PPh. Misalnya, pengusaha dengan
peredaran bruto sebesar Rp2,5 miliar setahun
hanya membayar PPh atas peredaran bruto Rp2
miliar karena sampai dengan peredaran bruto
Rp500 juta dibebaskan dari PPh. Sedangkan
apabila pengusaha memiliki peredaran bruto
kurang dari Rp500 juta maka tidak perlu
membayar PPh sama sekali.
UU HPP juga melakukan beberapa perubahan
pengaturan pada PPN. Pokok-pokok perubahan
meliputi perubahan status barang kebutuhan
pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari
barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative
list) dan memindahkannya menjadi barang dan jasa
yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kenaikan
tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen yang
mulai berlaku 1 April 2022, lalu naik menjadi 12
persen yang mulai berlaku paling lambat pada
tanggal 1 Januari 2025, serta kemudahan dan
kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk
barang atau jasa kena pajak tertentu. Perlu
diperhatikan bahwa walaupun terjadi perubahan
status untuk barang kebutuhan pokok, jasa
kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial,
dan beberapa jenis jasa lainnya, namun atas barang
dan jasa tersebut tetap diberikan pembebasan PPN.
Dengan demikian masyarakat berpenghasilan
menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar
PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa
pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.

Pada Ketentuan Umum Perpajakan, perubahan
ditujukan untuk kemudahan administrasi dan
meningkatkan kepatuhan sukarela. Perubahan
tersebut meliputi pemberlakukan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi (WP
OP), pemberian kesempatan kepada wajib pajak
untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian
Surat Pemberitahuan (SPT) selama DJP belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan (SPHP), sinkronisasi dengan UU Cipta
Kerja dalam penerapan sanksi administrasi
perpajakan, pengaturan asistensi penagihan pajak
global, kesetaraan pengenaan sanksi melalui
penurunan sanksi terkait permohonan keberatan
atau
banding
wajib
pajak,
pengaturan
pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP)
agar dapat berjalan secara simultan dengan proses
keberatan atau banding, pengaturan tentang kuasa
wajib pajak dan sinergi antarinstansi pemerintah
untuk melakukan pemberian data dalam rangka
penegakan hukum dan kerja sama.
Penggunaan NIK menjadi NPWP dilakukan
untuk integrasi basis data kependudukan dengan
sistem administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan
mempermudah WP orang pribadi melaksanakan
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi
kesederhanaan administrasi dan kepentingan
nasional. Perlu dipahamai bahwa penggunaan NIK
sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan
setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran
pajak dilakukan apabila penghasilan setahun di
atas batasan PTKP; atau peredaran bruto di atas
Rp500juta/tahun bagi pengusaha yang membayar
PPh Final 0,5 persen (berdasarkan PP nomor
23/2018).

TABEL 12

Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan

Kebijakan I

Kebijakan II

Subyek
Basis Aset

WP OP dan Badan peserta TA
Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap
pada saat mengikuti TA

WP OP
Aset perolehan 2016 - 2020 yang belum
dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

Tarif PPh
Final

· 11% untuk deklarasi LN

· 18% untuk deklarasi LN

· 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN
· 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang
diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable
energy

· 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN
· 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang
diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable
energy

Sumber: Kementerian Keuangan.
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Jenis pajak baru yang diatur dalam UU HPP
adalah Pajak Karbon. Pengaturan Pajak Karbon
dilatarbelakangi oleh perlunya pengendalian
peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer
yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan
bumi sehingga akan menurunkan risiko
perubahan iklim dan bencana di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk
mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
sebanyak 29 persen (dengan usaha sendiri) atau 41
persen (dengan dukungan internasional) pada
tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan
iklim yang sudah disepakati. Di sisi lain mitigasi
perubahan iklim di Indonesia membutuhkan
pembiayaan. Selain itu perlu untuk melakukan
upaya dalam rangka mengubah perilaku pelaku
aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan
emisi gas rumah kaca.
Pajak karbon akan diterapkan secara bertahap
sesuai dengan roadmap yang memperhatikan
perkembangan pasar karbon, target NDC,
kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Dimana
penerapan pajak karbon akan mengedepankan
prinsip keadilan (just) dan keterjangkauan
(affordable)
dengan
memperhatikan
iklim
berusaha, dan masyarakat kecil. Tarif pajak karbon
ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga
karbon di pasar karbon dengan minimal tarif
Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen
(CO2e). Implementasi pertama kali 1 April 2022
pada sektor PLTU batubara dengan skema cap and
tax yang searah dengan implementasi pasar
karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU
batubara.

Pengaturan lainnya dalam UU HPP adalah terkait
cukai. Pada UU HPP diatur mengenai penguatan
mekanisme penetapan Barang Kena Cukai yaitu
penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena
Cukai yang disampaikan oleh pemerintah kepada
DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam
penyusunan RAPBN. Dalam penambahan atau
pengurangan Barang Kena Cukai atas barang
tertentu, Pemerintah akan mempertimbangkan
antara lain kondisi aktual dalam menghadapi
pandemi Covid-19, langkah penanganan dan
pemulihan ekonomi dan kebijakan di bidang
kesehatan, lingkungan, dan kebijakan lainnya
secara berkelanjutan. Diatur pula mengenai
prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya
terakhir (ultimum remedium) dalam pelanggaran
pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan,
pengeluaran Barang Kena Cukai, Barang Kena
Cukai tidak dikemas, Barang Kena Cukai yang
berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

Dampak UU HPP terhadap
penerimaan perpajakan
GRAFIK 34
Rasio Perpajakan 2021 – 2025
%

Program Pengungkapan Sukarela ditujukan
untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan
berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan. Program ini berupa
pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk
melaporkan atau mengungkapkan kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela
melalui
pembayaran
Pajak
Penghasilan
berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau
belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta
program Pengampunan Pajak; dan pembayaran
Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan
harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan
Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari
2022 s.d. 30 Juni 2022). Program ini terdiri atas 2
kebijakan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 12.
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Sumber: Kementerian Keuangan

UU HPP yang meliputi aspek kebijakan dan
administrasi perpajakan memiliki dampak yang
signifikan bagi penerimaan perpajakan dalam
jangka menengah. Perubahan kebijakan yang
tertuang dalam UU HPP memberikan implikasi
positif bagi kenaikan penerimaan perpajakan.
Penyesuaian tarif PPN dan pengurangan fasilitas
exemption yang berlebihan dapat mendorong
kenaikan penerimaan PPN cukup signifikan.
Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10 persen
menjadi 11 persen di tahun 2022 dan 12 persen di
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tahun 2025 diperkirakan memberikan tambahan
penerimaan sebesar kurang lebih 0,6 persen PDB.
UU HPP juga diperkirakan akan mendorong tax
ratio
dan
ekonomi
nasional.
Dengan
dipertahankannya tarif PPh badan sebesar 22
persen diperkirakan akan dapat menghilangkan
potensi kehilangan penerimaan negara sebesar 0,2
– 0,3 persen PDB. Perluasan basis penerimaan cukai
melalui ekstensifikasi juga diperkirakan akan
berpengaruh positif terhadap penerimaan negara.

Selain itu penguatan administrasi perpajakan di
antaranya melalui Core tax system yang akan
mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara
konsisten dan berkelanjutan sehingga penerimaan
perpajakan dapat lebih tinggi lagi. Hasil reformasi
perpajakan yang utamanya didukung dari
implementasi UU HPP ini diharapkan dapat
mengungkit tax ratio Indonesia menjadi 1,6 persen
lebih tinggi dari kondisi baseline yang stagnan di
kisaran 8,5 persen PDB sehingga pada tahun 2025
tax ratio Indonesia di level 10,1 persen PDB.
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Biaya Logistik Impor di Pelabuhan
Biaya logistik merupakan salah satu komponen
yang krusial dalam perdagangan di semua negara.
Logistik didefinisikan oleh Council of Supply Chain
Management Professionals (2013) sebagai proses
untuk merencanakan, meng-implementasikan dan
mengontrol prosedur dalam rangka efisiensi dan
efektivitas transportasi dan penyimpanan barang
termasuk juga jasa dan informasi terkait dari titik
asal (point of origin) ke titik konsumsi (point of
consumption) dengan tujuan memenuhi keinginan
pelanggan. Komponen biaya logistik terdiri dari: (1)
biaya administrasi; (2) biaya transportasi; dan (3)
biaya persediaan (Bowersox et al., 2003).
Sedangkan Bokor (2012) menyatakan bahwa biaya
logistik merupakan muara dari biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk aktivitas logistik yang terdiri
dari (1) biaya transportasi, (2) biaya penyimpanan,
(3) biaya penanganan barang, mulai dari proses
produksi, distribusi, penanganan barang, dan
pengiriman barang ke tujuan yang dikehendaki.
Biaya logistik yang tinggi membuat suatu negara
menjadi
tidak
kompetitif
karena
biaya
perdagangan menjadi relatif tidak murah dan tidak
efisien. Lebih lanjut, logistik yang efisien akan
menjadi penggerak inti dari pembangunan di
sebuah negara (Arvis et., 2018). Meskipun
demikian, berdasarkan studi dari World Bank
(2015), biaya logistik di Indonesia mencapai 18
persen dari total penjualan. Proporsi biaya logistik
ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan
biaya logistik di Malaysia (15 persen dari total
penjualan) dan Thailand (13 persen dari total
penjualan). Menurut studi World Bank tersebut,
masalah utama dalam mobilitas logistik adalah
ketepatan waktu dan keandalan (reliability). Maka
tidak
mengherankan
apabila
pemerintah
Indonesia selalu berupaya untuk menurunkan
biaya logistik. Dalam RPJMN 2020 – 2024,
pemerintah menargetkan penurunan biaya
logistik dari 23,2 persen Produk Domestik Bruto
(PDB) di tahun 2020 menjadi 18 persen PDB di
tahun 2024 melalui penataan logistik nasional.
Penataan logistik nasional sebenarnya telah
diinisiasi sejak tahun 2010 melalui pogramprogram seperti Pendulum Nusantara, Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI), dan
Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Sislognas
sendiri merupakan amanat dari Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012
tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik
Nasional. Pada tahun 2020 pemerintah kembali
merevitalisasi Sislognas melalui Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 5 tahun 2020 tentang National
Logistic Ecosystem (NLE). NLE pada dasarnya
bertujuan untuk memperbaiki ekosistem logistik
nasional, dengan mendorong iklim investasi serta
meningkatkan daya saing. Berdasarkan Inpres
tersebut, Kementerian Keuangan menjadi salah
satu penanggung jawab NLE bersama dengan
kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ruang lingkup tanggung jawab Kementerian
Keuangan
dalam
NLE
terkait
dengan
penyederhanaan
proses
bisnis
layanan
pemerintah di bidang logistik, dengan berbasis
teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi
dan duplikasi. Terdapat beberapa contoh
implementasi NLE. Pertama, penerapan Sistem
Single Submission (SSM) yang memungkinkan
dilakukannya pemeriksaan kepabeanan dan
karantina secara terpadu (join inspection). Kedua,
implementasi platform layanan permintaan,
pembayaran serta penyerahan dokumen Delivery
Order (DO) serta Surat Penyerahan Peti kemas (SP2)
secara online. Dalam platform ini, bahkan
pemesanan jasa truk, pelayaran, dan pergudangan
dapat dilakukan secara online.
Walaupun
pemerintah
telah
berupaya
mengimplementasikan NLE, masih belum
terdapat studi penghitungan biaya logistik yang
memadai di Indonesia. Padahal, penghitungan
biaya logistik yang terstandar merupakan salah
satu proses yang krusial untuk mengetahui sejauh
mana capaian dan perkembangan perbaikan
kondisi logistik Indonesia dan membandingkannya
dengan negara lain. Sebaiknya studi penghitungan
biaya logistik dilakukan terlebih dahulu sebagai
baseline implementasi program Sislognas, yang
kemudian dilakukan penghitungan biaya logistik
secara periodik sebagai bahan monitoring dan
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GAMBAR 1

Proses impor di pelabuhan

Sumber: Lembaga National Single Window (LNSW).

evaluasi. Ketiadaan proses monitoring dan evaluasi
menjadi kelemahan dari implementasi Sislognas
(UNESCAP, 2020). Namun, perlu digarisbawahi
pula bahwa biaya logistik antara satu negara
dengan negara lainnya tidak selalu dapat
diperbandingkan
karena
metode
penghitungannya bisa berbeda-beda. Berdasarkan
literatur, setidaknya terdapat tiga metode dalam
menghitung biaya logistik yaitu (1) studi berbasis
kuesioner atau survei, sebagaimana yang
dilakukan oleh World Bank (2015); (2) studi berbasis
kasus khusus, contohnya Studi Logistik Jaringan
Distribusi Daging Sapi dari/ke Jakarta yang
dilakukan oleh Pustral dan IPC (2013); dan (3) studi
berbasis model statistik.
Berkenaan dengan urgensi penghitungan biaya
logistik nasional tersebut, Tim Kajian Biaya
Logistik BKF melakukan studi mengenai hal
tersebut. Studi ini menggunakan metode studi
berbasis model statistik yaitu nilai rata-rata dari
biaya logistik dengan menggunakan data dari
DJBC dan LNSW. Dengan menggunakan model
statistik, studi ini menghitung biaya logistik impor
pada empat pelabuhan terbesar di Indonesia, yaitu
pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung
Emas, dan Belawan. Biaya logistik impor dalam
studi ini meliputi biaya logistik dari sejak barang
dibawa di kapal dari negara asal dengan peti kemas
hingga sampai depo peti kemas di luar pelabuhan.
Studi ini merupakan langkah awal yang sangat
strategis untuk menghitung biaya logistik nasional,

dimana mayoritas proses impor di Indonesia
maupun di dunia pada umumnya terjadi melalui
jalur laut dan khususnya di empat pelabuhan
terbesar tersebut.
Gambar 1 menunjukkan tahapan-tahapan dalam
proses impor beserta pihak dan dokumendokumen yang dibutuhkan. Pihak-pihak di
pelabuhan yang mempengaruhi biaya logistik
impor dalam lingkup studi ini adalah:
a.

b.

c.

d.

Pelayaran/Non-Vessel Owning Common Carrier
(NVOCC) meliputi freight yaitu biaya
pengiriman barang lewat pelayaran dari titik
asal ke titik tujuan, administrasi penebusan
Delivery Order (DO) dari agen pelayaran;
Terminal Operator (TO) meliputi biaya bongkar
muat di pelabuhan dan penyimpanan peti
kemas;
Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan
(PPJK) meliputi biaya Electronic Data
Interchange (EDI), pengurusan custom clearance;
dan
Depo Peti Kemas meliputi biaya lift on - lift off
peti kemas kosong dan administrasi.

Biaya logistik impor
dalam
studi
ini
diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan
kewenangannya, yaitu biaya logistik impor
eksternal dan biaya logistik impor internal. Biaya
logistik impor eksternal adalah biaya logistik
dimana pemerintah tidak memiliki kewenangan
regulasi atas hal tersebut. Sebagai contoh biaya
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GRAFIK 35

GRAFIK 36
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Sumber: data DJBC dan LNSW, diolah tim kajian biaya logistik BKF.

logistik eksternal dalam studi ini adalah freight dan
asuransi. Biaya logistik impor internal adalah biaya
logistik dimana pemerintah memiliki kewenangan
regulasi
sampai
batas
tertentu
melalui
kementerian terkait. Biaya logistik impor internal
meliputi biaya administrasi penebusan DO yang
dibayarkan ke pelayaran, biaya di terminal
operator, biaya PPJK, serta biaya depo peti kemas.
Adapun total biaya logistik impor adalah
penjumlahan dari biaya logistik impor eksternal
dan biaya logistik impor internal. Grafik 35
menunjukkan dekomposisi total biaya logistik
impor. Biaya logistik impor eksternal yang meliputi
biaya freight dan asuransi merupakan komponen
utama dari total biaya logistik impor. Pada tahun
2021, biaya logistik impor eksternal mencapai 82.2
persen dari total biaya logistik impor.
Biaya logistik impor internal sendiri dalam kurun
waktu 2018 hingga 2021, terus mengalami
penurunan secara proporsi terhadap biaya
logistik impor total. Grafik 35 menunjukkan
bahwa pada tahun 2018, biaya logistik impor
internal mencapai 31.3 persen, namun menjadi
hanya 17.8 persen dari total biaya logistik impor di
tahun 2021. Penurunan kontribusi biaya logistik
impor internal ini mengindikasikan bahwa biaya
logistik impor internal menjadi semakin efisien
dari tahun ke tahun.
Secara nominal, rata-rata biaya logistik impor
total per feet peti kemas mengalami peningkatan
antara tahun 2018 ke 2021 yang bersumber dari
kenaikan rata-rata biaya logistik impor eksternal.
Grafik 36 menunjukkan bahwa pada tahun 2018,

2018
BL total

2019
BL internal

2020

2021
BL eksternal

Sumber: data DJBC dan LNSW, diolah tim kajian biaya logistik
BKF.
rata-rata
biaya logistik impor total adalah Rp1,77
juta per feet, meningkat menjadi Rp2,08 juta per
feet di tahun 2021. Kenaikan rata-rata biaya
logistik impor total ini bersumber dari kenaikan
dari rata-rata biaya logistik impor eksternal. Ratarata biaya logistik impor eksternal mengalami
kenaikan dari Rp1,2 juta per feet di tahun 2018
menjadi Rp1,7 juta per feet di tahun 2021.

Kenaikan rata-rata biaya impor eksternal ini
bersumber dari kenaikan freight. Grafik 37
menunjukkan adanya kenaikan biaya freight
mencapai hampir 200 persen dalam periode 20182021. Kenaikan freight ini utamanya disebabkan
karena adanya pengurangan jumlah pelayaran
selama pandemi.
GRAFIK 37
Rata-rata biaya freight per feet peti kemas (rupiah)
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Sumber: data DJBC, diolah tim kajian biaya logistik BKF.
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GRAFIK 38

GRAFIK 39
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Sumber: data DJBC dan LNSW, diolah tim kajian biaya logistik BKF.

Saat biaya logistik impor eksternal mengalami
kenaikan dalam kurun empat tahun ini, biaya
logistik impor internal justru mengalami
penurunan. Penurunan biaya logistik impor
internal ini disebabkan oleh menurunnya biaya
logistik di terminal operator yang sangat signifikan
khususnya sejak tahun 2019. Grafik 38
mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan
struktur dalam susunan komponen-komponen
biaya logistik impor internal. Sebagai contoh, pada
tahun 2018, biaya logistik di terminal operator
merupakan komponen utama penyusun biaya
logistik impor internal yang proporsinya mencapai
64.2 persen dari total biaya logistik internal. Pada
tahun 2021, biaya logistik di terminal operator
menjadi hanya 15.3 persen dari total biaya logistik
internal. Apabila dibandingkan secara nominal,
biaya di terminal operator turun dari rata-rata
Rp357 ribu per feet peti kemas di tahun 2018
menjadi hanya Rp57 ribu per feet di tahun 2021
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 13.

2019

2020

2021

Sumber: dan LNSW, diolah tim kajian biaya logistik BKF.

Turunnya biaya di terminal operator ini terutama
disebabkan karena turunnya rata-rata dwelling
time di pelabuhan serta kebijakan-kebijakan NLE
seperti Single Submission (Join Inspection) yang
semakin mempersingkat waktu peti kemas di
pelabuhan. Dwelling time sendiri menunjukkan
berapa lama peti kemas berada di pelabuhan, yang
dihitung dari sejak peti kemas berada di lapangan
penumpukan hingga keluar dari pelabuhan.
Semakin lama peti kemas berada di pelabuhan,
maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan
oleh importir untuk menyewa lapangan
penumpukan ataupun proses-proses lain yang
terkait. Rata-rata dwelling time di empat pelabuhan
terbesar di Indonesia pada tahun 2018 berdasar
data yang diolah adalah 4.17 hari, menurun
menjadi hanya 3.49 hari pada tahun 2021 (Grafik
39).
Sementara itu, biaya logistik dari sisi administrasi
penebusan DO mengalami peningkatan. Grafik 38
mengindikasikan bahwa biaya administrasi
penebusan DO mengalami kenaikan secara

Tabel 13
Rata-rata biaya logistik impor per feet peti kemas (rupiah)
Tahun
Freight
Asuransi
Adm Penebusan DO
Terminal Operator
PPJK
Depo

2018

2019

2020

1.134.697
86.353
95.335
357.567
91.875
12.312

1.370.338
110.701
125.520
60.265
103.623
15.710

1.356.204
122.628
184.500
59.053
104.820
27.047

2021

1.590.036
126.818
184.062
57.100
104.097
26.813

∆ 2018 - 2021

455.339
40.466
88.727
-300.467
12.223
14.501

Sumber: Kementerian Keuangan.
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proporsi dari sekitar 17.1 persen di tahun 2018
menjadi 49.5 persen di tahun 2021. Kenaikan biaya
di administrasi penebusan DO ini terutama
disebabkan karena Indonesia harus mengikuti
regulasi dari Marine Pollution (MARPOL)
Convention Annex VI Regulation 14, dimana kapal
niaga wajib menggunakan bahan bakar minyak
(BBM) bersulfur rendah (maksimal 0,5 persen
m/m). BBM rendah sulfur ini lebih mahal apabila
dibandingkan dengan BBM berkadar sulfur tinggi
(di atas 0,5 persen m/m). Akibatnya terjadi
kenaikan biaya dari pihak pelayaran sebesar
Rp670 ribu untuk peti kemas ukuran 20 feet.
Kenaikan ini setara dengan 20 persen dari total
biaya
administrasi
shipping
sebelumnya.
Sedangkan untuk peti kemas berukuran 40 feet,
terdapat kenaikan sebesar Rp3,15 juta, setara
dengan kenaikan biaya administrasi DO sebesar 50
persen dari biaya administrasi DO sebelumnya.
Berdasarkan hasil perhitungan biaya logistik
tersebut, terdapat beberapa langkah selanjutnya
yang direkomendasikan untuk dapat diambil
agar dapat mengefisienkan biaya logistik impor
internal. Pertama, pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), patut
memberikan pengawasan yang lebih terhadap
perusahaan pelayaran, pengusaha depo, dan juga
PPJK dalam kaitan kepatutan tarif yang
ditetapkan. Menurut Asosiasi Perusahaan Jasa
Prioritas (APJP), sejak tahun 2018, muncul banyak
komponen-komponen
biaya
administrasi
pelayaran baru dan peruntukannya juga kurang
transparan. Antar agensi pelayaran dan PPJK pun
tidak
ada
keseragaman/standarisasi
dari
komponen-komponen biaya logistik.
Kedua, menyediakan layanan help desk dari agen
pelayaran di terminal operator. Layanan ini
memudahkan dalam pengurusan dokumendokumen yang terkait dalam pengeluaran barang,
khususnya pengurusan dokumen yang belum
dapat dilakukan secara online. Adanya help desk ini
memudahkan pengguna jasa impor karena tidak
perlu menghabiskan waktu untuk bepergian ke
kantor agen pelayaran yang terkadang berada di
tengah kota dan jauh dari pelabuhan.

Ketiga, optimalisasi sistem informasi dalam proses
pengurusan impor. Sebagai contoh, agen-agen
pelayaran disarankan agar segera bergabung ke
NLE yang telah menyediakan platform untuk
pengurusan DO dan SP2 secara online. Dengan
bergabung menggunakan NLE, maka agen-agen
pelayaran dapat lebih menghemat waktu dan
biaya dalam melakukan pengurusan dokumendokumen. Penggunaan NLE juga akan akan
menghemat waktu penumpukan barang di
pelabuhan yang pada akhirnya bermuara pada
penurunan biaya logistik. Selain perusahaan
pelayaran, pelaku-pelaku di bidang logistik lain
seperti depo, penyedia jasa trucking juga
diharapkan
bergabung
ke
NLE
untuk
memudahkan koordinasi. Pelaku-pelaku di bidang
logistik ini berada dalam lingkup kewenangan
Kementerian Perhubungan, sehingga sebaiknya
Kemenhub segera mewajibkan pelaku-pelaku
usaha di bidang logistik ini agar segera bergabung
dengan NLE. Selain itu, perlu dibuat sistem tracing
dan tracking keberadaan peti kemas melalui
pengembangan sistem informasi dan teknologi (IT).
Menurut APJP, tracing dan tracking peti kemas ini
akan memudahkan importir untuk mengatur
perencanaan pegeluaran peti kemas dari
pelabuhan secara online.
Keempat, perlu mempercepat integrasi jalur
kereta api ke pelabuhan-pelabuhan. Dengan
mengintegrasikan jalur kereta api ke pelabuhan
akan mengefisienkan biaya logistik dan
memberikan
lebih
banyak
pilihan
bagi
importir/konsumen dalam mengatur mobilitas peti
kemas. Pemerintah perlu mulai memikirkan model
seamless transportation dimana satu manifest dapat
digunakan untuk berbagai moda transportasi
(kapal, kereta api, atau pesawat).
Kemudian yang terakhir adalah terkait
penghitungan biaya logistik. Mengingat biaya
logistik nasional memang merupakan salah satu
perhatian utama pemerintah, maka adanya pihak
yang bertanggung jawab untuk menghitung biaya
logistik secara periodik sebagai dasar melakukan
evaluasi dari kinerja Sislognas merupakan salah
satu prasyarat untuk mendorong efisiensi biaya
logistik di Indonesia.
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BAGIAN III
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
TERKINI
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Perkembangan Kebijakan Terkini
A. Kebijakan Cipta Kerja
Peraturan: UU nomor 11 tahun 2020
Tanggal ditetapkan: 2 November 2020
UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk:
1.

Menciptakan dan meningkatkan lapangan
kerja.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh
pekerjaan, serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja.
3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek
pengaturan
yang
berkaitan
dengan
keberpihakan, penguatan, dan perlindungan
bagi koperasi dan UMKM serta industri
nasional.
4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek
pengaturan
yang
berkaitan
dengan
peningkatan ekosistem investasi.

B. Kebijakan
Tembakau

Tarif

Cukai

Tanggal ditetapkan: 14 Desember 2020
PMK ini bertujuan untuk pengendalian konsumsi
demi kepentingan kesehatan, namun juga
perlindungan terhadap buruh, petani, dan industri
dengan meminimalisir dampak negatif kebijakan,
sekaligus melihat peluang dan mendorong ekspor
hasil tembakau Indonesia.
Pokok Kebijakan

2.

3.

Peraturan: PMK nomor 20/PMK.010/2021
Tanggal ditetapkan: 25 Februari 2021
Ketentuan
Fasilitas ini merupakan stimulus konsumsi kelas
menengah berupa diskon pajak (PPnBM
Ditanggung Pemerintah/DTP) sektor otomotif
mulai Maret 2021, sebagai stimulus sisi permintaan
untuk kelas menengah yang memiliki peluang
besar untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Pokok Kebijakan
1.

Hasil

Peraturan: PMK nomor 198/PMK.010/2020

1.

C. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Penyerahan Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor Tertentu Yang
Ditanggung
Pemerintah
Tahun
Anggaran 2021

Hanya besaran tarif cukai hasil tembakau
yang berubah.
Simplifikasi dengan memperkecil celah tarif
antara Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan
II A dengan SKM golongan II B, serta Sigaret
Putih Mesin (SPM) golongan II A dengan SPM
golongan II B.
Besaran harga jual eceran di pasaran sesuai
dengan kenaikan tarif masing-masing.

2.

Stimulus fasilitas potongan tarif PPnBM atau
diskon pajak ini untuk kendaraan bermotor
sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin ≤1.500
cc yang memiliki local purchase paling sedikit
70 persen.
Skema diskon pajak tersebut sebesar 100
persen diskon PPnBM untuk April s.d. Mei
2021, 50 persen diskon untuk masa Juni s.d.
Agustus, dan 25 persen diskon untuk masa
September s.d. Desember 2021.

D. Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit
Hunian
Rumah
Susun
Yang
Ditanggung
Pemerintah
Tahun
Anggaran 2021
Peraturan: PMK nomor 21/PMK.010/2021
Tanggal ditetapkan: 1 Maret 2021
Ketentuan
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah (PPN DTP) ini bertujuan untuk
memberikan stimulus konsumsi demi menjaga
ritme pemulihan ekonomi hingga Desember 2021,
utamanya untuk mendorong investasi rumah
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tangga kelas menengah yang tertahan karena
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM).
Pokok Kebijakan
Fasilitas ini diberikan untuk penyerahan rumah
tapak baru dan unit hunian rumah susun baru
pada masa pajak Maret s.d. Agustus 2021. Insentif
diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan
100 persen untuk rumah atau unit dengan harga
jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50 persen untuk
rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp2
miliar sampai Rp5 miliar.

E. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Penyerahan Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor Tertentu Yang
Ditanggung
Pemerintah
Tahun
Anggaran 2021 (perubahan PMK
20/PMK.010/2021)
Peraturan: PMK nomor 31/PMK.010/2021
Tanggal ditetapkan: 31 Maret 2021
Ketentuan
Fasilitas ini merupakan stimulus konsumsi kelas
menengah berupa diskon pajak (PPnBM
Ditanggung Pemerintah/DTP) sektor otomotif
mulai Maret 2021, sebagai stimulus sisi permintaan
untuk kelas menengah yang memiliki peluang
besar untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Pokok Kebijakan
Stimulus fasilitas potongan tarif PPnBM atau
diskon pajak ini untuk segmen kendaraan
bermotor sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin
≤1.500 cc, serta kendaraan bermotor 4x2 dan 4x4
dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc s.d. 2.500 cc
yang memiliki local purchase paling sedikit 60
persen.

F. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Penyerahan Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor Tertentu Yang
Ditanggung
Pemerintah
Tahun
Anggaran 2021 (perubahan PMK
31/PMK.010/2021)

Peraturan: PMK nomor 77/PMK.010/2021
Tanggal ditetapkan: 30 Juni 2021
Ketentuan
Fasilitas ini merupakan stimulus konsumsi kelas
menengah berupa diskon pajak (PPnBM
Ditanggung Pemerintah/DTP) sektor otomotif
mulai Maret 2021, sebagai stimulus sisi permintaan
untuk kelas menengah yang memiliki peluang
besar untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Pokok Kebijakan
Stimulus fasilitas potongan tarif PPnBM atau
diskon pajak ini untuk segmen kendaraan
bermotor sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin
≤1.500 cc, serta kendaraan bermotor 4x2 dan 4x4
dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc s.d. 2.500 cc
yang memiliki local purchase paling sedikit 60
persen.

G. Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit
Hunian
Rumah
Susun
Yang
Ditanggung
Pemerintah
Tahun
Anggaran 2021 (perubahan PMK
21/PMK.010/2021)
Peraturan: PMK nomor 103/PMK.010/2021
Tanggal ditetapkan: 30 Juli 2021
Ketentuan
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah (PPN DTP) ini bertujuan untuk
memberikan stimulus konsumsi demi menjaga
ritme pemulihan ekonomi hingga Desember 2021,
utamanya untuk mendorong investasi rumah
tangga kelas menengah yang tertahan karena
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM).
Pokok Kebijakan
Fasilitas ini diberikan untuk penyerahan rumah
tapak baru dan unit hunian rumah susun baru
pada masa pajak Maret s.d. Desember 2021. Insentif
diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan
100 persen untuk rumah atau unit dengan harga
jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50 persen untuk
rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp2
miliar sampai Rp5 miliar.
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H. Surat Keputusan Bersama (SKB) III

J. Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan: SKB

Peraturan: UU nomor 7 tahun 2021

Tanggal ditetapkan: 23 Agustus 2021

Tanggal ditetapkan: 29 Oktober 2021

Ketentuan

UU HPP disusun dengan pertimbangan:

SKB bertujuan untuk memperkuat kerja sama
dalam pembiayaan sektor kesehatan dan
kemanusiaan sebagai dampak pandemi Covid-19.
Menggunakan landasan hukum Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Bank
Indonesia, Undang-Undang mengenai Surat Utang
Negara (SUN), dan Undang-Undang tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN).

1.

Pokok Kebijakan
Pemerintah dan BI dapat berpartisipasi aktif dalam
pembelian surat berharga negara di pasar perdana,
dengan tetap mengadopsi prinsip masing-masing
yaitu menjaga agar fiskal dan moneter tetap
menjadi instrumen yang kredibel dalam menjaga
perekonomian.

I. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Atas Penyerahan Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor Tertentu Yang
Ditanggung
Pemerintah
Tahun
Anggaran 2021 (perubahan PMK
31/PMK.010/2021
dan
PMK
77/PMK.010/2021)
Peraturan: PMK nomor 120/PMK.010/2021
Tanggal ditetapkan: 13 September 2021
Ketentuan
Fasilitas ini merupakan stimulus konsumsi kelas
menengah berupa diskon pajak (PPnBM
Ditanggung Pemerintah/DTP) sektor otomotif
mulai Maret 2021, sebagai stimulus sisi permintaan
untuk kelas menengah yang memiliki peluang
besar untuk mendorong konsumsi masyarakat.

2.

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
yang
berkelanjutan
dan
mendukung
percepatan pemulihan perekonomian.
Strategi konsolidasi fiskal yang berfokus
pada perbaikan defisit anggaran dan
peningkatan rasio pajak yang antara lain
dilakukan melalui:
a. Penerapan
kebijakan
peningkatan
kinerja penerimaan pajak.
b. Reformasi
administrasi
perpajakan,
peningkatan basis perpajakan.
c. Penciptaan sistem perpajakan yang
mengedepankan prinsip keadilan dan
kepastian hukum.
d. Peningkatan kepatuhan sukarela wajib
pajak.

K. Penyelenggaraan
Nilai
Ekonomi
Karbon Untuk Pencapaian Target
Kontribusi Yang Ditetapkan Secara
Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca Dalam Pembangunan
Nasional
Peraturan: Perpres nomor 98 tahun 2021
Tanggal ditetapkan: 29 Oktober 2021
Ketentuan
Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai dasar
penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan
sebagai pedoman pengurangan Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) melalui kebijakan, langkah, serta
kegiatan untuk pencapaian target Nationally
Determined
Contribution
(NDC)
dan
mengendalikan Emisi GRK dalam pembangunan
nasional.

Pokok Kebijakan
Stimulus fasilitas potongan tarif PPnBM atau
diskon pajak ini untuk segmen kendaraan
bermotor sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin
≤1.500 cc, serta kendaraan bermotor 4x2 dan 4x4
dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc s.d. 2.500 cc
yang memiliki local purchase paling sedikit 60
persen.

L. Hubungan
Keuangan
antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Peraturan: Undang-Undang
Tanggal ditetapkan: 7 Desember 2021
Ketentuan
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Kebijakan tersebut utamanya adalah dalam rangka
untuk mengatasi ketimpangan, kesenjangan, antar
daerah di Indonesia. HKPD diarahkan untuk
keuangan negara yang lebih baik dari sisi belanja,
termasuk di dalamnya belanja transfer ke daerah
secara lebih terstruktur, terukur, transparan,
akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan
pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan
menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang
fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia
Maju 2045.

M. Tarif Cukai Hasil Tembakau

industri dengan meminimalisir dampak negatif
kebijakan, sekaligus melihat peluang dan
mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia.
Tarif cukai hasil tembakau (CHT) ini mulai berlaku
pada 1 Januari 2022 dengan pokok-pokok
kebijakan sebagia berikut:
1.

2.

Peraturan: PMK
Tanggal ditetapkan: 13 Desember 2021
Ketentuan
Kebijakan ini bertujuan untuk pengendalian
konsumsi demi kepentingan kesehatan, namun
juga perlindungan terhadap buruh, petani, dan

3.

Penyesuaian tarif cukai dan batasan
minimum harga jual eceran (HJE) seluruh
jenis sigaret sebesar rata-rata tertimbang 12
persen dengan kenaikan tarif untuk SKT
maksimal 4,5 persen.
Penyederhanaan struktur tarif menjadi 8
layer (simplifikasi Golongan IIA dan IIB jenis
SKM dan SPM).
Optimalisasi kebijakan DBH CHT sebagai
bantalan kebijakan CHT.

Penyesuaian tarif cukai dan batasan minimum HJE
jenis Rokok Elektrik (RE) dan Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya (HPTL) adalah sebesar 17,5
persen, dengan tarif cukai spesifik.
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