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KATA PENGANTAR
DAFTAR

ISIKATA

PENGANTAR

DDAFTAR ISI

i tengah dinamika ekonomi global, ekonomi nasional tetap menguat. PDB nasional tumbuh sebesar
5,4 persen pada triwulan II 2022 (yoy). Hingga September 2022, indikator-indikator utama
perekonomian terus menunjukkan tren yang menguat. Pemulihan ekonomi juga semakin inklusif,
yang ditunjukkan dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan dan
pengangguran yang terus menurun. Namun demikian, masih berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina,
perlambatan ekonomi global, tren pengetatan kebijakan moneter, serta tingkat inflasi yang tinggi
berpotensi memberikan tekanan pada kinerja ekonomi domestik. Untuk itu, kebijakan fiskal dioptimalkan
dalam mendukung pemulihan ekonomi dan sebagai shock absorber untuk memitigasi dampak yang
mungkin timbul. Sinergi kebijakan antar otoritas terus diperkuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan
keuangan serta untuk terus mendukung pemulihan ekonomi berlangsung dengan efektif.

ABREVIASIDAFTAR
ISIKATA

Untuk selalu memberikan informasi ke masyarakat, Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan Tinjauan
Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF), yang terbit secara triwulanan. TEKF edisi III Tahun 2022
ini mengambil tema “APBN Meredam Gejolak, Mendukung Pemulihan” dan menghadirkan dua ulasan
khusus yaitu Dampak APBN Terhadap Perekonomian, dan Pengalihan Subsidi dan Kompensasi BBM agar
Lebih Tepat Sasaran dan Berkeadilan Melalui Penyesuaian Harga.

PENGANTAR

Harapan kami tinjauan ini dapat memberikan informasi serta menjadi bahan rujukan bagi seluruh pihak
dalam melihat kondisi ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal saat ini. Ucapan terima kasih kami
sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terbitnya tinjauan ini. Kritik dan saran yang
membangun dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk perbaikan TEKF ke depan.

DAFTAR

Selamat membaca.
September 2022

ISIKATA

PENGANTAR

Febrio Nathan Kacaribu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

DAFTAR ISI
ABREVIASIDAFTAR
ISI
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ABREVIASI

7dma
7DRR
AL/DPK
Alutsista
Alhankam
Almatsus
APBN
AS
ASN
avgytd
bansos
BI
BLT
BLU
BOS
bps
BSU
CAR
CIF
CPO
DAK
DAU
DBH
DID
DPK
DTU
FDI
FFR
FOB
FOMC
FTSE
GWM
ICP
IHSG
IKK

: 7 days moving average
: 7-day Reverse Repo Rate
: Alat Likuid terhadap Dana
Pihak Ketiga
: Alat Utama Sistem Senjata
:
: Alat Material Khusus
: Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
: Amerika Serikat
: Aparatur Sipil Negara
: rata-rata tahunan
: Bantuan Sosial
: Bank Indonesia
: Bantuan Langsung Tunai
: Badan Layanan Umum
: Bantuan Operasional Sekolah
: basis points
: Bantuan Subsidi Upah
: Capital Adequacy Ratio
: Cost, Insurance, and Freight
: Crude Palm Oil
: Dana Alokasi Khusus
: Dana Alokasi Umum
: Dana Bagi Hasil
: Dana Insentif Daerah
: Dana Pihak Ketiga
: Dana Transfer Umum
: Foreign Direct Investment
: the Fed Fund Rate
: Free on Bo
: the Federal Open Market
Committee
: Financial Times Stock Exchange
: Giro Wajib Minimum
: Indonesian Crude Price
: Indeks Harga Saham
Gabungan
: Indeks Keyakinan Konsumen

IMF
IPR
Jibor
K/L
KLCI

:
:
:
:
:

KND
KPM
KSSK

:
:
:

KUR
LDR
LPR
LPDP

:
:
:
:

MIT
nakes
NIM
NPI
NPL
NTP
NTPi
NTN
PAUD
PBI
PBI
PBOC
PDB
PEN
perlinsos
PHT
PKH
PMI
Manufaktur
PMTB

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PNBP
pp

International Monetary Fund
Indeks Penjualan Retail
Jakarta Interbank Offered Rat
Kementerian dan Lembaga
Kuala Lumpur Composite
Index
Kekayaan Negara Dipisahkan
keluarga penerima manfaat
Komite Stabilitas Sektor
Keuangan
Kredit Usaha Rakyat
Loan to Deposit Ratio
Loan Prime Rate
Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan

Middle Income Trap
tenaga kesehatan
Net Intereset Margin
Neraca Pembayaran Indonesia
Non-performing loan
Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Nelayan Budidaya
Nilai Tukar Nelayan
Pendidikan Anak Usia Dini
Penerima Bantuan Iuran
Peraturan Bank Indonesia
People’s Bank of China
Produk Domestik Bruto
Pemulihan Ekonomi Nasional
perlindungan sosial
Penjualan Hasil Tambang
Program Keluarga Harapan
Purchasing Managers' Index
Manufaktur
: Pembentukan Modal Tetap
Bruto
: Pendapatan Negara Bukan
Pajak
: percentage point
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PPh
PPKM
PPLN
PPN
PPnBM
PUAB
RPJMN
RSI
SBN

: Pajak Penghasilan
: Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat
: Pelaku Perjalanan Luar Negeri
: Pajak Pertambahan Nilai
: Pajak Penjualan atas Barang
Mewah
: pasar uang antarbank
: Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah
: Retail Sales Index
: Surat Berharga Negara

SDA
STI
THR
TKD
TPT

:
:
:
:
:

UMKM

:

WEO
yoy
ytd

:
:
:

sumber daya alam
Straits Times Index
Tunjangan Hari Raya
transfer ke daerah
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
World Economic Organization
year-on-year
year to date
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PEREKONOMIAN INDONESIA
DALAM ANGKA

5,51%

5,44%
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022

3,07%
Pertumbuhan Investasi (PMTB)
Triwulan II 2022

4,69%
Inflasi Agustus 2022 (yoy)

Pertumbuhan Konsumsi RT

Triwulan II 2022

-5,24%
Pertumbuhan Konsumsi
Pemerintah Triwulan II 2022

Rp14.923

0,32%

Nilai Tukar terhadap Dolar AS per 15

September 2022 (indeks dan mtm)

Rp342,1 triliun
Surplus Primary Balance
per Agustus 2022

20,6%

Pertumbuhan Ekspor
per Agustus 2022 (yoy)

1,14%
Surplus Transaksi Berjalan
terhadap PDB Triwulan II 2022

0,58%
Surplus APBN terhadap PDB
per Agustus 2022

32,8%
Pertumbuhan Impor
per Agustus 2022 (yoy)

USD132,2 miliar
Cadangan Devisa
per Agustus 2022

Edisi III | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

5

RINGKASAN EKSEKUTIF

K

ondisi pandemi Covid-19 global maupun
domestik terus membaik, namun tetap
harus menjaga kewaspadaan. Mayoritas
negara di dunia telah mengimplementasikan
restriksi
minimal
seiring
dengan
terus
membaiknya kondisi pandemi. Tingkat restriksi
pada Agustus 2022 telah berkurang drastis
dibandingkan dengan tahun lalu ketika gelombang
Delta. Di Indonesia, Covid-19 juga menunjukkan
tren penurunan yang sama. Indonesia berhasil
melewati gelombang varian BA.4 dan BA.5 yang
terdeteksi masuk di akhir Juni 2022. Namun
demikian, angka vaksinasi terus menunjukkan
tren penurunan sementara positivity rate masih di
atas ambang batas aman sehingga kondisi tersebut
perlu diwaspadai. Untuk itu, tingkat vaksinasi
perlu semakin ditingkatkan untuk mencegah
dampak dari virus Covid-19 terhadap kesehatan
masyarakat.
Kondisi ekonomi global masih mengalami
perlambatan. Tren perlambatan ini terjadi di
tengah tingginya ketidakpastian dan eskalasi
berbagai risiko global serta faktor-faktor domestik
di setiap negara. Dalam laporan the World Economic
Outlook rilis Juli 2022, IMF mengoreksi negatif
prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2022
sebesar 0,4 poin persentase (pp) dari 3,6 persen
menjadi 3,2 persen yang diantaranya disebabkan
oleh masih berlanjutnya Perang di Ukraina serta
pelemahan
ekonomi
Tiongkok.
Aktivitas
manufaktur global terus menurun dan mencatat
rekor terendah selama 26 bulan terakhir meskipun
masih berada di zona ekspansi. Harga komoditas
global masih berada di level yang relatif tinggi dan
cenderung volatil. Tekanan inflasi tinggi masih
terjadi secara global, meskipun mulai nampak
mereda di beberapa negara. Melihat tren inflasi
yang masih tinggi, bank sentral di berbagai negara
diperkirakan masih melanjutkan pengetatan
kebijakan moneternya ke depan.

Meskipun di tengah ketidakpastian dan tren
perlambatan ekonomi global, pemulihan ekonomi
nasional semakin menguat pada triwulan II 2022.
PDB nasional tumbuh sebesar 5,4 persen pada
triwulan II 2022 (yoy). Relaksasi aturan perjalanan
yang
mendorong
peningkatan
konsumsi
masyarakat, terutama di masa Ramadhan dan
Lebaran, serta kinerja ekspor komoditas unggulan
yang kuat menjadi faktor kunci pendorong
pertumbuhan triwulan ini. Optimisme juga
ditunjukkan dari positifnya berbagai indikator
perekonomian
seperti
Indeks
Keyakinan
Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Ritel (Retail
Sales Index/RSI), Purchasing Managers’ Index (PMI)
manufaktur dan kinerja neraca perdagangan.
Pertumbuhan
ekonomi
yang
kuat
juga
ditunjukkan dari berbagai sektor produksi
terutama Industri Pengolahan, Transportasi &
Pergudangan, dan Perdagangan. Sementara itu,
seluruh
wilayah
Indonesia
mencatatkan
pertumbuhan ekonomi yang positif.
Pemulihan ekonomi yang kuat juga semakin
inklusif, yang ditunjukkan dengan membaiknya
tingkat kesejahteraan masyarakat. Setelah lebih
dari dua tahun berada dalam kondisi pandemi,
tingkat kemiskinan Indonesia kembali menyentuh
single digit pada September 2021 (9,71 persen) dan
terus turun di Maret 2022 (9,54 persen). Sementara
itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurun menjadi sebesar 5,83 persen pada
Februari 2022, mengindikasikan peningkatan
dalam penciptaan lapangan kerja baru yang juga
turut
andil
dalam
menurunkan
tingkat
kemiskinan. Di sisi lain, tingkat ketimpangan
pengeluaran penduduk per Maret 2022 yang
diukur melalui Rasio Gini tidak mengalami
perubahan jika dibandingkan dengan periode
Maret 2021, yaitu sebesar 0,384.
Inflasi masih cenderung meningkat di bulan JuniJuli 2022 namun sedikit melambat pada Agustus
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2022. Tren peningkatan inflasi ini masih
dipengaruhi oleh tekanan harga komoditas global
meskipun mulai mengalami perlambatan di tengah
proses pemulihan daya beli masyarakat domestik
yang terus berlangsung. Pada saat yang sama,
lonjakan harga pangan domestik terjadi
dipengaruhi
oleh
gangguan
cuaca
yang
mengganggu produktivitas tanaman pangan. Di
tengah tekanan inflasi yang masih berlanjut,
pengendalian inflasi nasional menjadi agenda yang
krusial. Pemerintah terus berkomitmen untuk
menjaga daya beli masyarakat. APBN terus
berperan meredam sebagian besar dampak inflasi
(shock absorber) akibat gejolak harga global serta
fluktuasi harga akibat gangguan suplai. Selain itu,
agenda pengendalian inflasi secara konsisten terus
dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank
Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim
Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.
Kinerja pasar modal cukup positif. IHSG menjadi
salah satu indeks dengan kinerja terbaik di
kawasan Asia maupun global. Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) menguat sebesar 11,0 persen
secara year to date (ytd) per 15 September 2022. Pada
bulan September 2022, IHSG bahkan kembali
menembus rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu
pada level 7.377,5. Penguatan tersebut didorong
oleh meningkatnya optimisme investor terhadap
pemulihan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, di pasar
Surat Berharga Negara (SBN), tingkat imbal hasil
meningkat seiring dengan meningkatnya yield US
treasury. Meskipun yield mengalami kenaikan,
pasar SBN relatif resilien. Kenaikan yield yang
terjadi relatif lebih rendah bila dibandingkan
dengan kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun
yang telah mencapai 194 bps ke level 3,44 persen.
Prospek pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat
menjadi sentimen positif seiring dengan
peningkatan optimisme investor. Selain itu, kondisi
pandemi yang semakin terkendali dan terus
meningkatnya
aktivitas
masyarakat
juga
memberikan optimisme pada pelaku pasar bahwa
aktivitas ekonomi ke depan juga akan semakin
meningkat.
Perbankan mencatatkan kinerja yang kuat
dengan likuiditas yang tinggi. Intermediasi
perbankan terus meningkat hingga melebihi level
pre-pandemi.
Sampai
dengan
Mei
2022,
penyaluran kredit tumbuh 9,03 persen (yoy),
tertinggi sejak Agustus 2019. Pertumbuhan kredit
yang tinggi didukung oleh pemulihan ekonomi,
penurunan persepsi risiko, dan likuiditas yang
memadai. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
cukup tinggi, yakni sebesar 9,93 persen (yoy) pada

Mei 2022. Kenaikan risiko ketidakpastian global
perlu diwaspadai. Perbankan perlu mewaspadai
kenaikan risiko akibat pengetatan kebijakan
moneter di negara maju, inflasi yang tinggi dan
kenaikan harga komoditas.
Kondisi moneter domestik masih cukup sehat.
Kondisi tersebut ditandai dengan terjaganya
likuiditas di perekonomian dan sektor keuangan,
pertumbuhan uang beredar yang tetap positif
sejalan dengan kembali aktifnya perekonomian,
serta perbaikan fungsi intermediasi perbankan.
Pertumbuhan M2 di bulan Juli 2022 mencapai 9,6
persen (yoy), cukup tinggi walaupun menunjukkan
tren melambat sejak bulan Mei 2022. Sementara
itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan
7DRR sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen di bulan
Agustus, dan sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen
pada September 2022. Keputusan tersebut
dilakukan sebagai langkah pre-emptive dan
forward looking untuk mengurangi risiko
peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi
akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta
memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar
rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya.
Di tengah eskalasi tekanan global, kinerja sektor
eksternal cukup kuat. Sampai dengan bulan
Agustus 2022, ekspor mencapai USD194,6 miliar
atau tumbuh 35,4 persen (ytd, fob). Sementara itu,
impor mencapai USD159,6 miliar atau tumbuh 29,8
persen (ytd, cif). Dengan perkembangan tersebut,
neraca perdagangan kumulatif tercatat sebesar
USD34,4 miliar, yang terdiri atas surplus non migas
sebesar USD51.46 miliar dan defisit migas sebesar
USD16.99
miliar.
Sementara
itu,
Neraca
pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II 2022
kembali mencatatkan surplus, setelah mengalami
defisit pada triwulan sebelumnya. Surplus NPI
pada triwulan II 2022 tercatat sebesar USD2,39
miliar, jauh lebih baik dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya dan triwulan II 2021 yang
mencatatkan defisit masing-masing sebesar
USD1,82 miliar dan USD0,45 miliar. Surplus NPI
didorong oleh peningkatan surplus neraca
transaksi berjalan dan menyempitnya defisit
neraca transaksi modal dan finansial.
Pergerakan nilai tukar Rupiah mengalami
tekanan sejalan dengan tingginya volatilitas pasar
keuangan global. Tekanan terhadap Rupiah terus
berlanjut di bulan September. Di tengah dinamika
global dan risiko ketidakpastian yang tinggi,
Investor cenderung kembali memilih instrumen
safe haven, seperti dollar AS dan US Treasury Bill.
Mayoritas nilai tukar negara emerging market
Edisi III | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal
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termasuk Indonesia juga mengalami tekanan
sejalan dengan indeks dollar AS yang terus
mengalami peningkatan. Hingga tanggal 15
September 2022, nilai tukar Rupiah kembali
melemah dan ditutup pada level Rp14.923 per dolar
AS, atau terdepresiasi 0,32 persen dibandingkan
akhir bulan Agustus, dengan rata-rata tahunan
(avgytd) sebesar Rp14.593 per dolar AS. Ke depan,
kinerja nilai tukar Rupiah masih akan tetap
diwarnai dengan tingginya ketidakpastian global
terutama berasal dari dinamika langkah
pengetatan moneter global, khususnya Amerika
Serikat. Meski demikian, Pemerintah beserta Bank
Indonesia serta lembaga keuangan lainnya dalam
wadah KSSK akan berkoordinasi secara intens
dalam mengantisipasi risiko global tersebut agar
dapat meminimalisir dampaknya terhadap
stabilitas perekonomian domestik.
Penguatan ekonomi memberikan dampak positif
bagi kinerja fiskal. Hingga Agustus 2022, tren
pertumbuhan Pendapatan Negara berlanjut,
mencapai 49,8 persen (yoy) sebagai dampak dari
perkembangan harga komoditas dan terjaganya
pemulihan ekonomi. Penerimaan Pajak mencapai
RP1.171,8T, tumbuh 58,1 persen, atau 78,9 persen
dari target APBN. Realisasi Penerimaan Bea Dan
Cukai Per 31 Agustus 2022 masih tumbuh
signifikan diiringi dengan kinerja positif seluruh
komponen penerimaan. Penerimaan PNBP

Rp386T, atau mencapai 80,1 persen dari target
APBN. Sementara itu, Belanja Negara mencapai
Rp1.657,0 T, atau 53,3 persen terhadap APBN.
Belanja Negara akan terus dioptimalkan untuk
mendukung program pemulihan ekonomi dan
upaya
untuk
menjaga
dampak
adanya
ketidakpastian. Pembiayaan Investasi digunakan
terutama dalam mendukung penyelesaian proyek
strategis nasional dan pembiayaan sektor
perumahan. Selain itu, Pembiayaan APBN terus
dilakukan dengan mengedepankan prinsip
prudent, fleksibel, dan oportunistik.
TEKF kali ini mengulas dua topik khusus yaitu
“Dampak APBN Terhadap Perekonomian” dan
“Pengalihan Subsidi dan Kompensasi BBM agar
Lebih Tepat Sasaran dan Berkeadilan Melalui
Penyesuaian Harga”. Ulasan khusus yang pertama
untuk memberikan gambaran bagaimana peran
strategis APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal
dalam mendukung penguatan ekonomi nasional
baik dari sisi sektor riil, moneter, dan eksternal.
Sementara itu, ulasan khusus yang kedua
membahas tentang urgensi pengelolaan APBN
secara lebih sehat dan berkelanjutan melalui
pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi
lebih tepat sasaran dengan tetap melindungi daya
beli masyarakat miskin dan rentan.
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BAGIAN I
PERKEMBANGAN EKONOMI
TERKINI
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Perkembangan Pandemi Covid-19 dan
Perekonomian Global
Kondisi pandemi Covid-19 terus membaik
Mayoritas
negara
di
dunia
telah
mengimplementasikan restriksi minimal seiring
dengan terus membaiknya kondisi pandemi.
Tingkat restriksi pada Agustus 2022 telah
berkurang drastis dibandingkan dengan tahun lalu
ketika gelombang Delta menyebar di banyak
negara. Namun demikian, tingkat restriksi
Tiongkok pada tahun ini masih cukup ketat karena
kebijakan “Zero Covid-19 Policy” yang diterapkan.
Per 16 September, kondisi Covid-19 secara global
mencatatkan 460 ribu kasus harian (7dma) dan 1,7
ribu kematian harian (7dma) dengan tren yang
menurun.

(7dma) dengan 19 kematian harian (7dma) per hari.
Relatif
terkendalinya
Covid-19
membuat
Pemerintah menerapkan PPKM Level 1 di seluruh
kabupaten/kota di Indonesia hingga 3 Oktober
2022.
Namun demikian, dengan angka vaksinasi yang
menurun dan positivity rate masih di atas
ambang batas aman, kewaspadaan harus tetap
dijaga. Positivity rate masih tercatat di atas 5 persen,
yang artinya belum memenuhi standar WHO.
Tingginya positivity rate ini disebabkan oleh tingkat
tes Covid-19 yang masih rendah. Walaupun tren
kasus harian dan kematian harian cukup rendah
selama gelombang BA.4 dan BA.5, namun
Indonesia masih perlu melakukan asesmen paling
tidak hingga triwulan pertama 2023, yaitu ketika
gelombang varian lain diperkirakan akan masuk
Indonesia. Jika kasus dan kematian akibat Covid-19
tetap berhasil ditekan, maka Indonesia akan
menjadi negara yang dikategorikan mampu
menangani pandemi selama 12 bulan berturutturut

Di Indonesia, Covid-19 juga menunjukkan tren
penurunan yang sama. Indonesia berhasil
melewati gelombang varian BA.4 dan BA.5 yang
terdeteksi masuk di akhir Juni 2022. Gelombang ini
mencatatkan puncak kasus harian sebanyak 6.527
kasus dengan 28 kematian harian. Puncak kasus
tersebut jauh lebih rendah dibandingkan
gelombang-gelombang yang terjadi sebelumnya.
Per 16 September 2022, kasus harian Covid-19
domestik tercatat menurun pada 2.443 kasus
GRAFIK 1
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GRAFIK 3

Dinamika Gelombang Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumber: Kemenkes (data per 16 September), diolah

GRAFIK 4
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Vaksinasi Covid-19 di Indonesia semakin
menurun di triwulan ketiga tahun 2022. Per
Jumat, 16 September 2022, secara 7dma (seven days

moving average), laju vaksinasi Indonesia hanya
berada di kisaran 258.381 dosis setelah berturutturut tidak terdapat data vaksinasi di tanggal 5-10
September 2022. Meskipun 75,6 persen penduduk
Indonesia telah tervaksin tahap pertama dan 63,3
persen telah menerima dosis lengkap, namun baru
sekitar 23,1 persen penduduk yang telah
memperoleh booster. Hingga akhir minggu ketiga
September, total vaksinasi pertama mencapai 204,3
juta dosis, vaksinasi kedua 170,9 juta dosis, dan
vaksinasi booster untuk penduduk sipil 62,34 juta
dosis. Secara global sebanyak 12,72 miliar dosis
vaksin Covid-19 telah diberikan ke 184 negara atau
meliputi 67,9 persen dari total populasi penduduk
dunia. Indonesia berada pada Top 5 negara dengan
tingkat vaksinasi tertinggi setelah Tiongkok, India,
Amerika Serikat, dan Brazil.

Kondisi ekonomi global masih mengalami tren perlambatan
Tren perlambatan ekonomi di beberapa negara
besar terlihat di triwulan dua 2022. Perlambatan
signifikan ini terjadi di tengah tingginya
ketidakpastian dan eskalasi berbagai risiko global
serta faktor-faktor domestik di setiap negara.
Penurunan kinerja yang tajam terjadi di banyak
negara besar, menambah risiko efek rambatannya
ke negara-negara lain dan ekonomi global secara

keseluruhan.
Amerika
Serikat
mencatat
penurunan pertumbuhan ekonomi (1,6 persen yoy
di Q2 dibanding 3,6 persen di Q1) di tengah
penurunan investasi properti, kenaikan inflasi, dan
pengetatan kebijakan moneter. Secara teknikal AS
bahkan telah mengalami resesi dengan kontraksi
dua triwulan berturut-turut (1,6 persen di Q1 dan
0,9 persen di Q2). Pertumbuhan ekonomi di Zona
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GRAFIK 5
Pertumbuhan ekonomi Q2 2022 di negara G20 dan ASEAN-5 (% yoy)
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Eropa juga melambat akibat efek perang Ukraina,
disrupsi rantai pasok, dan krisis energi yang terus
mendorong kenaikan harga, yang berdampak pada
pelemahan
konsumsi
rumah
tanga
dan
perlambatan ekspansi bisnis. Kinerja pertumbuhan
ekonomi Tiongkok pada Q2 2022 (0,4 persen yoy)
bahkan telah jatuh ke level terendah sejak Q1 2020
(-6,8 persen) akibat penurunan aktivitas dan
confidence di tengah kebijakan Zero-Covid dan
krisis sektor properti yang terus memburuk.

tahun 2022 sebesar 0,4 poin persentase (pp) dari 3,6
persen menjadi 3,2 persen (Grafik 6). Sisi pasok
rantai global perekonomian dunia semakin
signifikan terpapar downside risks akibat
kelanjutan Perang di Ukraina dan efek dominonya.
Sanksi negara-negara barat terhadap Rusia
memberikan efek umpan balik yang mendisrupsi
rantai pasok di kawasan Eropa. Akibatnya negaranegara di Uni Eropa semakin terkendala mengelola
ketersediaan pasokan pangan dan energi (terutama
gas). Di kawasan Asia, pelemahan ekonomi
Tiongkok berpotensi menurunkan prospek
pemulihan ekonomi negara berkembang dan
emerging markets.

Memasuki triwulan ketiga 2022, perekonomian
global menghadapi tantangan dan ketidakpastian
yang semakin besar. Dalam laporan the World
Economic Outlook rilis Juli 2022, IMF mengoreksi
negatif prospek pertumbuhan ekonomi global
GRAFIK 6
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Aktivitas manufaktur global terus menunjukkan
tren menurun dan mencatat rekor terendah
selama 26 bulan terakhir meksipun masih berada
di zona ekspansi (>50). PMI Manufaktur global

confidence, pembaikan masih dibayangi oleh harga
barang input yang tinggi akibat kenaikan biaya
bahan bakar, transportasi, dan logam, serta
pertumbuhan employment yang masih lamban.

GRAFIK 7
Purchasing Manager’s Index Manufaktur Global, Tiongkok, dan Eropa
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kembali melemah dari 51,1 pada Juli 2022 ke 50,3 di
bulan Agustus 2022 (Grafik 7). Sementara itu,
indeks aktivitas manufaktur Eropa dan Tiongkok
melemah ke zona kontraksi di angka 49,6 dan 49,5.
Menurunnya kepercayaan dan daya beli
konsumen di kawasan Eropa akibat tekanan inflasi
serta isu perekonomian Tiongkok (heatwaves, krisis
energi, dan pelemahan permintaan eksternal)
menjadi beberapa faktor pendorong pelemahan
manufaktur kedua negara tersebut. Sebaliknya,
aktivitas manufaktur di Amerika Serikat masih
berada di zona ekspansif walaupun turun menjadi
51,5 dari sebelumnya 52,2. Dari sisi kepercayaan
konsumen, pesanan baru di AS menurun selama
tiga bulan berturut-turut akibat ketidakpastian
ekonomi dan inflasi tinggi. Dari sisi business

Harga komoditas global masih berada di level
yang relatif tinggi dan cenderung volatil. Harga
komoditas energi sangat dipengaruhi oleh
dinamika geopolitik khususnya di Eropa. Harga
batu bara terus meningkat seiring dengan
peningkatan permintaan untuk mengimbangi
terhambatnya pasokan gas di Eropa. Di sisi lain,
harga minyak mentah cenderung menurun akibat
sentimen meningkatnya potensi resesi di beberapa
negara besar seperti AS dan Eropa sebagai dampak
berlanjutnya pengetatan moneter. Sementara itu,
harga beberapa komoditas pangan mulai
menunjukkan sinyal naik kembali didorong oleh
faktor gangguan cuaca di beberapa kawasan
seperti Amerika Latin.

GRAFIK 8

Pergerakan Harga Komoditas Energi Global (per 16 September 2022)
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Tekanan inflasi tinggi masih terjadi secara global,
meskipun mulai nampak mereda di beberapa
negara. Pada bulan Agustus, AS dan Inggris
mencatat tingkat inflasi yang lebih rendah,
masing-masing 8,3 persen yoy (dibanding 8,5
persen di bulan Juli) dan 9,9 persen (dibanding 10,1
persen Juli). Perlambatan inflasi ini terutama
akibat turunnya harga bahan bakar, di saat
kenaikan komponen lain masih naik seperti
kelompok makanan, perumahan, dan kesehatan.
Perlambatan inflasi juga terjadi di beberapa negara
berkembang seperti Brazil (8,7% di Agustus vs
10,1% di Juli), Tiongkok (2,5% vs 2,7%), Indonesia
(4,7% vs 4,9%), dan Rusia (14,3% vs 15,1%).
Sementara negara dengan tren inflasi yang masih
naik yakni Argentina (78,5% di Agustus vs 71,0% di
Juli), India (7,0% vs 6,7%), Meksiko (8,7% vs 8,2%),

Turki (80,2% vs 79,%), Jepang (3,0% vs 2,6%) dan Uni
Eropa (9,1% vs 8,9%).
Melihat tren inflasi yang masih tinggi, bank
sentral di berbagai negara diperkirakan masih
melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya
ke depan. Bank sentral Eropa di minggu pertama
September kembali menaikkan suku bunga acuan
sebesar 75 basis poin (bps) dari 0,50 persen menjadi
1,25 persen, yang menjadi langkah lanjutan dari
kenaikan 50 bps di bulan Juli. The Fed diprediksi
juga akan kembali menaikan suku bunga acuan Fed
Funds Rate di kisaran 75-100 basis poin di tengah
tingkat inflasi yang masih jauh di atas target jangka
menengah. Sikap the Fed yang masih akan
melanjutkan langkah pengetatan moneter
mendorong kembali naiknya imbal hasil surat
berharga AS.
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Boks 1
Perlambatan Ekonomi Tiongkok

Perlambatan kinerja ekonomi Tiongkok semakin
dalam sejak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020
ketika pandemi Covid-19 terjadi, Tiongkok
merupakan negara pertama yang menerapkan
lockdown. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok jatuh
ke -6,8 persen yoy pada triwulan I 2020. Namun,
dengan kondisi Covid-19 domestik yang cukup
terkendali, pemulihan ekonomi Tiongkok mulai

GRAFIK 9
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Namun sejak 2011 Tiongkok mengalami
perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat
investasi langsung yang sangat tinggi tidak
semuanya efisien dan menghasilkan keuntungan.
Ekspor yang tinggi dan kompetitif serta kebijakan
currency
Tiongkok
juga
menimbulkan
permasalahan politik dengan beberapa negara
maju. Dari sisi tenaga kerja, one child policy juga
mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang
ada. Selain berbagai permasalahan tersebut,
muncul risiko stabilitas akibat pertumbuhan kredit
perbankan yang sangat tinggi dan tumbuhnya
shadow banking secara signifikan. Untuk
menghindari krisis dan menjaga stabilitas
ekonomi, Pemerintah Tiongkok memutuskan
untuk rebalancing model pertumbuhannya, dari
sebelumnya didominasi oleh investasi dan ekspor
menjadi konsumsi dan service. Dampak kebijakan
rebalancing terlihat dari penurunan kontribusi
investasi terhadap PDB, dari 47,0 persen di 2011
menjadi 43,1 persen pada 2021. Sejalan dengan itu,
tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga
mengalami moderasi.

terjadi, terutama ditopang stimulus dan ekspor
terkait barang medis, elektronik, dan peralatan
pendukung work from home. Tiongkok menjadi
satu diantara sedikit negara yang berhasil
mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif
pada 2020, yaitu sebesar 2,2 persen yoy. Di tahun
2021, pertumbuhan ekonomi Tiongkok naik tinggi
ke level 8,1 persen yoy, sebagai dampak low-base
dan pemulihan dari pandemi seiring vaksinasi.
Namun pemulihan ekonomi Tiongkok kembali
melambat sejak pertengahan 2021 dan semakin
berat di tahun 2022. Pada dua triwulan pertama
2022, Tiongkok hanya mampu tumbuh 4,8 persen
yoy di Q1 dan turun semakin dalam ke 0,4 persen
di Q2 2022.

Q1 2019

Tiongkok merupakan salah satu sumber
pertumbuhan ekonomi utama dunia yang
memiliki pengaruh cukup signifikan bagi
perekonomian negara-negara lain. Sebagai negara
dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan
lebih dari setengahnya adalah kelompok
berpendapatan menengah, Tiongkok memiliki
kekuatan ekonomi sangat besar dan menjadi
sumber penting dari permintaan global. Sejak
mulai membuka diri pada dunia dan melakukan
reformasi ekonomi pada tahun 1978, pertumbuhan
ekonomi Tiongkok dalam periode 1978-2021 secara
rata-rata mendekati 10 persen. Pertumbuhan
tinggi Tiongkok berasal dari kontribusi pengolahan
sumber daya alam serta tingginya productivity
gains dari tenaga kerja, investasi langsung, dan
ekspor.

Sumber: Bloomberg, CEIC, diolah

Kebijakan pengendalian Covid-19 Tiongkok
mempengaruhi kinerja ekonominya. Berdasarkan
kelompok pengeluaran, kontribusi ke PDB
Tiongkok tahun 2021 berasal dari Investasi (43,1
persen), Konsumsi Rumah Tangga (37,7 persen),
Konsumsi Pemerintah (16,6 persen), dan Net Ekspor
(2,6 persen). Kebijakan Zero-Covid yang masih terus
dipertahankan berpengaruh terhadap sentimen
konsumen, pemulihan konsumsi, dan aktivitas
produksi. Penjualan ritel mengalami pertumbuhan
rendah dan bahkan mengalami pertumbuhan
negatif pada Maret – Mei 2022. Aktivitas industri
manufaktur sudah mengalami lima kali kontraksi
selama 2022 (PMI di bawah batas ekspansi 50).
Angka terakhir PMI Manufaktur bulan Agustus
2022 berada di level 49,5 di tengah kembali
terjadinya outbreak Covid-19, disrupsi supply
listrik, dan gelombang panas.
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Sektor-sektor
unggulan
PDB
Tiongkok
mengalami tekanan. Hampir separuh dari PDB
Tiongkok saat ini berasal dari sektor pertambangan
(23,10 persen) dan sektor real estate (22,73 persen).
Sementara itu sektor yang memiliki kontribusi
terkecil adalah industri manufaktur (2,10 persen),
sektor pertanian (2,07 persen), dan sektor
transportasi (1,56 persen). Dari sektor-sektor
tersebut, sektor konstruksi dan sektor real estate
memiliki pertumbuhan paling kecil diantara sektor
lainnya, dimana sampai tahun 2021 masingmasing hanya tumbuh 2,1 persen dan 5,2 persen.
Bahkan sejak triwulan III tahun 2021, sektor real
estate mencatatkan pertumbuhan yang negatif
sampai dengan saat ini, dimana pada triwulan II
tahun 2022 mengalami terkontraksi 7,0 persen.
Dua isu utama yang mendorong perlambatan
ekonomi domestik Tiongkok saat ini adalah
kebijakan Zero-Covid dan krisis properti.
Kebijakan Zero-Covid merupakan upaya meredam
penyebaran virus dengan mengimplementasikan
strategi pembatasan ketat mobilitas, partial
lockdown, dan testing massal. Kebijakan ini tidak
terlepas dari kondisi masyarakat yang masih
rentan mengingat 38 persen warga berusia diatas
60 tahun belum sepenuhnya mendapatkan
vaksinasi. Dampak dari kebijakan ini adalah
tingginya ketidakpastian, penurunan tajam
confidence masyarakat maupun dunia usaha, dan
terhambatnya laju pemulihan ekonomi dari
pandemi. Belakangan ini, Tiongkok semakin sering
menerapkan partial lockdown di kota-kota besar
sekaligus pusat ekonomi, seperti Shenzen, Hebei,
dan Chengdu, yang mengakibatkan pemulihan
aktivitas dan ekonomi semakin tertekan.
GRAFIK 10

Isu kedua adalah krisis properti di Tiongkok yang
mulai mencuat ketika Presiden Xi Jinping
mengeluarkan regulasi three red lines (tiga garis
merah) guna mengurangi tingkat utang di sektor
properti yang telah sangat kronis. Intinya, regulasi
yang diluncurkan pada pertengahan 2020 ini
memberi batas maksimal pertumbuhan utang
tahunan bagi perusahaan properti. Hal tersebut
untuk mengendalikan sektor properti Tiongkok
yang berkembang pesat paska reformasi pasar
tahun 1998. Seiring melonjaknya jumlah kelas
menengah dan berkembangnya bisnis properti,
harga perumahan ikut melonjak. Perkembangan
ini juga didorong oleh akses mudah ke pinjaman
dimana
bank-bank
di
Tiongkok
terus
menggelontorkan uang, baik untuk pengembang
maupun pembeli rumah. Eksposur besar bank ke
sektor properti ini juga yang kemudian
memperbesar risiko rambatan krisis properti ke
sektor keuangan.
Pembatasan jumlah pinjaman untuk properti
mengakibatkan para pengembang mengalami
keterbatasan
cashflow
dan
kesulitan
mengembangkan proyek baru maupun yang
dijanjikan. Gelombang default (wanprestasi) terjadi
di kalangan pengembang Tiongkok termasuk
Evergrande yang dililit utang USD300 miliar.
Dampak lanjutannya adalah penurunan consumer
confidence dan di beberapa kota pembeli rumah
melakukan protes dengan berhenti melakukan
pembayaran hipotek pada unit hunian yang belum
selesai dibangun. Dilansir dari globaltimes.cn,
sebagian besar aset rumah tangga di Tiongkok
berbentuk fisik dan 70 persen dalam bentuk
properti/perumahan. Secara keseluruhan, sektor
GRAFIK 11
Kondisi Permintaan di Sektor Properti Tiongkok
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properti dan turunannya juga menyumbang
sekitar seperempat dari Produk Domestik Bruto
(PDB). Dengan profil tersebut, krisis properti ini
berpotensi menjadi malapetaka bagi perekonomian
Tiongkok.
Kinerja ekonomi Tiongkok yang terus melemah
direspon oleh Pemerintahan Xi Jinping dengan
mengeluarkan berbagai stimulus. Sebagian besar
kebijakan difokuskan untuk pendanaan proyek

infrastruktur, memberi izin Pemda untuk
meningkatkan
belanja
melalui
tambahan
pinjaman, menambah likuiditas bagi pengembang
properti, serta menurunkan biaya kredit bagi
dunia usaha dan pembeli properti. Hingga
pertengahan
September,
PBOC
sudah
menurunkan beberapa suku bunga acuannya,
seperti Loan Prime Rate (LPR) 1 Tahun, LPR 5 Tahun,
dan suku bunga fasilitas pinjaman untuk bank.
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Perkembangan Ekonomi Domestik
Pertumbuhan Ekonomi Domestik Terus Menguat di Tengah Tren
Perlambatan Perekonomian Global
Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan
tren perlambatan ekonomi global, pemulihan
ekonomi nasional semakin menguat pada
triwulan II 2022. PDB nasional tumbuh kuat
sebesar 5,4 persen pada triwulan II 2022 (yoy),
melampaui ekspektasi pasar. Pencapaian ini juga
semakin memperkuat level perekonomian untuk
terus melaju melampaui level prapandemi, yang di
triwulan II 2022 telah berada sekitar 6,8 persen di
atas rata-rata level PDB triwulanan 2019. Relaksasi
aturan perjalanan yang mendorong peningkatan
konsumsi masyarakat, terutama di masa
Ramadhan dan Lebaran, serta kinerja ekspor
komoditas unggulan yang masih sangat kuat
menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan
triwulan ini. Indeks PDB riil Indonesia
menunjukkan kapasitas perekonomian telah
melampaui rata-rata triwulan 2019, utamanya
ekspor yang mencapai 131. Aktivitas konsumsi
masyarakat meningkat pesat pada periode bulan
Ramadhan dan hari Raya Idulfitri.
GRAFIK 12

Konsumen (IKK) sepanjang tahun 2022 mencapai
rata-rata 120,2 dan mendekati rata-rata tahun 2019
(prepandemi). Hal tersebut mengindikasikan
keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi
meningkat dan konsisten berada pada zona optimis
(IKK>120). Indeks Penjualan Ritel (Retail Sales
Index/RSI) sepanjang tahun 2022 sudah kembali ke
atas 200, dan diperkirakan pada bulan Agustus
tumbuh 5,4 persen (yoy). Purchasing Managers’
Index (PMI) manufaktur masih berada dalam level
ekspansi (>50) dan neraca perdagangan pada
triwulan II 2022 kembali mencatatkan surplus,
meningkat 148 persen (yoy) atau 67,8 persen (q to
q). Ekspor tumbuh lebih tinggi dibandingkan
triwulan I 2022, didorong oleh kenaikan harga
komoditas unggulan ekspor Indonesia dan
menggambarkan keberlanjutan ekspansi produksi
dalam negeri. Pertumbuhan impor barang modal
dan bahan baku juga masih tumbuh tinggi yang
menggambarkan prospek aktivitas manufaktur di
Indonesia masih meningkat. Sementara itu
GRAFIK 13

Indeks PDB Riil
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konsumsi listrik industri dan bisnis masing-masing
terus tumbuh positif.

Edisi III | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

19

GRAFIK 14
Leading Indikator Perekonomian
Indeks Penjualan Eceran sepanjang tahun
2022 sudah kembali mencapai di atas 200,
selalu berada di atas 200, lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2020 dan
2021.
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2019 (124,7)

Kuatnya kinerja ekonomi ditunjang oleh
konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor
yang tumbuh tinggi

Aktivitas konsumsi masyarakat meningkat pesat
pada periode bulan Ramadhan dan hari Raya
Idulfitri. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,5
persen (yoy) pada triwulan II, setelah pada triwulan
sebelumnya sempat tersendat akibat penyebaran
varian Omicron. Selain itu, antusiasme masyarakat
yang sangat tinggi dalam menyambut Hari Raya
Idulfitri tahun ini juga berperan krusial dalam
menopang
kuatnya
aktivitas
konsumsi
masyarakat. Aktivitas mudik lebaran sempat
tertahan selama dua tahun ke belakang karena
tingkat penyebaran kasus COVID-19 yang masih
tinggi sementara vaksinasi masih relatif rendah. Di
triwulan II 2022, berkat partisipasi masyarakat
dalam program vaksinasi dan tingkat penyebaran
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COVID-19 yang terkendali, aktivitas mudik dapat
berjalan dengan lancar. Mobilitas masyarakat yang
meningkat pada triwulan II ini juga diindikasikan
dari
peningkatan
jumlah
penerbangan
internasional seiring dengan kebijakan bebas
karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
(PPLN),
meningkatnya
jumlah
wisatawan
mancanegara, dan tingkat hunian kamar yang
meningkat tajam pada bulan Mei 2022. Tren ini
juga tercermin dari tingginya pertumbuhan
konsumsi jenis transportasi dan komunikasi serta
restoran dan hotel yang masing-masing tumbuh
tinggi yaitu 9,7 persen dan 6,6 persen (yoy).
Stabilitas pertumbuhan konsumsi juga tidak
terlepas dari peran APBN yang terus
dioptimalkan untuk menyerap tingginya tekanan
inflasi global. Tingkat inflasi nasional memang
dalam tren yang meningkat, terutama dalam dua
bulan terakhir. Meskipun demikian, tingkat inflasi
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Indonesia
masih
relatif
terkendali
jika
dibandingkan dengan negara lain, seperti AS, UK,
Eropa, Singapura, Thailand, dan Filipina yang
inflasinya melonjak hingga masing-masing sebesar
9,1 persen; 9,4 persen; 8,6 persen; 6,7 persen; 7,7
persen; dan 6,1 persen pada periode yang sama
(Juni-2022). Inflasi yang cenderung moderat ini
juga tercermin dari perbedaan yang signifikan
dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga
produsen yang mencapai 11,8 persen pada triwulan
II 2022. Ke depan, dinamika global masih akan
menjadi tantangan utama bagi stabilitas harga
domestik. Peran APBN dalam menjaga momentum
pemulihan akan terus dimaksimalkan, terutama
dalam melindungi daya beli masyarakat
berpendapatan rendah.
Di tengah tingginya harga komoditas energi,
investasi tumbuh moderat. Pada triwulan II 2022.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya
dapat tumbuh 3,1 persen (yoy) atau terkontraksi
3,7 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Tingginya harga batu bara turut menyebabkan
peningkatan harga semen di dalam negeri dan
perlambatan konsumsi semen yang tumbuh
negatif 2,4 persen di triwulan II. Hal ini
menghambat laju investasi kontributor utama
GRAFIK 15

Kontribusi Sisi Pengeluaran terhadap Pertumbuhan

Ekonomi
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Ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan yang
tinggi. Peningkatan permintaan atas komoditas
dan produk manufaktur unggulan nasional masih
terus terjadi, terutama di tengah disrupsi pasokan
global dan konflik Rusia-Ukraina. Selain itu,
produk hilirisasi besi dan baja juga masih terus
menjadi sumber pertumbuhan ekspor. Ekspor
secara riil tumbuh 19,7 persen (yoy) di triwulan II
2022. Kinerja ekspor yang sangat baik ini
mendorong surplus neraca perdagangan barang
yang mencapai puncak tertingginya sepanjang
sejarah nasional. Necara perdagangan barang
Indonesia per triwulan II 2022 tercatat sebesar USD
15,5 miliar. Sementara tingkat pertumbuhan impor
riil yang masih relatif tinggi mencapai 12,3 persen
(yoy), menggambarkan keberlanjutan ekspansi
GRAFIK 16
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tumbuh 0,9 persen (yoy). Namun demikian,
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industri dan dunia usaha masih terjaga dengan
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produksi dalam negeri. Hal ini juga tercermin dari
pertumbuhan impor nominal bahan baku dan
barang modal yang selama triwulan II tumbuh 27,7
persen dan 21,3 persen (yoy).
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Laju konsolidasi fiskal tetap on-track dan tidak
mendisrupsi laju pemulihan ekonomi. Konsumsi
pemerintah kembali terkontraksi sebesar 5,2
persen (yoy) di triwulan II 2022 . Kontraksi
konsumsi Pemerintah terutama karena belanja
pemerintah penanganan pandemi yang dapat
ditekan seiring dengan terkendalinya tingkat
penyebaran virus di sepanjang triwulan II 2022.
Selain itu, pergeseran waktu pemberian Tunjangan

Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada ASN juga
berdampak pada laju pertumbuhan konsumsi
pemerintah pada triwulan II. Di tahun 2021, THR
dan Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan April dan
Juni. Namun di tahun 2022, THR diberikan di
bulan April, sementara Gaji ke-13 dibayarkan pada
bulan Juli, sehingga memberikan base-effect yang
lebih tinggi pada pertumbuhan konsumsi
pemerintah pada triwulan II

Pertumbuhan ekonomi yang kuat terjadi merata dari sisi produksi dan spasial
Tingginya harga komoditas menjadi katalisator
kuatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan
pertanian. Pertumbuhan sektor pertambangan
melanjutkan tren penguatan dengan tumbuh
sebesar 4,0 persen (yoy) pada triwulan II 2022.
Tingginya permintaan di tengah disrupsi pasokan
global membuat harga komoditas bertahan tinggi
sehingga menjadi penopang kinerja sektor
pertambangan.
Pertumbuhan
sektor
pertambangan yang solid juga disebabkan oleh
upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi
sektor primer yang bernilai tambah tinggi dan
penguatan produktivitas sisi hulu industri.
Sementara itu, sektor pertanian tumbuh sebesar
1,4 persen (yoy) pada triwulan II 2022. Kinerja
sektor pertanian ini didorong oleh permintaan CPO
yang masih tinggi seiring dengan dibukanya
kembali izin ekspor sejak pertengahan triwulan II.

Laju pertumbuhan sektor konstruksi termoderasi,
sejalan dengan kinerja pertumbuhan PMTB
bangunan. Tingginya harga komoditas batu bara
sebagai salah satu faktor produksi industri semen
berdampak pada perlambatan kapasitas produksi
sektor konstruksi. Imbasnya, sektor konstruksi
tumbuh terbatas pada triwulan II 2022 sebesar 1,0
persen (yoy). Aktivitas konstruksi yang tertahan
juga tercermin pada pertumbuhan kredit
konstruksi yang cenderung stagnan di bulan April
dan Mei yang hanya tumbuh rata-rata 1,0 persen
(yoy), jauh lebih rendah dibanding periode yang
sama pada tahun lalu yang tumbuh 5,0 persen
(yoy).
Walaupun
demikian,
percepatan
pembangunan proyek strategis nasional dan
pemulihan aktivitas pembangunan oleh swasta
diharapkan mampu terus menjadi pendorong
kinerja sektor konstruksi.

Ekspansi sektor manufaktur dan perdagangan
terus berjalan stabil, sejalan dengan perbaikan
kapasitas produksi dan permintaan dalam negeri.
Pada triwulan II, sektor manufaktur dan sektor
perdagangan masing-masing tumbuh 4,0 dan 4,4
persen (yoy). Aktivitas manufaktur yang robust
terlihat dari pergerakan PMI manufaktur nasional
yang selalu berada dalam zona ekpansi di
sepanjang triwulan II. Indikasi ini juga diperkuat
dengan kapasitas produksi manufaktur yang terus
mendekati level prapandemi (triwulan II 2022:
72,91, rata-rata triwulanan 2015-2019: 73,75).
Sementara itu, selaras dengan sektor manufaktur
sektor perdagangan juga tumbuh stabil. Mobilitas
dan konsumsi masyarakat yang meningkat tinggi
pada momen lebaran menopang kuatnya sektor
perdagangan. Keberlanjutan pemulihan dua sektor
utama penopang pertumbuhan ini juga tercermin
dari kinerja penerimaan perpajakan masingmasing sektor yang rata-rata tumbuh 56,3 persen
dan 78,4 persen (yoy) pada triwulan II.

Pelonggaran aturan mudik lebaran mendorong
tingginya pertumbuhan sektor transportasi dan
penyediaan akomodasi makan minum. Sektor
transportasi dan sektor penyediaan akomodasi
makan minum melonjak tinggi dengan tumbuh
masing-masing sebesar 21,3 persen dan 9,8 persen
(yoy) pada triwulan II 2022. Pent-up demand pada
sektor ini terjadi pasca relaksasi pembatasan mudik
lebaran pada tahun 2020 dan 2021 di tahun 2022.
Dengan dorongan tersebut, permintaan sektor
penunjang pariwisata ini mampu meningkat tajam.
Tingginya aktivitas pariwisata juga tercermin dari
tingkat hunian hotel rata-rata pada triwulan II
sebesar 44,8 persen. Selain itu, tingkat
penerbangan domestik juga rata-rata tumbuh 34,6
persen (yoy) pada triwulan II.
Secara spasial, seluruh wilayah Indonesia
mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Wilayah Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap
PDB sebesar 56,55 persen, tumbuh sebesar 5,66
persen pada triwulan II 2022. Sumber
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pertumbuhan di Pulau Jawa adalah sektor industri
yang tumbuh 1,90 persen yoy dan sektor
perdagangan yang berhasil tumbuh 0,94 persen
yoy. Kontributor kedua pertumbuhan ekonomi
Indonesia adalah Pulau Sumatera. Dengan
kontribusi sebesar 22,03 persen, kelompok provinsi
di Pulau Sumatera berhasil tumbuh 4,95 persen
yoy.
Pertumbuhannya
didorong
oleh
pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 1,45
persen yoy dan pertanian sebesar 0,86 persen yoy.
Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
wilayah Maluku dan Papua dengan sumber
pertumbuhan utama dari lapangan usaha
pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, Pulau
Kalimantan dengan kontribusi sebesar 9,09 persen
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,
berhasil tumbuh 4,25 persen yoy. Sumber

pertumbuhan Pulau Kalimantan adalah sektor
pertambangan sebesar 1,46 persen yoy dan
perdagangan sebesar 0,86 persen yoy. Pulau
Sulawesi tercatat tumbuh 6,47 persen yoy,
menyumbang 7,10 persen terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional. Sumber pertumbuhan di Pulau
Sulawesi adalah sektor industri yang tumbuh 2,29
persen yoy dan perdagangan yang tumbuh 1,18
persen yoy. Kelompok provinsi di Pulau Bali dan
Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar
3,94 persen yoy. Ini berkontribusi 2,73 persen
terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan II
2022. Pertumbuhan di kelompok provinsi di pulau
ini
ditopang
oleh
pertumbuhan
sektor
pertambangan sebesar 1,24 persen yoy dan
akomodasi dan makan minum yang tumbuh 0,73
persen yoy.

Pemulihan ekonomi terjaga, angka kemiskinan terus melanjutkan penurunan
Pemulihan ekonomi yang kuat juga semakin
inklusif, yang ditunjukkan dengan tingkat
kemiskinan Indonesia per Maret 2022 yang
kembali menurun. Setelah lebih dari dua tahun
berada dalam kondisi pandemi, tingkat kemiskinan
Indonesia kembali menyentuh single digit pada
September 2021 (9,71 persen) dan terus turun di
Maret 2022 (9,54 persen). Jika dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 10,14
persen di Maret 2021, penduduk miskin telah

berkurang sebesar 1,38 juta orang menjadi
sejumlah 26,16 juta orang. Dari sisi kewilayahan,
penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi baik di
perdesaan maupun di perkotaan dengan
penurunan yang lebih besar terjadi di perdesaan.
Tingkat kemiskinan di perdesaan turun sebesar
0,81 pp menjadi 12,29 persen. Sementara itu,
tingkat kemiskinan di perkotaan turun sebesar
0,39 pp menjadi sebesar 7,50 persen.

GRAFIK 17

Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia

Sumber: BPS (data Maret), diolah

Perkembangan ini merupakan hal yang positif di
tengah eskalasi risiko dan tingginya harga
komoditas global yang telah mendorong

peningkatan garis kemiskinan per Maret 2022.
Garis kemiskinan per Maret 2022 tumbuh sebesar
6,97 persen dari Maret 2021 menjadi sebesar
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Rp505.469. Di tengah peningkatan garis
kemiskinan tersebut, berbagai program yang
diimplementasikan Pemerintah dalam kerangka
program PC-PEN dapat membantu menurunkan
tingkat kemiskinan. Instrumen subsidi dan
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah
turut berperan dalam menjaga daya beli
masyarakat serta mendukung perbaikan tingkat
kemiskinan.
Dari sisi spasial, perbaikan tingkat kemiskinan
pada Maret 2022 juga terjadi hampir merata di
seluruh pulau dan provinsi di Indonesia. Bahkan,
beberapa daerah kantong kemiskinan di Indonesia
mengalami penurunan kemiskinan yang cukup
signifikan. Pulau Jawa mengalami pengurangan
jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar
0,90 juta orang. Sedangkan, wilayah Maluku dan
Papua mengalami penurunan tingkat kemiskinan
yang tertinggi, yaitu sebesar 0,77 poin persentase.
Sementara itu, provinsi dengan penurunan tingkat
kemiskinan dan jumlah penduduk miskin terbesar
juga berada di Pulau Jawa. Penurunan tingkat
kemiskinan terbesar berada di Provinsi Banten,
yaitu sebesar 5,24 persen. Sedangkan, penurunan
jumlah penduduk miskin terbanyak berada di
Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 0,39 juta orang.

ketimpangan di perkotaan per Maret 2022 menjadi
0,403 dari 0,398 pada September 2021 dan dari
0,401 per Maret 2021 menjadi salah satu faktor
yang berkontribusi terhadap peningkatan Rasio
Gini nasional. Sedangkan, ketimpangan di
perdesaan per Maret 2022 tidak mengalami
perubahan dibandingkan September 2021, yaitu
sebesar 0,314, tetapi mengalami penurunan dari
0,315 pada Maret 2021. Secara spasial, mayoritas
provinsi di Indonesia juga telah mengalami
penurunan tingkat ketimpangan per Maret 2022.
Penurunan Rasio Gini tertinggi berada di Provinsi
Maluku Utara, yaitu sebesar 0,021 yang diikuti oleh
Bangka Belitung dan Kalimantan Utara.
Tingkat ketimpangan Indonesia per Maret 2022
menurut klasifikasi Oshima masih menunjukkan
tingkat ketimpangan yang sedang atau moderat.
Sedangkan, menurut klasifikasi ketimpangan Bank
Dunia, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia
per Maret 2022 menunjukkan bahwa Indonesia
masih berada pada tingkat ketimpangan rendah.
Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, tingkat
ketimpangan yang rendah ditunjukkan oleh
pengeluaran penduduk 40 persen terbawah yang
masih berada di atas 17 persen. Pada saat kondisi
pandemi Covid-19, persentase pengeluaran
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Di sisi lain, tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk per Maret 2022 yang diukur melalui
Rasio Gini tidak mengalami perubahan jika
dibandingkan dengan periode Maret 2021, yaitu
sebesar 0,384. Namun, apabila dibandingkan
dengan periode September 2021, Rasio Gini
meningkat tipis sebesar 0,003 poin. Peningkatan

Bottom 40%

Middle 40%

Top 20%

Sumber: BPS (data Maret), diolah

penduduk kelompok 40 persen terbawah secara
total senantiasa terjaga di atas 17 persen atau
berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
Indikator kesejahteraan lainnya, yaitu Nilai
Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan
(NTN) juga melebihi target RPJMN 2019-2024.
NTP gabungan Triwulan II melonjak menjadi
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106,61, cukup jauh di atas target RPJMN tahun
2024 yang sebesar 105,00. Namun angka NTP
gabungan di Triwulan II ini lebih kecil
dibandingkan angka NTP gabungan di Triwulan I
2022 yang sebesar 108,93. NTN Triwulan II juga
naik menjadi 107,06 dibandingkan dengan tahun
2020, walaupun lebih rendah dibanding dengan
Triwulan II tahun 2019 yang sebesar 113,06 tetapi
sudah berada di atas target RPJMN tahun 2024
yang sebesar 107. Selain itu, Nilai Tukar Nelayan
Perikanan Budidaya (NTPi) Triwulan II juga naik
menjadi 104,59, dibandingkan dengan triwulan
yang sama di tahun 2021. Angka tersebut lebih
tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, 2020 dan
2021 dan melampaui target RPJMN untuk tahun
2022 yang sebesar 103 tetapi masih berada di
bawah target RPJMN tahun 2024 yang sebesar 105.
Ke depan, peningkatan target NTP dan NTN perlu
terus didorong untuk meningkatkan lebih jauh lagi
kesejahteraan petani dan nelayan di masa yang
akan datang.
Pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan
berkualitas turut mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan turunnya tingkat
pengangguran. Perekonomian di triwulan I-2022
tumbuh sebesar 5,01 persen. Komponen
pengeluaran rumah tangga yang masih tetap
tumbuh positif dan menjadi salah satu
penyumbang terbesar di triwulan I 2022 yang
menunjukkan
perbaikan
kesejahteraan

masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
yang menurun menjadi sebesar 5,83 persen pada
Februari 2022 mengindikasikan peningkatan
dalam penciptaan lapangan kerja baru yang juga
turut andil dalam mendorong perbaikan tingkat
kemiskinan per Maret 2022. Pemulihan ini
diperkirakan terus berlanjut seiring dengan
pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2022 yang
masih tercatat cukup tinggi, yakni di angka 5,44
persen.
Kebijakan Pemerintah melalui APBN sebagai
instrumen fiskal telah berperan penting sebagai
peredam goncangan (shock absorber) di tengah
kenaikan tekanan harga komoditas global saat ini.
Keputusan Pemerintah untuk meningkatkan
harga BBM bersubsidi per September 2022 di
tengah kenaikan harga komoditas disadari akan
memiliki dampak yang cukup luas, seperti dari sisi
inflasi dan tingkat kemiskinan. Namun demikian,
bantuan
sosial
(bansos)
tambahan
yang
dianggarkan oleh Pemerintah sebagai bantalan
kenaikan harga BBM bersubsidi diharapkan tetap
dapat menekan angka kemiskinan. Di tengah
upaya Pemerintah untuk terus menjaga
keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi
nasional, peran APBN sebagai shock absorber terus
dilanjutkan untuk melindungi kelompok miskin
dan rentan, dengan tetap menjaga kesehatan
APBN agar dapat terus berperan optimal.

Tekanan inflasi berlanjut, berbagai upaya stabilisasi harga terus diupayakan
Di triwulan II 2022, tren peningkatan inflasi
masih berlanjut hingga Mei 2022. Kenaikan inflasi
dipengaruhi oleh naiknya permintaan yang cukup
signifikan pada masa Ramadan dan Idulfitri seiring
daya beli masyarakat yang mulai pulih. Naiknya
permintaan pada masa Idulfitri juga didorong oleh
aktivitas mudik setelah dua tahun sebelumnya
terdapat pelarangan secara terbatas oleh
Pemerintah dalam rangka pengendalian pandemi
Covid-19. Namun di tengah tren positif
permintaan, tekanan harga komoditas global juga
mendorong kenaikan inflasi, tercermin dari tren
naiknya inflasi di tingkat produsen dan grosir.
Dampak kenaikan harga komoditas global,
terutama pangan telah tertransmisi secara gradual
pada harga komoditas domestik. Meskipun begitu,
laju inflasi masih bergerak pada kisaran sasaran
yang telah ditetapkan, 3±1 persen.

Inflasi masih cenderung meningkat di bulan JuniJuli 2022 namun sedikit melambat pada Agustus
2022 karena melimpahnya stok pangan. Tren
peningkatan inflasi ini masih dipengaruhi oleh
tekanan harga komoditas global meskipun mulai
mengalami perlambatan di tengah proses
pemulihan daya beli masyarakat domestik yang
terus berlangsung. Pada saat yang sama, lonjakan
harga pangan domestik terjadi dipengaruhi oleh
gangguan cuaca yang mengganggu produktivitas
tanaman
pangan
sehingga
mendorong
meningkatnya inflasi volatile food.
Daya beli masyarakat yang semakin pulih
tercermin dari pergerakan inflasi inti yang terus
menguat. Pada Agustus 2022, inflasi inti mencapai
3,0% (yoy), menunjukkan tren meningkat dari Mei
2022 sebesar 2,6% (yoy), tertinggi sejak Desember
2019. Kembali naiknya inflasi inti di kisaran 3%
menunjukkan penguatan daya beli masyarakat
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secara umum di tengah kondisi harga global yang
masih relatif tinggi. Jika dilihat dari kelompok
pengeluaran, beberapa kelompok pengeluaran
menunjukkan
tren
positif,
seperti
pada
perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin
rumah tangga, pendidikan, transportasi, serta
rekreasi, olahraga, dan budaya. Perkembangan
inflasi inti ini juga didukung oleh terjaga nilai tukar
Rupiah dan masih terjangkarnya ekspektasi inflasi.
Harga pangan menunjukkan tren meningkat,
namun pada Agustus terjadi deflasi yang cukup
tajam. Gangguan suplai dan distribusi mendorong
tekanan inflasi pangan, terutama pada produk
hortikultura yang meningkat cukup signifikan.
Inflasi volatile food pada Agustus mencapai 8,9%
(yoy), meningkat dari angka 6,1% (yoy) pada Mei
2022 dan sempat mengalami inflasi 10%-11% pada
Juni-Juli 2022. Kondisi cuaca kemarau basah
menyebabkan produktivitas tanaman aneka cabai
dan bawang merah menurun karena gagal panen
akibat penyakit tanaman. Meskipun begitu, harga
mulai kembali normal pada Agustus 2022 seiring
dengan mulai melimpahnya pasokan karena
panen. Harga telur ayam ras juga menunjukkan
tren meningkat seiring afkir dini populasi ayam di
tengah permintaan yang meningkat. Di sisi lain,
harga CPO global yang melambat dan kebijakan
intervensi harga mendorong penurunan harga
minyak goreng eceran. Terjaganya stabilitas harga
beras juga menahan kenaikan inflasi yang lebih
tinggi. Berbagai upaya pengendalian harga pangan
terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun
daerah untuk menjaga akses bahan pangan pokok
masyarakat.
Inflasi administered price melanjutkan tren
meningkat dipengaruhi oleh perkembangan
harga minyak dunia yang masih tinggi. Inflasi
administered price mencapai 6,8% (yoy) pada
Agustus 2022, naik dari angka Mei yang mencapai
4,8% (yoy). Naiknya harga minyak mendorong
kenaikan harga energi nonsubsidi, seperti pada
BBM jenis Pertamina Turbo, Dexlite, Pertamina
Dex, dan LPG 5,5kg dan 12kg. Selain itu, kenaikan
inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh naiknya tarif
angkutan udara seiring mobilitas masyarakat
antardaerah yang semakin meningkat dihadapkan
dengan kondisi suplai maskapai yang masih
terbatas. Harga bahan bakar avtur yang tinggi juga
mendorong
maskapai
untuk
mengenakan
penyesuaian biaya (fuel surcharge) namun masih
dalam koridor peraturan dari Kementerian

Perhubungan. Selain dari faktor transportasi,
inflasi administered price juga didorong oleh
kebijakan penyesuaian tarif listrik nonsubsidi
guna meningkatkan ketepatan sasaran subsidi dan
kompensasi. Meskipun begitu, dampak akibat
kebijakan ini masih relatif terbatas. Ke depan,
inflasi administered price masih berpotensi
GRAFIK 20

Perkembangan Inflasi 2022

Sumber: BPS, Bloomberg (data diolah)

mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan
penyesuaian harga BBM Pertalite, Pertamax, dan
Solar guna pengalihan manfaat dan peningkatan
ketepatan sasaran subsidi.
Di tengah tekanan inflasi yang masih terus
berlanjut, pengendalian inflasi nasional menjadi
agenda yang krusial. Pengendalian inflasi menjadi
hal penting dalam upaya memberikan pondasi
yang kuat pada perkembangan perekonomian.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga
daya beli masyarakat guna menjaga momentum
pemulihan ekonomi nasional.
APBN terus
berperan meredam sebagian besar dampak inflasi
(shock absorber) akibat gejolak harga global serta
fluktuasi harga akibat gangguan suplai. Selain itu,
agenda pengendalian inflasi secara konsisten terus
dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank
Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim
Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Strategistrategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga
keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan,
menjamin dan mengawasi kelancaran distribusi,
serta melakukan komunikasi efektif agar
menjangkar ekspektasi inflasi. Keseluruhan
strategi ini penting dalam menjaga terkendalinya
inflasi,
terutama
pada
masa
setelah
diimplementasikannya kebijakan penyesuaian
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harga BBM pada awal September. Koordinasi pusat
dan daerah berfokus untuk mengendalikan

dampak rambatan inflasi agar dapat minimal,
terutama pada komoditas bahan pangan pokok.

Perkembangan pasar modal menunjukkan kinerja positif didorong oleh optimisme terhadap
pemulihan ekonomi Indonesia

Hingga 15 September 2022, IHSG merupakan salah
satu indeks dengan kinerja terbaik di kawasan
Asia maupun global. Bahkan, IHSG bersama indeks
STI Singapura menjadi indeks saham di antara
negara-negara utama di kawasan Asia yang
mencatatkan kinerja positif. Secara ytd, STI
Singapura menguat sebesar 4,62 persen. Sementara
itu, mayoritas indeks saham di kawasan Asia masih
melemah. Sebagai contoh, indeks Nikkei Jepang
melemah 3,18 persen, indeks KLCI Malaysia
melemah 6,39 persen, indeks Shanghai Tiongkok
melemah 12,08 persen, dan indeks Hangseng Hong
Kong melemah 19,09 persen. Pelemahan indeks
saham juga dialami oleh indeks saham utama
global. FTSE 100 Inggris melemah 1,39 persen,
indeks Dow Jones Amerika Serikat (AS) melemah
14,8 persen dan indeks S&P 500 AS melemah 18,15
persen.
Kinerja positif pasar modal terjadi di tengah
tekanan ekonomi yang terus meningkat. Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar
11,0 persen secara year to date (ytd) per 15
September 2022. Pada bulan September 2022, IHSG
bahkan kembali menembus rekor tertinggi
sepanjang masa, yaitu pada level 7.377,5.
Penguatan IHSG didorong oleh meningkatnya
optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi
Indonesia. Optimisme tersebut tercermin pada
derasnya aliran dana asing masuk, yaitu sebesar
Rp72,83 triliun secara ytd.
Dari sisi sektoral, sektor energi memimpin
penguatan IHSG. Hingga 15 September 2022, sektor
energi menguat sebesar 82,5 persen ytd. Penguatan
sektor energi sejalan dengan tingginya harga
komoditas energi, terutama batu bara yang telah
menguat sebesar 162,7 persen secara ytd per 15
September 2022. Di sisi lain, sektor teknologi
menjadi sektor dengan pelemahan terbesar hingga
15 September 2022, yaitu sebesar 16,4 persen ytd.
Pelemahan sektor teknologi dipengaruhi oleh aksi
profit taking yang dilakukan oleh investor setelah
sektor tersebut menguat sebesar 380,1 persen pada
tahun 2021.
Di pasar Surat Berharga Negara (SBN), tingkat
imbal
hasil
meningkat
seiring
dengan

meningkatnya yield US treasury. Sepanjang tahun
2022, imbal hasil SBN generik tenor 5 tahun naik
sebesar 162 bps ke level 6,54 persen, tenor 10 tahun
naik sebesar 88 bps ke level 7,14 persen, tenor 15
tahun naik sebesar 59 bps ke level 6,9 persen, dan
tenor 20 tahun naik sebesar 25 bps ke level 7,13
persen. Meskipun yield mengalami kenaikan, pasar
SBN relatif resilien. Kenaikan yield yang terjadi
relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan
kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun yang
telah mencapai 194 bps ke level 3,44 persen.
Sebagai perbandingan di kawasan Asia, yield surat
utang Pemerintah Singapura tenor 10 tahun
meningkat 151 bps dan Thailand 93 bps secara ytd.
Relatif stabilnya imbal hasil SBN dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Pertama, partisipasi investor
domestik meningkat signifikan. Hingga 15
September 2022, lembaga asuransi dan dana
pensiun mencatatkan net buy sebesar Rp170,95
triliun, yaitu dengan bertambahnya kepemilikan
SBN dari Rp655,36 triliun pada 3 Januari 2022
menjadi Rp826,31 triliun. Selanjutnya, kepemilikan
individu juga meningkat Rp73,54 triliun, dari
Rp221,46 triliun pada 3 Januari 2022 menjadi
Rp295 triliun. Perbankan sebagai pemegang SBN
terbesar juga masih mencatatkan kenaikan
kepemilikan sepanjang tahun 2022, yaitu sebesar
Rp1.593,2 triliun per 15 September 2022.
Meningkatnya partisipasi investor dalam negeri
mampu menggantikan peran investor non
residen yang menurun. Per 15 September 2022,
kepemilikan nonresiden pada SBN turun Rp141,14
triliun ke level Rp750,2 triliun atau 14,98 persen
dari total SBN yang diperdagangkan. Angka
tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan
posisi Januari 2022, di mana kepemilikan asing
tercatat sebesar Rp893,6 triliun atau 19,1 persen
dari total SBN yang diperdagangkan.
Prospek pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat
menjadi sentimen positif di pasar modal seiring
dengan peningkatan optimisme investor. Selain
itu, kondisi pandemi yang semakin terkendali dan
terus meningkatnya aktivitas masyarakat juga
memberikan optimisme pada pelaku pasar bahwa
aktivitas ekonomi ke depan juga akan semakin
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meningkat. Prospek ekonomi yang positif tersebut
juga didukung oleh kebijakan yang solid. Investor
memandang bahwa kebijakan fiskal yang
ekspansif untuk mendorong ekonomi Indonesia
menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi. Di
sisi lain, Pemerintah juga terus melakukan
konsolidasi fiskal untuk menjaga kesehatan fiskal.
Solidnya kebijakan fiskal juga didukung oleh
kebijakan moneter yang akomodatif.
Namun demikian, faktor risiko global yang
semakin eskalatif menjadi penahan kinerja pasar

modal selama triwulan III 2022. Perlambatan
ekonomi global, khususnya Tiongkok, menjadi
faktor utama yang menekan kinerja pasar modal.
Selain itu, pengetatan kebijakan moneter the Fed
yang semakin agresif juga menjadi sumber risiko
penting. Dengan inflasi yang masih tinggi dan
pasar tenaga kerja yang masih ketat, investor
khawatir bahwa the Fed akan terus menaikkan
suku bunga acuannya hingga inflasi terkendali,
namun berakibat pada perlambatan perekonomian
Amerika Serikat.

Kinerja perbankan kuat dengan likuiditas yang tinggi
Intermediasi perbankan terus meningkat hingga
melebihi level pre-pandemi. Sampai dengan Mei
2022, penyaluran kredit tumbuh 9,03 persen (yoy),
tertinggi sejak Agustus 2019. Pertumbuhan kredit
yang tinggi didukung oleh pemulihan ekonomi,
penurunan persepsi risiko, dan likuiditas yang
memadai. Setelah sempat mengalami kontraksi
akibat pandemi Covid-19, penyaluran kredit
perbankan terus pulih dan meningkat hingga lebih
dari 9 persen pada triwulan II 2022. Berdasarkan
jenisnya, kredit produktif yakni kredit modal kerja
dan kredit investasi, tumbuh paling tinggi, di mana
masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar
11,40 persen dan 7,98 persen (yoy) pada Mei 2022.
Kredit konsumsi juga tumbuh positif sebesar 6,22
persen (yoy).
Intermediasi perbankan yang membaik diiringi
oleh penurunan suku bunga kredit. Kondisi ini
mengindikasikan adanya perbaikan persepsi risiko
di pasar karena pemulihan ekonomi mendorong
aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Pada
periode Maret - Juni 2022, terjadi penurunan suku
bunga pada seluruh jenis kredit. Penurunan suku
bunga terbesar terjadi pada kredit modal kerja,
diikuti kredit investasi dan konsumsi masingmasing sebesar -19 bps, -16 bps, dan -4 bps.
Perbaikan intermediasi perbankan juga didukung
oleh
likuiditas
yang
masih
melimpah.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) cukup
tinggi, yakni sebesar 9,93 persen (yoy) pada Mei

2022. Selain itu, rasio AL/DPK berada pada pada
level yang sangat likuid, yakni sebesar 29,99 persen
pada Juni 2022 sehingga cukup untuk mendukung
perbankan menyalurkan kreditnya. Selain itu,
penyaluran kredit tetap positif di tengah kenaikan
Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap
dalam rangka normalisasi kebijakan moneter.
Pertumbuhan kredit yang solid mencerminkan
bahwa kenaikan GWM tidak menganggu likuiditas
dan intermediasi perbankan.
Kenaikan risiko ketidakpastian global perlu
diwaspadai. Perbankan perlu mewaspadai
kenaikan risiko akibat pengetatan kebijakan
moneter di negara maju, inflasi yang tinggi dan
kenaikan harga komoditas. Namun, risiko kredit
relatif terjaga meskipun ada peningkatan non
performing loan (NPL) dibandingkan akhir triwulan
I 2022. Pada Mei 2022, NPL kredit perbankan
tercatat sebesar 3,04 persen dengan NPL tertinggi
terlihat pada kredit modal kerja.
Besaran kredit restrukturisasi perbankan yang
terdampak Covid-19 terus bergerak melandai.
Namun demikian, terdapat sedikit kenaikan rasio
NPL untuk kredit restrukturisasi Covid-19 ini.
Untuk itu diperlukan evaluasi berbagai alternatif
kebijakan, khususnya pada sektor-sektor ekonomi
yang masih perlu dibantu untuk melanjutkan
pemulihan, termasuk dalam hal ini adalah
dukungan kepada UMKM, sektor tertentu,
maupun daerah tertentu.

Kebijakan moneter 2022 yang masih akomodatif mendorong berlanjutnya perbaikan
ekonomi domestik

Kondisi moneter domestik hingga saat ini masih
cukup sehat dan baik. Kondisi tersebut ditandai
dengan terjaganya likuiditas di perekonomian dan

sektor keuangan, pertumbuhan uang beredar yang
tetap positif sejalan dengan kembali aktifnya
perekonomian, serta perbaikan fungsi intermediasi
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perbankan. Namun demikian, kondisi moneter
domestik tersebut tidak lepas dari gejolak pasar
keuangan global yang cukup tinggi di tahun 2022.
Dampak
perubahan
kebijakan
moneter
mancanegara yang lebih ketat, inflasi yang tinggi,
serta situasi geopolitik telah mendorong Bank
Indonesia untuk mengambil langkah-langkah
penyesuaian melengkapi strategi kebijakan suku
bunga rendah guna menjaga stabilitas ekonomi
dengan tetap memberi stimulus bagi keberlanjutan
pemulihan ekonomi.
Memasuki
triwulan
III
2022, likuiditas
perekonomian dan pasar keuangan domestik
cenderung mengalami perlambatan walau tetap
tumbuh positif. Likuiditas di perbankan telah
menunjukkan penurunan pasca periode lebaran
dan juga semenjak dinaikkannya tingkat Giro
Wajib Minimum (GWM) perbankan oleh Bank
Indonesia. Walaupun likuiditas perbankan
menurun, namun suku bunga PUAB dan JIBOR
masih relatif stabil yang mengindikasikan masih
mencukupinya likuiditas terhadap permintaan
pasar keuangan domestik. Sementara itu,
pertumbuhan M2 di bulan Juli 2022 mencapai 9,6
persen (yoy), cukup tinggi walaupun menunjukkan
tren melambat sejak bulan Mei 2022.
Perkembangan tersebut juga disertai pergerakan
komponen-komponennya, M1 dan uang kuasi,
yang juga melambat. Periode pasca lebaran dan
dampak kebijakan GWM masih menjadi faktor
utama dari perlambatan uang beredar yang terjadi.
GRAFIK 21

Perkembangan Suku Bunga

Seiring perbaikan perekonomian domestik serta
dampak eksternal yang semakin kuat, inflasi
domestik terus meningkat dan pada akhirnya
mendorong Bank Indonesia untuk melakukan
penyesuaian kebijakan suku bunga acuan. Di
pertengahan triwulan III tersebut, Bank Indonesia
akhirnya menaikkan suku bunga acuan 7DRR
menyusul langkah kebijakan moneter di banyak
negara sejak awal tahun 2022. Suku bunga
dinaikkan 25 bps menjadi 3,75 persen di bulan
Agustus setelah sejak Februari 2021 dipertahankan
pada tingkat 3,5 persen. BI kembali menaikkan
suku bunga sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen
pada Rapat Dewan Gubernur September 2022.
Keputusan BI tersebut dilakukan sebagai langkah
pre-emptive dan forward looking untuk mengurangi
risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi
inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta
memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar
rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya.
Peningkatan suku bunga tersebut diharapkan
akan memberikan pengaruh pada suku bunga di
pasar keuangan ke depan sehingga mampu
menjaga kecepatan pemulihan konsumsi dan
ekonomi, mengendalikan ekspektasi inflasi
masyarakat, serta memberikan insentif yang
bersaing bagi investor untuk menanamkan
modalnya di pasar Indonesia guna menjaga nilai
tukar Rupiah.

GRAFIK 22
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Neraca Perdagangan Indonesia terus melanjutkan tren positif
Di tengah eskalasi tekanan global, neraca
perdagangan masih menunjukkan kinerja positif
yang ditandai dengan surplus yang terus
berlanjut hingga paruh pertama tahun 2022.
Terjaganya surplus neraca perdagangan didorong
oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi
dibandingkan impor. Pada semester I 2022 ekspor
tumbuh sebesar 37,2 persen (ytd, fob), sementara
impor tumbuh 27,6 persen (ytd, cif), sehingga
surplus neraca perdagangan tercatat sebesar
USD24,94 miliar. Surplus tersebut meningkat lebih
dari dua kali lipat dibandingkan surplus pada
periode
yang
sama
tahun
sebelumnya.
Pertumbuhan ekspor yang tinggi terutama
didorong oleh faktor harga komoditas yang masih
tinggi meskipun dengan kecenderungan menurun
dan permintaan global yang masih kuat. Di sisi lain,
impor juga menunjukkan kinerja yang cukup baik,
didorong oleh aktivitas produksi dan permintaan
domestik, seiring dengan pemulihan ekonomi
nasional.

persen dari total ekspor dengan pertumbuhan 20,6
persen (yoy, fob). Peningkatan ekspor juga terjadi
pada sektor pertanian dan pertambangan yang
juga tumbuh tinggi masing-masing sebesar 31,1
persen dan 63,1 persen (yoy, fob). Faktor harga
komoditas global yang masih tetap tinggi menjadi
komponen terbesar yang mendorong peningkatan
ekspor. Di samping itu, permintaan atas produk
ekspor oleh negara-negara mitra dagang juga
masih cukup tinggi meskipun mengalami
moderasi.
Di sisi lain, kinerja impor juga mengalami
pertumbuhan yang cukup tinggi. Impor bulan
Agustus 2022 tercatat sebesar USD22,15 miliar,
atau tumbuh 32,8 persen (yoy, cif). Dilihat dari sisi
penggunaan, impor terbesar bersumber dari impor
bahan baku/penolong dengan kontribusi 75,6
persen dan tumbuh sebesar 35,4 persen (yoy, cif)
pada bulan Agustus 2022. Impor barang modal juga
meningkat tinggi mencapai 46,7%, sementara
impor barang konsumsi mengalami kontraksi

GRAFIK 23
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Memasuki semester II 2022, kinerja ekspor
Indonesia masih terjaga pada tren positif. Pada
bulan Agustus 2022, ekspor tercatat sebesar
USD27,91 miliar, atau tumbuh sebesar 30,15 persen
(yoy, fob). Kinerja ekspor didominasi oleh ekspor
manufaktur dengan kontribusi mencapai 70,9

sebesar 2,1% (yoy, cif). Pertumbuhan impor bahan
baku/penolong dan impor barang modal yang
tinggi memberikan indikasi masih terus
berlanjutnya aktivitas pemulihan perekonomian
domestik.
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Secara kumulatif, ekspor dan impor mencatatkan
kinerja yang sangat baik. Sampai dengan bulan
Agustus 2022, ekspor mencapai USD194,6 miliar
atau tumbuh 35,4 persen (ytd, fob). Sementara itu,
impor mencapai USD159,6 miliar atau tumbuh 29,8
persen (ytd, cif). Dengan perkembangan tersebut,

Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren
positif. Kinerja ekspor diperkirakan sedikit
melambat
seiring
dengan
perlambatan
pertumbuhan ekonomi dan permintaan global,
sementara impor diperkirakan masih ekspansif
seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang

GRAFIK 24
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neraca perdagangan kumulatif tercatat sebesar zzzz masih berlanjut. Secara keseluruhan kinerja
USD34,4 miliar, yang terdiri atas surplus non migas
perdagangan internasional yang positif akan
sebesar USD51.46 miliar dan defisit migas sebesar
memberikan
kontribusi
positif
terhadap
USD16.99 miliar. Ke depan, kinerja ekspor-impor
pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik
Neraca pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II
2022 kembali mencatatkan surplus, setelah
mengalami defisit pada triwulan sebelumnya.
Perbaikan kinerja NPI ini dapat menopang
penguatan ketahanan sektor eksternal. Surplus
NPI pada triwulan II 2022 tercatat sebesar USD2,39
miliar, jauh lebih baik dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya dan triwulan II 2021 yang
mencatatkan defisit masing-masing sebesar
USD1,82 miliar dan USD0,45 miliar. Surplus NPI
didorong oleh peningkatan surplus neraca
transaksi berjalan dan menyempitnya defisit
neraca transaksi modal dan finansial.
Surplus transaksi berjalan meningkat pada
triwulan II 2022. Surplus tercatat sebesar USD3,85
miliar (1,14 persen dari PDB), meningkat
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
tercatat sebesar USD0,41 miliar (0,13 persen dari
PDB). Surplus ini juga jauh lebih besar
dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang

mencatat defisit USD1,93 miliar (-0,66 persen dari
PDB). Peningkatan surplus transaksi berjalan
tersebut disebabkan oleh peningkatan surplus
neraca perdagangan barang dan neraca
pendapatan sekunder, meskipun dibarengi pula
dengan peningkatan defisit neraca jasa dan
pendapatan primer.
Surplus neraca perdagangan menguat signifikan.
Surplus neraca perdagangan barang pada triwulan
II 2022 mencapai USD16,81 miliar, lebih tinggi
dibandingkan dengan triwulan I 2022 sebesar
USD11.30 miliar dan meningkat lebih dari dua kali
lipat dibandingkan dengan surplus pada periode
yang sama tahun sebelumnya sebesar USD8,34
miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan
barang terutama ditopang oleh peningkatan
surplus neraca barang nonmigas yang lebih besar
dibandingkan dengan peningkatan defisit neraca
barang migas. Peningkatan surplus neraca barang
nonmigas bersumber dari ekspor nonmigas yang
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tumbuh lebih besar dibandingkan impor
nonmigas. Sementara itu, peningkatan defisit
neraca
barang
migas
disebabkan
oleh
pertumbuhan impor migas yang lebih tinggi
dibandingkan ekspor migas, akibat masih
tingginya harga komoditas global dan permintaan
energi seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas
ekonomi di dalam negeri.

surplus triwulan I 2022 sebesar USD1,49 miliar dan
triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar
USD1,46 miliar. Peningkatan surplus ini terutama
bersumber dari transfer personal berupa remitansi
pekerja migran Indonesia (PMI) dan hibah yang
diterima pemerintah. Remitansi PMI meningkat
seiring dengan penambahan jumlah tenaga kerja
Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, neraca jasa pada triwulan II 2022
mencatatkan defisit. Defisit tersebut sebesar
USD4,97 miliar, meningkat dibandingkan dengan
defisit pada triwulan sebelumnya sebesar USD4,38
miliar dan juga dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya sebesar USD3,70 miliar.
Peningkatan defisit bersumber dari defisit jasa
transportasi, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa
asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, jasa
telekomunikasi, komputer, dan informasi serta jasa
bisnis lainnya. Jasa transportasi yang merupakan
penyumbang terbesar pada defisit neraca jasa,
mengalami
kenaikan
akibat
peningkatan
pembayaran jasa transportasi penumpang, barang,
dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa
transportasi barang terutama disumbang oleh jasa
freight seiring dengan peningkatan impor barang,
sedangkan defisit jasa transportasi penumpang
disumbang terutama oleh peningkatan jasa
perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri.
Meskipun demikian, neraca jasa perjalanan
menunjukkan surplus seiring dengan peningkatan
jumlah wisatawan mancanegara dan pola
pengeluarannya selama berkunjung ke Indonesia.
Pada triwulan II 2022 neraca jasa perjalanan
mencatat surplus sebesar USD94,57 juta setelah
mengalami defisit pada triwulan sebelumnya,
meskipun masih lebih rendah dibandingkan
dengan surplus sebelum pandemi (berkisar USD1
miliar – USD1,6 miliar).

Kinerja neraca transaksi modal dan finansial
mengalami
perbaikan
meskipun
masih
mencatatkan defisit. Defisit tersebut sebagai
dampak dari eskalasi tekanan global, terutama
karena faktor pengetatan moneter yang lebih
agresif. Defisit transaksi modal dan finansial
mengalami penurunan dari sebesar USD2,13 miliar
(0,68 persen dari PDB) pada triwulan I menjadi
sebesar USD1,08 miliar (0,32 persen dari PDB) pada
triwulan II 2022. Perbaikan ini ditopang terutama
oleh terjaganya surplus investasi langsung dan
penurunan defisit investasi portfolio, seiring
dengan peningkatan defisit investasi lainnya.

Neraca pendapatan primer masih mencatatkan
defisit sebesar USD9,51 miliar. Defisit tersebut
lebih besar dibandingkan defisit triwulan
sebelumnya sebesar USD8,01 miliar dan defisit
triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar
USD8,02 miliar. Peningkatan defisit didorong
peningkatan pembayaran pendapatan atas
investasi asing (investasi langsung dan investasi
portofolio) dibandingkan dengan pendapatan atas
investasi penduduk (residen) Indonesia di luar
negeri. Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder
pada triwulan II 2022 mencatatkan surplus sebesar
USD1,52 miliar, meningkat dibandingkan dengan

Surplus investasi langsung tercatat menurun.
Surplus investasi langsung pada triwulan II 2022
tercatat
sebesar
USD3.06
miliar,
turun
dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya
sebesar USD4,37 miliar. Penurunan ini terutama
bersumber dari penurunan arus masuk
penyertaan modal asing dalam bentuk ekuitas dan
instrumen utang. Meskipun demikian, surplus
investasi langsung masih tetap terjaga, ditopang
oleh optimisme investor terhadap prospek
pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi
yang masih tetap terjaga. Keberhasilan pemerintah
dalam pengendalian penyebaran varian Omicron
juga menjadi faktor pendorong masih tingginya
minat investor asing untuk berinvestasi di
Indonesia. Di sisi lain, defisit investasi portfolio
menurun siginifikan dari USD 3,19 miliar pada
triwulan sebelumnya menjadi sebesar USD0.42
miliar pada triwulan II 2022, ditopang oleh
peningkatan inflow SBN Valas dan corporate bond.
Perbaikan kinerja investasi portfolio ini terjadi di
tengah tekanan ketidakpastian global yang relatif
meningkat akibat adanya invasi Rusia atas
Ukraina dan percepatan normalisasi kebijakan
moneter global. Hal ini dapat dijadikan sebagai
indikasi masih tingginya kepercayaan investor
terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Kinerja investasi lainnya pada triwulan II 2022
mengalami pelebaran defisit yang cukup
signifikan, yaitu dari sebesar USD3,45 miliar pada
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triwulan sebelumnya meningkat menjadi sebesar
USD3,64 miliar. Pelebaran defisit terutama
bersumber dari peningkatan kewajiban sektor
publik dan swasta seiring dengan pembayaran
utang luar negeri yang jatuh tempo.

USD139,13 miliar. Posisi ini setara dengan 6,4 bulan
pembayaran impor serta pembayaran utang luar
negeri pemerintah atau masih berada di atas
standar kecukupan internasional (threshold)
selama 3 bulan impor. Hingga bulan Agustus 2022,
cadangan devisa berada dalam tren menurun dan
berada di level USD132,20 miliar atau setara
dengan 6,0 bulan pembayaran impor serta
pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi
cadangan devisa yang relatif masih tinggi
diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor
eksternal serta mendukung kebijakan stabilisasi
nilai tukar.

Secara keseluruhan, perkembangan neraca
pembayaran tersebut memengaruhi posisi
cadangan devisa. Meskipun neraca pembayaran
mencatatkan surplus, namun posisi cadangan
devisa pada akhir triwulan II 2022, berada pada
level USD136,38 miliar, turun dibandingkan posisi
pada akhir triwulan sebelumnya sebesar
TABEL 1

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)
2020
Q1
Transaksi Berjalan
A. Barang

Q2
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2021
Q4

Total
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41.8
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67.5
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-37.2

-30.7

-31

-36.2
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-41.7

-46
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a. Nonmigas

5.9

3.3

9.4

11.3

30

10

11.6

18.1
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-3.4

-3.7
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-4

-14.7

-4.4
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C. Pendapatan Primer

-7.9

-6.2

-7.4

-7.4

-28.9

-6.8
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-8.9
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D. Pendapatan Sekunder
Transaksi Modal dan Finansial

Memorandum :
Posisi Cadangan Devisa
Dalam bulan Impor dan
pembayaran utang luar negeri
Pemerintah
Transaksi Berjalan (% PDB)

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Tekanan pada nilai tukar Rupiah meningkat terutama disebabkan sentimen percepatan
pengetatan kebijakan moneter the Fed

Memasuki triwulan III 2022, pergerakan nilai
tukar Rupiah mengalami tekanan sejalan dengan
tingginya volatilitas pasar keuangan global. Pada
bulan Juli, eskalasi risiko di pasar global dapat
dilihat dari indeks dollar AS yang masih berada di
atas level 100, melanjutkan tren kenaikan bulanbulan sebelumnya. Kenaikan indeks dollar AS ini
memperlihatkan kecenderungan investor untuk
memilih instrumen yang lebih aman (safe haven) di
tengah ketidakpastian yang masih relatif tinggi.
Beberapa faktor pemicu ketidakpastian di pasar
keuangan, antara lain rilis inflasi AS bulan Juni
yang
meningkat
sehingga
memunculkan

ekspektasi pasar bahwa The Fed akan bersikap
lebih hawkish dalam kenaikan suku bunga acuan
FFR di akhir Juli. Selain itu, masih berlanjutnya
perang Rusia-Ukraina serta dampak Zero-Covid
policy terhadap perlambatan ekonomi Tiongkok
juga menambah tekanan pada volatilitas pasar
keuangan global. Dari domestik, tren kenaikan
inflasi domestik hingga melewati batas target 2-4
persen menjadi salah satu faktor yang menambah
tekanan terhadap nilai tukar. Hal ini
menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap USD
terdepresiasi cukup tajam hingga sempat melewati
Rp15.000 per dollar AS di bulan Juli. Namun
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demikian, memasuki akhir Juli, tekanan di pasar
global relatif menurun dipengaruhi kenaikan FFR
yang masih sesuai dengan ekspektasi, yaitu sebesar
75 bps. Pelaku pasar juga berekspektasi jika The Fed
tidak akan lebih agresif ke depan seiring risiko
resesi AS. Penurunan tekanan global pada akhir
bulan Juli menyebabkan kinerja nilai tukar Rupiah
di sepanjang bulan Juli masih mampu bergerak
pada kisaran rata-rata Rp14.984 per dollar AS.
Tingginya tekanan terhadap nilai tukar masih
mampu ditahan oleh surplus neraca perdagangan
yang masih konsisten hingga bulan Juli. Selain itu,
aliran modal di pasar saham masih mencapai
Rp58,89 triliun, meski sedikit turun dibandingkan
dengan bulan Juni yang sebesar Rp61,1 triliun. Hal
tersebut menjaga pasokan valuta asing di dalam
negeri sehingga mampu menahan pelemahan nilai
tukar Rupiah lebih lanjut. Sentimen positif pada
penghujung bulan Juli juga datang dari afirmasi
rating lembaga pemeringkat Japan Credit Rating
Agency dengan outlook positif yang turut
menurunkan tekanan pada nilai tukar Rupiah.
Kinerja nilai tukar Rupiah mulai mengalami
penguatan di bulan Agustus seiring menurunnya
tekanan global dan perkembangan positif
perekonomian domestik. Sentimen positif di pasar
domestik yang cukup kuat mengimbangi tekanan
global, dipengaruhi rilis data PDB Q2-2022 yang
melebihi ekspektasi pasar, PMI Manufaktur yang
terus berada dalam level ekspansif, serta
berlanjutnya surplus neraca perdagangan. Hal
tersebut mendorong kembali masuknya aliran
modal asing hingga tercatat net inflow sebesar
Rp15,81 triliun, setelah dalam tiga bulan
sebelumnya selalu mencatatkan net outflow.
Perkembangan positif pada aliran modal ini terjadi
baik di pasar saham maupun obligasi. Aliran modal
masuk di pasar saham pada bulan Agustus 2022
mencapai Rp7,54 triliun, sementara di pasar
obligasi terjadi inflow hingga mencapai Rp8,27
triliun. Di awal hingga pertengahan Agustus,
berkurangnya tekanan global ini sempat
mendorong apresiasi pergerakan nilai tukar
Rupiah hingga mampu rebound ke level Rp.14.688
per dollar AS.
Ketidakpastian pasar keuangan global kembali
meningkat pada minggu terakhir bulan Agustus,
menyebabkan Rupiah kembali tertekan. Hal ini
utamanya dipicu oleh sentimen The Fed yang akan
tetap hawkish dalam kenaikan FFR untuk
mengendalikan inflasi, meski inflasi AS mulai

melandai. Beberapa pernyataan pejabat The Fed
serta pidato Gubernur The Fed Jerome Powell pada
simposium Jackson Hole kembali memicu
spekulasi pasar atas agresivitas The Fed ke depan.
Di sisi lain, muncul risiko geopolitik antara
Amerika Serikat dan Tiongkok terkait status
kemerdekaan Taiwan yang turut memicu
volatilitas pasar global. Hal-hal tersebut kembali
menekan pergerakan nilai tukar di mayoritas
negara emerging market, termasuk Indonesia. Pada
akhir bulan Agustus, nilai tukar Rupiah ditutup
pada level Rp14.875 per dollar AS atau menguat
tipis 0,55 persen (mtm) dibandingkan dengan posisi
akhir bulan Juli yang sebesar Rp14.958 per dollar
AS. Secara rata-rata bulanan, kinerja Rupiah
sepanjang Agustus menguat 0,89 persen (mtm).
Pergerakan Rupiah ini ditopang juga oleh upaya
stabilisasi Rupiah oleh Bank Indonesia yang
tercermin pada menurunnya posisi cadangan
devisa, serta langkah kebijakan kenaikan suku
bunga acuan BI7DRR pada akhir Agustus.
Tekanan terhadap Rupiah terus berlanjut di
bulan September. Tensi geopolitik Rusia-Ukraina
kembali memanas setelah adanya isu nuklir yang
akan diluncurkan oleh pihak Ukraina. Di sisi lain,
tingkat inflasi konsumen dan produsen di
Tiongkok selama bulan Agustus mensinyalkan
moderasi ekonomi Tiongkok. Kenaikan suku
bunga acuan di Kawasan Eropa juga terus berlanjut
di tengah risiko resesi. Selain itu, para investor juga
masih wait and see terhadap arah kebijakan The
Fed pada FOMC Meeting yang akan berlangsung
pada 20 – 21 September, di tengah inflasi AS bulan
Agustus yang tercatat kembali menurun namun
masih di atas ekspektasi pasar. Situasi ini
menyebabkan investor cenderung kembali
memilih instrumen safe haven, seperti dollar AS
dan US Treasury Bill. Mayoritas nilai tukar negara
emerging market termasuk Indonesia juga
mengalami tekanan sejalan dengan indeks dollar
AS yang terus mengalami peningkatan. Hingga
tanggal 15 September 2022, nilai tukar Rupiah
kembali melemah dan ditutup pada level Rp14.923
per dolar AS, atau terdepresiasi 0,32 persen
dibandingkan akhir bulan Agustus, dengan ratarata tahunan (avgytd) sebesar Rp14.593 per dolar
AS. Ke depan, kinerja nilai tukar Rupiah masih
akan
tetap
diwarnai
dengan
tingginya
ketidakpastian global terutama berasal dari
dinamika langkah pengetatan moneter global,
khususnya Amerika Serikat. Meski demikian,
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Pemerintah beserta Bank Indonesia serta lembaga
keuangan lainnya dalam wadah KSSK akan
berkoordinasi secara intens dalam mengantisipasi

risiko global tersebut agar dapat meminimalisir
dampaknya terhadap stabilitas perekonomian
domestik.

GRAFIK 25
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah
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Kinerja fiskal terus membaik seiring menguatnya perekonomian
Pemulihan ekonomi yang kuat berdampak positif pada kinerja APBN
Perkembangan
ekonomi
nasional
hingga
semester I 2022 memperlihatkan proses
pemulihan ekonomi nasional yang kuat. PDB
nasional pada triwulan II 2022 tumbuh 5,44 persen,
sehingga selama semester I tahun 2022, PDB
tumbuh sebesar 5,23 persen. Selain itu, level
perekonomian nasional telah mampu melebihi

level prapandemi, sehingga perkembangan
ekonomi nasional dapat dikatakan telah kembali
ke jalur pertumbuhan yang diharapkan
sebelumnya. Implikasi dari pemulihan ekonomi
nasional ini juga berdampak positif bagi aspek
lainnya, salah satunya adalah sisi pendapatan
negara di dalam APBN 2022.

Kinerja Pendapatan Negara melanjutkan tren positif
Kinerja pendapatan negara di tahun 2022
menunjukkan hasil yang sangat positif. Realisasi
pendapatan negara hingga Agustus 2022 mencapai
Rp1.764,4 triliun. Pendapatan negara hingga
Agustus 2022 ini tumbuh tinggi yakni sebesar 49,8
persen dibandingkan periode yang sama tahun
2021. Kinerja Pendapatan negara ini didorong oleh
semua komponen penerimaan dalam APBN.
Realisasi penerimaan perpajakan hingga Agustus
2022 mencapai Rp1.378 triliun atau telah melebihi
level pra-pandemi pada tahun 2019. Sementara itu,
realisasi PNBP mencapai Rp386 triliun.

Pemulihan ekonomi juga kinerja penerimaan
PPN yang merupakan salah satu sumber utama
penerimaan perpajakan. Penerimaan dari PPN ini
bersumber dari pengenaan pajak atas konsumsi
dalam negeri yang dilakukan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Sehingga,
apabila terdapat peningkatan transaksi dan
konsumsi masyarakat, pemerintah, dan badan
usaha tentunya akan meningkatkan setoran
penerimaan dari PPN ini. Hingga Agustus 2022,
realisasi PPN Dalam negeri secara kumulatif dari
awal tahun tumbuh 41,2 persen, meningkat tajam
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dibandingkan realisasi periode yang sama tahun
2021 yang hanya tumbuh 12,6 persen.
Penerimaan PPh yang merupakan pajak atas
penghasilan yang bersumber dari migas dan
nonmigas juga tumbuh tinggi. Hingga Agustus
2022, PPh Non Migas tercatat sebesar 661,5 triliun,
atau 88,3 persen dari target APBN. Sementara itu,
kinerja penerimaan PPh Migas terealisasi sebesar
Rp55,4 triliun, atau 85,6 persen dari target APBN.
Kondisi ini menggambarkan bahwa di 2022
terdapat pemulihan yang kuat atas profit dari
badan usaha, perorangan di sektor migas dan
nonmigas.
Kenaikan harga komoditas juga berdampak
terhadap kinerja PNBP terutama yang berasal
dari SDA. Realisasi PNBP sampai dengan 31
Agustus 2022 tercatat sebesar Rp386 triliun atau
tumbuh 38,9 persen dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya dan telah mencapai 80,1
persen dari target dalam Perpres 98/2022. Sumber
utama capaian tersebut berasal dari realisasi PNBP
SDA yang mencapai Rp162,4 triliun atau tumbuh
95,35 persen (yoy). Masih tingginya harga minyak
dunia dan harga komoditas seperti batu bara, nikel
dan tembaga menjadi penopang utama tingginya
capaian PNBP SDA di periode tersebut.
Seiring dengan terus membaiknya perekonomian
nasional, kinerja PNBP yang berasal dari non-SDA
juga mencatat kinerja positif sampai dengan

Agustus 2022. Tren positif kinerja PNBP non-SDA
ditunjukkan oleh capaian PNBP Kekayaan Negara
Dipisahkan (KND) dan PNBP lainnya yang
terealisasi masing-masing sebesar Rp38,9 triliun
atau tumbuh 35,0 persen dan Rp127,27 triliun atau
tumbuh 40,04 persen dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Kenaikan setoran
dividen BUMN perbankan menjadi sumber utama
tingginya capaian KND. Sementara kinerja positif
PNBP lainnya tidak terlepas dari pengaruh
kenaikan harga komoditas khususnya pada
komponen PNBP Penjualan Hasil Tambang (PHT),
dan pendapatan layanan maupun non layanan
seperti pendapatan dari pelayanan administrasi
hukum, pendapatan atas Penempatan Uang
Negara pada Bank Indonesia, pendapatan dari
sektor kesehatan, pendapatan yang berasal dari
layanan Kepolisian, dan pendapatan pengujian
kendaraan bermotor.
Kondisi sebaliknya terjadi pada PNBP pendapatan
BLU yang mengalami penurunan.
PNBP
pendapatan BLU tercatat turun sebesar 23,5 persen
(yoy) atau terealisasi sebesar Rp57,32 triliun.
Penurunan ini utamanya berasal dari pendapatan
dana perkebunan kelapa sawit, dan pendapatan
pengelolaan dana pengembangan pendidikan
nasional. Adanya perubahan kebijakan dalam
pungutan ekspor kelapa sawit memengaruhi
capaian pendapatan dana perkebunan kelapa sawit
pada periode tersebut.

Pendapatan negara yang tumbuh tinggi mendukung pengelolaan APBN
Kinerja pendapatan negara hingga Semester I
tahun 2022 cukup kuat. Apabila dibandingkan
dengan negara lainnya terutama di Asia Tenggara
dan
India,
Indonesia
memiliki
kinerja
pertumbuhan
pendapatan
negara
dalam
anggarannya yang paling tinggi. Secara umum di
negara-negara
yang
mencatatkan
kinerja
pertumbuhan pendapatan negara di Semester I
tahun 2022 yang meningkat dibandingkan
semester I tahun 2021, kecuali Thailand. Hal

tersebut memberikan perkembangan yang positif
bahwa pemulihan ekonomi nasional membawa
dampak positif bagi keuangan negara yang
tercermin dari kinerja pendapatan negara
Indonesia yang tumbuh tinggi. Kinerja positif
pendapatan negara dalam APBN di tahun 2022 ini
memberikan pondasi yang kuat bagi upaya
konsolidasi fiskal ke depan.
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GRAFIK 26
Pertumbuhan Pendapatan Antar Negara Semester I 2022
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Realisasi Belanja Negara terus dioptimalkan
Pelaksanaan Belanja Negara dalam APBN 2022
tetap
difokuskan
untuk
mengakselerasi
pemulihan ekonomi nasional. APBN sebagai
instrumen fiskal akan terus bekerja keras untuk
selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi
ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan
eskalasi geopolitik global. Realisasi belanja negara
hingga akhir Agustus 2022 mencapai Rp1.657,0
triliun atau tumbuh 6,2 persen (yoy) dibandingkan
realisasi tahun sebelumnya. Realisasi belanja
negara tersebut terdiri atas realisasi belanja
pemerintah pusat sebesar Rp1.178,1 triliun
(tumbuh 8,3 persen, yoy) dan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp478,9 triliun
(tumbuh 1,3 persen, yoy). Kenaikan realisasi
belanja negara tersebut dipengaruhi belanja
subsidi dan pembayaran kompensasi BBM dan
listrik dalam rangka penyediaan komoditas energi
di dalam negeri dengan yang terjangkau bagi
masyarakat. Selain itu, meskipun penyaluran
beberapa komponen pada alokasi transfer ke
daerah sedikit mengalami perlambatan, akan
tetapi penyaluran dana desa mengalami
percepatan.
Belanja pemerintah pusat terus dioptimalkan.
Sampai dengan akhir Agustus tahun 2022 realisasi
belanja pemerintah pusat mencapai 53,3 persen
dari pagu APBN Perpres 98/2022. Realisasi tersebut
meliputi realisasi belanja K/L Rp575,8 triliun

(terkontraksi 8,4 persen, yoy) dan belanja non-K/L
Rp602,3 triliun (tumbuh 31,2 persen, yoy). Kinerja
realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus
2022 tersebut sejalan penanganan pandemi Covid19 yang semakin membaik dengan penyebaran
kasus yang semakin melandai, sehingga
kebutuhan belanja yang terkait dengan
penanganan Covid-19 mengalami penurunan.
Namun demikian, dengan terjadinya pergeseran
risiko dari pandemi ke tekanan global maka APBN
2022 akan tetap dijaga sebagai shock absorber
untuk menjaga daya beli masyarakat, menekan
kenaikan inflasi, dan mengakselerasi pemulihan
ekonomi.
Belanja pegawai tumbuh positif. Realisasi belanja
pegawai sampai dengan akhir Agustus 2022
mencapai Rp280,0 triliun atau tumbuh 3,7 persen
(yoy)
untuk
mendukung
peningkatan
produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan
pelaksanaan tugas fungsi pelayanan publik yang
lebih profesional. Peningkatan realisasi belanja
pegawai tersebut utamanya dipengaruhi oleh
pembayaran gaji dan tunjangan serta honorarium.
Selain itu, pada tahun 2022 pemerintah
menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) bagi ASN dan pensiunan turut memasukan
komponen tunjangan kinerja sebesar 50 persen,
berbeda dengan alokasi THR pada tahun 2021 yang
tidak memasukkan unsur tunjangan kinerja.
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Adapun belanja kontribusi sosial yang termasuk di
dalamnya belanja pensiun turut meningkatkan
realisasi belanja pegawai karena bertambahnya
jumlah penerima manfaat pensiun. Penyaluran
gaji, tunjangan, honorarium serta THR diharapkan
mendorong daya beli masyarakat, yang
selanjutnya
dapat
mendukung
akselerasi
pemulihan ekonomi nasional.

prioritas dan mendukung modernisasi peralatan
pertahanan dan keamanan. Adapun pemanfaatan
realisasi belanja modal antara lain digunakan
untuk
mendukung
pengadaan/modernisasi
Alhankam dan Almatsus, pembangunan gedung
dan bangunan di beberapa Kementerian, serta
pembangunan dan preservasi jalan, jembatan dan
bendungan.

Belanja barang menurun sejalan membaiknya
kondisi pandemi Covid-19 serta semakin
meningkatnya efisiensi. Sampai dengan akhir
Agustus 2022, belanja barang terkontraksi sebesar
13,0 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama
disebabkan
oleh
semakin
membaiknya
penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2022 jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana
terjadi penyebaran Covid-19 varian Delta. Pada
triwulan II 2021 realisasi belanja barang meningkat
utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19
seperti pengadaan vaksin, pembayaran klaim
perawatan pasien Covid-19, dan pemberian
insentif tenaga kesehatan. Hingga akhir Agustus
2022 kondisi pandemi semakin terkendali sehingga
kebutuhan belanja yang terkait intervensi
kesehatan untuk penanganan Covid-19 menjadi
lebih rendah. Pemanfaatan belanja barang sampai
dengan akhir Agustus 2022 digunakan antara lain
untuk pembayaran selisih harga biodiesel,
pemeliharaan dan perawatan Alutsista, serta
penyaluran BOS. Realisasi belanja barang juga
menunjukkan adanya efisiensi dalam mendukung
kegiatan operasional K/L dan pemeliharaan aset
BMN.

Belanja bantuan sosial (Bansos) merupakan
instrumen penting yang menjadi bantalan bagi
masyarakat
miskin
dan
rentan
dalam
mempertahankan tingkat konsumsi di masa
pandemi Covid-19. Sampai dengan akhir Agustus
2022, realisasi Belanja Bansos mencapai Rp95,9
triliun atau terkontraksi 11,3 persen (yoy)
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya
sejalan dengan mulai membaiknya penanganan
pandemi Covid-19 dan meningkatnya aktivitas
ekonomi. Adapun bantuan sosial yang telah
tersalur diantaranya penyaluran PKH tahap 3
untuk 10 juta KPM sebesar Rp14,3 triliun, Kartu
Sembako untuk 18,8 juta KPM sebesar Rp18,9
triliun, serta penyaluran bantuan iuran PBI JKN
untuk rata-rata 84,9 juta jiwa sebesar Rp16,9
triliun.

Belanja modal tahun 2022 difokuskan untuk
mendukung penyelesaian proyek infrastruktur
prioritas dan mendukung modernisasi peralatan
pertahanan dan keamanan. Realisasi belanja
modal sampai akhir Agustus 2022 mencapai Rp87,4
triliun atau terkontraksi 14,9 persen (yoy).
Terkontraksinya realisasi belanja modal dibanding
tahun sebelumnya terutama dipengaruhi adanya
pembayaran
proyek
infrastruktur
dasar/konektivitas lanjutan yang sempat tertunda
di tahun 2020 yang telah dibayarkan pada 2021
(carry over). Meskipun realisasi belanja modal
sampai dengan akhir Agustus tahun 2022
menurun, capaian realisasi tersebut masih lebih
tinggi dari kinerja realisasi pada sebelum masa
pandemi Covid-19 (tahun 2019). Realisasi belanja
modal pada tahun 2022 terutama difokuskan
untuk menyelesaikan proyek infrastruktur

Pelaksanaan
bansos
pada
tahun
2022
dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan
ekonomi di tengah situasi kenaikan harga
komoditas
dan
risiko
ketidakpastian
perekonomian global yang eskalatif. Program
bansos diharapkan dapat menjadi bantalan dalam
melindungi daya beli masyarakat di tengah
tekanan kenaikan harga. Oleh karena itu, beberapa
program bansos reguler seperti PKH, Kartu
Sembako, KIP Kuliah, dan bantuan premi PBI JKN
tetap dilanjutkan pemerintah dalam rangka
mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan penebalan
bansos dengan menyalurkan Bantuan Langsung
Tunai (BLT) kepada 20,65 juta KPM untuk
merespon kenaikan harga minyak goreng. Di awal
September 2022, Pemerintah kembali memberikan
tambahan bantalan untuk mempertahankan
tingkat konsumsi masyarakat di tengah kenaikan
harga komoditas BBM. Kebijakan yang dilakukan
adalah penyaluran BLT dengan total anggaran
sebesar Rp12,40 triliun yang diberikan kepada
20,65 juta KPM dengan indeks bantuan sebesar
Rp150 ribu per bulan selama 4 bulan. Selain itu,
juga diberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan
total anggaran Rp9,60 triliun bagi 16 juta pekerja
Edisi II | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

38

dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan, dengan
besaran bantuan Rp600 ribu selama 1 bulan
(diberikan sekali).
Pemerintah terus melanjutkan berbagai strategi
kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan
ketepatan penyaluran program bansos. Kebijakan
yang dilakukan antara lain adalah dengan
mendorong pelaksanaan integrasi program
perlindungan sosial secara bertahap dan terukur.
Selain itu, untuk meningkatkan akurasi basis data
yang digunakan dalam penentuan target penerima
program bansos Pemerintah melakukan proses
verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah
dengan meningkatkan sinergi antarprogram agar
dapat memberikan perlindungan yang lebih
komprehensif dan efektif bagi masyarakat miskin
dan rentan. Bansos juga akan diarahkan untuk
dapat mendorong produktivitas masyarakat
miskin dan rentan yang dilakukan melalui
program
bersifat
pemberdayaan.
Strategi
kebijakan dalam meningkatkan efektivitas bansos
akan terus dilakukan sejalan dengan komitmen
Pemerintah untuk menghapus kemiskinan
ekstrem nol persen di tahun 2024.
Realisasi subsidi menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan. Hingga akhir Agustus tahun
2022, realisasi subsidi tercatat mencapai Rp139,8
triliun, terdiri dari realisasi subsidi energi sebesar
Rp102,1 triliun dan dan subsidi nonenergi sebesar
Rp37,7 triliun. Realisasi subsidi hingga Agustus
2022 tumbuh sebesar 16,8 persen (yoy) terutama
karena peningkatan subsidi BBM dan LPG Tabung
3 Kg seiring dengan kenaikan harga ICP dan
peningkatan
volume
penyaluran
barang
bersubsidi. Adapun realisasi subsidi BBM dan
subsidi LPG 3 Kg tersebut merupakan pembayaran
untuk subsidi pada tahun berjalan sebesar Rp62,2
triliun atau meningkat 64,6 persen (yoy), dan
pembayaran atas kurang bayar tahun-tahun
sebelumnya sebesar Rp37,8 triliun. Adapun
penyaluran BBM bersubsidi (solar dan mitan)
sudah mencapai 10,2 juta kiloliter, lebih tinggi
dibandingkan periode sama tahun sebelumnya
yang mencapai 8,8 juta kiloliter.
Subsidi nonenergi tercatat meningkat dari
periode sebelumnya. Realisasi subsidi nonenergi
sampai dengan akhir Agustus tahun 2022
mengalami pertumbuhan 6,0 persen dibanding
realisasi tahun 2021. Realisasi subsidi nonenergi

tersebut
antara
lain
dipengaruhi
oleh
pertumbuhan realisasi subsidi bunga kredit
program yang mencapai Rp19,3 triliun atau 32,4
persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Selain
itu, realisasi subsidi pupuk hingga Agustus 2022
tercatat sebesar Rp12,2 triliun dengan jumlah
pupuk bersubsidi yang tersalur sebanyak 5,1 juta
ton. Selain itu, realisasi subsidi energi hingga
Agustus 2022 juga dipengaruhi realisasi subsidi
bunga KUR sebesar Rp11,1 triliun terkait dengan
penyaluran KUR sebanyak Rp236,9 triliun.
Kebijakan TKD pada tahun 2022 difokuskan pada
dukungan percepatan penanganan Covid-19 dan
akselerasi pemulihan ekonomi daerah serta
penanganan dampak inflasi. Berbagai kebijakan
yang dilakukan di antaranya melalui penggunaan
Dana Desa paling sedikit 40% untuk program
perlinsos berupa BLT Desa, serta paling sedikit 8%
dari alokasi Dana Desa setiap desa untuk dukungan
pendanaan penanganan covid-19 di masingmasing desa. paling sedikit 8 persen dari DAU
untuk dukungan pendanaan untuk belanja
kesehatan penanganan pandemi Covid-19. Selain
itu, untuk memberikan bantalan bagi masyarakat
atas dampak kenaikan harga BBM yang mulai
diberlakukan per 3 September 2022, Pemerintah
juga menerapkan kebijakan earmark 2 persen dari
Dana Transfer Umum (DTU) yang diperkirakan
dapat dieksekusi oleh Pemda mulai Oktober 2022.
Earmark tersebut digunakan sebagai dukungan
pendanaan untuk program perlinsos dan
penciptaan lapangan kerja, serta penyaluran
subsidi sektor transportasi (antara lain ojek,
angkutan umum, dan nelayan).
TKD sampai dengan akhir Agustus 2022
meningkat. Realisasi TKD tercatat tumbuh 1,3%
(yoy). Realisasi TKD telah mencapai Rp478,9 triliun
atau sekitar 59,5 persen dari pagu Perpres 98/2022.
Penyaluran DBH sampai dengan 31 Agustus 2022
mencapai Rp41,3 triliun atau terkontraksi 13,9
persen (yoy) dipengaruhi oleh adanya percepatan
pembayaran kurang bayar DBH pada tahun 2021
Rp19,5 T. Sementara itu, penyaluran DAK Fisik
yang lebih tinggi (naik 23,2 persen, yoy) terutama
disebabkan telah diterbitkannya surat himbauan
percepatan pelaksanaan DAK Fisik 2022 dan KMK
No.22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas
Waktu Penerimaan Dokumen persyaratan
Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan, Bidang
Kesehatan dan KB TA 2022 Sementara itu, kinerja
realisasi DAK nonfisik mengalami penurunan
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antara lain karena masih dilakukannya proses
validasi dan verifikasi sisa dana BOS tahun
sebelumnya yang dilakukan oleh Kementerian
teknis, serta pergeseran pagu alokasi PAUD antar
daerah
sehingga
terjadi
keterlambatan

penyaluran. Sementara itu, penyaluran DID juga
mengalami penurunan dikarenakan karena pagu
total yang lebih rendah di tahun 2022 dan adanya
perubahan mekanisme pengalokasian.

Pembiayaan anggaran semakin baik
Kondisi
Surplus/Defisit
anggaran
dan
pembiayaan
tahun
2022
menunjukkan
perkembangan yang sangat baik. Tercatat sampai
dengan bulan Agustus 2022 masih terjadi surplus
anggaran hingga Rp107,4 triliun atau 0,6 persen
PDB. Sementara itu, realisasi Pembiayaan
Anggaran hingga bulan Agustus 2022 mencapai
Rp286,8 triliun atau (34,1 persen terhadap pagu
APBN 2022), lebih rendah dibandingkan periode
yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp531
triliun (52,8 persen dari pagu APBN 2021). Surplus
yang terjadi tersebut terutama disebabkan oleh
membaiknya penerimaan negara baik dari sisi
perpajakan maupun PNBP. Hal ini sejalan dengan
kembali membaiknya kondisi perekonomian
secara global setelah terkena dampak pandemi.
Kondisi ini juga terlihat dari peningkatan
penerimaan bea keluar hingga bulan Agustus telah
mencapai 94,5 persen dari pagu APBN 2022 yang
menunjukkan peningkatan ekspor.
Pembiayaan anggaran tahun 2022 dilakukan
secara prudent, terukur, dan sinergis. Realisasi
pembiayaan sampai dengan bulan Agustus 2022
lebih rendah dibandingkan periode yang sama
tahun 2021. Penurunan pembiayaan tersebut
terutama
disebabkan
oleh
membaiknya
penerimaan negara, baik dari penerimaan
perpajakan maupun PNBP. Selain itu, penurunan
pembiayaan tersebut juga merupakan hasil dari
penyesuaian strategi pembiayaan yang dilakukan
sejak akhir Februari 2022. Realisasi pembiayaan
sampai dengan bulan Agustus 2022 tersebut
meliputi pembiayaan utang sebesar Rp331,2 triliun,
pembiayaan investasi sebesar negatif Rp47 triliun
serta pemberian pinjaman sebesar Rp2,15 triliun.
Pembiayaan ini terutama dimanfaatkan untuk
investasi pemerintah serta untuk percepatan
pembangunan infrastruktur dan mendukung
peningkatan layanan BLU.
Strategi
penyesuaian
pembiayaan
APBN
dilakukan dengan memperhatikan dinamika
kondisi
pasar
keuangan
dan
likuiditas
Pemerintah. Strategi yang telah dilakukan
tersebut meliputi penurunan target lelang SBN,

pergeseran global bonds, private placement (PP),
upsize ORI, melanjutkan sinergi dengan Bank
Indonesia melalui SKB I (standby buyer) dan SKB III
(kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan).
Dengan mempertimbangkan eskalasi volatilitas di
pasar keuangan dan kondisi kas yang tersedia,
penyesuaian strategi lanjutan dapat dilakukan
melalui optimalisasi pendanaan dari BI (SKB I dan
SKB III) serta pemanfaatan fleksibilitas pinjaman
program (timing dan size).
Pembiayaan dilakukan secara prudent. Sampai
dengan bulan Agustus 2022, tercatat pemerintah
telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN)
neto mencapai Rp317,3 triliun. Sementara itu,
pemerintah juga telah menarik pinjaman sebesar
Rp13,8 triliun dan membayar cicilan pokok
pinjaman sebesar negatif Rp47 triliun, baik
Pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
Pembiayaan utang tahun 2022 terus dilakukan dan
dikelola penuh kehati-hatian namun tetap
fleksibel dengan memperhatikan perkembangan
kondisi APBN, volatilitas pasar keuangan, serta
optimalisasi pengelolaan Kas Negara. Selain itu,
rasio utang terhadap PDB juga terus dijaga dalam
batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan
diversifikasi portofolio yang optimal.
Pembiayaan investasi sampai dengan bulan
Agustus 2022 dilakukan dalam upaya turut
mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Pembiayaan investasi terutama dimanfaatkan
untuk BLU (LPDP) dan percepatan pembangunan
infrastruktur diantaranya jalan, penyediaan tanah
untuk proyek strategis nasional, serta peningkatan
kualitas SDM. Pembiayaan Investasi dilakukan
berdasarkan analisis kinerja dan urgensi
kebutuhan investasi.
Pembiayaan anggaran berada dalam trek yang
baik. Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2022
juga menunjukkan pola yang mulai kembali ke
tahun 2018 - 2019 dimana sampai dengan akhir
tahun berada pada kisaran Rp300 – Rp400 an
triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja kerja
keras APBN dan perkembangan ekonomi
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Indonesia yang cukup resilient ini menjadi modal
yang kuat untuk menuju transisi konsolidasi fiskal
tahun
2023.
Sejalan
dengan
efektivitas
pengendalian kasus Covid-19 dan membaiknya

aktivitas perekonomian, realisasi APBN Tahun
2022 sampai dengan bulan Agustus juga telah
menunjukkan sinyal positif pemulihan ekonomi.

TABEL 2

Realisasi Pembiayaan

Uraian (dalam triliun rupiah)
A. Pembiayaan Utang
I. SBN (Neto)
II. Pinjaman (Neto)
B. Pembiayaan Investasi
C. Pemberian Pinjaman
D. Kewajiban Penjaminan
E. Pembiayaan Lainnya
TOTAL PEMBIAYAAN

2020
APBN
Realisasi
Perpres
s.d.
72/2020 Agustus
1,220.46
692.28
1,173.74
671.65
46.72
20.63
(254.10)
(27.25)
5.81
1.56
(3.59)
(0.42)
70.64
0.17
1,039.22
666.33

2021
2022
% thd
Realisasi % thd
Realisasi % thd
APBN
APBN
s.d.
APBN Growth
APBN
s.d.
APBN Growth
2020
Agustus
2021
Agustus
2022
56.7% 1,177.35 552.57
46.9%
25.3% 973.58 331.18
34.0% -40.1%
57.2% 1,207.27 567.41
47.0%
18.4% 991.29 317.34
32.0% -44.1%
44.2%
(29.92) (14.84) 49.6% -239.0% (17.71) 13.85
-78.2% -193.3%
10.7% (184.46) (61.83) 33.5% -55.9% (182.32) (47.04)
25.8% -23.9%
26.8%
0.45
2.40 534.7% -35.0%
0.59
2.15 368.0% -10.1%
11.7%
(2.72)
(1.13)
0.2%
15.76
37.89 240.5% -99.6%
77.30
0.51
0.7% -98.6%
64.1% 1,006.38 531.03
52.8%
25.5% 868.02 286.81
33.0% -46.0%

Perekonomian 2022 diperkirakan tetap menguat, mendukung kinerja fiskal
Ke depan, perekonomian diperkirakan masih
akan melaju dengan kuat. Indikator dini
perekonomian terkini masih menunjukkan laju
pemulihan yang stabil. Indikator Purchasing
Managers’ Index Indonesia kokoh berada di zona
ekspansi dalam 12 bulan terakhir dan menguat di
bulan Agustus 2022. Tingkat belanja masyarakat
juga diperkirakan tetap stabil pada tingkat yang
masih relatif tinggi di sepanjang bulan Agustus.
Kinerja ekspor pada periode Agustus mencetak
rekor
tertingginya
sepanjang
sejarah
perekonomian Indonesia. Namun demikian,
tekanan dari gejolak perekonomian dunia perlu
terus diwaspadai. Selain itu, fluktuasi penyebaran
kasus COVID-19 juga masih terjadi. Partisipasi
masyarakat pada program vaksinasi, termasuk
pemberian vaksin booster, perlu terus diakselerasi.
Konsistensi momentum pemulihan ekonomi di
tahun 2022 merupakan kunci bagi perekonomian
untuk melaju lebih tinggi di jangka menengah.
Kementerian Keuangan memperkirakan laju
pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan berada
pada kisaran 5,1 – 5,4 persen.

Dinamika ekonomi global menjadi risiko yang
harus terus dicermati bagi pengelolaan fiskal.
Inflasi global yang masih berada pada tren yang
tinggi, perlambatan ekonomi global serta tensi
geopolitik yang masih berlangsung tersebut
menjadi risiko yang memberikan tekanan pada
perekonomian. Hal tersebut dapat berdampak bagi
pengelolaan fiskal negara. Untuk itu, melalui tata
kelola yang baik serta kebijakan fiskal yang
prudent maka risiko dapat dijaga di level yang
terkendali.
Kinerja ekonomi yang kuat akan mendukung
pengelolaan fiskal yang sehat. Penerimaan negara
diharapkan terus melanjutkan capaian yang baik,
sementara belanja negara dioptimalkan untuk
mendukung penguatan ekonomi. Sementara itu,
tekanan dinamika ekonomi terhadap kesehatan
fiskal akan terus dimonitor dan dimitigasi dengan
berbagai bauran kebijakan. Sinergi kebijakan antar
otoritas terus diperkuat dalam menjaga stabilitas
ekonomi dan keuangan serta untuk terus
mendukung pemulihan ekonomi berlangsung
dengan efektif.
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BAGIAN II
ULASAN KHUSUS:
• DAMPAK APBN TERHADAP
PEREKONOMIAN
• PENGALIHAN SUBSIDI DAN
KOMPENSASI BBM AGAR LEBIH
TEPAT SASARAN DAN
BERKEADILAN MELALUI
PENYESUAIAN HARGA
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Dampak APBN Terhadap Perekonomian
Peran strategis APBN sebagai instrumen
kebijakan fiskal pemerintah dalam memengaruhi
perekonomian diselenggarakan melalui tiga
fungsi (pilar) utama yaitu fungsi alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi, yang
merepresentasikan kebijakan fiskal yang ramah
terhadap pertumbuhan (growth-friendly fiscal
policies), dijalankan untuk memperbaiki kinerja
ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan
penerimaan negara yang meningkatkan efisiensi
dan memperbaiki kinerja pembangunan jangka
panjang. Dengan fungsi distribusi, APBN
dimaksudkan untuk memengaruhi distribusi
pendapatan, peluang, aset, atau risiko yang muncul
dari aktivitas pasar. Dengan fungsi ini kebijakan
fiskal diharapkan mampu mempromosikan
pertumbuhan inklusif, yang manfaatnya dapat
dinikmati lebih luas oleh seluruh masyarakat.
Fungsi kebijakan fiskal yang ramah pertumbuhan
(alokasi) dan inklusif (distribusi) saling terkait dan
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika
pemerintah merealokasikan belanja untuk
pembangunan jalan (infrastruktur), dampak
positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga
akan berimplikasi pada distribusi pendapatan dan
pengelolaan risiko sosial. Pembangunan jalan baru,
misalnya, yang menghubungkan daerah terpencil

(daerah pinggiran) dengan kota-kota besar, akan
dapat
memperbaiki
tingkat
pendapatan
masyarakat miskin (karena terbuka akses ke pasar
baru dan harga input pertanian yang lebih murah).
Fungsi stabilisasi ekonomi dari kebijakan fiskal
memiliki fitur jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal digunakan
untuk
menstabilisasi
siklus
ekonomi
(countercyclical fiscal policy) sebagai respons
terhadap guncangan (shocks) ekonomi makro yang
menciptakan kesenjangan output (output gap)—
yaitu perbedaan antara output aktual (actual GDP)
dengan output potensial (potential GDP)— besar
(persisten) dalam perekonomian. Dalam jangka
panjang, fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya
mempertahankan agar defisit fiskal dan utang
negara tetap berada pada jalur yang sustainable,
sehingga keuangan negara tidak menjadi sumber
ketidakstabilan ekonomi makro.
Peran strategis APBN, baik secara langsung
maupun tak langsung dalam memengaruhi
perekonomian Indonesia dapat diamati dari
pengaruhnya terhadap sektor riil (permintaan
agregat), sektor moneter dan sektor eksternal
(neraca pembayaran).

Dampak terhadap Sektor Riil
Dampak APBN terhadap sektor riil (permintaan
agregat) dapat ditinjau dari sisi pengeluaran
konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap
bruto pemerintah (PMTB), dan dukungan terhadap
konsumsi rumah tangga.
Konsumsi pemerintah merupakan salah satu
penopang perekonomian di masa pandemi Covid19. Selama periode 2019–2021, konsumsi
pemerintah menunjukan tren positif dengan
pertumbuhan nominal rata-rata sekitar 5,5 persen
per
tahun.
Komponen
utama
konsumsi
pemerintah berasal dari belanja pegawai dan
belanja barang, baik pusat maupun daerah. Faktor
utama penopang pertumbuhan ekonomi selama
pandemi adalah tingginya belanja pemerintah
untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam

tahun 2021, konsumsi pemerintah menyumbang
sekitar 9,1 persen terhadap PDB. Meskipun
porsinya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun
2020 yang mencapai 9,5 persen terhadap PDB.
Patut dicatat bahwa konsumsi pemerintah menjadi
satu-satunya komponen pengeluaran PDB yang
tumbuh positif pada tahun 2020.
Memasuki tahun 2022, konsumsi pemerintah
diperkirakan mengalami kontraksi. Kontraksi ini
utamanya disebabkan oleh belanja negara untuk
penanganan Covid-19 yang lebih rendah. Hal ini
sejalan dengan kondisi Covid-19 yang semakin
membaik sehingga belanja untuk penanganan
Covid-19 (antara lain penanganan pasien, serta
pengadaan alat kesehatan dan vaksin) mengalami
penurunan. Dengan alokasi belanja negara yang
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lebih berkualitas, konsumsi pemerintah dalam
tahun 2023 diperkirakan kembali tumbuh positif

dan diharapkan memiliki multiplier effect yang
lebih besar terhadap perekonomian.

Pemerintah juga berkontribusi dalam PMTB.
Sumber utama anggaran pemerintah untuk PMTB
berasal dari belanja modal, baik yang bersumber
dari pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Pada tahun 2020, dukungan anggaran
pemerintah untuk PMTB mengalami kontraksi
seiring refocusing anggaran untuk penanganan
pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa
proyek infrastruktur, seperti Proyek Strategis
Nasional (PSN) mengalami penundaan. Dengan
semakin
pulihnya
perekonomian,
belanja
pemerintah untuk PMTB dalam tahun 2021
tumbuh positif melalui penguatan belanja modal
pemerintah pusat yang bersumber dari carry over
proyek
infrastruktur
yang
tertunda
pelaksanaannya dalam tahun 2020. Peningkatan
anggaran pemerintah tersebut memengaruhi nilai
nominal PDB dari sisi PMTB tahun 2021 hingga
mencapai 8,7 persen, lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 7,7 persen.

pemerintah terhadap PMTB akan didukung oleh
kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan
proyek infrastruktur strategis dan diharapkan
mampu mendorong perbaikan kinerja investasi
secara keseluruhan. Penguatan belanja modal di
tahun 2023 sejalan dengan upaya pemerintah
mendorong akselerasi pelaksanaan reformasi
struktural
terutama
untuk
penguatan
infrastruktur
dalam
rangka
mendukung
peningkatan produktivitas nasional.

Memasuki tahun 2022, dukungan anggaran
pemerintah
untuk
PMTB
diperkirakan
mengalami penurunan karena adanya belanja
modal yang tinggi sebagai akibat carry over
belanja modal tahun 2020 dalam tahun 2021 (high
base effect). Pada tahun 2023, dampak belanja

Anggaran pemerintah juga memberikan dampak
tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga.
Selama periode 2019–2021, dampak anggaran
pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga
cukup besar, dengan pertumbuhan tertinggi dalam
tahun 2020. Dampak yang besar tersebut
bersumber dari peningkatan perlindungan sosial
dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan
juga tingginya pembayaran kompensasi energi.
Dalam tahun 2022, dampak belanja pemerintah
terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan
meningkat. Belanja subsidi dan kompensasi energi
merupakan faktor utama yang diperkiraan
memengaruhi peningkatan konsumsi rumah
tangga tersebut. Dampak APBN terhadap sektor rill
dapat dilihat pada grafik 27.

GRAFIK 27

Dampak APBN terhadap Sektor Riil (Triliun Rp)

Dampak Langsung

Dampak Tidak Langsung

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
Catatan:

1. Dampak langsung dihitung dari komponen-komponen APBN yang memengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) dan
pembentukan modal tetap bruto pemerintah yang ada dalam struktur PDB.

2. Dampak tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga hanya mempertimbangkan besaran belanja pemerintah yang diterima
oleh rumah tangga namun belum mencerminkan besaran konsumsi rumah tangga.
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Dampak APBN terhadap Moneter
Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN
dapat memberikan dampak kontraktif atau
ekspansif terhadap besaran moneter (likuiditas)
dalam
perekonomian.
Dampak kontraktif
bersumber dari segala jenis transaksi untuk
meningkatkan penerimaan pemerintah, baik
melalui instrumen perpajakan maupun bukan
pajak dan instrumen pembiayaan anggaran.
Artinya, melalui instrumen penerimaan dan
pembiayaan tersebut, Pemerintah menyerap
likuiditas yang ada dalam perekonomian.
Sementara dampak ekspansif timbul dari transaksi
belanja pemerintah yang hakekatnya merupakan
injeksi likuiditas ke dalam perekonomian. Secara
keseluruhan, dampak neto dari transaksi
keuangan dalam APBN terhadap likuiditas
perekonomian sangat tergantung pada selisih
antara penerimaan dan pembiayaan yang
kontraktif, dengan belanja Pemerintah yang
ekspansif.
Operasi keuangan pemerintah dalam periode
2019–2021 memberikan dampak neto yang
ekspansif. Dalam tahun 2019 operasi keuangan
pemerintah memberikan dampak neto yang
ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian
sebesar Rp499,7 triliun (sekitar 3,2 persen dari
PDB), bersumber dari selisih penerimaan sebesar
Rp1.813,0 triliun (kontraktif) serta dari belanja
pemerintah sebesar Rp2.263,2 triliun dan
pembiayaan anggaran sebesar Rp49,5 triliun
(ekspansif). Pembiayaan anggaran memberikan
dampak ekspansif karena pembayaran SBN yang
jatuh tempo lebih besar dari SBN yang diterbitkan
pemerintah sehingga secara neto menambah
likuiditas dalam perekonomian
Di tahun 2020, dampak APPBN terhadap
likuiditas dan perekonomian menurun. Dalam
tahun 2020 dampak neto ekspansi APBN terhadap
likuiditas dalam perekonomian turun menjadi

sebesar Rp256,2 triliun (sekitar 1,7 persen dari PDB).
Penurunan ini bersumber dari ekspansi belanja
pemerintah sebesar Rp2.553,0 triliun, yang
diimbangi dengan kontraksi dari penerimaan
sebesar Rp1.547,0 triliun dan pembiayaan
anggaran dari penerbitan SBN di pasar dalam
negeri sebesar Rp749,9 triliun. Dampak ekspansi
belanja pemerintah tahun 2021 meningkat sebesar
2,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya terkait
dengan belanja penanganan pandemi Covid-19.
Sementara dampak kontraksi dari penerimaan
berkurang dibandingkan tahun 2019 akibat
penurunan penerimaan. Namun di sisi lain,
dampak
kontraksi
pembiayaan
anggaran
meningkat seiring dengan penerbitan SBN yang
jauh lebih besar dibandingkan pembayaran SBN
yang jatuh tempo.
Operasi keuangan pemerintah telah mendukung
kinerja
perekonomian.
Operasi
keuangan
pemerintah dalam tahun 2021 secara neto
berdampak ekspansif sebesar Rp474,1 triliun
terhadap likuiditas perekonomian, karena adanya
injeksi likuiditas melalui belanja negara yang lebih
besar dari penerimaan dan pembiayaan anggaran.
Dalam tahun 2022, dampak operasi keuangan
pemerintah diperkirakan masih ekspansif sekitar
Rp398,5 triliun, lebih rendah dibandingkan
realisasi tahun 2021. Dampak ekspansi neto ini
ditopang oleh ekspansi belanja negara yang
diperkirakan mencapai Rp3.069,2 triliun, seiring
dengan kontraksi dari penerimaan sebesar
Rp2.112,8 triliun dan pembiayaan sebesar Rp558,0
triliun. Dampak ekspansi operasi keuangan
pemerintah terhadap likuditas perekonomian pada
tahun 2022 diperkirakan mencapai 2,1 persen dari
PDB, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya yang tercatat sebesar 2,8 persen.
Dampak APBN terhadap sektor moneter dapat
dilihat pada Grafik 28.

Edisi II | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

46

GRAFIK 28
Dampak APBN terhadap Moneter (Angka dalam kurung menunjukkan dampak neto ekspansif)
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Dampak APBN terhadap Neraca Pembayaran
Dampak APBN terhadap neraca pembayaran
Indonesia (NPI) direpresentasikan melalui
pengaruh transaksi keuangan pemerintah
terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam
periode 2019–2021, operasi keuangan pemerintah
memberikan dampak yang positif terhadap
penerimaan valas pemerintah, dipengaruhi oleh
valas yang bersumber dari transaksi berjalan serta
transaksi modal dan finansial. Pada tahun 2019,
penerimaan valas pemerintah mencapai sekitar
Rp202,0 triliun, ditopang oleh valas dari transaksi
berjalan serta transaksi modal dan finansial.
Penerimaan
valas
pemerintah
tercatat
meningkat. Dalam tahun 2020 penerimaan valas
pemerintah naik 22,3 persen menjadi Rp247,1
triliun dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini
bersumber dari penerimaan valas transaksi yang
terkait dengan ekspor-impor barang dan jasa
(transaksi berjalan), serta aliran masuk valas dari
penarikan pinjaman dan penerbitan SBN luar
negeri (transaksi modal dan finansial) yang lebih
besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok

utang luar negeri Pemerintah dan SBN luar negeri
yang jatuh tempo.
Penerimaan valas operasi keuangan pemerintah
dalam tahun 2021 menurun. Penurunan tersebut
tercatat sebesar 6,1 persen menjadi Rp232,1 triliun,
dibandingkan tahun 2020, terutama karena
adanya penurunan penerimaan valas dari
transaksi berjalan dan aliran masuk valas dari
transaksi modal dan finansial. Penurunan
penerimaan valas dari transaksi berjalan terutama
bersumber dari aliran keluar valas pada neraca jasa
terkait pembayaran bunga utang luar negeri.
Sementara pada neraca modal dan finansial terjadi
penurunan aliran masuk valas neto akibat
peningkatan pembayaran SBN luar negeri yang
jatuh tempo. Dalam tahun 2022 penerimaan valas
dari operasi keuangan pemerintah diperkirakan
mencapai Rp218,7 triliun, terkontraksi sebesar 5,7
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini
terutama akibat penurunan aliran masuk valas
dari transaksi berjalan serta transaksi modal dan
finansial. Dampak APBN terhadap neraca
pembayaran dapat dilihat pada Grafik 29.
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GRAFIK 29

Dampak APBN terhadap Neraca Pembayaran
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c. Dampak Valas (a+b)
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Pengalihan Subsidi dan Kompensasi BBM
agar Lebih Tepat Sasaran dan Berkeadilan
Melalui Penyesuaian Harga
Pemulihan ekonomi berjalan lebih berat karena
eskalasi konflik geopolitik. Kasus Covid-19 global
yang menunjukkan tren penurunan memberi
indikasi bahwa pandemi sudah jauh lebih
terkendali. Banyak negara telah melonggarkan
kebijakan restriksi sosial dan perjalanan. Meski
belum merata, perekonomian global mulai bangkit.
Akan tetapi, ketika ekonomi belum sepenuhnya
pulih, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan
baru, terutama terkait perang Rusia-Ukraina.
Akibatnya, pemulihan ekonomi menjadi lebih
berat .

Kombinasi tekanan inflasi tinggi akibat disrupsi
pada supply side dan pengetatan kebijakan
moneter menurunkan prospek perekonomian
global. International Monetary Fund (IMF) pun
merevisi ke bawah prospek pertumbuhan ekonomi
global tahun 2022 dan 2023 dari 3,6 persen menjadi
3,2 persen , dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen.
Koreksi ini terutama disebabkan oleh adanya
tekanan inflasi tinggi yang terjadi di Amerika
Serikat dan Eropa, gangguan pasokan yang
berkelanjutan, dan perlambatan pertumbuhan
Tiongkok.

Perang Rusia-Ukraina memperparah disrupsi
perdagangan internasional dan meningkatkan
inflasi sehingga berbagai negara melakukan
pengetatan moneter. Harga komoditas dan pangan
melonjak tajam dan mendorong inflasi di berbagai
negara. Di Amerika Serikat dan Eropa, inflasi
mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir,
yaitu masing-masing 8,3 persen dan 9,1 persen.
Bahkan, Argentina dan Turki saat ini menghadapi
hiperinflasi, tercatat masing-masing 71 persen dan
80 persen. Banyak negara melakukan pengetatan
kebijakan moneter. Bank Sentral Amerika Serikat,
misalnya, telah menaikkan suku bunga acuan
sebanyak empat kali sepanjang tahun 2022, hingga
mencapai 225 basis poin. Langkah ini diperkirakan
akan berlanjut hingga awal 2023 nanti.

Di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian
nasional melanjutkan pemulihan didukung oleh
konsumsi yang kuat dengan tingkat inflasi
moderat. Pada triwulan II tahun ini, perekonomian
Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,44 persen
(yoy), jauh di atas ekspektasi pasar. Secara level,
PDB riil Semester I 2022 sudah mencapai 7,1 persen
di atas level pra-pandemi (Semester I 2019). Hal ini
tidak terlepas dari peningkatan mobilitas
masyarakat terus mengalami penguatan dengan
meningkatnya
kepercayaan
diri
untuk
beraktivitas di luar rumah, yang juga tercermin
dari terus menguatnya indeks penjualan riil (IPR).
Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut
diikuti dengan tingkat inflasi yang cukup moderat
dibandingkan dengan negara peers, sebuah capaian
yang luar biasa. Perekonomian domestik pada
Semester II 2022 diperkirakan akan tetap kuat
karena adanya low base effect pada Semester II
tahun lalu akibat gelombang varian Delta dan
tingginya permintaan domestik dan ekspor.

Pengetatan kebijakan moneter yang cukup
agresif,
terutama
di
Amerika
Serikat,
menyebabkan guncangan di pasar keuangan
negara
berkembang.
Kebijakan
tersebut
menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow)
dari negara berkembang. Konsekuensinya, nilai
tukar sebagian besar negara berkembang
terdepresiasi. Saat ini, dengan cost of fund yang
meningkat serta nilai tukar yang melemah, banyak
negara berkembang yang terancam mengalami
krisis utang, terutama negara-negara dengan rasio
utang pemerintah yang sudah sangat tinggi.

Peran APBN dalam masa pemulihan ekonomi
sangat krusial. APBN selalu hadir menjadi
instrumen vital dalam menghadapi dan merespons
berbagai kondisi sulit. Selama pandemi, APBN
memberikan bantalan agar perekonomian tidak
mengalami keterpurukan lebih dalam, mampu
bangkit lebih cepat serta meminimalkan scarring
effect.
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Pada tahun ini, peran APBN juga dioptimalkan
untuk meredam lonjakan harga komoditas global
dengan tetap mempertahankan harga jual energi
domestik. Langkah ini diambil dalam rangka
menjaga daya beli masyarakat dan menjaga
keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.
Dampaknya pun cukup efektif dan hal ini terlihat
dari kenaikan harga yang umumnya terjadi di
periode
Ramadhan
dan
Lebaran
dapat
diminimalkan sehingga tidak mengalami lonjakan
yang berlebihan. Pada akhirnya, tekanan inflasi
Indonesia tetap meningkat namun masih sangat
terkendali dibanding banyak negara lain.
Konsekuensi menjadikan APBN sebagai shock
absorber adalah membengkaknya anggaran
subsidi dan kompensasi. Meroketnya harga
minyak dunia akibat perang Rusia-Ukraina dan
depresiasi nilai tukar Rupiah menyebabkan
semakin
melebarnya
gap
antara
harga
keekonomian dan harga jual BBM. Akibatnya,
anggaran subsidi dan kompensasi energi

membengkak menjadi Rp698 triliun karena
kenaikan konsumsi akibat adanya peningkatan
aktivitas di masa pemulihan ekonomi ini.
Pelebaran subsidi dan kompensasi berpotensi
membahayakan
sustainabilitas
fiskal.
Peningkatan harga komoditas di satu sisi
memberikan tambahan pendapatan negara, tetapi
beban subsidi dan kompensasi energi yang
ditanggung APBN at all cost juga irasional. Selain
itu, data juga menunjukkan bahwa subsidi dan
kompensasi BBM saat ini sangat tidak tepat sasaran
karena lebih dinikmati oleh rumah tangga (RT)
mampu. Hanya 20 persen rumah tangga miskin
dan rentan yang mengonsumsi Pertalite dan hanya
5 persen yang mengonsumsi Solar, selebihnya
dikonsumsi oleh rumah tangga mampu. Selisih
antara harga keekonomian dan harga jual eceran
BBM juga berpotensi menimbulkan berbagai
distorsi ekonomi, seperti konsumsi yang
berlebihan,
polusi
udara,
dan
potensi
penyelundupan ke negara tetangga. Untuk itu,

GAMBAR 1

Perbandingan Harga Keekonomian dan Harga Jual BBM dan Gas

Catatan: Harga keekonomian terkini berdasarkan Harga Indeks Pasar (HIP) dan rata-rata kurs beli Bank Indonesia (Rp14.809/USD)
periode 25 Juli s.d. 24 Agustus 2022

diperkirakan akan meningkat lebih dari tiga kali
lipat, dari alokasi APBN 2022 Rp152,5 triliun,
menjadi Rp502,4 triliun. Anggaran subsidi dan
kompensasi ini bahkan diperkirakan dapat

pemerintah memutuskan untuk melaksanakan
kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi
BBM.
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Penyesuaian
harga
BBM
menyebabkan
inflationary shock. Keputusan menaikan harga
jual Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 (naik
31 persen), Pertamax dari Rp12.500 menjadi
Rp14.500 (naik 16 persen), dan Solar dari Rp5.150
menjadi Rp6.800 (naik 32 persen) diperkirakan
akan meningkatkan inflasi sebesar 1,8 persen-2.3
persen sehingga inflasi pada tahun 2022
diperkirakan mencapai kisaran 6,3 persen-6,8
persen (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh
dampak langsung dari kenaikan harga BBM itu
sendiri dan dampak tidak langsung dari naiknya
harga dan tarif lain yang terkait.

Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU),
dan Dukungan Pemerintah Daerah. Pemerintah
memberikan BLT kepada 20,65 juta KPM Kartu
Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)
sebesar Rp300rb yang disalurkan 2 kali. Untuk
BSU, pemerintah memberikan Rp600 ribu kepada
16 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta
per bulan. Sedangkan dukungan pemerintah
daerah diberikan melalui 2 persen Dana Transfer
Umum (DTU) yang digunakan untuk perlindungan
sosial, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi
sektor transportasi a.l. ojek, angkutan umum,
nelayan, dan UMKM.

Kebijakan penyesuaian harga BBM yang
berdampak pada kenaikan inflasi pada akhirnya
berpotensi meningkatkan kemiskinan. Konsumsi
BBM oleh rumah tangga miskin dan rentan (Bottom
40 persen) sebenarnya relatif kecil, tetapi terdapat
dampak tak langsung akibat kenaikan harga BBM
yang berasal dari kenaikan harga barang-barang
lain. Hasil estimasi menunjukkan bahwa angka
kemiskinan diperkirakan akan meningkat sebesar
0,6 persen-0,7 persen sehingga angka kemiskinan
yang semula diperkirakan 9,3 persen akan naik
menjadi 9,9 persen-10,0 persen. Oleh karena itu,
pemerintah perlu memberi bantalan, terutama
pada kelompok RT miskin dan rentan, untuk
meredam dampak kenaikan harga terhadap daya
beli.

Dampak kenaikan harga dirasakan oleh seluruh
kelompok RT, tetapi daya beli RT miskin dan
rentan masih terjaga dengan penambahan
bantalan bansos tersebut. Pemerintah menyadari
bahwa kemiskinan bersifat dinamis, di mana
seseorang dari kelompok menengah dapat jatuh
menjadi rentan atau miskin, dan sebaliknya.
Namun, dalam jangka pendek, kelompok yang
paling berpotensi untuk jatuh ke dalam
kemiskinan adalah kelompok rentan yang telah
dicakup oleh program-program bantuan sosial
yang ada. Pemberian besaran manfaat tersebut
juga telah mempertimbangkan besaran perkiraan
kenaikan biaya hidup RT miskin dan rentan. Nilai
manfaat program bantalan tersebut diperkirakan
cukup atau bahkan lebih besar dari kenaikan biaya

GRAFIK 30

Rata-rata Konsumsi BBM Menurut Desil Pengeluaran
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Pemerintah memberikan bantalan untuk
melindungi daya beli rumah tangga miskin dan
rentan sebesar Rp24,17 T. Bantalan tersebut
merupakan pengalihan subsidi dan kompensasi
BBM yang tidak tepat sasaran menjadi tepat
sasaran dan berkeadilan yaitu untuk membantu
langsung masyarakat yang paling rentan dan
miskin. Paket bantalan ini terdiri dari Bantuan

hidup RT miskin dan rentan sehingga angka
kemiskinan secara neto diperkirakan akan turun
sebesar 0,2 persen-0,3 persen dari baseline awal
menjadi 9,0 persen-9,1 persen.
Idealnya kebijakan subsidi akan diarahkan untuk
menjadi lebih tepat sasaran agar uang publik
dapat dimanfaatkan untuk belanja yang lebih
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produktif. Desain subsidi akan mengedepankan
konsep getting the price right and protect the poor.
Idealnya, subsidi bertransformasi dari berbasis
komoditas menjadi berbasis penerima manfaat
untuk mendorong efisiensi ekonomi. Namun,
pemerintah juga secara konsisten tetap melindungi
daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Pemerintah sedang dalam proses penyempurnaan
Perpres No. 191 tahun 2014 yang bertujuan untuk

pengendalian
konsumen
pengguna
BBM
bersubsidi agar lebih tepat sasaran, di mana salah
satu opsi yang dilakukan dengan pembatasan
konsumsi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan
bermotor. Pemerintah juga menyempurnakan
sistem perlindungan sosial dengan pendataan
sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyeluruh
untuk perlindungan sosial ekonomi yang lebih
tepat sasaran.
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BAGIAN III
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
TERKINI
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Perkembangan Kebijakan Terkini
Kebijakan Fiskal
A. Penetapan Barang Ekspor yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar
Peraturan: Permenkeu RI Nomor 1/PMK.010/2021
(Perubahan
Ketiga
atas
Permenkeu
13/PMK.010/2017)
Tanggal: 5 Januari 2022 (Bn Tahun 2022 No. 3)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia ini diatur: Perubahan ketentuan yaitu
mengenai barang ekspor yang dikenakan bea
keluar dan tarif bea keluar berupa kulit dan kayu,
barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif
bea keluar berupa biji kakao, barang ekspor berupa
kelapa sawit, crude palm oil (cpo), dan produk
turunannya yang dikenakan bea keluar dan tarif
bea keluar, barang ekspor berupa campuran crude
palm oil (cpo) dan produk turunannya yang
dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, barang
ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk
hasil pengolahan mineral logam, besaran tarif bea
keluar barang ekspor yang dikenakan bea keluar
berupa produk hasil pengolahan mineral logam,
dan besaran tarif bea keluar barang ekspor yang
dikenakan bea keluar berupa produk mineral
logam dengan kriteria tertentu.

B. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22 Sehubungan dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan
di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha
di Bidang Lain
Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
41/PMK.010/2022
(Perubahan
Kedua
atas
Permenkeu 34/PMK.010/2017)
Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 341)
Bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi
barang dan pembebanan tarif bea masuk atas
barang impor tahun 2022 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor
110/PMK.010/2018
belum
dapat
mengakomodir kebutuhan penyesuaian sistem
klasifikasi barang sehingga perlu diubah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau
Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

C. Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor
yang Dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan Tata Cara
Pengenaan,
Pemberian
dan
Penatausahaan Pembebasan, dan
Pengembalian Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
42/PMK.010/2022 (Perubahan atas Permenkeu
141/PMK.010/2021)
Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 342)
Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17
tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi
paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi battery electric vehicles.
Pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan
dengan
keputusan
Menteri
berdasarkan
rekomendasi yang disampaikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian atas tercapainya besaran
realisasi investasi pada mobil listrik. Pemberlakuan
Dasar Pengenaan Pajak dilakukan untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun setelah adanya realisasi
investasi. Dalam hal industri melakukan
percepatan produksi komersial kendaraan battery
electric vehicles, Menteri dapat mempercepat
pemberlakuan
Dasar
Pengenaan
Pajak
berdasarkan
usulan
dari
menteri
yang
Edisi II | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

55

menyelenggarakan urusan
bidang perindustrian.

pemerintahan

di

Peraturan:
Permenkeu
102/PMK.010/2022

RI

Nomor

Tanggal: 13 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 No. 591)

D. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam
Rangka Persetujuan Perdagangan
Barang Antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (Asean Trade in Goods
Agreement)
Peraturan:
Permenkeu
43/PMK.010/2022

RI

Nomor

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 343)
Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor
dari negara-negara anggota ASEAN yang meliputi
Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia,
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan
Vietnam, dalam rangka Persetujuan Perdagangan
Barang
Antar
Negara-Negara
Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN Trade in Goods Agreement), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini. Terhadap barang impor diberitahukan untuk
diimpor dengan menggunakan klasifikasi barang
berdasarkan Peraturan Menteri mengenai
penetapan sistem klasifikasi barang dan
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan
tarif bea masuk dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan
tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan
Persetujuan Perdagangan Barang Antar NegaraNegara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement).

E. Penetapan Barang Ekspor yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar Dalam Rangka Program
Percepatan Penyaluran Crude Palm
Oil (CPO), Refined, Bleached and
Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil),
Refined, Bleached and Deodorized
Palm Olein (RBD Palm Olein), dan
Used Cooking Oil (UCO) Melalui
Ekspor

Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil
(CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil
(RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized
Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil
(UCO) Melalui Ekspor yang selanjutnya disebut
Program Percepatan Penyaluran Ekspor adalah
program yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dalam rangka menjaga stabilisasi produksi dan
harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat
pekebun dan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan
dan industri yang dikoordinasikan oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

F. Penetapan Barang Ekspor yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar
Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
98/PMK.010/2022 (Perubahan atas Permenkeu
39/PMK.010/2022)
Tanggal: 09 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 No. 573)
Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung
stabilitas harga di dalam negeri dan ketersediaan
produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan
produk turunannya, serta untuk menguatkan
kapasitas fiskal dalam mengantisipasi harga di
pasar intemasional, perlu melakukan penyesuaian
terhadap tarif bea keluar produk kelapa sawit,
Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

G. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam
Rangka
Persetujuan
Kemitraan
Ekonomi
Komprehensif
Antara
Republik Indonesia dan NegaraNegara
Efta
(Comprehensive
Economic Partnership Agreement
Between the Republic of Indonesia
and The EFTA States)
Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
91/PMK.010/2022 (Perubahan atas Permenkeu
56/PMK.010/2022)
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Tanggal: 31 Mei 2022 (Bn Tahun 2022 No. 538)
Kebijakan ini ditujukan untuk melaksanakan kerja
sama ekonomi secara komprehensif antara
Republik Indonesia dan negaranegara anggota The
European Free Trade Association (EFTA).
Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan
tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Republik Indonesia dan Negara-Negara
EFTA dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
56/PMK.010/2022 dan berdasarkan hasil evaluasi
terhadap implementasi Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia
dan Negara-Negara EFTA dalam rangka fasilitasi
importasi barang dari Negara-Negara EFTA serta
untuk memberikan kepastian hukum bagi
pengguna Jasa.

H. Penetapan Tarif Bea Masuk dalam
rangka
Persetujuan
Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara
Anggota D8 (Preferential Trade
Agreement Among D-8 Member
States)
Peraturan:
Permenkeu
57/PMK.010/2022

RI

Nomor

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 357)
Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor
dari Negara-Negara anggota D-8 yang meliputi
Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria,
Pakistan, dan Turki dalam rangka Persetujuan
Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara
anggota D-8 (Preferential Trade Agreement among
D-8 Member States), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Terhadap
barang impor diberitahukan untuk diimpor
dengan
menggunakan
klasifikasi
barang
berdasarkan Peraturan Menteri mengenai
penetapan sistem klasifikasi barang dan
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan
tarif bea masuk dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pengenaan tarif bea masuk atas barang impor
berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan
antar Negara-Negara anggota D-8 (Preferential
Trade Agreement among D-8 Member States).

I. Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penghasilan
Atas
Transaksi
Perdagangan Aset Kripto
Peraturan: Permenkeu RI Nomor 68/PMK.03/2022
Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 368)
Peraturan Menteri Keuangan ini dilatarbelakangi
akan perlunya kepastian hukum, kesederhanaan,
dan kemudahan administrasi pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan
aset kripto, sehingga diperlukan ketentuan yang
mengatur mengenai pajak pertambahan nilai dan
pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset
kripto. Dalam Peraturan Menteri keuangan ini
mengatur pengenaan pajak Atas penyerahan:
Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset
Kripto oleh Penjual Aset Kripto; Jasa Kena Pajak
berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang
digunakan untuk transaksi perdagangan Aset
Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik; dan/atau Jasa Kena Pajak
berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto
dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang
Aset Kripto (mining pool oleh Penambang Aset
Kripto), dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Penyerahan Aset Kripto meliputi penyerahan Aset
Kripto oleh Penjual Aset Kripto di dalam Daerah
Pabean dan/atau kepada Pembeli Aset Kripto di
dalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik
yang diselenggarakan
oleh Penyelenggara
Perdagangan
Melalui
Sistem
Elektronik.
Penghasilan dari transaksi Aset Kripto yang
diterima
atau
diperoleh
Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang
bertindak atas nama sendiri yang dilakukan
melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik lain, dikenai Pajak Penghasilan.

J. Pajak
Penghasilan
Dan
Pajak
Pertambahan
Nilai
Atas
Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan: Permenkeu RI Nomor 69/PMK.03/2022
Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 369)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia ini diatur bahwa penghasilan bunga
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yang diterima atau diperoleh pemberi pinjaman
dari penerima pinjaman dikenakan pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas
persen) dari jumlah bruto atas bunga, dalam hal
penerima penghasilan merupakan wajib pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau Pajak
Penghasilan Pasal 26, dalam hal penerima
penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri
selain bentuk usaha tetap, sebesar 20% (dua puluh
persen) dari jumlah bruto atas bunga atau sesuai
dengan
ketentuan
dalam
persetujuan
penghindaran pajak berganda. Terkait kegiatan
penyerahan Jasa Penyelenggaraan Teknologi
Finansial oleh Pengusaha berupa penyediaan jasa
pembayaran,
penyelenggaraan
penyelesaian
transaksi (settlement) investasi, penyelenggaraan
penghimpunan
modal,
Layanan
Pinjam
Meminjam,
Penyelenggaraan
Pengelolaan
Investasi, layanan penyediaan produk asuransi
online, Layanan Pendukung Pasar, layanan
pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa
keuangan lainnya dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai.

K. Pengelolaan
Penerimaan
Rangka Otonomi Khusus

Dalam

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 86/PMK.07/2022
(Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019)
Tanggal: 23 Mei 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 518)
Peraturan Menteri keuangan ini dilatarbelakangi
untuk membantu penyelesaian kewajiban
pemerintah daerah terutama dalam pemenuhan
pelayanan dasar publik,
sehingga perlu
menyempurnakan
ketentuan
mengenai
pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi
umum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
diatur terkait pemotongan penyaluran TKD dapat
dilakukan dalam hal pemotongan penyaluran
TKD, perhitungan DAU dan DBH bagi daerah yang
memiliki kewajiban pembayaran pinjaman PEN
Daerah, penyelesain tunggakan pembayaran
beasiswa pendidikan mahasiswa Papua.

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 76/PMK.07/2022
Tanggal: 18 April 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 411)
Kebijakan ini ditujukan untuk mengatur
ketentuan perencanaan dan penganggaran,
pengalokasian,
penyaluran,
penatausahaan,
pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan pengawasan, serta pengelolaan sistem
informasi terintegrasi yang didelegasikan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021
tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan,
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan
dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus
Provinsi Papua. Penerimaan dalam rangka
Otonomi Khusus yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini meliputi penerimaan dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan penerimaan
dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

L. Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus

M. Penerbitan Dan Penjualan Surat
Berharga Syariah Negara dengan Cara
Penempatan
Langsung
(Private
Placement)
Di
Pasar
Perdana
Domestik
Peraturan:
Permenkeu
107/PMK.08/2022

RI

Nomor

Tanggal: 21 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 621)
Peraturan Menteri Keuangan ini didasari akan
perlunya pengaturan mengenai perluasan pihak
dan mekanisme penjualan surat berharga syariah
negara dengan cara penempatan langsung (private
placement) oleh Pemerintah kepada para investor
dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam
mekanisme pengelolaan APBN dan untuk
memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan
perkembangan hukum di bidang pengelolaan surat
berharga syariah negara.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia ini diatur kewenangan Pemerintah
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untuk menerbitkan SBSN yang dapat dilaksanakan
secara langsung oleh Pemerintah atau melalui
Perusahaan Penerbit SBSN, oleh Menteri c.q.
Direktur Jenderal. Pemerintah dapat melakukan
penjualan SBSN, baik yang diterbitkan secara
langsung
oleh
Pemerintah
atau
melalui
Perusahaan Penerbit SBSN, dengan cara Private
Placement
di
Pasar
Perdana
Domestik,
diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri.
Penjualan SBSN dengan cara Private Placement di
Pasar Perdana Domestik, dilakukan dalam mata
uang rupiah atau valuta asing. Seluruh hasil
penjualan SBSN dengan cara Private Placement,
baik yang diterbitkan secara langsung oleh
Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit
SBSN dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

N. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa
Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau
Klobot, dan Tembakau Iris.
Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
109/PMK.08/2022 (Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021)
Tanggal: 21 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 648)
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa
Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan
Tembakau Iris perlu diubah dan disempurnakan
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di
bidang tarif cukai hasil tembakau. Ketentuan yang
diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan ini
adalah Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret,
Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau
Iris, ketentuan mengenai batasan Jumlah Produksi,
batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram
dan tarif cukai per batang atau gram Hasil
Tembakau buatan dalam negeri tercantum,
danTarif cukai per batang atau gram dan batasan
Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram
untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor.

Penghasilan Bagi Sumber Daya
Manusia Di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 Tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
113/PMK.03/2022 (Perubahan atas Permenkeu RI
Nomor 226/PMK.03/2021)
Tanggal: 5 Juli 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 663)
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
226/PMK.03/2021 belum mengatur kebutuhan
perpanjangan jangka waktu pemberian insentif
pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian
Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam Rangka . Penanganan Pandemi Corona
Virus
Disease
2019
dan
Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19). Dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini diatur ketentuan terkait pembuatan
atau pembetulan/penggantian faktur pajak yang
dibuat oleh pengusaha kena pajak, insentif PPN
ditanggung Pemerintah dan perpanjangan fasilitas
PPh.

P. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak
Terdampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019
Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
114/PMK.03/2022 (Perubahan atas Permenkeu RI
Nomor 3/PMK.03/2022)
Tanggal: 11 Juli 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 664)

O. Pemberian Insentif Pajak Terhadap
Barang yang Diperlukan Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan
Fasilitas
Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia ini diatur mengenai jangka waktu
pemberian insentif pembebasan dari pemungutan
PPh Pasal 22 Impor berlaku sampai dengan tanggal
30 Juni 2022, diperpanjang sampai dengan tanggal
31 Desember 2022. Jangka waktu pemberian
insentif: pengurangan besarnya angsuran PPh
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Pasal 25; dan PPh final ditanggung pemerintah,
diberikan untuk masa pajak Januari 2022 sampai
dengan masa pajak Juni 2022, diperpanjang sampai
dengan masa pajak Desember 2022. Wajib pajak
dapat memanfaatkan insentif pengurangan
besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejak masa pajak
Juli 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan
pemanfaatan insentif pengurangan besarnya
angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak peraturan Menteri ini
berlaku.

Q. Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam
Rangka
Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease
2019
Dampaknya

(Covid-19)

dan

Peraturan:
Permenkeu
RI
Nomor
118/PMK.07/2022
(Perubahan
ketiga
atas
Permenkeu RI Nomor 17/PMK.07/2021)
Tanggal: 20 Juli 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 691)
Percepatan penggantian dana APBN dalam rangka
dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) melalui pemotongan
penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana
bagi hasil diperlukan dalam rangka mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan dampaknya. Melalui Permenkeu
ini, pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau
DBH per Daerah dapat dilakukan terlebih dahulu
tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi.

Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan
A. Kebijakan Penggunaan Rupiah pada
Kegiatan Internasional

meliputi seluruh aspek penggunaan Rupiah pada
kegiatan
internasional
dan
mendukung
perkembangan perekonomian.

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor
24/6/PBI/2022
Tanggal: 27 April 2022
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Terkait
pencapaian tujuan tersebut, kebijakan penggunaan
Rupiah diperlukan guna memastikan Rupiah
digunakan
untuk
mendorong
kegiatan
perekonomian di dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan mengatur penggunaan
Rupiah pada kegiatan transaksi di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan
tersebut telah diatur dalam beberapa PBI sejak
tahun 2001 dan berlaku sampai saat ini, namun
sejalan dengan berkembangya ketentuan tersebut
perlu diperkuat dengan pengaturan norma-norma
prinsip kebijakan penggunaan rupiah pada
kegiatan internasional. Dampak dari kebijakan
pengaturan
penggunaan
Rupiah
tersebut
diharapkan mampu mendukung kestabilan nilai
tukar Rupiah, mendorong pendalaman pasar
keuangan, dan mendorong perbaikan struktur
ekonomi domestik. Kebijakan ini ditujukan guna
membentuk pengaturan yang komprehensif yang

B. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2022
Tanggal: 31 Januari 2022
Penerbitan POJK Kualitas Aset BUS dan UUS
dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap
harmonisasi pengaturan dengan bank umum
konvensional untuk mengurangi potensi arbitrase
peraturan; penyesuaian dengan ketentuan terkini,
antara lain POJK mengenai kewajiban penyediaan
modal minimum bank dan POJK mengenai
pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan
OJK; pengelolaan risiko kredit BUS dan UUS pada
tingkat yang memadai, antara lain atas Aset
Produktif yang diberikan oleh beberapa Bank;
peningkatan kompetisi pasar BUS dan UUS yang
terkait dengan perlindungan asuransi terhadap
agunan yang dapat diperhitungkan sebagai
pengurang Penyisihan Penilaian Kualitas Aset
(PPKA).
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C. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 3/POJK.03/2022

normal. Berdasarkan berbagai pertimbangan
tersebut, kebijakan yang ditetapkan OJK dengan
mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang
Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas
Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 perlu dilanjutkan.

Tanggal: 2 Maret 2022
POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (POJK TKS BPR dan BPRS) merupakan
penyempurnaan atas SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR
tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian
Tingkat
Kesehatan
BPR
dan
POJK
No.20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian
Tingkat Kesehatan BPRS, yang dilatarbelakangi
oleh telah diterbitkannya ketentuan mengenai
penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi
BPR dan BPRS serta sejalan dengan perubahan
paradigma pengaturan menjadi principle-based
dan pengawasan BPR dan BPRS yang bersifat riskbased, yang dalam penerapannya disesuaikan
dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas BPR
dan BPRS.

E. Lembaga
Pengelola
Perkreditan (LPIP)

Informasi

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor Nomor 5/POJK.03/2022
Tanggal: 25 Maret 2022
Kebijakan ini ditujukan dalam rangka mendorong
penyaluran kredit dan inklusi keuangan melalui
pengembangan informasi perkreditan.

F. Perlindungan
Konsumen
dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 6/POJK.07/2022
Tanggal: 14 April 2022

D. Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan
Stabilitas
Pasar
Modal
Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease
2019
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 4/POJK.04/2022 (Perubahan atas POJK
7/POJK.04/2021)
Tanggal: 22 Maret 2022
Pandemi akibat penyebaran corona virus disease
2019 (COVID-19) masih berlanjut dan berdampak
pada perekonomian yang berpotensi memberikan
tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk
di dalamnya kinerja pelaku industri pasar modal.
Meskipun indikator menunjukkan kondisi Pasar
Modal cenderung membaik dibandingkan dengan
awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, namun
situasi dan kondisi pandemi yang tidak dapat
diprediksi akibat kemunculan berbagai varian
baru COVID-19 menimbulkan potensi tekanan
terhadap stabilitas Pasar Modal serta berdampak
pada kinerja pelaku industri. Pelaku industri di
bidang Pasar Modal masih memerlukan waktu
untuk recovery dan menjalankan bisnisnya secara

Ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen di
Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan. Dalam perkembangannya
peraturan
tersebut
perlu
dilakukan
penyempurnaan untuk memperkuat aspek
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat
dan dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai
dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran
dan pemanfaatan produk dan layanan secara
online, perjanjian berbentuk elektronik, serta
terbitnya peraturan dan kebijakan baru di sektor
jasa keuangan perlu didukung dengan penguatan
perlindungan konsumen.

G. Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 7/POJK.05/2022 (Perubahan atas POJK
35/POJK.05/2018)
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Tanggal: 18 Mei 2022
Kebijakan ini ditujukan mengingat semakin
kompleksnya kegiatan perusahaan pembiayaan,
penanganan berbagai permasalahan di perusahaan
pembiayaan memerlukan mitigasi risiko yang
efektif dan efisien dalam rangka memastikan
pemenuhan aspek prudensial. Untuk pemenuhan
aspek prudensial agar menciptakan ekosistem
industri perusahaan pembiayaan yang sehat, perlu
dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai
investasi pembelian saham oleh perusahaan
pembiayaan.

H. TRANSAKSI DI PASAR VALUTA
ASING
Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor
24/7/PBI/2022
Tanggal: 4 Juli 2022
Peraturan ini diterbitkan dalam rangka merespons
terhadap perkembangan ekonomi global terutama
perkembangan perekonomian digital dan transaksi
cross-border,
upaya
untuk
meningkatkan
transaksi derivatif, dan perlunya restrukturisasi
ketentuan-ketentuan di pasar valuta asing yang
bersifat parsial menjadi ketentuan yang
terintegrasi dan berbasis prinsip (principal-based).
Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi di
Pasar Valuta Asing mengintegrasikan 3 ketentuan
di pasar valuta asing yaitu PBI tentang Transaksi
Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan
Pihak Domestik, PBI tentang Transaksi Valuta
Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak
Asing, dan PBI tentang Transaksi Domestic NonDeliverble Forward.

I. Transaksi Domestic Non-Deliverable
Forward
Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Nomor 24/11/PADG/2022
Tanggal: 4 Juli 2022
Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
diperlukan pendalaman pasar valuta asing di
Indonesia melalui pengembangan jenis-jenis
transaksi valuta asing salah satunya Transaksi
Domestic Non-Deliverable Forward
(DNDF).

Dengan terbitnya PBI No. 24/7/PBI tentang
Transaksi di Pasar Valuta Asing yang sudah
mengintegrasikan beberapa ketentuan di pasar
valuta asing termasuk PBI tentang Transaksi
DNDF, maka diperlukan pedoman pelaksanaan
dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan
Gubernur (PADG) untuk transaksi DNDF
Transaksi DNDF sebagai salah satu alternatif
lindung nilai bagi pelaku transaksi di pasar valuta
asing harus dilakukan dengan memperhatikan
manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian
sehingga
diperlukan
adanya
peraturan
pelaksanaan yang mengatur mengenai Transaksi
DNDF. Peraturan ini mengatur antara lain
mengenai
penggunaan
kontrak
dalam
bertransaksi,
underlying
transaksi,
dan
penyelesaian transaksi.

J. Peraturan Pelaksanaan Insentif Bagi
Bank Yang Memberikan Penyediaan
Dana Untuk Kegiatan Ekonomi
Tertentu Dan Inklusif (Perubahan
Pada Insentif)
Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Nomor 24/12/PADG/2022 (Perubahan atas
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
24/4/PADG/2022)
Tanggal: 20 Juli 2022
Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi
nasional,
Bank
Indonesia
telah
mengimplementasikan kebijakan insentif bagi
Bank yang memberikan penyediaan dana untuk
kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Dalam
perkembangannya, seiring dengan penguatan
bauran kebijakan Bank Indonesia untuk
menghadapi tekanan eksternal maka diperlukan
penguatan kebijakan insentif untuk mendorong
peranan perbankan dalam pembiayaan kepada
sektor prioritas. Penguatan kebijakan dimaksud
dituangkan dalam perubahan atas Peraturan
Anggota
Dewan
Gubernur
Nomor
24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan
Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan
Inklusif perlu diubah.
Dalam PADG ini, perubahan insentif terdapat
perluasan sektor prioritas dari 38 sektor menjadi 46
sektor, yang dikelompokkan menjadi kelompok
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sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap
tekanan ekonomi; kelompok sektor prioritas yang
menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi; dan
kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang
pemulihan ekonomi

K. Peraturan Pelaksanaan Transaksi Di
Pasar Valuta Asing Berdasarkan
Prinsip Syariah
Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Nomor 24/13/PADG/2022
Tanggal: 20 Juli 2022
Untuk mencapai pasar uang yang likuid, efisien,
transparan dan berintegritas sehingga dapat
mendukung kegiatan ekonomi nasional, Bank
Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan
di pasar valuta asing melalui penerbitan Peraturan
Bank Indonesia (PBI) No. 24/7/PBI/2022 tentang
Transaksi di Pasar Valuta Asing.
Sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan
pengaturan
dimaksud,
Bank
Indonesia
menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PBI No.
24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta
Asing yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur
(PADG) No.24/13/PADG/2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing
Berdasarkan Prinsip Syariah.
PADG ini mengatur mengenai transaksi di pasar
valuta asing berdasarkan prinsip syariah terhadap
rupiah antara BUS/UUS dengan pelaku transaksi di
pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah
yang antara lain mengatur mengenai penggunaan
forward agreement dalam bertransaksi, jenis
transaksi, underlying transaksi, dan penyelesaian
transaksi. PADG ini menjadi panduan bagi para
pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan
prinsip syariah dalam melakukan transaksi valuta
asing.

L. Layanan
Pendanaan
Bersama
Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 10/POJK.05/2022

menyempurnakan
pengaturan
terhadap
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.05/ 2016 tentang Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK
77/2016 yang mengatur industri layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi perlu
diganti dengan peraturan baru yang dapat
mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui
peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas
Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi
pengawasan, kebutuhan industri agar dapat
berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta
kebutuhan konsumen atas perlindungan yang
lebih optimal dapat diakomodasi.

M. Penyelenggaraan Teknologi Informasi
Oleh Bank Umum
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 11/POJK.03/2022
Tanggal: 14 April 2022
Berdasarkan Cetak Biru Transformasi Digital
Perbankan yang memberikan gambaran mengenai
arah kebijakan OJK dalam mendorong percepatan
transformasi
digital
perbankan
Indonesia,
dibutuhkan penyempurnaan pengaturan yang
mencakup aspek data, teknologi, manajemen risiko,
kolaborasi, dan tatanan institusi. Untuk
mendukung hal tersebut, OJK melakukan revolusi
pengaturan yang diharapkan dapat lebih
meningkatkan ketahanan dan kematangan
operasional bank umum dalam seluruh aspek
penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) melalui
penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan
Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
POJK ini mengatur mengenai seluruh aspek dalam
penyelenggaraan TI oleh bank, yang mencakup
tata kelola, arsitektur dan rencana strategis,
penerapan manajemen risiko, ketahanan dan
keamanan siber, penggunaan pihak penyedia jasa
TI dalam penyelenggaraan TI, penempatan sistem
elektronik dan pemrosesan transaksi, pengelolaan
data dan pelindungan data pribadi, penyediaan jasa
TI oleh bank, pengendalian dan audit intern,
pelaporan, penilaian tingkat maturitas digital.

Tanggal: 14 April 2022
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan
untuk
mendukung
pertumbuhan
dan
perkembangan usaha lembaga jasa keuangan
berbasis
teknologi
informasi
dan
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