No ISSN: 2337-6309
Sektor Perpajakan dalam
UU Cipta Kerja: Perubahan
Komprehensif Untuk
Kemudahan Berusaha

Mengupas Konsekuensi
Status Barang Kena Pajak
pada Komoditi Batu Bara

Edisi II/2021

Vitamin Kala Pandemi:
Omnibus Law
Meningkatkan Ekonomi
dan Investasi

Diterbitkan oleh:
Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI
Penanggung Jawab:
Ayu Sukorini
Dewan Redaksi:
Syahrir Ika, Hidayat Amir, Endang Larasati,
Agunan P. Samosir, Adelia Surya Pratiwi
Tim Redaksi:
Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Fatima Medina
Septiyanti, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty,
Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini, Praptono
Djunedi, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha
Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan
Susanto, Patria Yoga Asmara, Mohamad Nasir

Warta Fiskal dapat diunduh
melalui website
fiskal.kemenkeu.go.id

Desain Grafis:
Mochammad Bentar Prakoso
Sekretariat:
Anggi Pratiwi, Lutfi Nursela Feninsa

atau silahkan pindai QRcode
dibawah ini:

Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang
fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan
tertulis.Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.
Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id
Warta Fiskal

2

Editorial

Di Balik UU Ciptaker
Syahrir Ika1

T

ahun 2020, Pemerintah
Indonesia membuat
sebuah terobosan besar
di bidang ketenagakerjaan.
Pertama kali dalam sejarah,
Indonesia melakukan
terobosan hukum, dengan
disahkannya UU sapujagat
(Omnibus Law) di bidang
ketenagakerjaan, yaitu UU No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Ciptaker) dan berbagai
produk hukum turunannya
yang menjadi kewenangan di
sejumlah Kementerian dan
Lembaga.
Beberapa lembaga
internasional seperti Bank
Dunia juga menyatakan
dukungannya melalui
berbagai pernyataan
publik. Tidak berlebihan
untuk mengatakan bahwa

UU Ciptaker merupakan
reformasi daya saing
terbesar dan terkomprehensif
dalam sejarah Indonesia.
Partanyaannya, mengapa bisa
dikatakan demikian? Itulah
yang dimaksud dengan topik
tajuk ini, yang kami beri judul
“Di balik UU Cipta Kerja”,
bahwa ada hal penting yang
perlu diketahui publik, apa
sesungguhnya misi di balik
UU ini.
Bila diambil beberapa
keywords dalam UU Cipta
Kerja, maka kita akan
menemukan kata-kata seperti
investasi, perizinan, riset
dan inovasi, sumber daya
manusia, UMKM, pengelola
investasi, program prioritas,
kemudahan berusaha, KEK
(Kawasan Ekonomi Khusus),

tatakelola pemerintahan,
manajemen tanah, serta
penegakan dan perlindungan
hukum. Ke-10 kata inilah yang
menjadi kata kunci dan objek
yang direformasi agar lebih
baik lagi. Namun, mengubah
salah satunya, akan
mempengaruhi pengaturan
yang ada di undang-undang
sektoral, sehingga bila
menggunakan pola lama
penyusunan undang-undang,
maka harus dirancang satu
persatu, dan hal itu tentu
membutuhkan waktu lama,
bisa lebih dari 10 tahun.
Kelemahan Indonesia selama
ini, merancang sebuah UU
hingga disetujui DPR RI dan
disahkan dalam lembaran
negara, butuh waktu
sangat lama. Bila satu RUU

Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal
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membutuhkan waktu 2 (dua)
tahun, sederhananya bila
ada 10 RUU maka butuh
waktu 20 tahun baru tuntas
semua. Bila kita ikuti pola
perancangan undang-undang
secara konvensional ini,
maka laju pembangunan
Indonesia tidak akan mampu
mengejar kecepatan yang
dicapai bangsa lain. Itu
artinya, daya saing Indoensia
semakin lemah. Bangsa
ini tidak akan cepat maju
kalau pertumbuhannya terus
menerus mengandalkan
konsumsi sebagai sokoguru
atau penopangnya,
karena tidak menyentuh
produktivitas. Karena itu,
Indonesia sudah harus secara
bertahap mulai melakukan
shifting dari konsumsi ke
investasi, dan dari situ
kemudian akan mendorong
ekspor. Produktivitas itu
ibarat “vitamin” yang
membuat imunitas ekonomi
kuat. Kalau imunitas ini
terus menerus dikuras
untuk memasok kebutuhan
kelompok masyarakat yang
tidak poduktif, maka daya
imun ekonomi makin lama
makin lemah, mudah diserang
penyakit, bahkan penyakit
ringan sekali pun.
Karena itu, sudah saatnya
Indonesia perlu memiliki
omnibus law. Kata omnibus
berasal dari bahasa Belanda,
yang artinya “untuk semua”.
Sehingga, sekali dayung
(rancang satu UU), semua
pulau (permasalahan terkait
dengan UU lain) terlewati.
Di Amerika Serikat, omnibus
law sudah kerap kali dipakai
sebagai UU lintas sektor.
Omnibus law di sana dikenal
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dengan nama “omnibus bill”.
Ketika merancang UU
Omnibus Law Cipta Kerja
ini, pemerintah sudah
memperkirakan sedikitnya
ada 74 UU yang terdampak,
yang mengindikasikan ada
banyak tumpang tindih UU
di Indonesia. Pengaturanpengaturan tertentu di UU
yang terdampak ini diperbaiki
dan dimasukan dalam satu
“bus” untuk dijalankan
sehingga UU ini dinamakan
omnibus law. Banyaknya UU
yang tumpang tindih inilah
yang coba diselesaikan lewat
omnibus law. Salah satunya,
dan yang pertama kali di
Indonesia adalah omnibus law
di sektor ketenagakerjaan.
Kembali ke pertanyaan di
atas, apa yang ada di balik
UU Cipta Kerja? Setidaknya
ada 5 (lima) misi di
baliknya. Pertama adalah
misi peningkatan investasi.
Kedua, misi peningkatan
penciptaan lapangan kerja.
Ketiga, misi peningkatan
produktivitas kerja. Keempat,
misi peningkatan kompetensi.
Terakhir, misi peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan
daya saing Indonesia. Negara
yang ekonominya di-drive
dari pertumbuhan investasi
yang besar, terutama dari
foreign direct investment
(FDI), umumnya menjadi
negara yang sangat produktif.
Investasi yang besar
membuat sektor riil bergerak
dan tumbuh lebih cepat.
FDI biasanya masuk ke
suatu negara dalam satu
paket dengan teknologi dan
pengetahuan (knowledge).
Kedua hal inilah yang mampu

menciptakan nilai tambah
ekonomi yang lebih tinggi.
Produk-produk inovasi yang
dihasilkan dari hasil-hasil
riset dan inovasi dan dikelola
oleh SDM yang profesional,
menjadi faktor kunci
peningkatan produktivitas.
SDM dihargai kompetensinya,
bukan jam kerjanya. SDM
dihargai kontribusinya,
bukan kehadirannya. SDM
dihargai inovasinya, bukan
keterlibatannya. Produksi
yang meningkat dengan
kualitas yang lebih baik serta
volume ekspor yang makin
besar, akan meningkatkan
daya saing Indonesia.
Kita belum bisa bangga
menjadi bangsa dengan
PDB nominal Indonesia di
peringkat 16 dunia, tetapi
daya saing di peringkat 50
dunia dan PDB nominal per
kapita di peringkat 120 dunia.
Persoalannya tidak hanya di
satu sektor pembangunan,
tetapi di semua sektor yang
saling terkait. Di balik UU
Cipta Kerja, semua indeks
di atas harus berkorelasi
positif, saling mendukung dan
mengalami perbaikan kualitas.
Visi Indonesia tahun 2045
semakin dekat. Indonesia
ingin menaruh posisinya
setidaknya di 10 besar dunia
dalam berbagai ukuran
kemajuan negara. Inilah
yang mau kita perjuangkan
bersama. Namun, masih
ada satu faktor yang bisa
membuat semua cita-cita
itu terwujud. Yaitu, strong
commitment and leadership.
Demikian, editorial.
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Build Back Better, More Competitive
Adelia Surya Pratiwi2

P

andemi COVID-19 mendisrupsi jalan
pembangunan Indonesia yang semula sudah
baik. Sebagaimana dilansir oleh OECD dalam
2020 Indonesia Economic Survey, negara kita
memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabil
dibandingkan negara OECD secara rata-rata. Pada
tahun 2019, menurut standar Bank Dunia status
Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah juga
berada di Upper Middle Income Economies (negara
berpendapatan menengah atas). Karena pandemi,
proses Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi
negara maju pada 2045 mengalami perlambatan.

Namun, hal ini tidak menghalangi
Indonesia untuk terus meletakkan
batu komitmen untuk membangun
lebih baik “build back better”
dengan reformasi ekonomi untuk
menyejahterakan masyarakat.
Tahun 2019 atau pada awal
pemerintahan Presiden Joko Widodo
kedua, kita sering mendengar
mengenai “Indonesia Maju”. Frasa
ini bukan merupakan slogan semata,

Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik pada Badan Kebijakan Fiskal
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melainkan pernyataan
visi yang berbasis bukti.
Bukti paling mendasar
mengapa Indonesia perlu
mengakselerasi upaya
peningkatan ekonomi adalah
ruang kemajuan ekonomi
Indonesia semakin kecil. Hal
ini salah satunya tercermin
dari semakin kecilnya celah
atau gap antara output
atau PDB aktual Indonesia
dibandingkan dengan PDB
potensialnya3. Sebelum
adanya pandemi COVID-19,
di tahun 2018 misalnya, PDB
potensial Indonesia bahkan
berada pada level 5,1% (yoy)
lebih rendah dari PDB aktual
sebesar 5,2% yoy (KEM PPKF
2019). Kondisi ini bahkan
mencerminkan output gap
positif dimana PDB potensial
berada di bawah output
aktual4.
Merespons ruang yang
semakin kecil bahkan negatif
di tahun 2018, Pemerintah
akan fokus meningkatkan
daya saing. Tujuannya adalah
agar sisi penawaran (supply
side economy) meningkat
sehingga mendorong potensi
ekonomi yang lebih tinggi.
Tanpa peningkatan sisi
penawaran, peningkatan
ekonomi hanya akan berujung
pada kondisi kelebihan
permintaan masyarakat
yang akan memicu inflasi.
Peningkatan daya saing
adalah kunci meningkatkan
supply side economy
ini. Dengan peningkatan
daya saing, akan tercipta
perekonomian Indonesia
yang berkualitas yang
dapat mengurangi tingkat
kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan masyarakat.
3

Area Perbaikan Daya Saing
Indonesia
Daya saing Indonesia
dapat dilihat dari banyak
indikator seperti Global
Competitiveness Index
(GCI) milik World Economic
Forum (WEF). GCI dibentuk
dengan basis metodologi
berupa pengintegrasian
antara statistik terkini dari
lembaga internasional dan
survei yang dilakukan kepada
para eksekutif di berbagai
negara di dunia. Terdapat
12 aspek yang menentukan
daya saing suatu negara
berdasarkan metode GCI.
Sebelum pandemi COVID-19,
analisis peta GCI Indonesia
menunjukkan bahwa
Indonesia paling tidak harus
mendorong 6 pilar utama,
yaitu infrastruktur, adopsi
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), kesehatan,
keahlian, sistem keuangan,
dan kemampuan inovasi.
Keenam pilar ini perlu
ditingkatkan agar Indonesia
paling tidak setara dengan
negara dengan pendapatan
per kapita lebih tinggi di
kawasan regional yaitu
Malaysia dan Korea
Selatan. Adapun untuk 6
pilar lain pada GCI (yaitu
aspek institusi, stabilitas
makroekonomi, pasar barang,
pasar tenaga kerja, ukuran
pasar, serta dinamika bisnis)
Indonesia memiliki skor relatif
baik dibandingkan kedua
negara tersebut.
Menurut WEF, terkait pilar
infrastruktur, Indonesia
perlu melakukan penguatan
kebijakan infrastruktur baik
ekonomi maupun sosial.

Terkait infrastruktur ekonomi,
Indonesia perlu meningkatkan
aspek reliabilitas infrastruktur
seperti kualitas jalan,
densitas rel kereta api,
serta konektivitas ke global
shipping network. Selain
itu, infrastruktur sosial
perlu ditingkatkan dengan
mengakselerasi tingkat
elektrifikasi dan tingkat
populasi yang memiliki
akses air bersih. Pada aspek
adopsi TIK, Indonesia perlu
meningkatkan kualitas
koneksi internet khususnya
fixed-broadband internet serta
pengguna internet itu sendiri.
Pada pilar terkait SDM seperti
kesehatan dan keahlian, fokus
kebijakan yang disarankan
adalah meningkatkan angka
harapan hidup yang secara
tidak langsung mencerminkan
keberhasilan sistem dan
pelayanan kesehatan serta
pembangunan sosial ekonomi
(di samping faktor kondisi
kesehatan, pola makan, gaya
hidup, psikis, dan faktor
lingkungan), meningkatkan
rata-rata lama sekolah
serta harapan lama sekolah.
Sedangkan pada aspek sistem
keuangan, Indonesia perlu
meningkatkan kontribusi
masyarakat pada sistem
keuangan yaitu perbankan,
asuransi dan pasar modal
serta meningkatkan akses
pembiayaan bagi UMKM. Pada
aspek terakhir yaitu inovasi,
Indonesia perlu meningkatkan
jumlah penemuan dan paten,
publikasi ilmiah, belanja
R&D, dan kualitas lembaga
penelitian.
Sedangkan pada pilar
institusi, ruang perbaikannya

Output optimal dalam jangka menengah yang dipercaya sustainable tanpa adanya shock dan tekanan inflasi

Laporan akhir “Estimasi Output Gap Indonesia” oleh Damhuri Nasution dan Anton Hendranata,
Badan Kebijakan Fiskal, 10 Desember 2014
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terletak pada kualitas sektor
publik dan fungsi hukum
(kualitas administrasi
pertanahan, efisiensi regulasi
Pemerintah, efisiensi kerangka
hukum), serta transparansi
(pemberantasan korupsi).
Selanjutnya, pemerintah
perlu menghilangkan
hambatan non-tarif seperti
standarisasi dan kewajiban
labeling produk, tarif yang
relatif tinggi dan kompleks,
proses kepengurusan
kepabeanan yang belum
efisien, liberalisasi sektor
jasa khususnya sektor jasa
keuangan, telekomunikasi,
retail, transportasi, dan
jasa professional untuk
meningkatkan pilar pasar
barang. Pemenuhan hak
dasar pekerja, penentuan
upah, penyelarasan peraturan
outsourcing, serta partisipasi
pekerja wanita juga diperlukan
untuk meng-address aspek
pilar tenaga kerja.
Pilar stabilitas makroekonomi
yang perlu didorong adalah
peringkat debt dynamic
Indonesia yang saat ini relatif
rendah. Hal tersebut karena
skor sub-pilar debt dynamics
didasarkan pada perubahan
tingkat utang publik 20182017 yang ditimbang dengan
posisi rating. Posisi rating
Indonesia berada dalam
kategori “investment grade 2”
di mana nilai skor maksimal
yang bisa diperoleh adalah
80. Dengan demikian, skor
dan peringkat Indonesia
dalam pilar ini akan membaik
jika posisi rating terus
meningkat. Beberapa poin
struktural dari lembaga rating
untuk meningkatkan rating
Indonesia adalah defisit

Warta Fiskal
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APBN dan utang publik
terus terkendali, peningkatan
pendapatan per kapita dan
perbaikan posisi eksternal
antara lain dengan mendorong
ekspor dan investasi.
Desain UU Ciptaker dan
Progress-nya
Untuk meng-address gap daya
saing dan mengakselerasi
perkembangan yang ada,
diperlukan penyesuaian
berbagai kebijakan berikut
peraturan perundangundangan yang menaunginya.
Untuk itu, Pemerintah pada
tahun 2020 melakukan
terobosan melalui UndangUndang nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja
(UU Ciptaker). UU Ciptaker
dan turunannya merupakan
reformasi yang penting
karena merupakan reformasi
di berbagai bidang dalam
waktu bersamaan. Beberapa
Lembaga internasional seperti
bank Dunia juga menyatakan
dukungannya melalui berbagai
pernyataan publik untuk
mendukung pelaksanaan UU
Ciptaker yang dapat dikatakan
reformasi daya saing terbesar
dan terkomprehensif dalam
sejarah. Terdapat
10 klaster utama yang
menjadi fokus kebijakan, yaitu
(i) pengembangan investasi
dan simplifikasi perizinan, (ii)
dukungan riset dan inovasi,
(iii) sumber daya manusia,
(iv) pemberdayaan UMKM, (v)
Lembaga Pengelola Investasi
(LPI) dan program prioritas
nasional, (vi) kemudahan
berusaha, (vii) Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), (viii)

administrasi pemerintah, (ix)
manajemen tanah, dan (x)
penegakan dan perlindungan
hukum.
Untuk mengembangkan
investasi dan simplifikasi
perizinan yang merupakan
kluster pertama, UU Ciptaker
akan menyederhanakan
perizinan khususnya berkaitan
dengan kegiatan usaha,
Menyusun daftar prioritas
untuk investasi, serta
melakukan harmonisasi atas
regulasi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
daerah. Deretan upaya ini,
khususnya mengenai daftar
prioritas investasi, merupakan
perkembangan yang sangat
positif bagi iklim investasi
karena dengan demikian
mengubah paradigma lama
yaitu Daftar Negatif Investasi
(DNI) menjadi paradigma
baru melalui Daftar Positif
Investasi (DPI).
Selanjutnya, klaster dukungan
riset dan inovasi dilakukan
dengan penugasan BUMN
dan sektor swasta untuk
meningkatkan upaya
riset dan pengembangan
(Research and Development/
R&D) serta kebijakan
perdagangan internasional
yang berpihak pada inovasi,
sedangkan klaster SDM
diperkuat dengan kebijakan
Upah Minimum Regional
(UMR) yang berdasarkan
pertumbuhan ekonomi daerah
serta penyediaan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
JKP berfungsi melindungi
pekerja yang terdampak
pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan merupakan
program perlindungan sosial

Fokus
baru. Beberapa kebijakan
terkait SDM lainnya mengarah
kepada kebijakan yang
mendukung fleksibilitas
sehingga membuat pasar
tenaga kerja Indonesia
semakin market-friendly
dan kompetitif sebagaimana
rekomendasi Organisasi Buruh
Internasional (International
Labor Organization/ILO)
seperti terkait rekrutmen TKA,
outsourcing, dan simplifikasi
kebijakan SDM sehingga
mampu mengakomodir
kebutuhan pemberi kerja.

Sebagai unit usaha
terbesar di Indonesia yang
menyumbang 96,9% total
tenaga kerja, 99,9% total
lapangan kerja, 60,5%
PDB nasional (Kemenkop
UKM, 2019), UU Ciptaker
mendorong pemberdayaan
UMKM melalui kebijakan
kemudahan registrasi usaha,
mendorong kerjasama dengan
UMKM melalui penyediaan
insentif pendanaan dengan
mengizinkan penggunaan
usaha sebagai jainan
pendanaan. Sementara itu, di

kluster berikutnya, Sovereign
Wealth Fund (SWF) Indonesia
terkait investasi yaitu
Lembaga Pengelola Investasi
(LPI) dibentuk dalam rangka
mengelola aset negara. Selain
itu, obligasi daerah akan
didorong untuk membiayai
kebutuhan infrastruktur
daerah dengan persetujuan
dari Menteri Keuangan.
Selanjutnya, dalam kaitannya
dengan kemudahan berusaha
serta KEK, UU Ciptaker akan
mengeliminasi aturan modal
minimal untuk memudahkan

Tabel 1. Perkembangan Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Sumber: Kemenko Perekonomian
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perusahaan untuk go public,
penyediaan visa kunjungan
untuk keperluan pra-investasi,
melaksanakan reformasi
perpajakan, serta penambahan
aktivitas dan insentif pada
KEK non-industrial. 3 klaster
terkait institusi akan fokus
pada pemberlakuan standar
pelayanan pemerintah,
digitalisasi pelayanan publik,
akselerasi pengadaan tanah
untuk keperluan publik,
penyediaan tanah untuk
Proyek Strategis Nasional
(PSN), pembentukan bank
tanah untuk pengadaan tanah
secara efisien, serta sanksi
pidana dan administrasi
untuk pelanggaran terkait
kesehatan, keamanan, dan
lingkungan.
Terlihat hubungan yang
sangat erat antara diagnosa
area pengembangan daya
saing berdasarkan laporan
GCI WEF Indonesia dan UU
Ciptaker yang menunjukkan
adanya potensi bahwa
reformasi akan berbuah
positif sehingga kita perlu
mengawal implementasinya.
Sampai dengan 16 Juli
2021, terdapat lebih dari
50 peraturan pemerintah
yang telah terbit untuk
melaksanakan mandat UU
Ciptaker dalam berbagai
kluster.

Warta Fiskal
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Dukungan Fiskal untuk
Peningkatan
Kebijakan fiskal adalah
bagian dari kebijakan yang
mendukung outcome UU
Ciptaker. Untuk perizinan,
dukungan fiskal seperti
kebijakan fasilitas perpajakan
diberikan untuk mendukung
berbagai tujuan UU Ciptaker
seperti investasi (fasilitas
untuk 245 bidang usaha pada
DPI, kemudahan integrasi
melalui integrasi pemberian
insentif melalui Online
Single Submission/OSS),
meningkatkan kemudahan
berusaha dan minat investasi
pada KEK melalui pemberian
insentif perpajakan baik PPh,
PPN dan PPnBM, Bea dan
Cukai serta pajak daerah,
serta pembentukan LPI
(aturan PMN, tata kelola dan
manajemen telah diterbitkan,
dalam proses mekanisme
pajak LPI).
Tahun 2020 adalah waktu
yang sangat menantang bagi
Indonesia dalam mencapai
tujuan terkait peningkatan
daya saingnya. Kendati
demikian, komitmen Indonesia
tidak surut untuk terus
melaksanakan pekerjaan
rumah besar ini. Menurut
laporan GCI edisi spesial
2020, WEF menyatakan

Indonesia secara agregat
masih berada di level
rendah yaitu persentil ke
7 dengan skor 55,3 dari
100 dari total 37 negara
yang diobservasi untuk 11
indikator yang mengases
economic transformation
readiness. Meskipun
masih lebih baik dari sisi
persentil dibandingkan
emerging economies lain
yang diobservasi seperti
Brazil, Afrika Selatan, Turki,
Indonesia masih perlu
meningkatkan performanya.
Beberapa indicator dimana
Indonesia lebih baik dari
rata-rata adalah kesiapan
infrastruktur, kebijakan
kompetisi dan anti-trust,
serta investasi untuk
inovasi. Melihat komitmen
Pemerintah dalam Rancangan
APBN 2022 misalnya, hal
ini bukan merupakan suatu
keniscayaan, terdapat harapan
bahwa Indonesia mampu build
back better dan kembali ontrack meningkatkan kualitas
pertumbuhan ekonominya.
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Vitamin Kala Pandemi:
Omnibus Law Meningkatkan
Ekonomi dan Investasi
Bramantya Saputro5

P

ada tanggal 5 Oktober
2020, DPR telah
menyetujui UU Cipta
Kerja atau dikenal dengan
“Omnibus Law“. Selanjutnya,
pada tanggal 2 November
2020, Presiden Joko Widodo
secara resmi memberlakukan
undang-undang tersebut.
Namun sebagaimana
diketahui, meskipun undangundang tersebut telah

diundangkan, bagian-bagian
tertentu dari undang-undang
tersebut akan mulai berlaku
hanya setelah peraturan
pelaksana atau peraturan
turunan yang relevan telah
diundangkan.
Tujuan utama dibuatnya UU
Cipta Kerja adalah untuk
merangsang investasi dari
dalam dan luar negeri.

Sehingga nantinya dapat
menciptakan lapangan
kerja baru dan merangsang
perekonomian antara lain
dengan menyederhanakan
proses perizinan dan
menyelaraskan berbagai
peraturan perundangundangan, dan membuat
keputusan kebijakan lebih
cepat bagi pemerintah
pusat untuk merespon

Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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perubahan atau tantangan
global. Omnibus law pada
dasarnya mengubah banyak
peraturan pemerintah untuk
memperkuat ekonomi dengan
meningkatkan daya saing,
menciptakan lapangan
kerja, dan memberikan
kemudahan berbisnis di
Indonesia. Sebagaimana
diketahui, indeks Ease of
Doing Business Bank Dunia
2021 menempatkan Indonesia
di peringkat 70 dari 190
negara. Meskipun keinginan
Presiden Joko Widodo
agar Indonesia mencapai
peringkat 40 pada tahun
2020 belum terpenuhi, sudah
ada peningkatan signifikan
dalam penyederhanaan proses
bisnis untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui
omnibus law ini, yang mana
telah membawa lebih banyak
peluang bagi perusahaan
multinasional yang beroperasi
atau yang mempertimbangkan
untuk berinvestasi di
Indonesia.
Berikut di bawah ini akan
coba diuraikan secara ringkas
mengenai maksud dari
omnibus law, pelaksanaannya
sampai dengan saat ini,
beserta dampaknya terhadap
perokonomian dan investasi.
Mengubah Daftar Investasi
Negatif menjadi Positif
Menindaklanjuti omnibus
law yang telah ditetapkan,
Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden No.10
Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal,
pada 2 Februari 2021.
Peraturan ini merupakan

Warta Fiskal
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peraturan pengganti yang
sudah lama ditunggu-tunggu
atas “daftar negatif” investasi
berdasarkan Peraturan
Presiden No.44 Tahun 2016
sebelumnya. Perpres 10/2021
mengubah daftar negatif
investasi Indonesia saat
ini menjadi daftar investasi
positif.
Terutama dalam situasi
ekonomi saat ini sebagai
akibat pandemi COVID-19,
menarik lebih banyak
investasi asing merupakan
prioritas tinggi untuk
membantu mendorong
pertumbuhan dan pemulihan
ekonomi. Selaras dengan
tujuan tersebut, guna
mendukung pendekatan daftar
prioritas bisnis, Perpres No.
10/2021 memberikan daftar
kegiatan usaha yang lebih
longgar bagi investor asing,
menjadikannya “rebranding”
konsep dari pendekatan daftar
investasi negatif menjadi
positif.
Perizinan Usaha Semakin
Sederhana
Di masa lalu, setiap bisnis
di Indonesia memerlukan
satu atau lebih izin untuk
beroperasi, dan harus
diperpanjang setelah jangka
waktu tertentu. Proses ini
melintasi berbagai lembaga
pemerintah di daerah dan
di pusat, menjadikannya
sistem berlapis-lapis. Oleh
karena itu, sulit bagi investor
untuk mengetahui izin usaha
apa yang harus diperoleh,
di mana mendapatkannya,
dalam urutan keberapa
harus diajukan, dan berapa

lama izin-izin tersebut akan
diperoleh. Proses perizinan
ini membuat kepastian usaha
menjadi tidak jelas dan
meningkatkan risiko usaha.
Dengan adanya omnibus law,
proses untuk mendapatkan
izin usaha kini jauh lebih
mudah. Hal ini terjadi dengan
penyederhanaan peraturan
yang ada di Indonesia
dengan menggabungkan
atau menghapus banyak izin
usaha. Kini investor asing
akan dapat memperoleh
izin usaha melalui sistem
Online Single Submission
(OSS), sehingga tidak perlu
melalui beberapa kementerian
atau lembaga pemerintah
lainnya. Omnibus law juga
akan memperkenalkan
pendekatan berbasis risiko
sistem, membagi bisnis ke
dalam kategori risiko rendah,
menengah, dan tinggi.
Bisnis berisiko rendah hanya
memerlukan nomor registrasi,
sementara bisnis berisiko
menengah memerlukan
sertifikasi standar, dan hanya
bisnis berisiko tinggi yang
masih memerlukan izin usaha
lengkap.
Melonggarkan Pembatasan
Investasi Asing
Dengan memberlakukan
omnibus law, Pemerintah
telah membuka sebagian
besar sektor ekonomi
untuk 100 persen investasi
asing. Semua lini bisnis
terbuka untuk investasi
langsung, kecuali yang
ditetapkan sebagai tertutup
untuk investasi atau
yang merupakan kegiatan

Fokus
yang dicadangkan untuk
pemerintah pusat. Artinya,
meskipun sebagian besar
bisnis terbuka penuh, yang
dilakukan oleh Pemerintah
Pusat masih tertutup bagi
investasi asing. Kini, daftar
investasi positif mengatur
lini bisnis mana yang terbuka
atau terbatas bagi investor
asing. Daftar investasi
positif menandai perubahan
mendasar dalam pendekatan
dari sikap negatif dan
terbatas menjadi sikap positif
yang diizinkan. Selengkapnya
digambarkan di Gambar 1.

miliar sekarang berlaku, yang
mana 25 persen di antaranya
harus dibayar pada saat
pendirian. Klinik medis khusus
yang menyediakan layanan
seperti perawatan, rehabilitasi,
dan kegiatan gigi kini dibuka
untuk 100 persen kepemilikan
asing, naik dari 67 persen
(Klinik dan rumah sakit biasa
tetap 100 persen tertutup
untuk FDI). Sektor grosir dan
distribusi sekarang terbuka
untuk 100 persen kepemilikan
asing. Perusahaan
pembangkit listrik mandiri
kini bisa 100 persen dimiliki

Gambar 1. New Investment List sesuai Perpres No. 10/2021

dengan dua puluh kegiatan
usaha yang sebelumnya
diatur dalam PP No. 44/2016:
a. budidaya dan industri
narkotika golongan 1;
b. segala bentuk kegiatan
perjudian dan/atau kasino;
c. penangkapan ikan
untuk spesies yang
tercantum dalam
Appendix I Convention
on International Trade
in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora
(CITES);
d. pemanfaatan atau
pemanenan karang dan
batu laut sebagai bahan
bangunan/kalsium,
akuarium, dan souvenir
(berlaku untuk karang
hidup dan mati);
e. industri senjata kimia; dan
f.

Sumber: Hebber Smith Freehills, Maret 2021

Terdapat beberapa poin
penting dari daftar investasi
positif ini. Sektor farmasi,
termasuk manufaktur dan
grosir dan distribusi, kini
terbuka untuk 100 persen
kepemilikan asing, naik
dari 85 persen. Bisnis
e-commerce kini bisa 100
persen dimiliki asing, tanpa
perlu menyuntikkan dana
yang sebelumnya dibutuhkan
Rp100 miliar (sekitar USD7
juta); hanya suntikan Rp10

asing untuk pembangkit listrik
dengan kapasitas pembangkit
hingga 10 megawatt dan
maksimal 95 persen untuk
pembangkit listrik dengan
kapasitas 10 megawatt atau
lebih. Sektor perkebunan dan
sektor pertanian kini juga
100 persen terbuka untuk
kepemilikan asing.
Saat ini, hanya ada enam
kegiatan usaha yang ditutup
untuk investasi dibandingkan

industri bahan kimia dan
industri bahan perusak
ozon.

Sementara itu, kegiatan
usaha yang hanya dapat
dilakukan oleh Pemerintah
Pusat adalah kegiatan yang
bersifat pelayanan publik atau
dalam rangka pertahanan
dan keamanan yang bersifat
strategis dan tidak dapat
dilakukan oleh pihak lain.
Selain kegiatan yang dibatasi
di atas, Perpres No. 10/2021
mengklasifikasikan kegiatan
usaha yang terbuka untuk
investasi umum ke dalam
empat kategori:
1. Kegiatan bisnis prioritas
Jumlah sektor bisnis
yang dibatasi untuk
investor asing berkurang
sebesar 60 persen
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dan dimunculkan 245
sektor prioritas yang
memenuhi syarat untuk
mendapatkan insentif.
Bisnis di sektor prioritas
ini harus padat karya
dan modal, berorientasi
pada penelitian dan
pengembangan, dan
melibatkan industri pionir,
seperti logam, kilang
minyak, energi terbarukan,
dan transportasi laut.
Investor yang berinvestasi
pada kegiatan usaha
prioritas akan diberikan
insentif fiskal dan
nonfiskal. Insentif
fiskal dapat berupa
tax allowance, tax
holiday, atau investment
allowance dengan tetap
mempertimbangkan
persyaratan lain
sebagaimana diatur dalam
Perpres No. 10/2021
seperti lokasi usaha, jenis
produk, alih teknologi, dan
nilai investasi. Kegiatan
usaha dalam daftar ini
juga akan mendapatkan
insentif kepabeanan
berupa pembebasan
bea masuk atas impor
mesin dan barang
untuk pengembangan
dan perluasan industri.
Sementara itu, fasilitas
nonfiskal yang dapat
diberikan untuk kegiatan
usaha dalam daftar ini
terdiri dari kemudahan
memperoleh izin usaha,
penyediaan infrastruktur
pendukung, jaminan
ketersediaan energi dan
material, keimigrasian,
tenaga kerja, dan
dukungan nonfiskal lainnya
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2. Kegiatan usaha
diperuntukkan atau
memerlukan kemitraan
dengan koperasi dan
UMKM
Pelaksanaan ketentuan
ini mempertimbangkan
ketentuan di bawah
peraturan lain yang
baru diterbitkan yaitu
Peraturan Pemerintah
No. 7/2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan
dan Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM. PP
tersebut mencakup bentuk
kemitraan yang dapat
dilakukan dengan koperasi
dan UMKM, yang meliputi
inti-plasma, subkontrak,
waralaba, perdagangan
umum, distribusi dan
keagenan, rantai pasok,
bagi hasil, kerjasama
operasional, joint venture,
dan outsourcing.
Kegiatan usaha dalam
daftar ini antara lain
juga meliputi usaha
minimarket, pembangkit
listrik 1 MW, dan klinik
kesehatan dasar (Klinik
Pratama) yang sebelumnya
tergolong kegiatan
usaha yang dicadangkan
untuk penanam modal
dalam negeri, saat ini
berdasarkan Perpres No.
10/2021 dialokasikan
untuk koperasi dan UMKM.
3. Kegiatan usaha yang
terbuka dengan
persyaratan tertentu
Pepres No. 10/2021 secara
umum membagi kegiatan
usaha yang terbuka
dengan persyaratan
tertentu ke dalam tiga

kategori sebagai berikut:
(i) Kegiatan usaha yang
dicadangkan untuk
penanam modal dalam
negeri; (ii) Kegiatan usaha
dengan kepemilikan
asing maksimum; dan
(iii) Kegiatan usaha yang
memerlukan izin khusus.
Perpres No. 10/2021
secara signifikan
mengurangi jumlah
dalam daftar ini dari 350
kegiatan usaha menjadi
46 kegiatan usaha saja.
Secara spesifik, Perpres
No. 10/2021 hanya
menempatkan 33 kegiatan
usaha sebagai kegiatan
usaha yang dicadangkan
untuk penanam modal
dalam negeri dan dengan
kepemilikan asing
maksimal. Hal ini berarti
memberikan jendela
peluang yang lebih besar
bagi investasi asing ke
Indonesia karena lebih
banyak kegiatan bisnis
akan terbuka untuk
investasi asing.
4. Kegiatan usaha yang tidak
termasuk dalam ketiga
klasifikasi di atas
Perpres No. 10/2021
mengatur bahwa kegiatan
usaha yang tidak termasuk
dalam ketiga klasifikasi
di atas dapat dilakukan
oleh semua investor. Bagi
investor asing, ketentuan
ini dapat diartikan bahwa
kegiatan usaha tersebut
memungkinkan 100%
kepemilikan asing, yang
akan berdampak signifikan,
terutama terhadap
kegiatan usaha yang pada
masa lalu telah membatasi
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penanaman modal asing.
Namun, peraturan lain
mungkin masih membatasi
investasi asing karena
aturan perizinan khusus.
Sebagai contoh, jasa
kontraktor konstruksi
yang menggunakan
teknologi tinggi dan/
atau risiko tinggi dan/
atau nilai pekerjaan lebih
dari Rp50 miliar, yang
sebelumnya memiliki
penanaman modal asing
maksimum 67% atau 70%
untuk investor ASEAN,
tidak ada lagi dalam daftar
Perpres No. 10/2021.
Namun hal ini masih
diatur tersendiri dalam
Peraturan Pemerintah No.
5 Tahun 2021 tentang
Risk Based Licensing
yang masih membatasi
penanaman modal asing
hingga 67% untuk investor
non-ASEAN dan 70% untuk
investor ASEAN dalam
bisnis ini. Oleh karena
itu, untuk memastikan
bahwa interpretasi ini
berlaku untuk kegiatan
usaha tertentu yang
tidak ada dalam daftar,
konsultasi lebih lanjut
dengan Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan
kementerian teknis
terkait serta pemantauan
lebih lanjut terhadap
peraturan sektoral lainnya
diperlukan.
Pengecualian pada
Persyaratan Modal Minimum
Persyaratan modal minimum
standar sebesar Rp10
miliar tetap berlaku. Secara

umum, setiap investor asing
harus mengkapitalisasi
perusahaan dengan
setidaknya jumlah itu, dan
membayar 25 persen pada
saat pendirian. Namun, ada
beberapa pengecualian. Untuk
mendukung pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK), Perpres No. 10/2021
mengatur bahwa pembatasan
kegiatan usaha yang
terbuka dengan persyaratan
tertentu tidak berlaku untuk
penanaman modal di KEK.
Selain itu, khusus untuk
penanaman modal asing di
bidang start-up berbasis
teknologi di KEK, Perpres
No. 10/2021 memungkinkan
nilai investasi kurang dari
persyaratan nilai investasi
minimum normal untuk
penanaman modal asing
sebesar Rp10 miliar (tidak
termasuk tanah dan
bangunan). Ini menjadi kabar
gembira bagi investor asing,
yang banyak di antaranya
secara efektif dilarang
berinvestasi di Indonesia oleh
persyaratan modal minimum
sebelumnya.
Peraturan Ketenagakerjaan
yang Lebih Rileks
Adanya omnibus
law bertujuan untuk
menyederhanakan aturan
terkait ketenagakerjaan
yang selama ini tumpang
tindih dan bisa menimbulkan
kesalahpahaman.
Sebagaimana diketahui,
di masa lalu Indonesia
memiliki undang-undang
ketenagakerjaan yang relatif
ketat. Omnibus law telah
membuat undang-undang

perburuhan lebih fleksibel
dan ramah pasar untuk
membuatnya lebih sejalan
dengan negara-negara lain
di kawasan Asia Pasifik.
Misalnya, undang-undang
yang digunakan untuk
memberikan kompensasi
pesangon wajib yang
generous, sejauh ini peraturan
di Indonesia yang paling
generous di wilayah Asia
Pasifik. Hal tersebut dan
undang-undang ramah
pekerja lainnya membuat
banyak investor asing enggan
menanamkan modalnya di
Indonesia.
Sebagaimana diketahui,
para investor dari negara
maju selalu melihat regulasi
negara tujuan sebelum
memutuskan menanamkan
modalnya. Tujuannya yaitu
untuk memastikan investasi
yang memenuhi standar.
Khususnya bagi investor
dari Jepang, Amerika Serikat
(AS), maupun negara-negara
Eropa yang mempunyai
prisip ketenagakerjaan yang
layak. Dalam omnibus law,
pengaturan terkait keadilan
hak pekerja atau fair labor,
tempat kerja yang memadai
atau decent work, dan
berwawasan lingkungan
kemudian disinergikan dan
tetap menjadi prioritas.
Omnibus law (UU Cipta
Kerja) disusun dengan tujuan
untuk mensejahterakan dan
membantu para pencari
kerja di Indonesia. Terlebih
di tengah situasi pandemi di
mana angka pengangguran
semakin meningkat. Dalam
omnibus law, dituliskan
bahwa pemerintah akan
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menambah lapangan kerja
padat karya, yakni di industri
tekstil, makanan ringan,
produk kecantikan, dan lain
sejenisnya. Hal terpenting
adalah omnibus law fokus
pada penyerapan tenaga kerja
WNI yang merata. Artinya,
tidak bersifat condong pada
kota-kota besar saja. Para
pekerja ini juga akan digaji
sesuai dengan upah minimum
masing-masing provinsi.
Harapannya, omnibus law
akan mendongkrak prospek
investasi di Indonesia dan
menyuburkan iklim bisnis,
sehingga akan semakin
banyak lapangan pekerjaan
yang bermunculan.
Peraturan Pajak untuk
Perusahaan makin
Disederhanakan
Sebagian besar dari omnibus
law mencakup perpajakan
perusahaan. Saat ini, ada
banyak undang-undang
perpajakan yang berbeda di
Indonesia, dan perubahan dari
undang-undang tersebut telah
mulai berlaku. Pada dasarnya,
undang-undang tersebut
mengatur penyatuan kerangka
peraturan perpajakan
Indonesia yang tersebar.
Hal ini bertujuan untuk
meminimalkan peraturan
yang tumpang tindih dan
memberikan banyak insentif
pajak perusahaan, termasuk
penyesuaian tarifnya.
Tarif pajak penghasilan
badan: Tarif pajaknya saat
ini adalah 22 persen untuk
tahun fiskal 2021. Omnibus
law akan memberikan
pengurangan hingga 20
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persen mulai tahun 2022.
Selanjutnya, perusahaan
publik yang memenuhi syarat,
yang memperdagangkan
setidaknya 40 persen
saham mereka di Bursa Efek
Indonesia, dapat mengajukan
pengurangan tarif tambahan
sebesar 3 persen. Penurunan
ini akan meningkatkan daya
saing, membuat Indonesia
lebih kompetitif dengan
negara tetangga.
Tarif pajak dividen: Saat ini,
Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) bersifat final 10%
apabila dividen diterima oleh
orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan Pasal
23 adalah 15% jika diterima
oleh Wajib Pajak badan
dalam negeri dan Bentuk
Usaha Tetap (BUT). Pajak
Penghasilan Pasal 26 yaitu
sebesar 20% atau sesuai
kesepakatan dalam Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda
(P3B), jika diterima oleh Wajib
Pajak Luar Negeri selain
Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Kemudian sekarang dengan
adanya omnibus law dapat
diberikan pembayaran dividen
bebas pajak penghasilan,
selama jumlah penuh
diinvestasikan kembali di
Indonesia.
Tarif pajak bunga: Tarif pajak
bunga Indonesia saat ini
sebesar 22 persen relatif
tinggi dibandingkan dengan
negara-negara di kawasan
Asia Pasifik lainnya. Sekarang
dengan adanya omnibus law
akan diatur pengurangan
tarif pajak penghasilan yang
berasal dari pembayaran
bunga.
Implementasi Omnibus Law
terbukti Menigkatkan Nilai FDI
Terlepas dari kekhawatiran
awal tentang dampak
pandemi COVID-19 terhadap
aliran investasi asing
langsung (FDI), Indonesia
termasuk negara yang tetap
berhasil menarik investor
asing pada tahun 2020

Gambar 2. FDI Global Weather COVID Upset

Sumber: U.N. Conference on Trade and Development
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yang lalu. Walaupun aliran
masuk FDI ke Indonesia
menyusut 24 persen yearon-year, namun tetap lebih
baik daripada penurunan 31
persen yang dialami ASEAN
secara agregat. Aliran masuk
FDI ke Indonesia juga masih
lebih baik dari penurunan
42 persen secara global
sebagaimana ditunjukan di
Gambar 2. Sinyal positif yang
dikirimkan oleh Omnibus
Law dan ‘debottlenecking’
backlog investasi oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) tampaknya menjadi
faktor utama keberhasilan ini.
Pada saat ini, setelah
ditetapkannya omnibus
law dan beberapa aturan
turunannya, dapat dilihat
dari Gambar 3, nilai FDI ke
Indonesia (tidak termasuk
investasi di perbankan dan
sektor minyak dan gas)
melonjak 19,6 persen yearon-year menjadi Rp 116,8
triliun (USD 8,06 miliar) pada
kuartal Juni 2021, menyusul
kenaikan 14 persen pada
periode sebelumnya. Kenaikan
itu merupakan pertumbuhan
Gambar 3. Indonesia FDI Data

FDI terkuat sejak kuartal
keempat 2015.
Namun, meningkatnya kasus
COVID-19 dan pembatasan
aktivitas masyarakat yang
lebih ketat mulai bulan
Juli kemungkinan akan
mempengaruhi angka FDI
kuartal ketiga tahun ini.
Singapura saat ini masih
menjadi sumber investasi
terbesar, diikuti oleh
Hongkong, Belanda, Jepang
dan Cina, sementara logam
dasar dan transportasi,
pergudangan, serta
telekomunikasi dan utilitas
termasuk di antara sektorsektor yang diuntungkan.
Tidak dapat dipungkiri
bahwa FDI menjadi bagian
penting dari strategi
pemulihan ekonomi, dan
tidak hanya memberikan
manfaat produktivitas
yang penting. Misalnya
setelah pandemi, yang
mana kemampuan sumber
pembiyaan eksisting dalam
membiayai pertumbuhan
dan pembangunan Indonesia
akan sangat terbatas.
Sementara itu, kebijakan

fiskal harus digunakan
untuk mendukung pemulihan
yang mana kapasitas
untuk melakukannya
akan terhuyung-huyung
dengan meningkatnya
kewajiban pembayaran
utang dan keharusan untuk
mengembalikan defisit
anggaran dalam batas normal
3 persen dari PDB.
Dalam hal pembiayaan defisit
neraca berjalan di Indonesia,
dengan adanya potensi arus
masuk FDI dan dorongan
pada ekspor manufaktur yang
meningkat akan membuat
Pemerintah tidak terlalu
menggantungkan dirinya pada
ekspor komoditas dan aliran
portofolio. Namun di sisi lain,
perlu diperhatikan juga bahwa
nantinya seiring dengan
pulihnya permintaan domestik,
maka defisit transaksi
berjalan dapat kembali
menjadi kerentanan utama
ekonomi makro. Federal
Reserve AS kemudian pada
akhirnya akan berusaha untuk
melonggarkan pengaturan
kebijakan krisisnya, seperti
saat ‘taper tantrum’ tahun
2013, yang mana akan
berpotensi mengancam
perekonomian nasional.
Dengan risiko seperti itu
pada tingkat global, maka
dengan lebih mengandalkan
FDI daripada aliran portofolio
yang tidak stabil akan
menjadi suatu keuntungan
yang optimal.
Imbangi Kenaikan Investasi
dengan Inovasi
Saat ini Indonesia masih
termasuk negara yang
sangat lemah dalam ruang
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inovasi bisnis. Perusahaan
bisnis hanya membiayai 8
persen dari pengeluaran
untuk penelitian dan
pengembangan (R&D). Ini
sangat jauh di bawah 60
persen yang disumbangkan
lima perusahaan pembelanja
R&D teratas di seluruh dunia.
Business Sophistication
juga menjadi pilar terlemah
Indonesia dalam Global
Innovation Index 2020.
Ekosistem inovasi Indonesia,
yang menempati peringkat
85 dari 131 negara dalam
Global Innovation Index 2020,
masih termasuk tertinggal.
Indonesia menghabiskan
hanya 0,2 persen dari PDB
untuk R&D dibandingkan
dengan 2 persen di Cina,
Amerika Serikat, dan
Singapura. Singapura bahkan
menghabiskan 45 persen lebih
banyak daripada Indonesia
untuk R&D, dan menerima 21
persen lebih banyak aplikasi
paten pada tahun 2018.
Menafikkan R&D demi
investasi dapat menciptakan
persepsi bahwa inovasi
adalah sekunder dari pada
modal. Padahal kenyataannya
Indonesia membutuhkan
keduanya untuk mewujudkan
transformasi Making
Indonesia 4.0. Saat ini,
omnibus law sudah mulai
mengatasi isu defisit
inovasi bisnis tersebut, yaitu
dengan merevisi persyaratan
produksi lokal yang
memberatkan dalam UU No.
13/2016 tentang Paten dan
menetapkan persyaratan R&D
kepada badan usaha milik
negara dalam upaya untuk
meningkatkan pengeluaran
R&D bisnis.
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Penutup
Omnibus law telah sangat
jelas menunjukkan
komitmen Pemerintah untuk
meminimalkan birokrasi di
hampir setiap bidang usaha
guna menarik investor asing.
Bagi investor asing, inilah
saatnya untuk meninjau
kembali investasi atau
rencana investasi yang ada
ke Indonesia. Daftar investasi
yang tidak terlalu ketat dapat
memberikan lebih banyak
peluang bagi investor asing
untuk memasuki bisnis
baru dan potensi untuk
merestrukturisasi atau
memperluas kegiatan bisnis
saat ini di Indonesia.
Implementasi Pepres No.
10/2021 yang tepat juga
akan tergantung pada
kesiapan platform Online
Single Submission (OSS)
untuk keperluan perizinan
usaha serta kejelasan lebih
lanjut tentang penanaman
modal asing, terutama untuk
kegiatan usaha yang tidak ada
dalam daftar. Mengingat hal
ini mungkin memakan waktu
termasuk hingga platform
OSS beroperasi penuh untuk
mengakomodasi perubahan
dalam Pepres No. 10/2021,
investor mungkin masih perlu
mengantisipasi beberapa
kendala dan tantangan dalam
implementasinya.
Pemerintah menyadari
pentingnya mendorong
inovasi sektor swasta dan
mengambil langkah awal
yang positif dalam perjalanan
panjang reformasi investasi.
Untuk bisnis di pasar yang
kompetitif, R&D memang
merupakan investasi

mahal, tetapi diperlukan
untuk menghasilkan imbal
hasil yang lebih tinggi dan
memastikan kelangsungan
usaha. Persaingan yang sehat
akan mendorong bisnis untuk
terus berinvestasi dalam
inovasi.
Dalam jangka pendek,
mengatasi pandemi dan
menghidupkan kembali
ekonomi domestik adalah
kebutuhan mutlak — terutama
karena pasar domestik
Indonesia yang besar menjadi
daya tarik utama bagi
investor asing. Terlepas dari
banyak kontroversi seputar
omnibus law, Pemerintah
meyakini bahwa perubahan
ini juga akan membantu
Indonesia mengatasi
COVID-19. Meskipun ini
adalah suatu tantangan
yang besar, diharapkan
berbagai lembaga dapat
sejalan dengan kebijakan
liberalisasi Pemerintah ke
depan yang lebih luas, yang
dirancang untuk mendorong
keterbukaan ekonomi dan
globalisasi yang lebih besar.
Pemerintah harus terus
menempuh jalur keterbukaan
ekonomi, mengundang lebih
banyak arus masuk investasi
dan menyamakan kedudukan
untuk memotivasi bisnis
guna menghasilkan ideide baru dan memastikan
keberlanjutan.
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Sektor Perpajakan dalam UU Cipta Kerja:
Perubahan Komprehensif untuk Kemudahan
Berusaha
Yanuar Falak6
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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P

enerimaan perpajakan
berperan penting untuk
wujudkan APBN yang
mandiri dan berkelanjutan.
Di sisi lain, insentif
pajak juga penting untuk
mendorong perekonomian.
Dalam kurun 2016-2019,
Indonesia “mengorbankan”
Rp218 triliun dalam bentuk
insentif perpajakan. Di kala
pandemi, peran tersebut
semakin krusial dan penuh
tantangan. Meningkatnya
kebutuhan penerimaan
pajak untuk membiayai
penanganan pandemi
dihadapkan dengan lesunya
ekonomi yang mempersulit
optimalisasi penerimaan.
Justru, “pengorbanan”
penerimaan perpajakan
semakin besar, khususnya
dengan peran insentif pajak
dalam Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN). Untuk itu,
diperlukan langkah besar
yang extraordinary atau di
luar kebiasaan.
Pemerintah telah merespons
cepat pandemi dengan
penerbitan Perpu No. 1
tahun 2020. Satu di antara
paket kebijakan tersebut
adalah terkait perpajakan.
Tak hanya memuat kebijakan
khusus terkait COVID-19,
Perpu tersebut juga memuat
percepatan penurunan tarif
PPh Badan secara bertahap
dari 25% menjadi 22% (2020
dan 2021) dan 20% mulai
tahun 2022. Tarif sebesar 3%
lebih rendah diberlakukan
untuk perusahaan yang
memperdagangkan sahamnya
di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ini membuat tarif PPh Badan
Indonesia menjadi bersaing
di kawasan ASEAN, dan sama
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dengan tarif PPh Badan
Singapura (17%). Di sisi lain,
pemerintah juga berupaya
memperluas basis pemajakan
sekaligus mempromosikan
fairness antara pedagang
fisik dan elektronik dengan
pemungutan pajak atas
Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE),
yang mencakup PPN dan
pengenaan pajak atas
perusahaan digital asing
dengan kehadiran yang
signifikan secara ekonomi .
Namun, penurunan tarif pajak
atas PMSE dirasa belum
cukup untuk mencapai hasil
jangka panjang. Indonesia
membutuhkan perbaikan
iklim usaha untuk mendorong
investasi yang berkualitas,
menciptakan lapangan kerja,
sekaligus meningkatkan
penerimaan pajak untuk
mendanai APBN. Kebijakan
komprehensif diperlukan
sebagai bagian dari reformasi
struktural perekonomian
Indonesia. Di sinilah, pandemi
menjadi momentum sebagai
milestone reformasi pajak,
dengan menjadi bagian dari
klaster kemudahan berusaha
dalam UU Cipta Kerja.
UU yang diundangkan 5
November 2020 tersebut
mengubah beberapa
ketentuan dalam tiga
undang-undang perpajakan
secara sekaligus: UU Pajak
Penghasilan (UU PPh), UU
Pajak Pertambahan Nilai
(UU PPN), dan UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP). Pengaturan
yang tercakup tak hanya soal
relaksasi pajak, namun juga
menyentuh aspek kepatuhan

sukarela, kepastian hukum,
dan keadilan.
Pokok Pengaturan Perpajakan
dalam UU Cipta Kerja
Di bidang PPh, perubahan
paling menonjol di antaranya
adalah pergeseran menuju
sistem territorial taxation.
Dalam sistem ini, subjek
pajak dalam negeri hanya
dikenai PPh atas penghasilan
yang berasal dari Indonesia
saja. Sebelumnya, subjek
pajak dalam negeri dikenai
PPh atas penghasilan dari
dalam negeri maupun luar
negeri (worldwide taxation).
Sistem ini diterapkan dengan
mengecualikan pengenaan
PPh atas beberapa jenis
penghasilan dari luar
negeri, yaitu dividen dari
badan usaha luar negeri,
penghasilan setelah pajak dari
bentuk usaha tetap di luar
negeri, maupun penghasilan
lainnya. Pengecualian
diberikan apabila minimal
30% dari penghasilan
diinvestasikan di Indonesia
setidaknya selama tiga tahun.
Persyaratan reinvestasi
berpotensi menarik dana
dari luar negeri (repatriasi).
Adapun pengecualian
PPh dapat meningkatkan
daya tarik investasi dari
Indonesia ke luar negeri.
Dalam jangka panjang,
kebijakan ini berpotensi
memicu pembentukan holding
perusahaan di Indonesia.
Territorial taxation juga
diterapkan bagi ekspatriat
dengan keahlian tertentu,
atau disebut juga dengan
expatriate regime. WNA yang

Fokus
memenuhi syarat hanya
dikenai PPh atas penghasilan
dari Indonesia. Kebijakan
ini berlaku selama 4 tahun
sejak WNA tersebut menjadi
subjek pajak dalam negeri.
Adapun keahlian dimaksud
mencakup dua puluh lima
klasifikasi keahlian dari ahli
kimia, geologi, lingkungan,
engineer, hingga ahli teknologi
informasi. Expatriate regime
lazim diterapkan di berbagai
negara untuk mendorong
transfer of knowledge
dan diharapkan dapat
mengembangkan kualitas
SDM Indonesia.
UU Cipta Kerja juga
memperkenalkan penerapan
one tier system, yaitu
pengenaan PPh hanya di
tingkat laba korporasi.
Sebelum UU Cipta Kerja
diterapkan, penghasilan
dividen dikenai double
taxation yaitu PPh Badan
terhadap laba dan PPh saat
laba didistribusikan dalam
bentuk dividen (two tier
system), yaitu tarif final 10%
(jika diterima individu) atau
15% (jika diterima wajib
Badan). Dengan UU Cipta
Kerja, PPh bagi dividen dari
dalam negeri dihapuskan.
Kebijakan ini berlaku bagi
seluruh wajib pajak tanpa
terkecuali. Bagi wajib pajak
individu, pengecualian ini
berlaku apabila dividen
diinvestasikan di dalam
negeri. Sejalan dengan
kebijakan ini, UU Cipta
Kerja juga memberikan
pengecualian PPh atas sisa
hasil usaha yang dibagikan
oleh koperasi kepada
anggotanya.

Pemerintah juga berupaya
menarik investasi di
sektor keuangan, dengan
menurunkan tarif PPh atas
penghasilan bunga yang
diterima subjek pajak luar
negeri. Sebelumnya, tarif
yang diterapkan adalah
20%, berdasarkan UU Cipta
Kerja dan turunannya (PP
nomor 9 tahun 2021),
tarif tersebut diturunkan
menjadi 10%. Kebijakan ini
dapat berperan strategis
dalam pengembangan
instrumen keuangan di pasar
internasional, karena dapat
menurunkan cost of fund.
Saat ini, terdapat 51 dari 70
tax treaty yang mengatur
tarif PPh atas bunga sebesar
10%. Namun, meskipun
tarif PPh dapat diturunkan
dengan memanfaatkan tarif
tax treaty, diperlukan syarat
berupa surat keterangan
domisili (SKD) dari pemegang
instrumen keuangan, yang
pada praktiknya sulit
dilakukan. Tanpa SKD, tarif
yang diterapkan tetap sebesar
20%. Untuk mengkompensasi
beban pajak yang tinggi, yield
yang diharapkan investor
juga meningkat. Kebijakan ini
juga berpotensi meningkatkan
daya saing obligasi korporasi
terhadap obligasi pemerintah
di pasar internasional yang
diharapkan akan meningkat
dengan menurunnya PPh
yang harus dibayarkan. Di sisi
APBN, penurunan tarif PPh
atas bunga diharapkan akan
menurunkan beban APBN
dengan turunnya beban
PPh Ditanggung Pemerintah
(PPh DTP) atas obligasi
yang diterbitkan di pasar
internasional.

Perubahan dalam UU Cipta
Kerja juga mendorong
peningkatan kepastian hukum,
di antaranya dengan aturan
terkait penentuan status
subjek pajak individu. UU
Cipta Kerja menambahkan
ketentuan berupa tempat
tinggal, pusat kegiatan utama,
dan/atau kegiatan utama
untuk menentukan apakah
seseorang merupakan subjek
pajak dalam negeri atau luar
negeri. Sebelumnya, status
subjek pajak hanya ditentukan
berdasarkan durasi individu
tersebut berada di Indonesia.
Penyempurnaan ketentuan ini
membuat penentuan subjek
pajak menjadi sejalan dengan
ketentuan dalam tax treaty,
yang juga dikenal sebagai tie
breaker rules.
Di bidang PPN, pemerintah
memberikan relaksasi
pengkreditan pajak masukan.
Berdasarkan UU Cipta Kerja,
pengusaha kena pajak dapat
mengkreditkan pajak masukan
yang sebelumnya tidak
dilaporkan di SPT dan pajak
masukan yang ditagih dengan
ketetapan pajak. Sebelumnya,
pajak masukan tersebut tidak
dapat dikreditkan dan menjadi
beban bagi pengusaha.
Pengusaha kena pajak juga
dapat mengkreditkan pajak
masukan atas perolehan
barang dan jasa sebelum
melakukan penyerahan.
Sebelumnya, pajak masukan
yang dapat dikreditkan
hanya yang terkait dengan
barang modal saja. Ketentuan
ini menjadi relaksasi bagi
pengusaha yang memerlukan
waktu lama sejak awal
operasinya hingga dapat
menjual produknya.
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UU Cipta Kerja juga
memberikan fleksibilitas
administrasi, di antaranya
terkait faktur pajak. Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
pembeli dapat digunakan
sebagai pengganti NPWP.
Dengan demikian, apabila
pembeli belum memiliki
NPWP, faktur pajak tersebut
tetap dapat dikreditkan oleh
penjual. Di sisi lain, kebijakan
ini bermanfaat bagi perluasan
basis data perpajakan,
yang kini tidak hanya
mengandalkan data NPWP.
Lebih lanjut, sisi fairness
dalam perpajakan juga
ditunjukkan dalam pengaturan
UU Cipta Kerja. Dalam UU
KUP, sanksi perpajakan yang
dibayarkan oleh wajib pajak
maupun imbalan bunga
yang dibayarkan pemerintah
bersifat tetap sebesar 2% per
bulan (maksimal selama 24
bulan). Tarif ini dikenakan
tanpa melihat bagaimana
sanksi atau bunga tersebut
ditetapkan.
UU Cipta Kerja serta aturan
turunannya mengubah dua
hal yang cukup signifikan.
Pertama, tarif bunga tidak
lagi tetap, melainkan berubah
berdasarkan bunga acuan
yang ditetapkan Menteri
Keuangan setiap bulannya.
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Dengan demikian, besarnya
bunga akan mengikuti
mekanisme pasar. Ketentuan
ini menghindarkan wajib
pajak dari pengenaan sanksi
bunga yang jauh di atas nilai
pasar, dan di sisi lain, juga
menghindarkan pemerintah
dari kerugian akibat perilaku
oportunis wajib pajak saat
memanfaatkan imbalan bunga
di atas nilai pasar.
Kedua, pemerintah
menambahkan pengenaan
bunga berjenjang dengan
adanya faktor uplift, yaitu
tambahan atas bunga acuan.
Besarnya nilai uplift diatur
secara berjenjang yaitu
tambahan 5% pertahun hingga
15% per tahun dari suku
bunga acuan, yang besarnya
sesuai dengan tingkat
kesalahan wajib pajak. Dalam
struktur tarif bunga yang
baru, sanksi yang diterapkan
melalui proses penetapan
lebih tinggi dibandingkan
sanksi yang terbit atas
pembayaran, pelaporan,
atau pembetulan SPT oleh
Wajib Pajak secara sukarela
(self assessment). Sebagai
gambaran, di bulan pertama
penerapannya (November
2020), tarif bunga penundaan
penyampaian SPT Tahunan
adalah 0,57% per bulan
sedangkan bunga akibat

penetapan sebagai pengusaha
kena pajak oleh fiskus adalah
1,82%. Jika menggunakan
ketentuan sebelum UU
Cipta Kerja diterapkan,
sanksi keduanya adalah
flat sebesar 2% per bulan.
Skema tersebut mendukung
kemudahan berusaha wajib
pajak, memberikan fairness,
dan diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan
sukarela.
Penutup
Pandemi justru menjadi
milestone penting bagi
reformasi pajak. Bauran
berbagai kebijakan perpajakan
tertuang dalam UU Cipta
Kerja. Tak hanya menangkal
pandemi, dampak yang
ditimbulkan diharapkan dapat
mendorong perekonomian
Indonesia dalam jangka
panjang. Namun, pandemi
belum sepenuhnya berlalu
dan ketidakpastian masih
ada. Terbatasnya ruang
fiskal untuk mendorong
pemulihan ekonomi membuat
evaluasi penerapan sangat
penting, untuk memastikan
“pengorbanan” penerimaan
pajak berhasil meningkatkan
investasi, kepatuhan wajib
pajak, kepastian hukum, dan
keadilan iklim usaha.
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Mendukung Kemudahan Berusaha Melalui
Penyesuaian Aturan PPN dalam
Undang-Undang Cipta Kerja
Suska7

U

U nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja
dilatarbelakangi citacita untuk menjadi negara
maju pada tahun 2014.
Indonesia memiliki modal
yang kuat dari sisi demografi,
dimana pada tahun 2045, 65%
dari 318 juta proyeksi jumlah
penduduk saat itu merupakan
penduduk usia produktif. Dari
sisi ekonomi diperkirakan
pada 2045 Indonesia memiliki

PDB terbesar ke-5 di dunia
dan struktur perekonomian
yang didominasi sektorsektor produktif. Namun
untuk mencapai hal tersebut,
diperlukan pemenuhan
beberapa prasyarat di
antaranya kesiapan
infrastruktur, kualitas SDM
yang baik, dan kesiapan
teknologi. Adapun dari sisi
ekonomi dan keuangan
diperlukan APBN yang sehat,

terjadi stabilitas makro,
stabilitas politik dan adanya
aturan hukum yang jelas.
Masih terdapat tantangan
yang harus dihadapi untu
mencapai hal-hal tersebut,
yaitu iklim investasi yang
masih perlu ditingkatkan. Pada
tahun 2020, ease of doing
business (EODB) Indonesia
berada pada peringkat 73,
dimana beberapa indikator

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
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dalam EODB memiliki kinerja
yang belum optimal. Dengan
target peringkat EODB
Indonesia pada posisi 40
di tahun 2025 diperlukan
reformasi yang lebih kuat,
cepat dan terintegrasi. Salah
satu kebijakan yang menjadi
penentu investasi adalah
perpajakan. Berdasarkan
Global Competitiveness
Report 2020, perpajakan yang
rendah dan ekosistem hukum
serta peraturan merupakan
faktor penentu yang masuk
dalam 5 besar faktor yang
paling menentukan investasi.
Salah satu upaya untuk
mendorong perbaikan EODB
dan meningkatkan investasi
adalah melalui penyesuaian
ketentuan perpajakan melalui
UU Cipta Kerja. Pengaturan
ketentuan perpajakan masuk
dalam klaster kemudahan
berusaha dalam UU Cipta
Kerja. Kebijakan perpajakan
merupakan salah satu
instrumen yang dapat
memperkuat perekonomian
Indonesia, yaitu dengan
mendorong investasi di tengah
kondisi perlambatan ekonomi
dunia, agar dapat menyerap
tenaga kerja seluasluasnya. Untuk itu dilakukan
perubahan berbagai ketentuan
perundang-undangan,
termasuk tiga Undang-Undang
perpajakan yaitu UU KUP,
UU PPh, & UU PPN, dalam
kerangka UU Cipta Kerja.
Tujuan dari pengaturan
kebijakan perpajakan tersbut
adalah untuk menjaga dan
meningkatkan penerimaan
pajak melalui peningkatan
investasi, kepatuhan sukarela,
kepastian hukum, dan
terciptanya keadilan iklim
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berusaha. Pengaturan lebih
lanjut klaster kemudahan
berusaha bidang perpajakan
terdapat pada Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun
2020 tentang Perlakuan
Perpajakan Untuk Mendukung
Kemudahan Berusaha dan
Peraturan Menteri Keuangan
nomor 18 tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undangundang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Di
Bidang Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai
Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang
Mewah, Serta Ketentuan
Umum Dan Tata Cara
Perpajakan

masuk dalam RUU Kebijakan
Perpajakan adalah pemajakan
kegiatan Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik
(PMSE), yaitu penunjukan
platform pemungut PPN
atas pemanfaatan Barang
Kena Pajak (BKP) tidak
berwujud dan Jasa Kena
Pajak (JKP) dari luar daerah
pabean serta relaksasi hak
pengkreditan Pajak Masukan
bagi Pengusaha Kena Pajak.
Pada perkembangannnya
materi pajak PMSE dalam
RUU Kebijakan Perpajakan
masuk ke dalam Perpu
01/2020 yang telah disahkan
menjadi UU No.2 tahun 2020.
Dengan demikian materi

Gambar 1. Substansi PPN pada UU Cipta Kerja dan Peraturan
Turunannya

Sumber: Kemenkeu

Bila merunut pada kronologis
pengaturan kebijakan
perpajakan untuk mendorong
investasi, sebelum masuk ke
dalam materi UU Cipta Kerja,
pengaturan PPN merupakan
salah satu bagian dari RUU
Kebijakan Perpajakan atau
yang sering disebut Omnibus
Law Pajak. Materi PPN yang

yang masuk ke UU Cipta
Kerja yang sebelumnya akan
diatur dari RUU Kebijakan
Perpajakan adalah relaksasi
pajak masukan.
Sebagaimana diilustrasikan
pada Gambar-2, terdapat
4 tujuan pengaturan PPN
dalam UU Cipta kerja. Untuk
mencapai tujuan peningkatan

Fokus
Gambar 2. Pengaturan PPN dalam UU Cipta Kerja

Sumber: Kemenkeu

pendanaan investasi, maka
atas pernyertaan modal dalam
bentuk aset, tidak terutang
PPN. Sebelumnya, penyertaan
modal dalam bentuk aset
dikenai PPN. Pengatuan
sebelumnya dapat membuat
pelaku usaha terhambat
apabila ingin melakukan
penyertaan modal dalam
bentuk aset karena harus
mengubah dalam bentuk
penyerahan tunai yang tidak
dikenai PPN. Penyertaan
modal dalam bentuk aset
tidak terutang PPN dengan
syarat pihak yang melakukan
pengalihan dan yang
menerima pengalihan adalah
Pengusaha Kena Pajak.
Pengaturan PPN dalam
UU Cipta Kerja untuk
meningkatkan kepastian
hukum adalah terkait Barang
Kena Pajak (BKP) dan
Penyerahan Barang Kena
Pajak. Pengaturan yang
signifikan adalah perubahan
status batu bara, yang
sebelumnya merupakan
kategori Non-BKP. Perubahan
status ini tentu membawa
konsekuensi, di satu sisi
batu bara akan menjadi
lebih kompetitif sebagai

komoditi ekspor, di sisi lain
batu bara masih menjadi
sumber energi pembangkit
listrik di Indonesia sehingga
pengenaan PPN dapat
menimbulkan konsekuensi
kenaikan biaya produksi
listrik.
Pengaturan lainnya terkait
penyerahan BKP adalah
terkait konsinyasi. Pengaturan
PPN konsinyasi yang baru
telah mencerminkan praktek
bisnis yang berlaku umum
dimana penyerahan dari
consignor ke consignee
bukan termasuk pengertian
penyerahan BKP sehingga
tidak terutang PPN. Apabila
barang di consignee terjual
ke konsumen, maka barulah
timbul pengenaan PPN.
Pengaturan ini diharapkan
dapat mendorong kegiatan
bisnis yang lebih efisien,
dimana produsen barang
dapat memanfaatkan
mekanisme konsinyasi
dan tidak perlu menyewa
tempat. Diharapkan pula
dengan kebijakan ini dapat
mendukung kegiatan usaha
UMKM.
Dalam kategori tujuan
menciptakan keadilan iklim

berusaha dalam negeri,
penyesuaian aturan terkait
faktur pajak dan PKP
Pedagang Eceran merupakan
bagian dari tujuan ini.
Apabila sebelumnya dalam
ketentuan pembuatan faktur
pajak harus mencantumkan
NPWP pembeli, dengan
ketentuan yang baru Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
mempunyai kedudukan yang
sama dengan NPWP dalam
rangka pembuatan Faktur
Pajak dan pengkreditan Pajak
Masukan. Dengan pengaturan
ini mempermudah pelaku
usaha dalam pemenuhan
syarat administrasi PPN.
Pengaturan PKP Pedagang
Eceran dalam UU Cipta Kerja
dan turunannya merupakan
perubahan yang cukup
signifikan dari ketentuan
sebelumnya. PKP Pedagang
Eceran didefiniskan sebagai
PKP yang melakukan
penyerahan BKP dan/atau
JKP kepada pembeli BKP dan/
atau penerima JKP dengan
karakteristik konsumen akhir,
termasuk yang dilakukan
melalui Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik. Hal ini jauh
berbeda dengan definisi PKP
Pedagang Eceran sebelumnya
yang mencerminkan kegiatan
bersifat fisik dengan
kategori tempat tertentu.
Perubahan ini dilakukan
untuk mengakomodasi
pergeseran proses bisnis yang
terjadi dalam masyarakat,
terutama dengan beralihnya
transaksi konvensional
menjadi transaksi online
yang mengalami peningkatan
drastis.
Tantangan dalam penerapan
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perlakuan PPN bagi PKP
Pedagang Eceran ini
adalah dengan adanya
karakteristik konsumen akhir
yang diatur maka dalam
penerapannya diperlukan
pengidentifikasian pelaku
usaha yang menyerahkan
ke atau transaksi dengan
konsumen akhir atau bukan.
Pengaturan ini juga membuka
ruang penunjukan pihak lain
untuk melakukan pemungutan
PPN, dengan demikian
mekanisme pemungutan PPN
atas transasksi e-commerce
melalui platform, dapat
dilakukan
Pengaturan yang bertujuan
meningkatkan kepatuhan
wajib pajak secara
sukarela adalah relaksasi
Hak Pengkreditan Pajak
Masukan bagi Pengusaha
Kena Pajak. Salah satunya
adalah pajak masukan
sebelum PKP melakukan
penyerahan terutang PPN
dapat dikreditkan. Pengaturan
sebelumnya Bagi PKP yang
belum berproduksi sehingga
belum melakukan penyerahan
yang terutang pajak, hanya
dapat mengkreditkan pajak
masukan dari barang
modal. Dengan demikian
pengaturan ini membantu
pelaku usaha yang masih
dalam tahap pembagunan
unit produksi untuk tetap
dapat mengkreditkan pajak
masukan dan memiliki
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tambahan cashflow. Namun
tetap ada persyaratan dalam
penerapan pajak masukan ini
yaitu bila 3 tahun pertama
sejak mengkreditkan belum
ada penyerahan BKP/JKP,
PPN menjadi tidak dapat
dikreditkan. Untuk sektor
usaha yang termasuk dalam
Proyek Strategis Nasional
jangka waktu pengkreditan
pajak masukan ditetapkan
sampai dengan 5 (lima)
tahun. Sedangkan sektor
usaha yang mendapatkan
penugasan pemerintah, jangka
waktu pengreditan pajak
masukan ditetapkan sampai
dengan 6 (enam) tahun.

Perlakuan pengkreditan
pajak masukan lainnya
yang memberikan relaksasi
adalah dapat dikreditkannya
pajak masukan yang tidak
dilaporkan dalam SPT Masa
PPN yang diberitahukan
dan/atau ditemukan pada
waktu dilakukan pemeriksaan
yang menurut ketentuan
sebelumnya tidak dapat
dikreditkan. Selain itu pajak
masukan yang ditagih dengan
penerbitan ketetapan pajak,
dapat dikreditkan oleh PKP
sebesar jumlah pokok PPN,
dengan syarat telah dilakukan
pelunasan dan tidak dilakukan
upaya hukum .

Relaksasi pajak masukan
lainnya adalah pajak
masukan atas perolehan
BKP dan/atau JKP, impor
BKP serta pemanfaatan BKP
Tidak Berwujud dan/atau
pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean sebelum
Pengusaha dikukuhkan
sebagai PKP, dapat
dikreditkan oleh PKP dengan
menggunakan pedoman
pengkreditan pajak masukan
sebesar 80% dari pajak
keluaran yang seharusnya
dipungut. Pada pengaturan
sebelumnya sebelumnya
Pajak Masukan perolehan
BKP/JKP sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP, tidak
dapat dikreditkan.

Menilik penjelasan substansi
PPN dalam UU Cipta Kerja
dan aturan turunannya di
atas, dapat disimpulkan
bahwa berbagai kemudahan
telah diberikan terkait
pengaturan PPN. Dengan
demikian diharapkan
penyesuaian pengaturan
ini dapat mendorong
meningkatnya investasi
dan kepatuhan wajib pajak
yang pada akhirnya dapat
meningkatkan penerimaan
negara yang dimanfaatkan
untuk mendukung
pembangunan nasional.
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Kebijakan Pajak Penghasilan untuk
Penciptaan Lapangan Kerja
Ferry Afi Andi8

Performa Investasi Indonesia

S

etidaknya, dalam 5 tahun terakhir (2016-2020)
pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh tingkat
konsumsi rumah tangga yang mempunyai sekitar 56%
dari total produk domestik bruto (PDB). Tingginya tingkat
konsumsi masyarakat dilihat sebagai prospek penyerapan
hasil produksi dan potensi pertumbuhan ekonomi di masa
depan. Untuk itu, tingginya tingkat konsumsi selayaknya
diimbangi dengan perbaikan dan peningkatan kapasitas
industri dalam negeri.

8

Di sisi lain, Angka
Pembentukan Modal Tetap
Bruto Indonesia selama
5 tahun terakhir berkisar
pada angka 32% dari PDB.
Angka tersebut bukan angka
yang rendah, namun untuk
akselerasi pertumbuhan,
perlu diambil langkahlangkah untuk meningkatkan

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
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level investasi. Tingkat penanaman modal asing langsung
atau Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia pada tahun
2019 berada di angka 2.23%, cukup sebanding dengan
Malaysia yang berada pada level 2.50% dari PDB. Namun,
jika dibandingkan dengan Vietnam yang berhasil menarik FDI
sebesar 6.15%, maka Indonesia masih tertinggal dari pesaing
terdekat untuk mengundang masuknya FDI.
Tabel 1. Produk Domestik Bruto Berdasarkan Penggunaan
atas Dasar Harga Berlaku, 2016-2020

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Kondisi Tenaga Kerja Indonesia
Indonesia yang masih dalam periode bonus demografi,
memiliki jumlah penduduk usia kerja yang besar sebagai
salah satu faktor produksi. Data BPS per bulan Februari 2021

menunjukkan terdapat 205
juta penduduk usia kerja
dan 139,8 juta diantaranya
merupakan angkatan kerja.
Menurut Bappenas, bonus
demografi ini masih akan
terjadi hingga tahun 2040.
Tingginya jumlah penduduk
usia kerja harus mendapat
perhatian secara serius.
Strategi investasi dan
pengembangan sumber daya
manusia harus dikembangkan
secara selaras sehingga
dapat memperlihatkan
hasil yang maksimal
dan berkesinambungan.
Perencanaan pembangunan
di berbagai sektor harus
dirancang untuk menyerap
tenaga kerja di masa depan.
Yang perlu mendapat
perhatian selanjutnya adalah
tingginya angkatan kerja
yang tingkat pendidikannya
hanya pada level pendidikan
dasar. Data BPS menunjukkan
sebanyak 76,4 juta jiwa
atau 54,7% angkatan kerja
hanya memiliki pendidikan
tingkat dasar 9 tahun. Fakta
ini penting untuk mengatasi

Tabel 2. Jumlah Usia Kerja dan angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan,
per Februari 2021

Sumber: BPS, 2021
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masalah produktivitas pekerja.
Program pendidikan kerja
berbasis keterampilan menjadi
penting untuk dikembangkan.
Oleh karena itu, dalam rangka
optimalisasi bonus demografi
dan penyerapan angkatan
kerja, Indonesia perlu terus
melakukan pembenahan
di berbagai bidang untuk
memperbaiki iklim penanaman
modal yang diharapkan
membuka lapangan-lapangan
kerja baru.
Pengaturan Pajak Untuk
Mendukung Investasi Dalam
UU Cipta Kerja
Upaya monumental dari
pemerintah untuk perbaikan
iklim penanaman modal dan
mengundang investasi dari
luar negeri terlihat dengan
disusunnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 tahun 2020
tentang tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan
Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan yang memuat
penurunan tarif Pajak
Penghasilan Wajib Pajak
Badan, semula sebesar 25%
menjadi 22% untuk tahun
2020 dan 2021, lalu menjadi
20% mulai tahun 2022.
Kemudian langkah besar
lainnya adalah terbitnya
Undang Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU Cipta Kerja) yang

memuat 11 klaster perubahan
di berbagai bidang untuk
peningkatan iklim investasi.
Dalam klaster kemudahan
berusaha, yang merupakan
salah satu dari 11 klaster
yang diatur dalam UU Cipta
Kerja, diatur juga mengenai
kebijakan perpajakan untuk
mendukung kemudahan
berusaha dan meningkatkan
iklim investasi yang pada
gilirannya akan meningkatkan
kapasitas produksi dan
mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi. Pajak tidak hanya
berfungsi sebagai sumber
penerimaan negara, melainkan
dapat pula mengambil
peranan untuk mengatur
kehidupan sosial dan
ekonomi.
Dalam UU Cipta Kerja
terdapat kebijakan pajak
yang bertujuan memudahkan
investasi dan meningkatkan
kegiatan produksi. Untuk
kebijakan pajak penghasilan
(PPh), kebijakan disusun
untuk memperlancar proses
peningkatan kapasitas
produksi perusahaan.
Pengecualian dari objek
PPh dapat diberikan jika
hasil investasi modal berupa
dividen, baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri,
diinvestasikan kembali.
Atas dividen dari dalam negeri
yang diterima oleh wajib pajak
badan, pengecualian dari
objek pajak diberikan secara
langsung. Untuk dividen dari
dalam negeri yang diterima
oleh wajib pajak orang
pribadi, dapat dikecualikan
dari objek pajak jika dividen
yang diterima diinvestasikan
kembali dalam sektor-sektor

tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu.
Sebelumnya, di dalam UU
PPh, atas dividen dari dalam
negeri yang diterima oleh
wajib pajak badan hanya
dibebaskan jika kepemilikan
saham paling sedikit 25%.
Untuk kepemilikan di bawah
25% tetap dikenakan PPh.
Sedangkan untuk wajib
pajak orang pribadi, atas
penghasilan dividen yang
diperoleh dari dalam negeri
dikenakan PPh final 10%
tanpa memandang dividen
itu diinvestasikan kembali
atau tidak. Perlakuan ini
diberikan untuk mendorong
wajib pajak badan
(perusahaan) untuk dapat
menggunakan dividen yang
diperoleh untuk memperkuat
dan meningkatkan
kapasitas produksinya dan
meningkatkan minat wajib
pajak orang pribadi untuk
tetap mempertahankan
uangnya di dalam
perekonomian sehingga dapat
digunakan oleh pengusaha
yang membutuhkan dalam
rangka penguatan modal.
Pengecualian dari objek pajak
juga diberlakukan untuk
dividen yang berasal dari
luar negeri dan penghasilan
setelah pajak dari suatu
bentuk usaha tetap di
luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak
badan dalam negeri atau
Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri sepanjang
diinvestasikan atau digunakan
untuk mendukung kegiatan
usaha lainnya di wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam jangka
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waktu tertentu, dan memenuhi
persyaratan tertentu. Adapun
persyaratannya yaitu dividen
dan penghasilan setelah pajak
yang diinvestasikan tersebut
paling sedikit sebesar 30%
dari laba setelah pajak;
atau dividen yang berasal
dari badan usaha di luar
negeri yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek
diinvestasikan di Indonesia
sebelum diterbitkan surat
ketetapan pajak atas dividen
tersebut. Sebelumnya, atas
dividen dan penghasilan dari
luar negeri dikenakan pajak
di Indonesia dengan tetap
memperhitungkan pajak
yang dipotong di luar negeri.
Kebijakan ini diambil untuk
mendorong repatriasi dana
atas investasi di luar negeri
dengan tujuan meningkatkan
investasi domestik yang
dibutuhkan sebagai
pendorong pertumbuhan
ekonomi.
Mengingat pentingnya
peningkatan kapasitas
SDM Indonesia yang masih
didominasi pekerja dengan
tingkat pendidikan dasar dan
menengah, maka dalam UU
cipta kerja diformulasikan
kebijakan mengenai subjek
pajak penghasilan. Untuk
mendorong alih teknologi
dan transfer pengetahuan,
pengenaan PPh kepada warga
negara asing yang merupakan
subjek pajak dalam negeri
yang memiliki keahlian
tertentu, hanya dilakukan
terhadap penghasilan yang
diperoleh di Indonesia, baik
yang dibayarkan di dalam
negeri maupun luar negeri
untuk jangka waktu 4 tahun
sejak ditetapkan sebagai
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subjek pajak dalam negeri.
Sebelumnya, atas subjek
pajak dalam negeri dikenakan
PPh atas penghasilan dari
dalam negeri dan luar negeri.
Namun, jika wajib pajak
memilih untuk memanfaatkan
ketentuan dalam Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) antara Indonesia
dengan negara tempat
wajib pajak memperoleh
penghasilan di luar negeri,
maka ketentuan pemajakan
atas penghasilan wajib
pajak tetap dikenakan atas
penghasilan, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri.
Kebijakan ini diharapkan
dapat memudahkan
administrasi perpajakan yang
mungkin harus dihadapi oleh
warga negara asing dengan
keahlian tertentu yang ingin
diundang untuk bekerja di
Indonesia dan memberikan
pelatihan pada tenaga kerja
Indonesia. Hal ini sering
terjadi ketika investor dalam
negeri ingin mengadopsi
teknologi mutakhir atau
mesin terbaru dalam industri.
Pembatasan waktu selama
4 tahun diberikan untuk
memberikan kepastian
bahwa proses alih teknologi
dan trasnfer pengetahuan
dilakukan dalam jangka waktu
yang terukur.
Langkah Selanjutnya Dalam
Reformasi Perpajakan
Kebijakan PPh dalam UU
Cipta Kerja mengimplikasikan
bahwa selama hasil investasi
tetap dipertahankan
dalam perekonomian
untuk memperkuat dan

meningkatkan kapasitas
produksi dalam negeri, maka
pajak belum akan dikenakan.
Namun, jika hasil investasi
digunakan untuk kepentingan
konsumsi individu, maka
pajak akan dikenakan.
Untuk itu, ke depannya perlu
diformulasikan kebijakan
untuk menghindari pengalihan
manfaat reinvestasi dari wajib
pajak badan kepada individu.
Pengalihan manfaat kepada
individu berupa pemberian
natura atau kenikmatan dapat
dilakukan. Dalam UU PPh
diatur bahwa beban pajak
atas natura dan kenikmatan
tersebut ditanggung oleh
wajib pajak badan. Dengan
demikian, wajib pajak orang
pribadi pemilik modal dapat
memanfaatkan insentif
pengecualian objek pajak
dengan menanamkan kembali
dividen yang diterima. Di
sisi lain, wajib pajak pemilik
modal mendapat manfaat
investasi berupa natura dan
kenikmatan seperti tunjangan
tempat tinggal atau tunjangan
kendaraan yang dibebankan
kepada perusahaan.
Akibatnya, hasil investasi
yang harusnya dipergunakan
untuk peningkatan kapasitas
produksi dan menambah
tenaga kerja dialihkan untuk
kepentingan pribadi. Kondisi
ini bukan yang diharapkan
dari pemberian insentif dalam
UU Cipta Kerja.
Untuk itu, perlu sebuah
kebijakan yang dapat
mengenakan pajak
kepada orang pribadi
yang memperoleh
manfaat berupa natura
dari perusahaan. Dengan
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pajak yang dikumpulkan tersebut, pemerintah
dapat menyusun program alternatif untuk
meningkatkan kesejahteraan seperti bantuan
sosial atau program kesejahteraan lainnya.
Program paling krusial untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat seharusnya adalah
penciptaan lapangan pekerjaan. Lapangan
kerja yang tersedia dengan memadai dapat
menghindarkan masyarakat dari pengangguran
yang berkepanjangan. Lapangan kerja yang

cukup dan beragam juga memungkinkan
masyarakat berpindah dari suatu
pekerjaan ke pekerjaan lain yang
menawarkan kesejahteraan lebih baik.
Lapangan pekerjaan yang cukup, beragam
dan berkualitas akan meningkatkan
level penghasilan masyarakat dan
pada gilirannya meningkatkan tingkat
pendapatan negara yang lebih mendekati
level negara maju.
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Laksana Tri Handoko
Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN)
Indha Sendary9
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Wawancara
BRIN akan Dorong
Daya Saing Indonesia
melalui Pemanfaatan
Keanekaragaman Hayati
Tanah Air

I

ndonesia memiliki visi
untuk menjadi negara maju
tepat di hari kemerdekaan
ke-100 tahun yang jatuh
pada 2045. Untuk mencapai
visi tersebut, dibutuhkan
suatu lompatan besar dengan
mendorong daya saing
Indonesia salah satunya
melalui inovasi. Inovasi
ini biasanya datang dari
tingginya aktivitas riset dan
pengembangan (research and
development / R&D) yang
dilakukan oleh satu negara.
Kali ini, redaksi Warta Fiskal
mewawancarai Kepala BRIN,
Laksana Tri Handoko, untuk
mengetahui bagaimana BRIN
bekerja dalam meningkatkan
daya saing Indonesia melalui
riset.
Hadir sebagai Solusi
Kebijakan Pemerintah
Berbasis Riset
Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN) merupakan
lembaga penelitian,
pengembangan, pengkajian,
dan penerapan (libangjirap)
yang bertugas untuk
menghasilkan invensi dan
inovasi. Tidak hanya itu,
sebagai lembaga riset, BRIN
bertugas untuk mendukung
pengambilan kebijakan
pemerintah atau kebijakan
berbasis riset. Menurut pria
yang biasa disapa Handoko
ini, dalam Perpres BRIN,
fungsi untuk memberikan
rekomendasi kebijakan

tercermin dari adanya dua
deputi khusus kebijakan
dalam struktur organisasi
BRIN.
Sebagai lembaga riset
yang menjadi konsultan
pemerintah, BRIN diharapkan
dapat memberikan solusi
untuk kebijakan antar K/L
yang selama ini bertabrakan
satu sama lainnya. Ia menilai
hal tesebut terjadi karena
masing – masing K/L hanya
melihat suatu masalah dari
sudut pandang mereka saja.
Ia pun tak menyalahkan K/L
tersebut, karena menurutnya
wajar jika mereka hanya
memiliki sudut pandang
berdasarkan fungsi K/L-nya.
Di sini lah menurut Handoko,
peran sentral BRIN.
BRIN diharapkan mampu
memberikan pandangan
yang lebih luas (helicopter
view) terhadap suatu
masalah di Indonesia. Ia
pun mencontohkan kasus
pada petani tambak garam
di Indonesia. Jika dilihat dari
sudut padang Kementerian
Pertanian, maka fokus
kementerian tersebut akan
diarahkan pada produksi
garam. Sementara dari
Kementerian Perindustrian,
akan berfokus pada
bagaimana hasil dari garam
tersebut dapat diserap
oleh industri. Sedangkan
Kementerian Perdagangan,
akan berfokus pada upaya
untuk menjaga agar harga
yang ditetapkan terjangkau
dan tidak menimbulkan inflasi
karena harga yang terlalu
mahal. Fokus yang berbeda
menyebabkan kebijakan yang
dikeluarkan hanya tertuju

pada kendala yang dilihat
dari kacamata K/L tersebut,
yang pada akhirnya tidak
menyelesaikan masalah
inti dari produksi garam di
Indonesia. Hal ini yang akan
coba diintegrasikan oleh
BRIN. Pasalnya, pria lulusan
Hiroshima University tersebut
mengatakan bahwa selama
ini, 50% dari hasil produksi
petambak garam di Indonesia
tidak terserap oleh industri.
Ia menuturkan bahwa hal
tersebut disebabkan oleh
kandungan magnesium
dari garam yang diproduksi
selama ini masih tinggi.
“Jadi kalau harus diserap
industri yang memproses
garam, mesinnya hancur.
Kalau BRIN yang diminta
untuk lihat ini, maka BRIN
akan melihat dari sisi
helicopter view. Sehingga
BRIN mengetahui bahwa
yang diperlukan untuk
mendorong produksi garam
yang banyak dan berkualitas,
dengan melakukan intervensi
teknologi tepat guna di level
petambak, bukan menambah
pabrik untuk menggenjot
produksi. Sehingga ketika
garamnya berkualitas baik,
maka akan diserap oleh
industri dan Indonesia tidak
perlu mengimpor garam
lagi”, ujar Pria penggagas
Masyarakat Komputasi
Indonesia ini menjelaskan.
Tidak hanya itu, Handoko
mengatakan bahwa BRIN
dibentuk tidak sekedar
menjadi penghasil riset dan
inovasi, tetapi juga diharapkan
dapat menjadi fasilitator
(enabler) yang menunjukan
kehadiran pemerintah untuk
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menciptakan ekosistem riset
dan inovasi. Lebih lanjut
pria kelahiran 7 Mei 1968 ini
menyampaikan bahwa kendala
yang selama ini dihadapi oleh
periset di Indonesia yaitu
kurangnya variasi SDM yang
ahli pada jenis pengetahuan
tertentu, anggaran, dan
fasilitas infrastruktur dalam
melakukan riset. Kendala ini
yang akan diselesaikan oleh
BRIN dalam jangka pendek
dan menengah.

Fokus pada Ekonomi Digital,
Hijau dan Biru untuk Ciptakan
Daya Saing Indonesia

tersebut telah memiliki local
competitiveness dibandingkan
dengan negara lain.

BRIN hadir untuk
mengembangkan riset
terkait digital, green
dan blue economy yang
basisnya sumber daya dan
keanekaragaman lokal baik
hayati, geografi dan seni
budaya. Hal ini menurut
Handoko, dilakukan karena
sumber daya Indonesia

“Tujuan utama kita yaitu
memakmurkan masyarakat.
Oleh karena itu, dipilih
sumber-sumber yang
dapat langsung berdampak
ke masyarakat, seperti
keanekaragaman lokal
tersebut. Sebagai contoh,
kita punya banyak seniman,
kita punya rotan, rotannya
bisa dijadikan sebuah karya
dengan nilai tambah tinggi”,
terang pria yang pernah
menjabat sebagai Ketua LIPI
ini. Namun, lebih lanjut ia
menyampaikan bahwa hasil
dari rotan Indonesia masih
belum terserap oleh pasar
luar negeri. Hal ini disebabkan
karena rotan Indonesia
tidak diolah menjadi barang
berkualitas yang memenuhi
standar internasional.
“Jika hasil rotan tersebut
ingin diekspor, penjualannya
rendah, bahkan ada yang
dilarang karena bahan
bakunya tidak diolah.
Sehingga tidak bisa lolos
karantina, sebab kondisi rotan
masih ada kutu, mikroba dan
gampang busuk”, tambah pria
kelahiran Malang tersebut.
Ia pun mengatakan bahwa
saat ini, pemerintah hanya
perlu melakukan intervensi
teknologi tepat guna untuk
mengoptimalisasi sumber
daya Indonesia yang sudah
ada. “Sebenarnya ini cuma
membutuhkan sentuhan
teknologi yang simple.
Disinilah peranan riset
dan inovasi untuk segera
mendukung sesuatu yang
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Wawancara
sudah kita punya”, ungkapnya
lagi.
Handoko menuturkan
sebagai negara dengan
keanekaragaman hayati
yang tinggi, Indonesia sudah
selangkah lebih maju dari
negara lainnya. “Kalau kita
mau buat mobil dan roket
sudah diambil negara-negara
maju. Kalau barang seni,
misalnya rotan yang kita
ukir dan berikan sentuhan
teknologi, nilai tambahnya
bisa langsung naik”, ujarnya.
Tidak hanya rotan, contoh
lain yang Handoko sebutkan
yaitu tanaman kencur. Di
Indonesia, kebanyakan kencur
masih diolah hingga sampai
bubuknya saja. Indonesia
belum sampai pada tahap
mengolah kencur menjadi
suplemen. “Padahal untuk
membuat hal tersebut,
hanya dibutuhkan sentuhan
teknologi yang tidak terlalu
tinggi. Disini kita kurang,
makanya ini yang menjadi
target jangka pendek dan
menengah BRIN”, ungkap
Handoko.
Program dan Infrastruktur
untuk Mendukung Ekosistem
Riset dan Inovasi yang Andal
Untuk semakin meningkatkan
daya saing, Handoko
menuturkan bahwa penting
untuk menciptakan sebanyakbanyaknya inovasi. Ia pun
menyampaikan bahwa periset
itu tidak cukup orang pintar,
periset itu harus orang yang
kreatif. Sebagai fasilitator,

BRIN akan memfasilitasi para
periset untuk mengeluarkan
kemampuannya dengan
optimal. Oleh karena itu,
antara anggaran dan program
akan diselaraskan.

untuk meningkatkan R&D
dari swasta ialah dengan
membuka akses penggunaan
infrastuktur dan peralatan
riset BRIN untuk seluruh
periset termasuk dari swasta.

Ke depan, menurut Handoko,
periset akan memiliki karir
yang cukup menjajikan.
Periset yang sudah unggul
akan diredistribusi ke
kampus. Para peneliti BRIN
yang sudah dikembangkan
dan memiliki kapasitas baik,
akan disebar ke perguruan
tinggi. Mereka diharapkan
tidak hanya memberikan ilmu
dan pengetahun tetapi juga
mengembangkan riset di
perguruan tingginya nanti.

Untuk mengoptimalisasi
riset di Indonesia, Handoko
berharap bahwa akan ada
lebih banyak dukungan
terkait kebijakan yang
mempermudah pelakasnaan
riset di Indonesia. “Selama
ini periset protes standar
keuangan rumit dan standar
audit keuangan akan
selalu seperti itu. Masalah
sebenarnya ada di manajemen
internal atau institusi. Oleh
karena itu, manajemen
seharusnya yang melakukan
administrasi, sehingga periset
bisa fokus pada riset saja”,
ungkap Handoko. Di sisi lain,
regulasi pendukung untuk
memaksimalkan kegiatan riset
juga perlu disusun. Terakhir,
ia berharap agar pemerintah
tetap mengalokasikan dana
abadi riset, agar kegiatan
riset dapat semakin cepat
dikembangkan.

Lebih lanjut Handoko
mengungkapkan, bahwa
kunci keberhasilan BRIN ialah
semakin banyak R&D dari
sektor swasta yang berjalan,
karena saat ini riset yang ada
di Indonesia masih didominasi
pembiayaannya dari APBN. Ia
mengatakan bahwa ini tidak
sepenuhnya salah dari pihak
swasta, karena nature dari
swasta ialah profit.
“Ketika pihak swasta melihat
bahwa tidak ada potensi
pengembangan bisnis yang
menguntungkan, maka
R&D pun akan cenderung
direm, karena biaya R&D
tergolong cukup besar. Di
sini pemerintah hadir melalui
BRIN untuk memastikan biaya
R&D cukup terjangkau oleh
swasta”, ungkap Handoko
lagi. Oleh karena itu, salah
satu upaya yang dilakukan
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BRIN, Pendorong Riset dan Inovasi,
serta Daya Saing Indonesia
Syahrir Ika10

P

emerintahan Joko
Widodo–Ma’ruf Amin
memiliki komitmen kuat
untuk memperbaiki ekosistem
riset dan inovasi di Indonesia
yang selama ini belum
berkembang baik, sehingga
dinilai kurang berkontribusi
pada perbaikan daya saing
dan kemajuan pembangunan
Indonesia. Padahal, potensi
SDM Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) cukup
besar. Indonesia memiliki
lebih dari 8 ribu peneliti
dan 2 ribu perekayasa
yang tersebar di sekitar 48
kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah. Sekitar
seperempat diantaranya
memiliki kompetensi level
ahli utama dan profesor.
Jumlah itu belum termasuk
dosen serta profesi-profesi
lain yang melakukan kegiatan
riset dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang tersebar di seluruh
Indonesia, yang umumnya
bergelar magister dan Ph.D.
DPP Himpunan Peneliti
Indonesia (Himpenindo)
mengonfirmasi sebagian
besar peneliti yang menduduki
Jabatan Fungsional Peneliti

(JFP) berkedudukan di 10
(sepuluh) kementerian/
lembaga, yaitu : Kementerian
Pertanian, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI),
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Badan
Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN), Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral, serta Lembaga
Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN). Jumlah

Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal
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ini mencapai sekitar 83,7
persen dari total JFP secara
nasional (Himpenindo, 2021).
Bila sumber daya Iptek ini
dikelola dengan baik, akan
mengontribusi percepatan
peningkatan daya saing
serta kemajuan industri dan
pembangunan nasional.
Masalah Struktural
Indonesia merupakan
salah satu negara dengan
pendapatan terbesar di
dunia. PDB (Pendapatan
Domestik Bruto) Indonesia
berada di rangking 15 dunia,
akan tetapi rangking PDB
per kapita Indonesia masih
di atas 103 dunia dengan
nilai US$ 3.911,7 atau sekitar
Rp56,9 juta. Begitu juga
ketimpangan pendapatan
antar penduduk, yang diukur
dengan indeks rasio gini,
juga masih tinggi, yaitu 0,381
(BPS, 2020). Ini tidak saja
menggambarkan tingkat
kemakmuran yang masih
rendah, tetapi kesenjangan
pendapatan juga masih tinggi.
Penyebabnya bisa bermacammacam. Sumber daya alam
yang melimpah, belum bisa
dikelola secara optimal
akibat pengelolaan yang
belum berbasis knowledge
and information technology.
Penyebab lainnya adalah
rendahnya kualitas SDM serta
regulasi yang tumpang tindih
dan kurang menciptakan
iklim investor dan industri.
Indonesia terlambat
melakukan shifting dari
commodity based economy
menjadi value added based
economy. SDM IPTEK belum
memainkan perannya secara
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optimal untuk mengontribusi
kemajuan ekonomi Indonesia
berbasis inovasi, sebagai
akibat dari beberapa kendali
yang terjadi pada ekosistem
Iptek yang lebih bersifat
birokratis administratif,
bahkan keberadaannya
terpencar-pencar.
Efek dari birokrasi litbang
adalah para peneliti dan
perekayasa diperlakukan
sebagai “orang nomor dua”
dalam suatu kementerian/
lembaga tertentu, walaupun
tidak sedikit dari mereka yang
memang dilibatkan secara
aktif dalam proses bisnis dan
ikut memberikan kontribusi
dalam mendiseminasi
ilmu pengetahuan serta
merumuskan opsi-opsi
kebijakan pemerintah serta
mendesain rancangan
peraturan dan perundangundangan di beberapa
kementerian/lembaga
tertentu. Riset dan inovasi
berjalan setiap tahun, akan
tetapi kolaborasinya lemah.
Kegiatan riset berjalan
sendiri-sendiri dan bisa saja
memakan anggaran yang
cukup besar. Akibatnya,
anggaran penelitian
menjadi kurang efisien
dan hasil riset belum tentu
dapat dimanfaatkan. Ada
kesenjangan antara kebutuhan
riset dan pelaksanaan riset.
Konsekuensinya, kebijakan
yang ditempuh oleh
pemerintah maupun industri
tidak didukung dengan
penelitian (research) dan bukti
(evidence).
Masalah struktural inilah
yang sedang dibenahi oleh
Presiden Joko Widodo.

Presiden memutuskan
Indonesia harus memiliki
satu lembaga riset yang
kuat dan didukung dengan
manajemen yang profesional,
semacam “holding company”,
agar memiliki kapasitas
yang memadai, baik dari
sisi anggaran maupun
SDM dan infrastruktur
pendukung. Kapasitas
ini yang memungkinkan
lembaga atau badan riset
mampu melahirkan hasilhasil penelitian dan inovasi
yang berguna bagi kemajuan
negara dan mempercepat
Indonesia mencapai daya
saing yang tinggi. Berbagai
lembaga riset terkemuka di
sejumlah negara pun telah
dikunjungi pemerintah untuk
melakukan benchmark, mana
yang dianggap terbaik yang
bisa diadopsi oleh Indonesia.
Genderang pembenahannya
diawali dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (SISNAS
IPTEK), yang disahkan pada
tanggal 13 Agustus 2019.
UU inilah yang menjadi
dasar bagi Presiden Joko
Widodo untuk merumuskan
wajah baru Kementerian
Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi. Presiden
menginginkan adanya
suatu Badan Riset yang
kemudian dikenal dengan
BRIN atau Badan Riset dan
Inovasi Nasional. Di badan
inilah semua peneliti dan
perekayasa baik ASN maupun
swasta untuk bergabung
melakukan riset dan inovasi
secara kolaboratif. Peneliti
dan perekayasa yang
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kedudukannya terpencarpencar di berbagai
Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah harus
dimasukkan dalam satu
rumah besar BRIN. Badan ini
juga memiliki kewenangan
untuk menarik talenta-talenta
peneliti dengan pendidikan
Ph.D. dalam dan luar negeri
untuk bergabung dengan
BRIN.
Pada formasi Kabinet
Indonesia Maju 2019-2024,
Presiden Jokowi melakukan
reformasi struktur kabinet.
Urusan Pendidikan Tinggi
yang tadinya melekat pada
Kementerian Ristek Dikti,
dikembalikan ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
sementara Kementerian Riset
menggawangi BRIN. Badan ini
yang akan mengintegrasikan
semua kegiatan riset dan
pengembangan yang tersebar
di berbagai kementerian
dan lembaga pemerintah.
BRIN yang akan memegang
kendali sejumlah lembaga
riset, seperti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT),
Lembaga Penerbangan dan
Antariksa (LAPAN), dan
Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN).
Presiden kemudian menunjuk
Prof Bambang Brodjonegoro
untuk menjadi Menteri
Ristek/Kepala BRIN. Dengan
penggabungan ini, anggaran
Kementerian Riset yang
setiap tahun hanya sekitar
Rp2,7 triliun bisa meningkat
menjadi sekitar Rp30 triliun.
Jumlah itu merupakan
akumulasi dari anggaran

riset di semua Kementerian
dan Lembaga Pemerintah
(Tempo, 27 Februari
2021:42). Saat ini BRIN dan
Kementerian PANRB sedang
memfinalisasi Peraturan
Presiden (Perpres) tentang
BRIN. Setelah terbitnya
Perpres ini, akan diterbitkan
beberapa Peraturan Kepala
BRIN dan Peraturan Menteri
PANRB untuk mengatur lebih
teknis mengenai implementasi
BRIN, baik dari sisi organisasi,
maupun SDM, anggaran, aset,
dll.
Babak selanjutnya, Presiden
mencari talenta baru untuk
memimpin BRIN. BRIN
menjadi lembaga pemerintah
yang kedudukannya langsung
di bawah Presiden. Melalui
proses politik, Presiden
Jokowi memberhentikan
Prof Bambang Brodjonegoro
sebagai Menristek/Kepala
BRIN, dan mengangkat Dr.
Laksana Tri Handoko (saat
itu menjabat Kepala LIPI)
menjadi Kepala BRIN yang
baru. Pada saat yang sama,
Presiden mengalihkan fungsi
riset dan teknologi (ristek)
ke Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang
dipimpin Nadiem Anwar
Makarim. Namun, berdasarkan
kesepakatan dua Bos ini,
tugas riset yang dilakukan
para peneliti di Kementerian
Pendidikan Kebudayaan
dan Pendidikan Tinggi tetap
dikoordinasikan oleh BRIN,
sementara Mas Nadiem
hanya berfokus pada riset
dalam mendukung Tri Darma
Perguruan Tinggi.
Setelah dilantik menjadi
Kepala BRIN, Laksana Tri

Handoko langsung “tancap
gas” dan menargetkan semua
proses integrasi kelembagaan
dan administrasi yang
mengikutinya harus selesai
paling lambat Desember
2022. Tentu pemerintah
dan masyarakat berharap
BRIN bisa membuat
banyak terobosan untuk
mendukung kebutuhan atau
gap pembangunan nasional,
termasuk gap daya saing
Indonesia. Bagaimana
BRIN melakukan peran itu,
merupakan hal yang sedang
dinantikan publik, termasuk
juga para pelaku ekonomi
dan investor yang berada
dalam ekosistem industri.
Dan, bagaimana relasi antara
“riset-inovasi-daya saing”
merupakan isu yang menarik
untuk didiskusikan. Apakah
benar-negara-negara yang
memiliki daya saing tinggi
didukung oleh fungsi riset
dan inovasi yang kuat?
Apakah kehadiran BRIN
akan memberikan solusi
terhadap persoalan-persoalan
struktural di bidang riset
dan inovasi? Bila merujuk
pada indeks daya saing yang
dilaporkan WEF 2019, negara
yang memiliki indeks daya
saing tinggi memiliki indeks
yang tinggi pada komponenkomponen yang terkait
dengan kualitas SDM.
Peran Riset dan Inovasi Untuk
Kemajuan Negara
“Inovasi adalah kunci bagi
keberhasilan kita di masa
depan. Untuk mencapai itu,
perlu perjalanan panjang,
dan fondasi perlu dibikin
dari sekarang. Inovasi
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harus jadi arus utama,
bukan sekadar pelengkap.
Pembentukan BRIN adalah
bagian dari fondasi itu”.
Demikian disebutkan Prof.
Dr. Bambang Brodjonegoro,
sebagaimana dikutip Majalah
Tempo, 27 Februari 2021).
Menurut Menristek RI (20192021) ini, tugas BRIN adalah
menjadikan riset dan inovasi
sebagai mainstream. Cara
inilah yang diyakini bisa
membawa Indonesia keluar
dari middle income trap
dan kemudian bergerak
menjadi negara maju. Bonus
demografi di Indonesia, yang
diindikasi oleh lebih banyak
penduduk usia produktif
(18-60 tahun), menjadi
modal besar untuk membuat
Indonesia melakukan
lompatan-lompatan besar
dalam pembangunan.
Bonus demografi ini masih
berlangsung, diperkirakan
aging population akan terjadi
pada tahun 2040. Rentang
waktu inilah yang harus
dimanfaatkan secara optimal.
Jepang dan Korea Selatan
adalah dua negara di Asia
yang berhasil keluar dari
middle income trap dengan
memanfaatkan bonus
demografi mereka. Cara dua
negara ini loncat dengan
mengedepankan SDM yang
disalurkan kepada sektor
unggulan. Dua negara ini
memiliki sektor unggulan
yang hampir sama, yaitu
manufaktur industri, akan
tetapi tidak hanya menjadi
industrialis. Mereka juga
mengubah mindset dari
sekadar negara yang bisa
membuat sesuatu (made
in) menjadi negara yang
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menciptakan sesuatu
(innovated in). Menurut Zuhal,
Korea Selatan memiliki peta
jalan yang mereka sebut “575”
yang diperkenalkan pada
tahun 2008, guna menghadapi
krisis ekonomi global.
Negeri ginseng ini kemudian
menaikkan anggaran risetnya
menjadi 5% terhadap PDB
guna meraih mimpi 7 besar
negara berkekuatan sains
dan teknologi dunia, yang
didukung penguatan di
7 area teknologi utama,
antara lain : automobile,
nanotech, robotic, dan
consumer electric. Pemerintah
mendirikan Daedeok Innopolis
di kota metropolis Daejeon
menjadi basis fasilitas litbang
berkualitas tinggi di Korea
Selatan (Zuhal, 2013:13).
Tidak saja Korea Selatan dan
Jepang, China juga melakukan
lompatan-lompatan besar,
sehingga negara ini kini
menjadi pemilik aset ekonomi
terbesar nomor 2 dunia
(14.722 billion US dollars), di
bawah AS (20.936 billion US
dollars). Lewat Jargon “zizhu
chuangxin”, China berambisi
menanggalkan predikat
sebagai pabrik dunia. Tidak
cukup label “made in China”,
tetapi mulai mengejar ke label
“innovated in China”. China
pun membangun pusat-pusat
inovasi high-tech. Selain
Zhongguancun di barat laut
Beijing, hub-hub teknologi
IT disebar di berbagai
penjuru negeri itu, antara
lain di : Shanghai, Shenzhen,
Dalian, Jixing, Lioning, Xi’an,
dan Chengdu. China juga
mendirikan Suzhou BioBay,
sebuah klaster high-tech yang
dihuni 170-an perusahaan

dan lusinan lembaga litbang,
dan kini menjadi pusat
lembaga bio dan teknologi
nano terpenting di negeri itu
(Zuhal 2013:11-12). Inisiatif
lain dari pemerintah China
adalah membuat dana riset
kian tinggi, dari semua 1,49%
terhadap PDB pada tahun
2007 menjadi 2,5% terhadap
PDB pada tahun 2020. Lewat
cara ini, pemerintah China
ingin merancang masyarakat
agar gemar akan riset.
Menurut Zuhal, sebenarnya
Indonesia juga memiliki
peta transformasi ekonomi
yang disebut “Jalan 1-747
Indonesia” yang terhubung
pada visi Indonesia 2025.
Indonesia memiliki ambisi
menjadi 12 besar kekuatan
ekonomi dunia di tahun
2025 dengan PDB per kapita
16 ribu dollar AS. Untuk itu
inisiatif “Inovasi 1-747” pun
diluncurkan. Inilah strategi
transformasi ekonomi yang
bukan saja untuk meroketkan
PDB, tetapi menjamin
pertumbuhan berkelanjutan
(sustainable growth). Melalui
strategi ini, dana litbang
akan dinaikkan menjadi
1% terhadap PDB setiap
tahun yang dialokasikan
untuk menunjang program
litbang dan inovasi melalui
“Skema 747”, yaitu 7 langkah
perbaikan ekosistem inovasi,
yang prosesnya difasilitasi
oleh 4 wahana inovasi
industri (industri kebutuhan
dasar, industri kreatif, industri
daya dukung, dan industri
strategis), untuk mencapai 7
sasaran visi Indonesia 2025.
Dengan demikian, sebenarnya
Indonesia sudah di track
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yang benar untuk bisa
melakukan loncatan seperti
yang dilakukan Korea
Selatan, Jepang, dan China.
Namun, proses birokrasi dan
administrasi yang melilit
lembaga pemerintahan
di Indonesia menjadi
penghambat proses realisasi
“Inovasi 1-747” tersebut.
Benahi SDM Ilmu
pengetahuan dan teknologi
(peneliti, perekayasa, dan
dosen) strategi menuju negara
maju yang berdaya saing
tinggi. Paradigma mengelola
SDM, khususnya SDM Iptek
harus diubah, dari paradigma
beban (cost paradigm)
menjadi paradigma investasi
(investment paradigm).
Banyak kementerian/
lembaga dan juga industri
masih menganut paradigma
lama, sehingga upaya
pengembangan kualitas SDM
dihambat oleh perilaku “cost
paradigm”.
Peran negara lewat BRIN
adalah memastikan perbaikan
tata kelola riset negara agar
lebih mandiri, terfokus, dan
kolaboratif dengan kinerja
riset dan inovasi yang lebih
terintegrasi dan terukur
dampaknya. BRIN menjadi
kunci dalam reformasi
birokrasi di semua lembaga
riset pemerintah agar proses
kerja menjadi lebih sederhana
dan peneliti tidak dihantui
perizinan ataupun pelaporan
keuangan yang terlampau
rumit. BRIN juga memastikan
fasilitas riset meningkat
jumlahnya, tersebar merata,
dan bisa diakses secara
terbuka. Integrasi inovasi
akan jauh lebih mudah jika

proses riset “tidak berat
sebelah”, hanya pada ilmu
teknik, tetapi juga ilmu
sosial humaniora (Nugroho,
2021:47). Dan, untuk
membangun negeri menuju
ekonomi maju, BRIN harus
memastikan berjalannya
ekosistem pengetahuan dan
inovasi. Tanpa ekosistem ini,
tak ada orkestrasi memajukan
bangsa lewat riset dan
inovasi. Tugas negara adalah
menyelaraskan riset dan
inovasi agar sejalan dengan
tujuan pembangunan bangsa.
Daya Saing Indonesia
Fakta menunjukkan daya
saing Indonesia masih lemah
dibandingkan dengan negara
lain, termasuk peers countries
di kawasan ASEAN. Global
Competitiveness Index (GCI)
Report 2019 menunjukkan
daya saing Indonesia berada
di peringkat 50 dengan skor
64,6 poin (WEF, 2020). Di
kawasan ASEAN, Indonesia
menduduki posisi ke-4
di bawah Singapura (1),
Malaysia (27), dan Thailand
(40). Di kawasan Asia Pasifik,
Indonesia menduki peringkat
11 dari 14 negara. Ada empat
faktor daya saing (competitive
factors) yang diukur, yaitu
kinerja ekonomi (economic
performance), efisiensi
pemerintahan (government
efficiency), efisiensi bisnis
(business efficiency), dan
infrastruktur (infrastructure).
Artinya, keempat aspek
kinerja ini, Indonesia masih
kalah dibandingkan dengan
49 negara lain, termasuk 3
negara di kawasan ASEAN.

Dalam laporan yang
dirilis oleh WEF tersebut,
setidaknya ada 12 pilar
yang dievaluasi. Dari ke12 pilar indikator tersebut,
keunggulan Indonesia
hanya di ukuran pasar, di
mana Indonesia menduduki
peringkat ke-7 dunia dengan
skor 82,4. Sementara itu
ada 5 aspek lain yang
skor Indonesia mengalami
penurunan, yaitu: adopsi ICT
(Information, Communication,
and Technology), kesehatan,
keterampilan, pasar tenaga
kerja dan inovasi produk.
Hampir semua aspek tersebut
terkait dengan kualitas SDM,
sehingga aspek SDM inilah
yang mestinya menjadi
perhatian besar untuk
diperbaiki pemerintah. Dalam
hal riset misalnya, Indonesia
menduduki peringkat ke82. Ini artinya, perhatian
pemerintah di bidang riset
masih lemah dibandingkan
dengan negara-negara lain.
Tanpa melakukan perubahan
besar dalam ekosistem riset
dan inovasi, penyempurnaan
regulasi dan proses bisnis,
serta peningkatan kompetensi
peneliti dan perekayasa,
tidak mungkin Indonesia
bisa memperbaiki semua
aspek daya saing yang masih
sangat rendah tersebut. Untuk
bisa menarik investasi asing
baik FDI maupun portofolio,
setidaknya Indonesia harus
mampu melewati peringkat
daya saingnya Thailand dan
Malaysia, setidaknya 2 kali
lebih cepat. Ini memang sulit,
akan tetapi dengan strategi
yang tepat dan manajemen
yang baik, Indonesia bisa
mencapai mimpi itu.
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Contoh yang ditunjukkan
Korea Selatan, Jepang, dan
China bisa diadopsi dengan
cepat. Belajar dari ketiga
negara ini, perlu keberanian
pemerintah untuk melakukan
transformasi besar di
bidang teknologi, litbang
dan inovasi di bidang atau
sektor industri tertentu yang
diyakini sebagai faktor utama
pengungkit produktivitas
dan daya saing Indonesia.
Produktivitas adalah kunci
utama dalam persaingan, di
samping faktor lain seperti
biaya input yang rendah, dan
pasar keuangan yang efisien.
Tugas pemerintah adalah
memberikan lingkungan yang
kondusif agar faktor produksi,
pasar (permintaan), kegiatan
industri dan pendukungnya
serta perilaku perusahaan
bisa saling mendukung
dan bekerja secara optimal
membentuk dan membangun
daya saing. Faktor produksi
meliputi sumber daya
manusia, sumber daya fisik,
sumber daya pengetahuan
yang disediakan oleh
perguruan tinggi, laboratorium
riset, serta sumber daya
kapital dan infrastruktur.
Kualitas dari sisi faktor
produksi sangat ditentukan
oleh tersedianya badan atau
lembaga riset yang kuat yang
didukung para periset dan
inovator yang berkualitas
tinggi dengan tata kelola riset
dan inovasi yang terintegrasi.
World Employment and Social
Outlook (2020) menunjukkan
skor Indonesia dalam hal
lingkungan bisnis dan FDI
inflow berada di level moderat
(Bagan-1). Dari sisi skor
lingkungan bisnis, Indonesia
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kalah dibandingkan dengan
sejumlah negara seperti
Australia, China, Korea,
Jepang, Malaysia, Thailand,
bahkan juga Filipina dan
Saudi Arabia. Sementara,
dari sisi FDI inflow, skor
Indonesia (6,5) masih lebih

kecil dibandingkan dengan
Vietnam, Malaysia, Thailand,
dan Myanmar (Bagan-3).
Tampaknya, lawan-lawan
Indonesia, peer countries,
makin kuat dan semakin
meninggalkan Indonesia
dalam hal daya saing.

Grafik 1. FDI Inflow Ratio and Business Environment Score,
2018

Sumber: United Nation Conference on Trade and Development (UNTACT),World
Investment Report 2019. The Economist Intelligence Unit (2014) dan APO Productivity
2020.

baik dari Jepang, China,
dan Korea, akan tetapi
masih kalah dibandingkan
dengan Australia (17,8),
Malaysia (9,3), Thailand
(8,7), dan Filipina (7,3). Dari
sisi share FDI berdasarkan
sektor, Indonesia didominasi
oleh sektor bangunan dan
konstruksi, sementara R&D
dan IT capital sangat kecil,
share-nya, di bawah 1 persen
(Bagan-2). Selain itu, daya
saing Indonesia yang rendah
juga terlihat dari kapasitas
net ekspor yang relatif

Bila dilihat dari per-worker
labor productivity, skor
Indonesia hanya 23,9. Bila
menggunakan parameter
US=100, maka skor Indonesia
hanya 19%, bandingkan
dengan skor Singapura 149
(110%), Hong Kong 117 (91%),
Korea 73,9 (59%), Malaysia
55,4 (33%), Thailand 30,8
(24%), dan rata-rata ASEAN
(22%). Skor Indonesia masih
lebih baik dari China, India,
Pakistan, Vietnam, dan
Filipina (APO, 2020).

Analisis
Grafik 2. FDI Inflow Ratio and Business Environment Score,
2018

Sumber: Official national Account in Each Country and APO Productivity Database
2020.

Grafik 3. Export and Inport Share in GDP, at Current Market
Prices in 2018

Sumber: Official national Account in Each Country, Including Author Adjustments,
2020.

0,7% terhadap
PDB untuk R&D
(Bagan-4). Skor
IT untuk Malaysia
di angka 8,3%
terhadap PDB,
sementara di
Thailand 15,1%
terhadap PDB,
begitu juga
Vietnam 4,9%
terhadap PDB.
Sedangkan
skor R&D untuk
ketiga negara ini
masing-masing
Malaysia 3,5%
terhadap PDB,
sedangkan di
Thailand 3,5%
terhadap PDB,
begitu juga
Vietnam 1,2%
terhadap PDB.
Dua faktor
pengungkit
produktivitas dan
daya saing ini
sangat rendah
di Indonesia.
Modal untuk R&D
misalnya sekitar
80% berasal dan
dikelola oleh
Kementerian/
Lembaga,
sementara
kontribusi dari
swasta sekitar
20%. Idealnya,
swasta yang
berkontribusi
lebih besar.

Dari aspek investasi di bidang IT dan R&D terhadap PDB,
skor untuk Indonesia adalah 3,6% terhadap PDB untuk IT dan
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Catatan Penutup
Untuk meningkatkan daya saing, tentu kontribusi BRIN adalah
dari sisi riset dan inovasi. Di luar IPTEK, tentu masih ada
banyak faktor yang mendukung atau menghambat daya saing.
Bila merujuk pada laporan World Economic Forum (WEF) 2019,
Grafik 4. Investasi di Bidang IT dan R&D Terhadap PDB Tahun
2018

Sumber: APO Productivity Database 2020

komponen utama yang menyebabkan masih rendahnya Global
Competitiveness Index/ GCI Indonesia adalah kapabilitas
inovasi, yang indeksnya masih rendah (37,7) pada tahun 2019.
Beberapa komponen lain yang indeksnya masih rendah adalah
adopsi teknologi informasi dan komunikasi (55,4), institusi
(58,1), pasar produk (58,2), sistem keuangan (64), keterampilan
(64), dan infrastruktur (67,7). Empat komponen lainnya, yaitu
dinamika bisnis, kesehatan, ukuran pasar, dan stabilitas
makro ekonomi, sudah cukup baik indeksnya, yaitu 69,9 – 90
(WEF, 2019). Artinya empat komponen ini menjadi kekuatan
Indonesia untuk segera membenahi 9 komponen lainnya.
Tentu pemerintah Indonesia akan mengambil langkah cepat
dan strategis untuk membenahi ini semua. Salah satunya dari
sisi kelembagaan, dengan membentuk BRIN yang menjadi
rumah besar bagi para periset dan perekayasa. BRIN akan
didukung dengan kekuatan SDM yang besar, infrastruktur
riset yang baik, dan anggaran yang memadai. Anggaran tidak
saja mengumpulkan dari yang sudah ada di kementerian/
lembaga, tetapi ditambahkan. Target 1% terhadap PDB
bisa dijadikan prasyarat untuk kemajuan daya saing yang
diperankan oleh BRIN. Badan ini akan mendesain cara
membangun pusat-pusat riset skala besar, yang didalamnya
para periset akan berkolaborasi sesuai dengan kompetensi
mereka masing-masing, berorkestrasi membuat invensi.
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“Jalan 1-747 Indonesia”
yang pernah dirancang pada
era pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY),
dapat diadopsi di bawah
leadership BRIN, tentu dengan
melakukan penyesuaianpenyesuaian. Balai-balai
besar BRIN yang ada di
daerah bisa disulap menjadi
Pusat-Pusar Riset terfokus,
sebagaimana yang dilakukan
China.
Bila rencana besar bisa
berjalan efektif, maka paling
cepat 4 (empat) tahun
mendatang (2025), kita akan
melihat akselerasi riset dan
inovasi, suatu perubahan
yang sangat cepat pada skala
yang belum pernah dialami
Indonesia sebelumnya. Lebih
dari apa yang diramalkan
hukum Moore, sarana-sarana
pendorong tumbuh semakin
cepat dan menghasilkan
produk-produk inovasi yang
lebih murah dan lebih kuat,
juga lebih ringan. Ekonomi
Indonesia pada era itu adalah
ekonomi berbasis inovasi,
yang leadership-nya di bawah
BRIN. Tantangan besar
BRIN adalah memantapkan
proses transisi agar berjalan
lancar. Seleksi peneliti dan
perekayasa akan berjalan
alami, dan BRIN akan
mendapatkan talentatalenta terpilih yang bisa
diberi amanah besar untuk
bergabung dalam rumah
besar BRIN membangun daya
saing bangsa.
BRIN akan berperan
menjembatani industri
dari sisi permintaan dan
penawaran. Sejumlah industri
baru yang akan muncul dan

Analisis
mendominasi di era industri 4.0 seperti microelectronics,
biotechnology, advanced materials, telecommunication,
machine tools, robotics, dan computer software, akan
berpengaruh pada peningkatan produktivitas, yang kelak akan
berpengaruh pada turunnya biaya upah bagi tenaga tidak
terampil. Tenaga terampil seperti peneliti dan perekayasa akan
mendapatkan apresiasi tinggi. Dalam perspektif “ekonomi
inovasi”, peran BRIN sangat penting. Beberapa Organisasi
Riset (OR) yang akan dibentuk BRIN akan berperan sebagai
pemain utama. Di kelilingnya ada organisasi kedeputian

BRIN yang perannya
membuat kebijakan riset
dan teknologi. Kita tunggu,
bagaimana leadership BRIN
mengorkestrasi kewenangan
yang ada padanya untuk
meningkatkan daya saing
Indonesia berbasis research
and innovation driven”.
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Determinants Kesinambungan Fiskal
Abdul Aziz11 dan Muhammad Iqbal12

A

PBN adalah media
utama dalam
menjalankan kebijakan
fiskal dan sekaligus sebagai
alat perencanaan dan
pelaksanaan keuangan
negara untuk mensukseskan
pembangunan di Indonesia.
Secara umum, kebijakan
fiskal sendiri didefinisikan
sebagai kebijakan yang
dibuat pemerintah untuk
memperbaiki kondisi ekonomi
suatu negara melalui
pendapatan, pengeluaran
dan pembiayaan negara
(pada APBN). Oleh karena itu
kebijakan fiskal menempati
posisi yang strategis dalam

pembangunan nasional
sehingga Pemerintah
berkewajiban untuk menjaga
kondisi fiskal Indonesia agar
tetap berkesinambungan/
berkelanjutan.
Beberapa Batasan
Kesinambungan Fiskal
Salah satu masalah utama
dalam kesinambungan fiskal
adalah pada seberapa besar
tingkat defisit dan utang yang
dipunyai oleh pemerintah.
Dalam Penjelasan atas
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 Pasal 12 ayat

Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan FIskal
Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

11
12
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3 telah dinyatakan bahwa
rasio defisit dan rasio utang
masing-masing tidak boleh
lebih dari 3 persen dan
60 persen dari PDB. Yang
menjadi masalah adalah
bagaimana cara menjaga
defisit anggaran dan tingkat
utang tersebut agar tetap
aman sehingga keseimbangan
fiskal dapat terjaga dengan
baik (Aziz, 2013).
Pernyataan di atas selaras
dengan Solikin, dkk (2019)
yang berpendapat bahwa
kesinambungan merupakan
salah satu aspek yang penting
dalam mengelola kebijakan

Analisis
fiskal pemerintah. Konsep
kesinambungan fiskal merujuk
pada kemampuan pemerintah
untuk membayar kembali
utang sehingga tidak terdapat
akumulasi utang yang terus
menerus.
Sedangkan menurut Nurcholis
Majid (2012), kesinambungan
fiskal didefinisikan sebagai
kondisi pada satu periode
yang dapat menjamin
solvency di masa datang.
Hal ini berarti bahwa APBN
dikatakan sustainable apabila
tidak menghadapi tekanan
pembiayaan yang berlebihan
baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang
yang dapat mengakibatkan
terjadinya akumulasi utang
secara terus menerus yang
terlalu besar dan tidak
terkendali, serta mempunyai
surplus keseimbangan primer
yang cukup memadai dan
dapat memelihara rasio utang
terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) minimal konstan
atau secara bertahap
menurun sehingga memiliki
ketahanan fiskal yang
berkelanjutan.

Keseimbangan primer
itu formula dari jumlah
penerimaan dalam negeri
dikurangi total belanja pada
suatu tahun anggaran tertentu
tanpa memperhitungkan
pembayaran bunga utang.
Kondisi keseimbangan
primer yang bernilai negatif
menunjukkan indikasi awal
bahwa APBN tidak sustainable
karena untuk membayar
bunga utang sebagian
atau seluruhnya saja harus
dipenuhi dengan utang baru
sehingga potensi defisit akan
semakin membesar dan tidak
terkendali (APBN insolvent),
begitu pula sebaliknya (Aziz,
2014).
Sedangkan defisit anggaran
itu terjadi apabila jumlah
pendapatan negara lebih kecil
dari pada belanja negara. Jika
defisit anggaran meningkat
maka itu berarti ada alokasi
belanja yang perlu ‘dibayar’
melalui pembiayaan anggaran
yang terletak di bagian paling
bawah dalam postur APBN
(below the line). Semakin

besar angka defisitnya maka
akan semakin melebar pula
kran pembiayaan yang harus
dibuka oleh Pemerintah
yang pada gilirannya
potensi utang negara akan
semakin bertambah karena
proporsi pembiayaan utang
menempati posisi terbesar
pada bagian pembiayaan
anggaran. Dan hal ini berarti
semakin bertambahnya utang
maka rasio utang terhadap
PDB juga berpotensi akan
terus meningkat. Dan jika
utang terus meningkat
maka potensi terjadinya
ketidaksinambungan fiskal
akan terjadi sebagaimana
diisyaratkan oleh para penulis
di atas.
Grafik 1 menunjukan angka
rasio keseimbangan primer,
rasio defisit dan rasio utang
(terhadap PDB) selama 12
tahun terakhir (2010 s.d.
2021). Perkembangan angkaangka pada grafik 1 tersebut
menunjukan kecenderungan
adanya korelasi yang cukup
kuat antara keseimbangan

Grafik 1. Rasio Keseimbangan Primer, Defisit, dan Utang
Terhadap PDB (dalam %) Tahun 2010 s.d. 2021

Determinants Kesinambungan
Fiskal
Memperhatikan beberapa
pendapat penulis dan
amanah Undang-Undang
Keuangan Negara di atas,
maka minimal ada tiga faktor
yang harus diperhatikan
oleh Pemerintah agar fiskal
tetap berkesinambungan/
berkelanjutan. Tiga faktor itu
adalah keseimbangan primer,
defisit APBN, dan rasio utang
(terhadap PDB).

Sumber: Kementerian Keuangan (2021), data diolah. Tahun 2021: APBN 2021
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primer, defisit dan utang. Hal
ini, dapat dibuktikan bahwa
ketika rasio keseimbangan
primer semakin bertambah
besar angka negatif-nya
maka rasio defisit juga akan
bertambah besar angka
negatifnya dan pada saat
yang sama ketika nilai rasio
keseimbangan primer dan
defisit bertambah (negatif)
maka angka rasio utang
terhadap PDB juga akan
semakin meningkat.
Oleh karena itu, Pemerintah
harus menjaga tingkat
utangnya agar kondisi
fiskal tetap terjaga dengan
baik, sebagaimana menurut
Aktas dan Tiftik (2007)
bahwa ketika tingkat utang
pemerintah tinggi maka akan
ada dua efek negatif utama
dalam kegiatan ekonomi.
Pertama, kondisi ini menuntut
penerimaan pajak yang tinggi
untuk membiayai utang.
Kedua, kebijakan fiskal
menjadi lebih procyclical
daripada countercyclical yaitu

pemerintah dipaksa untuk
mengurangi pengeluaran atau
meningkatkan pendapatan
(pajak) karena kurangnya
kemampuannya untuk
membiayai defisit tersebut.
Upaya Menjaga
Kesinambungan Fiskal
Merujuk pendapat para
penulis dan penjelasan di
atas maka dapat disimpulkan
bahwa salah satu faktor
utama yang mengakibatkan
kondisi fiskal yang tidak
berkesinambungan/ tidak
berkelanjutan adalah tingginya
utang pemerintah, dan
tingginya utang pemerintah
ini diantaranya sebagai akibat
dari kondisi keseimbangan
primer dan defisit anggaran
yang semakin negatif. Oleh
karena itu pada artikel ini,
penulis ingin memberikan
ulasannya dalam rangka
menjaga kesinambungan
fiskal khususnya yang
bersumber dari tiga faktor di

atas, yaitu:
1. Secara bertahap,
mengurangi nilai negatif
keseimbangan primer
sehingga secara bertahap
bisa melunasi semua
cicilan pokok dan bunga
utang pada tahun
angggaran berjalan.
Hal ini dapat dilakukan
dengan cara menambah
penerimaan dalam negeri
dan pada saat yang
sama mengelola belanja
negara agar lebih efisien
dan efektif dengan tanpa
mengorbankan pencapaian
tujuan pembangunan
nasional. Hal ini, menjadi
pekerjaan rumah buat
Pemerintah karena
perkembangan tax ratio
Indonesia menunjukan
angka yang semakin
menurun dan juga berada
pada tren yang terus
menurun di tahun-tahun
akan datang sebagaimana
ditunjukkan pada garis
hijau pada Grafik 2.

Grafik 2. Tax Ratio Indonesia (2010 s.d.2021)

Sumber: Kementerian Keuangan (2021), data diolah. Tahun 2021: APBN 2021
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2. Menjaga agar proporsi
utang dalam negeri
(domestik) semakin
dominan sehingga potensi
risiko utang luar negeri
seperti kepentingan politik
asing, volatilitas nilai
tukar dan suku bunga,
serta potensi merugikan
lainnya yang biasanya
menjadi efek samping dari
utang luar negeri itu dapat
diminimalisir.
3. Menjaga kemampuan
keuangan negara untuk
melunasi utang-utangnya
agar kepercayaan asing
terhadap ekonomi
Indonesia semakin
baik sehingga dapat
mengundang para
investor asing baru untuk
menanamkan modalnya
yang pada gilirannya
berakibat positif terhadap
kondisi perekonomian
Indonesia secara umum.
4. Utang-utang yang ditarik
pemerintah hendaknya
lebih ditekankan untuk
balanja yang bersifat
produktif dan efektif
seperti pembangunan
infrastruktur dan lainnya
agar dapat men-generate
output nasional/PDB
dan lebih khusus lagi
berpotensi meningkatkan
pendapatan negara (Aziz,
2013,2014).

meningkatkan pembiayaan non-utang dan
mengurangi pembiayaan yang bersumber dari utang.
Pada Grafik 3 di bawah ini menunjukan bahwa
pembiayaan anggaran dari sumber utang sangat
mendominasi pembiayaan anggaran kita.
Grafik 3. Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 s.d. 2021 (Rp
Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan (2021), data diolah.

Penutup
Kesinambungan fiskal Indonesia harus terus dijaga
diantaranya dengan mengendalikan rasio 3 faktor di
atas agar tetap aman dan prudent sehingga APBN
sebagai alat utama kebijakan fiskal diharapkan tetap
dalam kondisi solvency dan dan sekaligus sebagai
alat perencanaan dan pelaksanaan keuangan negara
untuk mensukseskan pembangunan di Indonesia yang
kesemuanya bertujuan untuk mencapai masyarakat
yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai amanah UUD
1945.

5. Mengembangkan
pembiayaan anggaran
yang lebih inovatif dan
kratif dengan berupaya
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Mengupas Konsekuensi Status
Barang Kena Pajak pada
Komoditi Batu Bara
Mohamad Nasir13

T

ahun 2020, negara
mengundangkan UU No.
11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, tepatnya tanggal
2 November 2020. Poin-poin
isu perubahan yang diusung
oleh UU ini, diantaranya
adalah 1) isu penyederhanaan
perizinan berusaha 2)
investasi, 3) ketenagakerjaan,
4) usaha mikro, kecil dan
menengah, 5) pengembangan
riset dan inovasi, 6)
pemerintahan, 7) pengenaan
sanksi, 8) pengadaan lahan,
9) investasi dan proyek
pemerintahan, dan 10) isu

kawasan ekonomi. Seperti
biasanya, sesuatu yang wajar
dalam negara demokrasi,
pengundangan UU No. 11
Tahun 2020 menimbulkan
pro dan kontra dari berbagai
pihak. Hal ini timbul karena
perbedaan persepsi yang
ditangkap oleh pihak-pihak
tersebut.
Meskipun tidak dinyatakan
secara langsung sebagai
poin utama, salah satu poin
perubahan yang termuat
dalam UU No. 11 Tahun 2020
adalah perubahan status batu

Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan FIskal

13
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bara, di mana sebelumnya
berstatus non barang kena
pajak (Non BKP) kemudian
menjadi barang kena pajak
(BKP). Perubahan ini bukan
perubahan biasa, namun
mempunyai konsekuensi
bagi fiskal khususnya bagi
penerimaan negara dalam
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
Berangkat dari konsekuensi
status BKP batu bara pada
APBN, artikel ini bermaksud
untuk mengulas peran batu
bara dalam perekonomian
Indonesia khususnya di

Analisis
bidang energi, kebijakan fiskal
yang terpengaruh, dan juga
dampak pada penerimaan
negara.
Peran Batubara
Berdasarkan data BP (2021),
posisi cadangan (reserve)
batu bara yang dimiliki
Indonesia sampai akhir
2020 diperkirakan mencapai
34.869 juta ton (BP, 2021).
Cadangan tersebut bukanlah
cadangan yang begitu besar
bila dibandingkan dengan
cadangan yang dimiliki oleh
negara lain. Indonesia hanya
memiliki reserve sekitar
3,2% dari total cadangan
di dunia yang diperkirakan
sebesar 1.074.108 juta ton.
Negara-negara yang memiliki
cadangan terbesar di dunia
antara lain : Amerika Serikat,
Rusia, Australia, China, India,
dan Jerman sebagaimana

terlihat dalam tabel-1.
Bagi Indonesia, batu bara merupakan komoditi utama dalam
perdagangan internasional. Di dunia internasional, Indonesia
merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia.
Indonesia pada tahun 2019 telah mengekspor batu bara
sekitar 455 juta ton, melebihi Amerika Serikat, Rusia, China
dan Australia, negara-negara yang memiliki reserve yang
Grafik 1. Negara Eksportir Batu Bara Terbesar Dunia 2019

Sumber: IEA dalam Buchholz, 2021.

Tabel 1. Cadangan Batubara Per 2020

lebih besar dibandingkan
Indonesia.
Dilihat dari sisi
pemanfaatan batu bara,
merujuk pada data APBIICMA (2021), sebagian
besar produksi batu bara
Indonesia adalah diekspor
sebagaimana terlihat
dalam gambar-2. Dalam
periode 2016 s.d 2020,
rata-rata ekspor batu bara
Indonesia mencapai 387
juta ton atau 73,5% per
tahun dari total produksi
per tahunnya, sisanya
dikonsumsi atau untuk
memenuhi kebutuhan
dalam negeri.

Sumber: BP, 2021.
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Grafik 2. Perkembangan Produksi dan Ekspor Batubara
(Juta Ton)

Sumber: APBI-ICMA, 2021.

Potensi Dampak Pengenaan
PPN atas Batu Bara

pajak masukan.
Berbeda perlakuan PPN
terhadap barang yang
berstatus Non BKP. Barang
tersebut tidak dikenakan
PPN baik untuk dijual atau
dikonsumsi di dalam negeri
maupun diekspor. PPN
masukannya pun tidak dapat
dikreditkan terhadap PPN
keluaran karena status barang
tersebut adalah Non BKP.
Secara otomatis, penjual
tidak dapat meminta restitusi
PPN masukan yang telah
dibayarkan kepada negara.

negeri, dan akan dikenakan
Dalam kasus perubahan
PPN 0% apabila barang
status batu bara yang
tersebut diekspor atau dijual
Sebagaimana telah dinyatakan
ke luar negeri.
Gambar 2. Ilustrasi Perlakuan PPN
dalam UU No. 11 Tahun 2020
Kedua, PPN
atas Non BKP
bahwa batu bara berubah
masukan penjual
status menjadi BKP, dan akan
BKP (PPN yang
mempengaruhi penerimaan
dibayar penjual
perpajakan khususnya dari
ketika membeli
PPN. Terdapat beberapa hal
BKP lain untuk
yang perlu menjadi perhatian
produksi) dapat
manakala suatu barang
dikreditkan
berubah dari non BKP menjadi
dengan PPN
BKP menurut peraturan
keluaran (PPN
PPN sebagaimana diuraikan
yang dipungut
dalam kerangka pikir dalam
oleh penjual dari
Gambar-1. Pertama, barang
pembeli). Ketiga
berstatus BKP akan dikenakan
adalah penjual
Sumber: Ilustrasi Penulis
PPN 10% ketika dijual kepada
BKP akan mendapatkan
pihak lain dipasar dalam
berubah dari Non BKP
restitusi atas PPN masukan
menjadi BKP, penjual
yang dibayar
Gambar 1. Ilustrasi Perlakuan PPN atas
batu bara saat ini dapat
penjual ketika
BKP
mengkreditkan PPN masukan.
PPN keluaran
Hal inilah poin penting
lebih kecil
yang menjadi faktor risiko
dibandingkan
penurunan penerimaan
PPN masukan.
Sebaliknya akan negara. Pertanyaannya
apakah tetap menjadi potensi
membayarkan
risiko bagi penerimaan
kekurangan
negara ketika diekspor
PPN apabila
atau dikonsumsi di dalam
PPN keluaran
negeri? Jawabannya adalah
lebih besar di
ya. Di bawah ini akan
bandingkan
Sumber: Ilustrasi Penulis
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diuraikan secara sederhana potensi risiko ketika diekspor dan
dikonsumsi di dalam negeri.

Batu Bara Dikonsumsi Dalam
Negeri

Batu Bara Diekspor

Barang berstatus BKP ketika
dijual di dalam negeri,
penjual akan memungut
PPN kepada pembeli (PPN
keluaran) sebesar 10%
dari nilai penyerahan, dan
penjual dapat mengkreditkan
atas PPN masukan. Dalam
kondisi normal dan tanpa
mempertimbangkan faktor
kebijakan lainnya, perubahan
status BKP berpotensi
menambah penerimaan
negara sebagaimana simulasi
pada Tabel 3.

Telah dijelaskan dalam Gambar-1 bahwa barang berstatus
BKP akan dikenakan PPN 0% ketika diekspor, dan penjual
dapat mengkreditkan PPN masukan. Dampak pada penerimaan
negara ketika batu bara berstatus Non BKP dan BKP tercermin
dalam simulasi sederhana sebagai berikut :
Tabel 2. Dampak pada penerimaan negara ketika batu bara
berstatus Non BKP dan BKP

Simulasi di atas menunjukkan
bahwa perubahan status
Keterangan
menjadi BKP dan dijual di
* Rp0 karena ekspor dikenakan PPN tarif 0%.
** PPN keluaran – PPN masukan, - (minus) PPN keluaran < PPN masukan
dalam negeri akan menambah
atau restitusi
penerimaan negara. Namun,
Simulasi di atas menunjukkan bahwa apabila barang berstatus kalau dirunut lebih lanjut,
BKP dan diekspor, maka penjual akan mendapatkan restitusi
maka dapat terjadi sebaliknya.
dari negara sebesar PPN masukannya. Tentunya negara harus Hal ini tidak terlepas dari
mengembalikan PPN masukan Tabel 3. Perubahan status BKP berpotensi menambah
kepada penjual batu bara.
penerimaan negara
Sebaliknya, barang berstatus
Non BKP ekspor tidak
memberikan restitusi kepada
penjual. Oleh karena itu,
perubahan status batu bara
menjadi BKP akan berdampak
pada pengurangan penerimaan
negara bila dibandingkan
dengan ketika tidak berstatus
Non BKP. Penerimaan negara
Keterangan :
yang berkurang adalah
* Penjual memungut PPN kepada pembeli dengan tarif 10%, asumsi ada
margin atau nilai tambah.
sebesar PPN masukan.
** PPN keluaran – PPN masukan, + (positif) PPN keluaran > PPN masukan
Terkait dengan besaran
atau setor ke Negara sebesar Rp250.000.000.,
dampak pengurangan, sangat
tergantung pada besarnya
jumlah pajak masukan serta volume batu bara yang diekspor.
kebijakan pengenaan PPN
Semakin besar jumlah pajak masukan serta volume batu bara
atas tenaga listrik dan
yang diekspor, maka potensi penurunan penerimaan negara
kebijakan subsidi negara
akan semakin besar.
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Tabel 4. Penggunaan Batubara Di Dalam Negeri

Penutup

Sumber: APBI-ICMA, 2021

UU Cipta Kerja mengubah
status komoditi batu bara dari
Non BKP menjadi BKP, dan
hal ini memiliki konsekuensi
di kenakannya PPN atas
transaksi batu bara. Namun
demikian, bukan berarti ada
potensi penerimaan negara
akan meningkat, perlu dirunut
kinerja transaksi batu bara
selama ini dan ke depan serta
kebijakan fiskal atas produk
terusan yang dihasilkan dari
batu bara, misalnya tenaga
listrik.

pada masyarakat atas tarif
listrik. Listrik merupakan
barang tidak berwujud yang
dihasilkan oleh salah satunya
dari batu bara, dan atas
tenaga listrik merupakan BKP
yang dibebaskan dari PPN
kecuali untuk daya 6.600 watt
bagi rumah tangga.
Berdasarkan data APBI-ICMA
(2021), konsumsi batu bara di
dalam negeri sebagian besar
diperuntukkan untuk sumber
energi primer pembangkitan
batu bara atau menghasilkan
tenaga listrik.
Dengan asumsi pemerintah
mempertahankan kebijakan
PPN dibebaskan atas tenaga
listrik, PLN akan dipungut
PPN 10%, dan pungutan PPN
10% tersebut akan menjadi
biaya produksi tenaga listrik
PLN. Dengan menggunakan
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asumsi bahwa tarif tenaga
listrik juga tidak mengalami
penyesuaian, Pemerintah
akan membayar pengeluaran
subsidi yang lebih besar dari
sebelumnya atau sebelum
batu bara menjadi BKP.
Sementara potensi
penyesuaian harga tenaga
listrik karena adanya
PPN, kecil kemungkinan
dapat dilakukan dengan
beberapa pertimbangan : 1)
masyarakat telah dibebani
pajak penerangan jalan yang
merupakan pajak daerah,
2) daya beli masyarakat
kelompok tertentu akan
menurun, 3) tarif listrik
merupakan komoditi
kepentingan politik karena
semua lapisan masyarakat
Indonesia adalah konsumen
listrik.

Selama ini, sebagian besar
batu bara diekspor ke
luar negeri. Oleh karena
itu, konsekuensi menjadi
BKP adalah negara harus
mengembalikan PPN masukan
kepada eskportir batu bara,
yang sebelumnya tidak harus
dikembalikan dan menjadi
penerimaan negara. Selain
itu, status BKP batu bara
dapat meningkatkan biaya
produksi tenaga listrik ketika
batu bara digunakan untuk
pembangkitan tenaga listrik.
Konsekuensi selanjutnya
adalah potensi meningkatnya
beban subsidi dan atau
kompensasi yang membebani
APBN. Oleh karena itu,
Pemerintah perlu mencari exit
strategy agar kesinambungan
APBN tetap terjaga dari
dampak perubahan status
batu bara menjadi BKP.

Analisis

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bunga
Obligasi Wajib Pajak Dalam Negeri
untuk Kemajuan Pasar Keuangan

14

Hadi Setiawan dan 15Ferry Afi Andi

M

elalui Undang Undang
Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja
(UU Cipta Kerja), Pemerintah
melakukan deregulasi terkait
investasi termasuk kebijakan
perpajakan. Salah satu
kebijakan perpajakan yang
diberikan untuk kemudahan
berusaha adalah penurunan
tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Bunga Obligasi untuk Wajib
Pajak Luar Negeri (WPLN) dari
sebelumnya 20% (tanpa tax
treaty) menjadi hanya sebesar

10%. Hal ini sesuai dengan
amanat UU Cipta Kerja yang
kemudian diatur lebih lanjut
dalam PP Nomor 9/2021.
Klausul ini akan mulai berlaku
setelah 6 bulan PP 9/2021
berlaku. Adapun PP 9/2021
sendiri berlaku terhitung
sejak tanggal 2 Februari
2021. Berarti tarif 10% bunga
obligasi untuk WPLN efektif
berlaku per tanggal 2 Agustus
2021.
Sedangkan tarif PPh bunga

obligasi untuk Wajib Pajak
Dalam Negeri (WPDN) masih
berada di level 15%. Dengan
demikian belum terjadi level
playing field dengan tarif
bunga obligasi untuk WPLN.
Oleh karena itu, Pemerintah
sedang merencanakan untuk
turut menurunkan tarif
bunga obligasi untuk WPDN
menjadi 10%. Penciptaan level
playing field ditujukan untuk
kemajuan pasar keuangan
khususnya pasar obligasi.

14
Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
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Kondisi Pasar Obligasi
Indonesia
Menurut beberapa analis,
kondisi pasar obligasi
Indonesia masih cukup
menarik di tengah-tengah
kondisi pandemi ini (Mulyana,
2021; Mahardhika, 2021).
Hal ini tercermin dari masih
tingginya minat investor
untuk membeli Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN)
yang baru diluncurkan oleh
Pemerintah dan pergerakan
imbal hasil (yield) SUN
Indonesia yang sudah
mulai melandai. Di sisi lain
perusahaan juga mulai gencar
melakukan penerbitan surat
utang, guna mengeksekusi
rencana ekspansi yang tidak
terjadi pada tahun lalu.
Walaupun begitu, daya topang
investor domestik masih
belum begitu optimal. Saat
ini, porsi kepemilikan investor
asing pada Surat Berharga
Negara (SBN) tradable
masih cukup besar yaitu
berada pada angka 22% 23%. Dibandingkan dengan
beberapa negara ASEAN dan
Asia, porsi kepemilikan asing
di SBN Indonesia termasuk
salah satu tertinggi (grafik
1) walaupun porsinya mulai
menurun di tahun 2020
sampai dengan sekarang.
Hal ini disebabkan adanya
pembelian yang cukup besar
dari BI pada masa pandemi
ini. Tingginya partisipasi
asing tanpa disertai dengan
kedalaman pasar domestik
yang memadai dapat
menempatkan suatu negara
pada posisi yang rentan akan
goncangan pada stabilitas
keuangan (DJPPR, 2021).

Warta Fiskal

56

Oleh karena itu, menjadi
sangat penting untuk terus
meningkatkan peran investor
domestik dalam pasar
keuangan khususnya obligasi
di Indonesia, sehingga
dapat memitigasi risiko
sistemik serta membantu
untuk memperlambat
dampak volatilitas global
dan mencegah krisis
(Paramaditha, 2015). Sebagai
contoh Jepang, walaupun
jumlah utangnya lebih
dari 200% PDB nya, tetapi
hanya 13% yang dipegang
oleh investor asing. Hal ini
membuat stabilitas keuangan
mereka tetap terjaga. Hal
yang sama terjadi di Korea,
jumlah utangnya mencapai
hampir 150% PDB, tetapi
jumlah kepemilikan asingnya
kurang lebih sama dengan
Jepang.

penelitian menyebutkan
bahwa pajak merupakan
salah satu unsur yang
mempengaruhi minat investor
untuk membeli surat utang.
Hal ini didasarkan pada
besaran tarif pajak atas
penghasilan dari surat utang/
obligasi yang mempengaruhi
jumlah penghasilan yang
akan diperoleh oleh investor.
Bahkan beberapa penelitian
menyebutkan bahwa PPh
atas bunga obligasi turut
mempengaruhi ekspektasi
tingkat kupon atau imbal
hasil (yield) yang diinginkan
oleh investor. Diantaranya
penelitian Eijffinger, Huizinga,
dan Lemmen (1998) dalam
DJPPR (2021) menunjukkan
bahwa imbal hasil obligasi
pemerintah (t-bills dan 5y
t-bonds) di Australia, Belanda,
Belgia, Kanada, Prancis,

Grafik 1. Perbandingan Porsi Kepemilikan Asing pada SBN di
Beberapa Negara

Sumber: Asian Bonds Online (2021)

Perbandingan Perlakuan
Perpajakan atas Bunga
Obligasi
Salah satu kebijakan yang
dapat dilakukan untuk
menarik minat investor
dalam negeri adalah terkait
dengan perpajakan. Beberapa

Swedia, Jerman, Italia,
Jepang, Spanyol, dan Swiss
merefleksikan tingkat tarif
pajak atas bunga obligasi
yang dikenakan pada investor.
Dengan kata lain, investor
SBN melakukan gross-up
atas imbal hasil SBN untuk

Analisis
mendapatkan kompensasi
atas pajak yang dibayarkan.
Bagi investor yang telah
menetapkan target return,
tarif pajak akan ditambahkan
pada target yield-nya
(DJPPR, 2021).
Oleh karena itu, apabila
terjadi perbedaan tarif PPh
atas bunga obligasi antara
WPDN dan WPLN, maka
investor akan cenderung
mempertimbangkan tarif
yang lebih tinggi untuk
dimasukkan ke dalam salah
satu komponen pertimbangan
yield yang diharapkan.
Untuk kasus Indonesia,
besaran ekspektasi tingkat
kupon atau imbal hasil yang
diinginkan oleh investor
akan mempertimbangkan
besaran tarif PPh yang
ditanggung oleh WPDN (yang
saat ini lebih tinggi -- 15%
berbanding 10%). Hal ini akan
menyebabkan WPLN akan
menerima imbal hasil yang
lebih besar dibanding WPDN.
Tentu nya akan merugikan
pemerintah atau perusahaan
yang menerbitkan obligasi
karena terpaksa harus
menerbitkan obligasi dengan
tingkat yield yang lebih tinggi
dibandingkan jika besaran
tarif pajak sama antara
WPLN dan WPDN.
Besaran tarif PPh bunga
obligasi yang sama antara
WPLN dan WPDN jamak di
lakukan di banyak negara,
walaupun memang masih
ada beberapa negara yang
membedakannya. Tetapi
umum nya ini hanya di
negara berkembang (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Tarif PPh atas Obligasi di Beberapa
Negara

Sumber: Asian Bonds Online

Perlunya Penurunan Tarif PPh
Bunga Obligasi WPDN dan
Risiko yang Perlu di Mitigasi

korporasi untuk menerbitkan
obligasi karena cost of fund
nya menjadi lebih kecil.

Untuk menciptakan
kesetaraan diantara investor
dalam dan luar negeri maka
tarif PPh bunga obligasi
untuk WPDN harus diturunkan
dari 15% menjadi 10%.
Berdasarkan deskripsi yang
disampaikan sebelumnya,
hal ini sekaligus diharapkan
mampu mendorong
pendalaman pasar keuangan
dan perluasan basis investor
khususnya dari dalam negeri.
Keuntungan lainnya adalah
yield obligasi diharapkan
turun seiring dengan turunnya
nilai gross up atas imbal hasil
SBN karena turunnya pajak
yang dibayarkan oleh investor.
Hal ini akan mengurangi
beban bunga pemerintah
sekaligus dapat mendorong

Walaupun begitu, penyamaan
tarif PPh bunga obligasi ini
memiliki beberapa risiko
yang harus dimitigasi.
Risiko yang dapat terjadi
diantaranya adalah terjadi
perpindahan investor
dari instrumen keuangan
lain menjadi investor
obligasi. Secara khusus
perlu dicermati efeknya ke
depan terhadap investasi
tabungan dan deposito serta
peran perbankan selaku
intermediari. Dampak lainnya
adalah turunnya penerimaan
negara dari pajak atas
bunga obligasi, walaupun
ini akan terkompensasi jika
pendalaman pasar keuangan
terjadi.
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Pohon Buah Pemerintah
Widodo Ramadyanto16

D

i sebuah desa di
lereng selatan Gunung
Selamet, pagi itu
anak-anak berjajar, berbaris.
Mereka adalah siswa kelas
1 dan 2 SD dan Madrasah
Ibtidaiyah yang antusias
menerima pembagian bibit

tanaman albasia atau sengon.
Setelah menerima, mereka
memamerkan bibit tanaman
tersebut dan membawanya
pulang untuk ditanah di
pekarangan atau kebun milik
orang tua mereka.
Pembagian bibit pohon

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
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tersebut diisiasi oleh
Komunitas Sekolah Kader
Desa Brilian. Program ini
merupakan pendidikan dan
praktek dini investasi dengan
tagline “Belajar Menanam dan
Ujian Memanen”. Ide dasarnya
adalah anak-anak SD tersebut

Analisis
berinvestasi dengan menanam
pohon di kelas awal sehingga
kelas saat mereka lulus
SD, pohon-pohon tersebut
sudah tumbuh besar dan
dapat dijual untuk biaya
melanjutkan pendidikan ke
SLTP. Jangka waktu investasi
yang dibutuhkan sekitar 6
tahun tersebut sesuai dengan
usia optimal jenis kayu usia
pendek yang dipilih tersebut.
Selain mendidik anak-anak
untuk berinvestasi, program
ini juga dapat mendidik anakanak untuk mengenal dan
mencintai alam.
Metode investasi tradisional
ini telah lama dipraktekkan di
berbagai tempat di Indonesia.
Untuk jangka waktu yang
lebih panjang, pilihan
bibit pohon yang ditanam
juga mempunyai tingkat
pengembalian investasi
optimal pada horizon waktu
yang lebih panjang. Pohon
jati dan mahoni sebagai
misal. Seorang teman pernah
bercerita bahwa bapaknya
dulu menanam bibit pohon
jati ketika dia lahir. Lalu
pohon jati itu dipanen dan
dijual untuk membayar biaya
kuliah.
Berinvestasi menanam
pohon ini, di daerah tertentu,
diwajibkan kepada warga oleh
kepala desa. Salah satu desa
tersebut adalah Desa Bohol,
Gunung Kidul. Berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Desa
Bohol No.13/KPTS/2007,
setiap calon pasangan yang
akan menikah di wilayah Desa
Bohol, wajib menanam pohon
jati, minimal lima batang
untuk tiap mempelai, atau
10 poho untuk tiap pasang

pengantin. Aturan yang
juga dikenal dengan nama
Kromojati ini juga mengatur
kapan pohon tersebut dapat
dipanen. Pohon jati hanya
boleh ditebang pada usia
yang optimal, yaitu 10-15
tahun.
Aturan yang terlihat
sederhana ini secara
tidak langsung mendidik
masyarakat untuk
berinvestasi jangka panjang.
Kesejahteraan masyarakat
dalam jangka panjang
akan meningkat karena
tiap kepala keluarga yang
menikah mulai tahun 2007
tersebut akan menerima hasil
investasinya, kayu jati yang
berharga mahal. Sementara
itu, masyarakat umum juga
ikut menerima manfaat.
Lingkungan yang semula
tandus berubah menjadi hijau.
Udara menjadi lebih segar
dan sumber air lebih mudah
di dapat.
Prinsip menanam investasi
dengan menanam pohon
ini juga dilakukan oleh
pemerintah. Pemerintah
melakukan investasi dalam
beberapa bentuk dan
dicatat sebagai Pembiayaan
Investasi. Salah satunya
investasi pemerintah pada
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). BUMN adalah badan
usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.
BUMN dapat berbentuk
Persero dimana modalnya
terbagi dalam saham yang
seluruhnya atau sedikitnya

51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia
yang tujuan utamanya adalah
mengejar keuntungan. Contoh
dari BUMN jenis ini antara
lain adalah PT. Pertamina
(persero), PT. Bank Mandiri
(Persero), dan PT. Krakatau
Steel (Persero). Bentuk
lain dari BUMN adalah
Perusahaan Umum (PERUM)
yaitu BUMN yang seluruh
modalnya dimiliki negara dan
tidak terbagi atas saham.
Tujuan pendiriannya adalah
untuk kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan
perusahaan. Contoh perum
adalah Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan
Navigasi Penerbangan
Indonesia (LPPNPI), Perum
Percetakan Uang RI (Peruri),
dan Perum Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan
Nasional (Perumnas).
Selangkapnya, berdasarkan
undang-undang, BUMN
memiliki maksud dan
tujuan berupa (1)
memberikan sumbangan
bagi perkembangan
perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan
negara pada khususnya;
(2) mengejar keuntungan;
(3) menyelenggarakan
kemanfaatan umum berupa
penyedia barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan
memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak; (4)
menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum
dapat dilaksanakan oleh
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sektor swasta dan koperasi;
(5) turut aktif memberikan
bimbingan dan bantuan
kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan
masyarakat.
Jadi, investasi pemerintah
kepada BUMN bukan
bertujuan utama untuk
mendapatkan keuntungan
finansial semata. BUMN juga
menjalankan penugasan
pemerintah seperti
membangun infrastruktur.
Infrastuktur merupakan
investasi jangka panjang
pemerintah untuk generasi
sekarang dan masa datang
yang juga membantu
menggerakkan perekonomian.
Seperti halnya investasi
menanam pohon yang tidak
hanya mengharapkan hasil
penjualan pohon, daun,
buah, dan bagian pohon
lainnya. Melainkan juga
untuk mendapatkan manfaat
hidrologi, dan perbaikan
lingkungan.
Pemerintah juga menamkan
modalnya pada Badan
Layanan Umum (BLU) yang
tujuan utamanya adalah
untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
BLU diperkenankan
untuk menetapkan tarif
pelayanan untuk membiayai
pengeluarannya. Pada
masa pendemi sekarang ini,
pelayanan jasa rumah sakit
menjadi sangat vital. Rumah
sakit pemerintah umumnya
sekarang berbentuk BLU,
sehingga investasi pemerintah
kepada BLU ini memberikan
manfaat sangat besar,
melebihi manfaat ekonominya
saja.
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Investasi pemerintah tersebut
juga untuk penciptakan
lapangan kerja. Untuk
mengoptimalkan pencapaian
tujuan untuk menciptakan
lapangan pekerjaan tersebut,
pemerintah menerbitkan
Undang-undang Cipta Kerja.
UU tersebut memuat aturan
pendirian Bank Tanah dan
Lembaga Pengelola Investasi
(LPI).
Pendirian Bank Tanah
diharapkan dapat mengatasi
kesulitan penyediaan tanah
untuk kepentingan umum.
Penyediaan tanah merupakan
masalah krusial dalam
pembangunan infrastruktur.
Jalan tol, pelabuhan, sampai
dengan bandara memerlukan
lahan.
Bank adalah tempat
untuk menyimpan. Bank
konvensional dan syariah
menerima simpanan uang
dari masyarakat, bank
darah menyimpan darah
dari masyarakat. Namun,
bank tanah usahanya bukan
sebagai tempat masyarakat
untuk menyimpan tanahnya.
Pemerintah Pusat membentuk
badan bank tanah, menjadi
badan khusus yang mengelola
tanah. Kekayaan badan bank
tanah merupakan kekayaan
negara yang dipisahkan.
Lembaga ini berfungsi
melaksanakan perencanaan,
perolehan, pengadaan,
pengelolaan, pemanfaatan,
dan pendistribusian tanah.
Sumber kekayaan badan bank
tanah dapat berasal dari
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, pendapatan
sendiri, penyertaan modal
negara, dan sumber lain yang

sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
Praktek bank tanah ini
sebelumnya sudah lazim
dilakukan di Indonesia,
tetapi bukan sebagai
lembaga khusus. Praktek ini
banyak dilakukan oleh para
pengembang. Contohnya Bumi
Serpong Damai yang memiliki
bank tanah sekitar 3.800
ha yang digunakan sebagai
persediaan untuk membangun
rumah yang akan dijual.
Tersedianya tanah akan
memperlancar pembangunan
infrastruktur juga perumahan.
Ini akan memberikan efek
positif berganda pada
berbagai faktor ekonomi,
penyerapan tenaga
kerja misalnya. Selama
pembangunan, akan menyerap
tenaga kerja. Pasokan bahan
material yang diperlukan
juga menyerap tenaga kerja.
Industri semen, baja, hingga
tenaga kerja pengumpul pasir.
Pada lokasi pembangunan,
akan berdiri tempat usaha
yang mendukung kebutuhan
para pekerja. Minimal
warung kopi dan makanan.
Setelah infrastruktur tersebut
terbangun, akan muncul
pusat ekonomi baru, yang
juga menyerap tenaga kerja.
Ketika perumahan terbangun,
maka tiap rumah akan
memerlukan perabotan rumah
tangga sehingga industri
peralatan rumah tangga
dan perdagangan pun akan
berkembang. Pusat-pusat
kuliner yang menyediakan
juga akan bertumbuh.
Membuka lapangan kerja
baru. Laksana bibit-bibit

Analisis
tanaman yang tumbuh di
sekitar pohon yang kita
tanam.
Sementara itu, selain
memerlukan tanah,
aspek penting lain dalam
pembangunan adalah sumber
pembiayaan. Tanpa ada dana
tersedia, maka pembangunan
tidak dapat dilaksanakan.
Sumber dana pembangunan
dapat berasal dari belanja
pemerintah, Badan Usaha,
atau Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU).
Untuk mendanai
pembangunan, berdasarkan
UU Cipta Kerja, dibentuk
pula satu lembaga baru, sui
generis, langsung di bawah
presiden. Lembaga ini disebut
dengan Lembaga Pengelola
Investasi (LPI) disebut juga
sebagai Indonesia Investment
Authority (INA). Bermodalkan
Rp 75 triliun, lembaga
ini diharapkan menjadi
katalis ekonomi sekaligus
menciptakan lapangan kerja.
LPI mempunyai dana tematik
(thematic fund) yang dapat
dijadikan patner investasi
para penanam modal. LPI
dapat berinvestasi langsung,
menanamkam modalnya pada
proyek tertentu atau bermitra
dengan investor lainnya

(co-investment). Selama ini,
terdapat investor yang masih
ragu untuk menanamkan
modalnya di Indonesia
karena belum mempunyai
partner investasi yang
dapat diandalkan. LPI dapat
membentuk, misalnya, dana
tematik pelabuhan bersama
dengan investor A Corp. dari
luar negeri. Bermodalkan
dana tematik tersebut, LPI
dan A Corp. lalu berinvestasi
bersama untuk membangun
pelabuhan sehingga
pelabuhan dapat segera
terbangun dan menyerap
tenaga kerja.
LPI juga mempunyai dana
komersial (commercial
fund) yang dapat
diinvestasi di berbagai
sektor sepanjang secara
finansial menguntungkan.
Dana ini dapat digunakan
untuk membeli infrastruktur
yang telah jadi. Sebagai
contoh, perusahaan karya
PT Teguh Karya mengelola
jalan tol. Bisnis utama
perusahaan tersebut adalah
konstruksi, membangun
jalan tol bukan mengelola
jalan tol. Ketika jalan tol
tersebut telah beroperasi dan
menguntungkan, PT Teguh
Karya kemudian menjual
usaha pengelolaan tol

tersebut. PT LPI kemudian
dapat membeli ruas tol
tersebut. Hasil penjualan
ruas tol tersebut, oleh PT
Teguh Karya digunakan untuk
membangun infrastruktur
lainnya, sehingga dapat
menyerap tenaga kerja lagi.
Mengingat kebutuhan
dana untuk pembangunan
Indonesia tidak kecil, maka
investasi pemerintah melalui
LPI dapat menarik sumber
dana yang lebih besar.
Sebagai suatu badan usaha,
lembaga ini dapat melakukan
leveraging, menarik dana dari
pihak lain. Oleh karena itu,
dana yang tersedia untuk
pembagungan dapat berlipat
ganda tanpa menimbulkan
risiko tambahan pada APBN.
Lebih lanjut, keuntungan
LPI juga dapat menambah
sumber penerimaan negara.
LPI merupakan pohon
buah-buahan yang ditanam
pemerintah. Tidak hanya
memberikan penghasilan
ketika ditebang, tetapi
buahnya tetap dapat
dirasakan.
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Urgensi Politik Hijau untuk Merawat
Sumber Daya Alam
Joko Tri Haryanto17

M

unculnya isu
lingkungan hidup
sebagai salah satu
isu penting di abad ke20 dan 21 telah mendapat
perhatian banyak kalangan
dari berbagai belahan dunia
(Rampal 1992). Dimulai
pada awal abad ke-20
dengan isu lingkungan yang
berkaitan dengan konservasi
sumberdaya alam yang
bersifat lokal, kemudian pada
tahun 1960-1970-an berubah
ke isu polusi lingkungan
yang mulai mengglobal, dan
diakhir abad ke-20 memasuki
abad 21, isu lingkungan

menjadi pembicaraan global
yang telah merubah cara
pandang berbagai pihak
(Eblem dan Eblem, 1994).
Dengan semakin ramainya isu
pemanasan global, sebagai
contoh, isu lingkungan tidak
lagi dilihat sebagai masalah
lingkungan belaka, tetapi
juga merupakan masalah
sosial, ekonomi, dan politik.
Bahkan pada tataran tertentu
telah menjadi masalah politik
global yang paling banyak
dibicarakan (Stiglitz, 2006).
Masuknya isu lingkungan
atau ekologi kedalam sistem
politik tidaklah semudah

Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
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masuknya isu ekonomi.
Secara akademis, politik
ekonomi telah mendapat
perhatian yang lama dan
telah berkembang dengan
sangat pesat (Hempel,
2006). Sebaliknya, politik
ekologi tidaklah demikian.
Sejalan dengan bertambah
rumitnya penyelesaian isu
lingkungan, banyak pihak
percaya bahwa diperlukan
pendekatan alternatif untuk
dapat memahami dan
membantu menyelesaikan
krisis lingkungan yang ada.
Dalam kaitan inilah masuknya
ekologi ke dalam tataran
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politik dengan mengusung
ekologisme mencoba
menawarkan sebuah alternatif
baru yang menjanjikan.
Lingkungan Hidup dan
Pertumbuhan Ekonomi
Di Indonesia, permasalahan
kerusakan lingkungan
dan sumber daya alam
sebetulnya sangat terkait
dengan permasalahan alokasi
sumberdaya. Permasalahan
pengelolaan sumberdaya alam
menjadi sangat penting dalam
pembangunan ekonomi pada
masa kini dan masa yang
akan datang. Di lain pihak
sumberdaya alam tersebut
telah banyak mengalami
kerusakan-kerusakan,
terutama berkaitan dengan
cara-cara eksploitasinya guna
mencapai tujuan bisnis dan
ekonomi semata.
Pengertian lingkungan hidup
sebenarnya merupakan
matriks fisikal dari pada
gugus-gugus sumberdaya
alam dalam suatu tatanan
dimensi ruang yang terbatas,
baik yang meliputi di
kawasan perkotaan (urban)
maupun di wilayah-wilayah
(supra urban). Dalam
hubungan dengan permasa
lahan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup ini,
diperkirakan bahwa masalah
ini berkait dengan nasib
kemanusiaan pada umumnya
dan sekarang sedang
menghadapi tantangan
permasalahan yang sangat
besar yang harus dicarikan
solusinya secara bersama.
Masalah ini muncul sebagai
akibat dari terjadinya kemelut

dari berbagai aktivitas
pengurasan dan degradasi
beberapa jenis sumbersumberdaya alam dan
lingkungan hidup, sebagai
akibat dari pihak-pihak yang
bertanggung-jawab, dimana
mereka telah melakukan
kebijaksanaan yang salah
arah (misleading policy).
Kesalahan kebijaksanaan
tersebut seperti baik terjadi
pada masalah wilayah
aliran sungai, perairan
pantai, perairan lepas
pantai, sumberdaya bahari,
sumberdaya hutan, udara dll,
terutama sumberdaya alam
yang bersifat publik.
Bagaimana awal mulanya
sehingga semakin banyak
orang peduli terhadap isu
lingkungan hidup? Tentunya
ini adalah sebuah pergeseran
mengingat dalam kurun waktu
yang lama sepanjang abad 19
hingga 20, orang (terutama
di negara-negara industri)
masih melihat lingkungan
hidup sebagai penghalang
yang harus ditaklukkan
demi kepentingan manusia.
Orang masih memandang isu
kehancuran ekologis sebagai
isu yang disebarkan oleh
para eksentrik sekedar untuk
menakut-nakuti orang lain
(Sutton 2007).
Satu hal pokok sehingga
lingkungan hidup menjadi
arus utama adalah:
ilmu pengetahuan. Ilmu
pengetahuan memang
menempati posisi utama
dalam kehidupan modern.
Ilmu pengetahuan, dengan
pembuktian ilmiahnya, dapat
meyakinkan orang bahwa
permasalahan lingkungan

hidup adalah nyata adanya.
Satu contohnya adalah
cairnya es di kutub dan
naiknya muka air laut
adalah pembuktian bahwa
pemanasan global bukanlah
isapan jempol belaka (Sutton
2007). Dukungan ilmiah ini
baru dapat disediakan pada
periode 70-an. Padahal tahun
1962 telah terbit The Silent
Spring karya Rachel Carson
yang mengingatkan akan
dampak pestisida terhadap
kehidupan liar (wildlife)
(Sutton 2007).
Salah satu tonggak utama
adalah sebuah laporan ilmiah
berjudul Limits to Growth oleh
Meadows dkk. pada tahun
1972. Laporan ini memberikan
gambaran suram akan masa
depan, bahwa sekitar 100
tahun kemudian bumi akan
mencapai batasnya sehingga
tidak dapat lagi mendukung
pertumbuhan ekonomi dan
populasi manusia. Situasi ini
akan terjadi jika lima variabel
kunci (tingkat output industri,
pengurasan sumber daya,
polusi, produksi pangan,
dan pertumbuhan populasi)
terus menerus tumbuh
seperti angka pada saat itu
(Meadows et. Al., 1972, dalam
Carter, 2001).
Perkembangan Politik Hijau
Politik Hijau sebagai sebuah
gerakan ada di bawah payung
besar ”gerakan lingkungan”
(environmental movement).
Berjuang melalui jalur politik,
sebagaimana dilakukan oleh
partai hijau, adalah salah
satu pilihan dari gerakan
ini. Ada pilihan-pilihan
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lain yang diambil. Sutton
(2007) menggolongkan
gerakan lingkungan antara
yang reform-oriented
environmentalist dan radical
ecologist. Environmentalist
memilih untuk bekerjasama
dengan kalangan bisnis dan
pemerintah bagi penanganan
isu-isu lingkungan. Pilihan
kaum radikal tentunya
lebih ekstrim lagi, bahkan
deindustrialisasi bisa menjadi
pilihan sepanjang untuk
menyelamatkan ekosistem.
Berbeda dengan Sutton,
Carter (2001) melihat ada
tiga golongan gerakan, yang
mana salah satunya menjadi
golongan tengah diantara dua
kutub ekstrem. Kutub ekstrem
pertama ialah golongan
yang menganut paham
resource conservationism
atau preservationism. Kutub
ekstrem kedua adalah yang
menganut paham deep
ecology atau ada pula
yang disebut transpersonal
ecology. Golongan tengah
diantara kedua kutub ini
adalah yang menganut
paham moral extensionist.
Kaum reform-oriented
environmentalist (salah satu
golongan versi Sutton) senada
dengan paham resource
conservationism atau
preservationism (golongan
versi Carter).
Partai Hijau sendiri kemudian
menjadi sebuah pilihan yang
paling realistic di banyak
negara dalam mewujudkan
ide perbaikan lingkungan. Di
dalam buku The Environment
diceritakan mengenai kisah
sukses Partai Hijau di
beberapa negara Eropa seperti
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misalnya Britania Raya dan
Jerman. Namun sebagaimana
partai politik pada umumnya,
di dalam perkembangannya,
partai hijau juga tidak luput
dari berbagai intrik dan konflik
terkait masalah perbedaan
paradigma dan strategi
perjuangan. Akibat intrik yang
terjadi itu kemudian muncul
penggolongan dari gerakan
partai hijau menjadi;
1. Left anarchism dengan
argumen keadilan sosial,
desentralisasi partai
dan pendekatan non
kekerasan. Contoh negara
yang menganut paham ini
antara lain Partai Hijau
di Jerman, Partai Hijau di
Belgia dan Britania Raya;
2. Deep ecology atau
biocentrism yang lebih
berkonsentrasi pada
tanggungjawab individu
pada perlindungan
lingkungan. Paham ini
berkembang sangat cepat
di negara Amerika sebagai
sbeuah pemikiran abad
baru;
3. Electoralist yang
melanjutkan perjuangan
untuk lebih realistis,
memperkuat unsur
kelembagaan serta
pengaruh pimpinan
tunggal.
Contoh sukses Partai Hijau
adalah Partai Hijau di
Jerman. Sistem kepartaian
di Jerman ditandai oleh
keberadaan banyak partai
politik (multi party). Paska
reunifikasi Jerman Barat dan
Jerman Timur, terdapat 6
partai utama dalam politik
Jerman yaitu: CDU (Christian

Democratic Union) dan CSU
(Christian Social Union), FDP
(Free Democratic Party), SDP
(Social Democratic Party),
Bündnis’90/Grüne (Green
Party), dan partai sayap kiri
yang radikal, PDS (Party
of Democratic Socialism).
Ketatnya persaingan antar
partai politik di Jerman
menyebabkan tidak ada satu
pun partai yang mampu
meraih suara mayoritas
tunggal (single majority).
Akibatnya setiap partai
harus bekerja sama dengan
partai politik lainnya. Dalam
memanfaatkan suatu
kelompok politik sebagai
landasan politik yang
efektif maka suatu partai
politik yang memerintah
dapa melakukan 4 strategi
(Samuel Huntington dan Joan
Nelson, 1985), yaitu: Pertama,
mengeluarkan kebijakankebijakan pemerintah yang
menguntungkan kepentingan
kelompok politik tersebut.
Kedua, mengorganisasikan
kelompok tersebut melalui
perhimpunan-perhimpunan
fungsional. Ketiga,
menciptakan saluransaluran struktural baru yang
memungkinkan dikaitkannya
kelompok politik tersebut
dengan sistem politik. Dan
keempat, memilih pemimpin
kelompok politik yang sudah
mapan untuk memangku
jabatan penting dalam
sistem politik dan tindakan
pembinaan lebih lanjut
terhadap pemimpin tersebut.
Kerjasama antar partai
politik di Jerman dilakukan
melalui koalisi dengan
pembagian jabatan politik dan
akomodasi platform partai
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dalam kebijakan pemerintah.
Sistem koalisi partai politik
di Jerman secara umum
ditandai oleh dua kutub
utama yaitu: CDU/CSU dan
SPD. CDU/CSU selanjutnya
menggandeng FDP, sedangkan
SPD menggandeng Partai
Hijau sebagai mitra juniornya.
Koalisi yang mapan antar
2 kutub ini tidak dapat
dilepaskan dari beberapa
persamaan nilai-nilai dasar

Gerhard Schroder berhasil
memenangkan pemilu 1998,
dengan menguasai 310 dari
total 603 kursi di parlemen.
Sebagai kompensasi
bagi dukungan Partai
Hijau, Schroder kemudian
mengangkat ketua Partai
Hijau (Joschka Fischer)
sebagai wakil Kanselir dan
Menteri Luar Negeri, serta
memberikan jatah 2 kursi
menteri utama dalam kabinet
kepada Partai Hijau.
Gambar 1. Struktur Partai di Jerman
Keberhasilan Partai
Paska Reunifikasi
Hijau menjadi partai
terbesar ketiga dalam
waktu yang singkat
ini merupakan suatu
fenomena yang menarik
dalam politik di Jerman
maupun studi mengenai
partai politik secara
umum. Seperti halnya
Partai Hijau di negara
lainnya18, Partai Hijau
Sumber: Carter (2001) dan Sutton (2007)
Jerman meletakkan
komitmen dan platform
dan platform (grundsatz)
partai yang berorientasi pada
masing-masing partai.
permasalahan mendasar dan
Dalam sejarah pemerintahan
kebutuhan bersama setiap
di Jerman, koalisi yang
manusia di muka bumi ini.
dipimpin Partai CDU/CSU
Namun demikian Partai Hijau
lebih banyak memegang
Jerman memang merupakan
pemerintahan. Bahkan koalisi
Partai Hijau yang terbesar
CDU/CSU dan FDP ini pernah
dalam hal perolehan suaranya
memimpin pemerintahan
dalam pemilu maupun
selama 16 tahun berturutpengaruh dalam politik
turut di bawah Kanselir
dibandingkan dengan Partai
Helmut Kohl (1982-1998).
Hijau di negara lain.
Merosotnya kredibilitas
Keberhasilan Partai Hijau
administrasi pemerintahan
Jerman ini memang ditunjang
Kanselir Helmut Kohl
oleh kemampuan sumber
akibat berbagai skandal
dayanya dan struktur sosial
korupsi telah menyebabkan
masyarakat Jerman. Dengan
terjadi perpindahan
memegang jabatan dan
suara besar-besaran
menempatkan kader partai
dan koalisi SPD-Grüne
yang kompeten sebagai
di bawah kepemimpinan

Menteri Luar Negeri (Joschka
Fischer), Menteri Pertanian,
Pangan dan Perlindungan
Konsumen (Renate Kunast)
dan Menteri Lingkungan,
Konservasi Alam dan
Keamanan Nuklir (Jurgen
Trittin), Partai Hijau memiliki
kedudukan yang strategis
untuk mengarahkan politik
luar negeri Jerman dalam
berbagai isu internasional,
mulai dari kampanye anti
perang, perlindungan
lingkungan global berdasarkan
Protokol Kyoto, hingga isu
perlindungan konsumen dari
bahaya penyakit sapi gila
(mad cow) yang muncul
pertama kali di daratan
Inggris. Sebagai suatu negara
yang pernah merasakan
pahitnya kekalahan dalam
peperangan, menyebabkan
agenda perdamaian dan
perlindungan lingkungan
global banyak mendapatkan
dukungan dari masyarakat
Jerman (Adyawarman, 2003).
Dari seluruh penjelasan
tersebut, beberapa hal yang
dapat diimplementasikan di
Indonesia adalah perlunya
mempertimbangkan sebuah
platform politik yang
menempatkan kepentingan
ekologi sebagai ideologi
utama. Hal ini sekiranya
selaras dengan amanat UUD
1945 sekaligus menjawab
permasalahan keberlanjutan
antargenerasi yang harus
menjadi dasar pertimbangan
utama. Ingat bahwa
lingkungan hidup yang sehat
merupakan hak asasi manusia
dan wajib diwujudkan dalam
bentuk dan konsep apapun.

Dalam Global Greens Conference di Australia tahun 2001 tercatat bahwa Partai Hijau terdapat di 72 negara

18

65

Edisi #II/2021

Inspirasi

Sarung Santri di Istana Negara
Rosyid Bagus Ginanjar Habibi19

umum S Rajaratnam School of
International Studies-Nanyang
Technological University di
Singapura Oktober 2018.
Konon, Kyai Ma’ruf adalah
pemakalah pertama yang
menggunakan sarung di
panggung dunia tersebut.
Peci hitam dan surban putih
adalah pasangan sarung yang
sering dikenakan Wapres
pertama dari Provinsi Banten
itu. Meski tak segesit waktu
muda, namun Wapres yang
pada tahun ini berusia 78
tahun terlihat bugar saat
berjalan mengelilingi istana.
Tim redaksi majalah Warta
Fiskal dipersilakan oleh
asisten pribadi Wapres untuk
mewawancarai beliau.
“Santri itu bisa menjadi apa
saja”, kata Wapres ke-13 RI
membuka obrolan melalui
platform daring.
Menurut Ketua MUI Periode
2015-2020 itu, seorang
santri selain belajar ilmu
agama juga harus menguasai
keahlian di bidang ilmu umum
lainnya. Sehingga di masa
depan, peran santri tidak
hanya sebagai tokoh agama
tetapi juga agen perubahan
untuk negaranya.

A

da kebiasaan baru
yang beberapa tahun
terakhir tampak berbeda
di Istana Wakil Presiden
RI jalan Merdeka Selatan.
Salah satunya sarung yang
kerap dipakai Kyai Ma’ruf
Amin dalam acara formal
kenegaraan maupun aktivitas
sehari-hari. Siapa sangka,
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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sarung yang awalnya identik
dengan kalangan santri
tradisional kini menjadi
barang modern dan sering
terlihat di lingkungan istana
yang dianggap sakral.
Tak hanya di Istana, sarung
kyai pernah tampil di dunia
internasional. Tepatnya ketika
kyai diminta mengisi kuliah

“Bisa entrepreneur dan
ekonomi, nanti jadi tokohtokoh perubahan, perbaikan,
agen perubahan ke depan itu
dibutuhkan berbagai keilmuan
yang dituntut,” tambah
kyai yang hobi makan Sate
Bandeng khas Kota Serang.
Kyai Ma’ruf juga
menambahkan, santri
sebagai agen perubahan
selaras dengan sabda Nabi
Muhammad SAW dalam

Inspirasi
hadits “carilah ilmu dari
buaian hingga liang kubur”.
Artinya, mencari ilmu agama
dan umum tidak ada batas
usia. Tidak boleh berpuas
diri hanya dengan satu ilmu
yang sudah diperoleh. Santri
harus haus akan ilmu selama
kelopak matanya masih
terbuka.
“Tidak boleh berhenti hanya
dengan ilmu yang didapat dari
pesantren tapi harus terus
belajar sampai kapanpun,”
ungkap Abah, sapaan
akrabnya.
Meski demikian, cicit dari
ulama besar abad ke-19
Syeikh Nawawi Al-Bantani itu
pernah bandel semasa masih
menimba ilmu di Sekolah
Rakyat Kresek, Kabupaten
Tangerang. Ketika seorang
guru menjelaskan materi
pelajaran, Abah sempat
tertidur di dalam ruang kelas.
Aksinya itu lalu ketahuan
oleh gurunya sehingga
Abah dibangunkan dan kena
omel. Di luar dugaan, meski
tertidur Abah dengan lancar
menjawab pertanyaan dari
sang guru.

Tak hanya suka menonton
bola, Abah juga jago bermain
bola. Hobi bermain bola di
kampung itu terbawa hingga
Abah melanjutkan sekolah ke
Pondok Pesantren Tebuireng.
Gus Shohib Bisri, putra dari
pendiri Pondok Pesantren
Denanyar Jombang Kyai
Bisri Syansuri, merupakan
lawan main yang samasama tangguh. Pertandingan
semakin seru jika keduanya
bertemu di lapangan. Kisah
ini juga yang ditulis Lip Yahya
dalam bukunya ‘KH Ma’ruf
Amin: Santri Kelana Ulama
Paripurna’.

“Saya suka berada di posisi
penyerang atau striker,”
kenangnya.
Di Tebuireng, Abah punya
guru favorit bernama Kyai
Tahmid. Sang guru adalah
pengajar Kitab Iqna’, kitab
fiqh dari kalangan ulama
madzhab Syafi’i. Selain
itu, terdapat kyai kelahiran
Makkah yang bernama Kyai
Idris Kamali. Kyai Kamali
kerap mengajarkan tafsir ilmu
Alquran dan hadis, seperti
tafsir Al Baghawi, Al Khazi ,
Ibu Katsir, dan Hadis Bukhari.

Masa kecilnya itu membawa
kenangan manis tersendiri
bagi anak semata wayang dari
pasangan Muhammad Amin
dan Maimunah. Sejak kecil
Abah merupakan Milanisti,
julukan bagi fans berat klub
bola AC Milan. Di era 1980-an
hingga pertengahan 1990-an,
AC Milan tak hanya merajai
Serie A Italia, tetapi juga
Eropa. Pemain idolanya yaitu
trio Belanda: Ruud Gulit, Frank
Rijkaard, dan Marco Van
Basten.
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Inspirasi
“Di luar jam sekolah, saya
banyak memperdalam ilmu
fiqih dan tafsir,” ujar Abah
yang kini sudah dikaruniai 9
anak dan 13 cucu.
Menolak Tawaran Jadi Polisi
Setelah lulus Pondok
Pesantren Tebuireng,
Abah kembali ke Banten
dan melanjutkan
pengembaraannya mencari
ilmu. Abah menjadi santri
kalong, mengaji tapi tidak
menetap di Pesantren
Caringin, Labuan; Pesantren
Petir, Serang; dan Pesantren
Pelamunan, Serang. Di
pesantren-pesantren ini Abah
banyak mengambil hikmah
dari kyai-kyai yang sudah
sepuh dan disegani.
Hingga akhirnya langkah kaki
membawa Abah melanjutkan
pendidikan ke Universitas
Ibnu Chaldun, Jakarta. Abah
lulus dengan predikat sarjana
muda. Alasan Abah tak
mengambil sarjana karena
saat itu waktunya habis untuk
berorganisasi dan mengajar di
berbagai majelis ilmu.
Setelah lulus kuliah di
universitas tersebut, Abah
sempat mendapatkan tawaran
sebagai prajurit kepolisian
sekitar tahun 1965. Kala itu
usianya sudah 22 tahun,
hampir saja santri yang jago
main bola itu jadi polisi.
“Saya pernah diberi tawaran
untuk jadi polisi. Itu sekitar
tahun 65. Dan saya dipanggil
untuk jadi polisi,” ungkap Rais
Aam PBNU periode 2015-2018
itu.

Warta Fiskal

68

Namun tawaran menjadi
polisi itu ditolaknya mentahmentah karena sosok sang
nenek yang sudah merawat
dan mengasuhnya sejak
kecil. Sang nenek tidak
ingin Abah jadi polisi dan
menyarankannya agar tetap
istikamah untuk menjadi
ulama dan kyai besar di
Indonesia.
“Jadi kyai aja. Jadi saya
jalurnya jalur kyai, ulama,”
kenang Abah atas nasihat
sang nenek.
Pesan untuk Generasi Muda
Kyai Ma’ruf Amin saat ini
sibuk menangani wabah
pandemi COVID-19 yang
melanda Indonesia dan dunia
global. Beberapa kali Abah
ikut membahas permasalahan
tersebut di rapat terbatas
bersama Presiden dan jajaran
Menteri Kabinet Indonesia
Maju.
Fokus utamanya yaitu
bagaimana agar Indonesia
segera terbebas dari
wabah ini, salah satunya
mempercepat program
vaksinasi dan pemulihan
ekonomi nasional. Tugas
Presiden yang dilimpahkan
pada Wapres diantaranya
memberikan pemahaman
kepada jaringan ulama dan
santri. Supaya bersamasama dengan pemerintah
menyukseskan program
vaksin dan menghindari kabar
hoax.
“Saya ingin mengajak para
kyai untuk menjaga umat
dari berbagai informasiinformasi, isu-isu yang tidak
benar. Banyak masyarakat

tidak bisa membedakan mana
informasi yang benar, mana
yang bohong,” kata Abah
yang di era Premier League
menjagokan Manchester City.
Selain itu, Abah yang kerap
melakukan pertemuan virtual
bersama MUI, tokoh agama,
dan tokoh masyarakat
mengimbau agar mereka
dapat mengkondisikan isu
seputar pandemi kepada
jamaah masing-masing. Hal
ini dilakukan agar masyarakat
memperoleh informasi yang
tepat dan benar.
“Saya mengajak para
ulama dan pimpinan ormas
islam untuk terus bersama
pemerintah melindungi
masyarakat dari bahaya
COVID-19 dan menanggulangi
dampak yang ditimbulkannya,”
tambahnya.
Lebih jauh, Abah juga
berpesan kepada kalangan
santri dan milenial untuk
mempersiapkan diri menjadi
pemimpin masa depan.
Tantangan lintas zaman akan
semakin unik dan berat.
Generasi bangsa Indonesia
harus mempersiapkan SDM
terbaik sejak dini untuk
menjawab tantangan tersebut.
“Kita optimis ke depan santri
akan punya peran lebih besar
di dalam negara Republik
Indonesia,” tutup suami Nyai
Wury Estu Handayani itu. (@
bagus_rosyid)
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Pegawai Berprestasi BKF:
Sosok Ayah Jadi Panutan
Fatima Medina Septiyanti20
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I

rsyan Maududy. Pria yang
akrab disapa Irsyan ini
baru saja terpilih sebagai
Pegawai Berprestasi Badan
Kebijakan Fiskal (BKF) Tahun
2020/2021 pada akhir Juni
lalu. Irsyan bergabung di
BKF Kementerian Keuangan
pada Desember 2017 dan
ditempatkan di Pusat
Kebijakan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara
BKF. Saat ini mantan Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (BEM FE UI) tahun
2016 ini juga aktif menjabat
sebagai Head of Academy di
komunitas Melek APBN.
Sudah Kepincut dengan Isu
Ekonomi dan Fiskal Sejak
Duduk di Bangku Sekolah
Berawal sejak duduk di
bangku Sekolah Menengah
Atas (SMA), Irsyan mulai
tertarik pada kebijakan publik
yang cakupannya cukup luas.
Kebijakan publik menurutnya
menjadi suatu ranah yang
menantang karena sangat
bersinggungan dengan sektor
ekonomi dan politik. Mulai
dari ketertarikannya ini, Irsyan
memutuskan untuk memilih
mendalami program studi
Ilmu Ekonomi dan peminatan
Ekonomi Publik saat kuliah.
Ia merasa rencana studi yang
diambil pada jenjang Strata 1
nya ini sangat cocok sebagai
pondasi dasarnya menggapai
cita-cita sebagai pembuat
kebijakan (policy maker)
fiskal.
Sebelum terpilih sebagai
Ketua BEM FE UI pada
tahun 2016, Irsyan menjabat
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sebagai Kepala Departemen
Kajian BEM FE UI. Sehingga
sejak kuliah, Irsyan telah
membiasakan dirinya untuk
berkecimpung di dunia
penelitian yang bermuara
pada perumusan kebijakan.
Uniknya, Irsyan mengaku
apa yang dikerjakannya
dahulu saat di BEM, kurang
lebih sama seperti apa yang
dikerjakannya sekarang
di BKF. Ditambah, banyak
dosen atau guru besar FE
UI seperti Suahasil Nazara
yang saat ini menjadi Wakil
Menteri Keuangan dan
Bambang Brodjonegoro yang
pernah menjabat sebagai
Menteri Keuangan sudah
bersinggungan langsung
dengan BKF. Tak heran, di
kalangan mahasiswa, nama
BKF sudah tak asing lagi.

pandangan hidup.

Irsyan merasa BKF menjadi
tempat yang pas untuk
belajar sekaligus bekerja di
ranah kebijakan publik terkait
ekonomi makro dan fiskal.
Oleh sebab itu, setelah lulus
kuliah, Irsyan mengikuti
seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) sebagai Analis
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) di BKF
Kementerian Keuangan.

Tidak dipungkiri, Irsyan
sebagai pegawai pada
umumnya juga pernah
merasakan kejenuhan dalam
bekerja, khususnya selama
pandemi COVID-19 yang
terjadi setahun belakangan.
Namun, Irsyan berusaha
keluar dari kondisi tersebut
dengan manajemen
pikirannya.

Menjadikan Ayah sebagai Role
Model dalam Bekerja
Sedari kecil Irsyan
melihat sosok ayah yang
bekerja sebagai PNS dan
melahirkan warisan atau
peninggalan (legacy) melalui
kebijakan-kebijakan yang
dirumuskannya. Dari ayahnya,
Irsyan belajar bagaimana
seharusnya ia memiliki

“Mimpi saya sederhana, apa
yang bisa kita tinggalkan
sebagai legacy yang sangat
berdampak baik (impactful)
untuk masyarakat”, ujar Irsyan
yang menjadikan ayahnya
sebagai sosok panutan.
“Kenapa saya sangat passion
bekerja di ranah kebijakan
fiskal? Dengan bekerja
di BKF, ranah kita untuk
membuat legacy sangat
besar. Kebijakan fiskal itu
menyeluruh, tidak spesifik ke
satu sektor. Bahkan lampu
jalan saja ada kebijakan
fiskalnya”, lanjut Irsyan.
Irsyan menambahkan bahwa
ia bermimpi ketika saatnya
pensiun, Irsyan dapat
dikenang sebagai sosok yang
impactful untuk masyarakat.

“Kalau kita mikirnya sebagai
kerjaan, pikirannya pasti
cost-benefit, diukur-ukur
semua pekerjaan dan nggak
akan match sama pola kerja
kita selama pandemi ini. Tapi
kalau kita mikirnya sebagai
tanggung jawab moral, ya
pasti akan berbeda. Ini
memang tugas kita untuk
menyelamatkan kondisi saat
ini. Kita garda terdepannya
yang membuat kebijakan.
Balik lagi, kondisi saat
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ini siapa sih yang nggak
burnout? Nakes pastinya
burnout, dan nggak sedikit
yang sampai hilang pekerjaan
akibat pandemi”, tutur Irsyan.
Bercita-cita Mengembangkan
Pemodelan Ekonomi di BKF
Dalam lima tahun ke
depan, Irsyan akan fokus
melanjutkan studinya terlebih
dahulu ketimbang karir. “Lima
tahun pertama yaa S2 di 2022
langsung lanjut S3, upgrade
dulu prossesor otak kita,
fokus karir setelahnya”, jelas
Irsyan.
Irsyan menjelaskan bahwa
para petinggi di Kementerian
Keuangan dapat memahami
suatu isu atau masalah
dengan cepat dikarenakan
pengalaman dan pendidikan
mereka. Upgrade prosessor
yang dimaksudnya dapat
membuat kualitas Sumber
Daya Manusia lebih baik
sehingga jika dihadapkan
berbagai persoalan dapat
menyelesaikan dengan lebih
cepat.
Irsyan sendiri baru saja
lulus seleksi beasiswa
LDPD dan akan segera
melanjutkan studinya di
jurusan Economics, Australia
National University. Ia
beralasan memilih studi
ini untuk memperkuat
pemahaman mikro serta
makro yang ia rasa masih
kurang didapatkannya selama
menempuh jenjang S1“Kalau
dari sisi teknis, pemodelan
ekonomi (economic
modelling) akan saya benarbenar fokuskan di jenjang
studi S2 dan S3 saya”, ucap

Irsyan. Irsyan menambahkan
pemodelan ekonomi juga akan
menjadi modal BKF ke depan
dan ia berkomitmen setelah
studinya rampung, ia dapat
berkontribusi pada pemodelan
ekonomi yang baik kepada
BKF.
Gagasan untuk Inovasi
Perumusan Kebijakan Fiskal &
Sektor Keuangan ke Depan
Irsyan mengakui bahwa
tantangan ke depan sangatlah
sulit. Menurutnya, pandemi
COVID-19 ini menjadi
cerminan setiap negara
dalam menangani krisis.
Sektor kesehatan Indonesia
contohnya. Saat awal
Pandemi COVID-19 masuk ke
Indonesia di awal tahun 2020,
harus diakui bahwa sistem
sektor kesehatan kita belum
memadai untuk menghadapi
pandemi sehingga
penyebarannya cukup
cepat. Waktu demi waktu
berlalu, pemerintah terus
mengupayakan kesigapan
dalam penanganan pandemi
dan agar Indonesia bisa
segera keluar dari krisis ini.
Begitu juga di sektor
pendidikan. Akibat pandemi,
semua siswa dan mahasiswa
diharuskan melakukan
persekolahan dan perkuliahan
di rumah yang tentunya
berdampak pada kualitas
pendidikan generasi muda
bangsa.
“Bagaimana oportuniti yang
hilang saat pandemi ini bisa
dikejar agar learning loss-nya
bisa ditekan. Karena generasi
muda saat ini pada tahun
2030-2040 akan menjadi

generasi produktif. Dari sisi
fiskalnya, defisit kemungkinan
semakin melebar. Tantangan
fiskal ini akan tetap masih
ada di tahun 2030 dan
seterusnya. Lalu dari sisi
kurikulum pendidikan,
harus diupayakan program
pengayaan di pelajaran atau
mata kuliah inti”, jelas Irsyan.
Irsyan menambahkan bahwa
reformasi fiskal harus
segera diimplementasikan
setelah krisis ini berakhir.
Hal ini sangat penting,
mengingat bonus demografi
usia produktif yang dimiliki
Indonesia saat ini berkurang
signifikan akibat COVID-19.
Pesan untuk Sahabat Fiskal
“Sahabat fiskal, lulus kuliah
nanti kalian akan ditemukan
banyak pilihan untuk menjadi
apa, kerjalah dengan passion.
Ini suatu hal yang beda.
Spirit-nya beda. Akhirnya kita
menikmati bekerja itu menjadi
sebuah kesenangan. Ibarat
pelukis yang berkarya”, ujar
Irsyan antusias.
Untuk dapat bekerja dengan
passion yang sesuai dengan
minat, Sahabat Fiskal harus
mengetahui terlebih dahulu
passion-nya di awal sebelum
bekerja. Menurutnya, jika
bekerja dengan passion, pasti
diri kita akan berkembang
dengan sendirinya.
“Learning by doing. Belajar
sebanyak-banyaknya, jangan
membatasi atau menutup diri.
Pelajari banyak hal sehingga
kita bisa menghubungkan
satu hal dengan hal-hal
lainnya dengan mudah”, tutup
Irsyan.
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Renungan

Satu Hal, Satu Waktu
Indrawan Susanto21 dan Chintya Pramasanti22

B

erapa kali anda mendapati diri anda mengerjakan
berbagai pekerjaan dalam satu waktu? Tidak
sedikit dari kita sering melakukan hal-hal berikut:
menyetir sambil cek grup Whatsapp, sarapan sembari
membaca koran, atau menghadiri dua rapat virtual di
waktu yang bersamaan. Hal ini akrab kita kenal dengan
istilah multitasking atau mengerjakan beberapa aktivitas
sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Biasanya
multitasking dilakukan dengan harapan untuk menghemat
waktu. Multitasking berbeda dengan job switching di mana
kita melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah ketika
satu pekerjaan telah diselesaikan.
Teknologi tidak bisa dipungkiri turut berpartisipasi dalam
melanggengkan praktik multitasking dalam kehidupan
kita sehari-hari. Dulu saat handphone belum ditemukan
dan telepon kabel masih berjaya, saat menerima telepon
kita harus berada di satu tempat sehingga kita bisa fokus
untuk bicara dengan lawan bicara di ujung sana. Sekarang
dengan handphone, kita bisa ngobrol sambil melakukan
pekerjaan lainnya seperti menonton televisi atau
memasak. Pemandangan di mana ada dua orang bicara
berhadapan namun salah satunya memainkan handphone
juga menjadi lumrah terjadi.
Ketika kita melakukan banyak hal di waktu bersamaan,
kita jadi lebih sulit fokus dan otak akan bekerja lebih keras
untuk konsentrasi di setiap pekerjaan yang sedang kita
lakukan. Dengan demikian, kita tidak hanya kehilangan
kenikmatan atau enjoyment dalam melakukan sebuah
pekerjaan, tetapi juga hasil dari pekerjaan yang kita
lakukan menjadi kurang efektif. Saat kita tidak fokus,
maka kita cenderung akan melakukan kesalahan sehingga
kita harus mengulang pekerjaan tersebut. Belum lagi
Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan pada Badan Kebijakan Fiskal
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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potensi membuat orang lain
merasa tidak diperhatikan dan
bisa saja memicu pertikaian.
Menurut pakar kesehatan,
kegiatan multitasking juga dapat
memicu stress, meningkatkan
tekanan darah, mengganggu daya
ingat, menurunkan kreativitas, dan
meningkatkan risiko terjadinya
kecelakaan.
Untuk itu, mari latih diri kita untuk
dapat fokus ketika mengerjakan
satu pekerjaan dan menahan
diri untuk melakukan pekerjaan
lainnya di waktu bersamaan. Mari
berkomitmen dengan apa yang
ada di hadapan kita saat ini dan
menyelesaikannya terlebih dahulu
sebelum kita mengerjakan hal
yang lain. Be present in what you
are doing. Dengan melatih diri
konsentrasi pada satu hal dalam
satu waktu, kita bisa menjadi
lebih tertarik dengan apa yang
kita kerjakan sehingga hasilnya
lebih memuaskan. Selain itu, kita
juga bisa terhindar dari ancaman
kesehatan yang tidak kita
inginkan. Remember, stay healthy
and do one thing at a time. [CP/
IS]

Serba - Serbi

Istana Siak:
Wisata dalam Balutan Budaya
Poniman23

Sumber: pesonasiak.id

R

asanya sudah tidak
asing lagi bagi kita
bahwa Indonesia
merupakan salah satu
negara dengan jumlah suku
terbanyak di dunia, yang
tersebar dari ujung pulau
sumatera sampai ujung pulau
Papua. Keanekaragaman
tersebut merupakan anugerah
dari Tuhan yang dititipkan
kepada bangsa Indonesia
untuk dirawat dan dijaga.
Untuk itu para Founding
Father Indonesia memilih
Pancasila dengan semboyan
“Bhineka Tunggal Ika” yang

berarti berbeda-beda namun
tetap satu jua, sebagai
landasan dalam upaya
pemersatu bangsa.
Salah satu suku terbesar
yang ada di Indonesia
adalah suku melayu, tersebar
diantara pulau Sumatera
dan Kalimantan. Provinsi
Riau adalah daerah yang
dikenal sebagai pusat
perkembangan kebudayaan
melayu, dengan gagah
mengusung tagline “Riau
the Homeland of Melayu”
yang ingin menyampaikan

pesan kepada dunia bahwa
jika ingin mengetahui dan
belajar tentang adat dan
budaya melayu, datanglah
ke riau. Selain itu, tagline
tersebut juga digunakan
sebagai bagian dari promosi
pariwisata Riau. Akan
memanjakan para pelancong
yang datang untuk wisata
alam yang dipadupadankan
dengan kekayaan budaya.
Berdasarkan data yang
dihimpun dari Pemerintah
Provinsi Riau dan Lembaga
Adat Melayu (LAM), tercatat
sampai saat ini ada sekitar 29

Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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Serba - Serbi
kerajaan yang ada di wilayah
Riau. Salah satu kerajaan
yang terbesar adalah Kerajaan
Siak Sri Indrapura.
Kali ini tim rubrik serba serbi
Warta Fiskal akan sedikit
mengulas tentang Istana Siak
nih. Istana Siak adalah bukti
sejarah kebesaran kerajaan
Melayu Islam yang terbesar
di Daerah Riau. Masa jaya
Kerajaan Siak berawal dari
abad ke 16 sampai abad
ke 20, dan silsilah Sultan
Sultan Kerajaan Siak Sri
Indrapura dimulai pada tahun
1723vM dengan 12 sultan
yang pernah bertahta. Salah
satu peninggalan kerajaan
yang sampai saat ini bisa
kita lihat dan nikmati adalah
berupa kompleks Istana
Kerajaan Siak yang dibangun
oleh Sultan Assyaidis
Syarif Hasyim Abdul Jalil
Syaifuddin pada tahun 1889
dengan nama Asseraiyah Al
Hasyimiah. Istana Asseraiyah
Al Hasyimiah yang disebut
juga Istana Matahari Timur
dilakukan oleh arsitek dari
Jerman yang mengadopsi
gaya arsitek Eropa, India
dan Arab dengan perpaduan
Melayu Tradisional.
Keindahan Istana Siak sudah
dapat terlihat saat kita mulai
memasuki pintu gerbang
istananya, tampak sepasang
patung burung elang
menyambar dengan tatapan
mata tajam yang terbuat
dari perunggu menambah
kesan anggun namun gagah.
Burung elang dipilih karena
melambangkan tanda
kebesaran dan kemegahan
Istana Siak pada masanya.
Selain itu, keindahan Istana
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juga terlihat pada dinding
Istana yang dihiasi dengan
keramik dari Eropa dan
ruangan ruangan yang
terdapat di dalam Istana
serta benda benda koleksi
peninggalan Kerajaan Siak.
Ada apa aja sih di Istana
Siak? Komet, benda sejenis
gramafon raksasa terbuat dari
tembaga dengan piring garis
tengah 1 meter dari bahan
kuningan (pelat kuningan)
dapat mengeluarkan bunyi
bunyian musik klasik karya
Beethoven dan Mozart,
buatan Jerman. Konon
barang ini hanya ada 2
di dunia yaitu di Jerman
sebagai pembuat dan di
Istana Siak. Kemudian salah
satu spot paling menarik
lainnya adalah disudut
ruangan utama, terdapat
Cermin Ratu Agung, adalah
sebuah cermin yang menjadi
milik para permaisuri Sultan
yang dapat membuat wajah
semakin cerah dan awet
muda bila sering bercermin
disana. Bagi pembaca yang

tertarik untuk mengunjungi
situs budaya ini, kamu hanya
perlu merogoh kocek sebesar
Rp 10.000 untuk kategori
dewasa dan Rp. 5.000 untuk
kategori anak-anak. Sebagai
tambahan, didalam komplek
Istana Siak, terdapat pusat
oleh-oleh yang menjual
souvenir untuk dibawa pulang,
seperti tanjak, kain songket
dan keris. Selain itu, apabila
ingin berburu kuliner di
Siak, kamu dapat mencoba
masakan udang galah
(macrobrachium rosenbergii)
goreng. Udang galah adalah
jenis udang air tawar yang
berukuran cukup besar serta
mencicipi bolu kemojo yang
terkenal.
Terus bagaimana kalau kamu
ingin ke sana?
Istana Siak berjarak sekitar
112 KM atau sekitar 2,5 jam
perjalanan dari Pekanbaru,
Ibukota Provinsi Riau.
Perjalanan dapat ditempuh
dengan menggunakan

Serba - Serbi

Sumber: pesonasiak.id

kendaraan roda dua maupun
roda empat, serta tersedia
juga angkutan umum menuju
ke Siak. Di sepanjang jalan
menuju ke Siak, kita akan
disuguhkan pemandangan
hamparan kebun sawit
yang luas. Selain itu, kita
akan disuguhkan dengan
pemandangan jembatan
Tengku Agung Sultanah
Latifah yang menjadi salah
satu ikon dari Kota Siak.
Perjalanan tak akan habis
sampai di Istana Siak saja,
terdapat beberapa situs
sejarah yang dapat kita
kunjungi juga, Masjid Raya
Syahabuddin, Balai Kerapatan
Adat, Monumen Kapal Kato,
Kelenteng To Pe Kong, kolam
hijau yang dulu merupakan

tempat pemandian keris dan
Raja Kecik yang merupakan
salah satu pendiri Kerajaan
Siak, serta masih banyak
destinasi wisata lainnya yang
dapat dikunjungi.
Pengembangan wisata
berbasis budaya (cultural
tourism) harus dapat
dikembangan dengan
sebaik mungkin, misalnya
dikolaborasikan dengan
penyelenggaraan event-event
lainnya, baik skala nasional
maupun internasional. Salah
satu yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Riau,
dalam rangka pengembangan
wisata tersebut, seperti
pelaksanaan event bertaraf
internasional yang bernama

Tour de Siak. Tour de Siak
adalah agenda tahunan balap
sepeda yang diadakan di
Kabupaten Siak yang diikuti
para pembalap nasional dan
internasional dan merupakan
bagian dari UCI Asia tour in
category 2.2 sejak 2018.
So, ayo wisata ke Siak.
Tak Kan Melayu Hilang di
Bumi
#Riau the Homeland of
Melayu
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Pelantikan Pejabat untuk
Perkuat Organisasi

J

akarta (06/04) Transformasi organisasi
Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) terus berlanjut. Kepala
BKF, Febrio Kacaribu, melantik
11 pejabat struktural dan 10
pejabat fungsional pada hari
Selasa, 6 April 2021 di aula
Gedung R.M. Notohamiprodjo,
Jakarta.
Pelantikan yang dilakukan
ini sebagai upaya untuk
memperkuat organisasi BKF,
sekaligus menjadi bagian
dari transformasi organisasi
yang telah dilaksanakan
sejak 2019. Penambahan
pejabat fungsional diharapkan
dapat membuat BKF, yang
merupakan lembaga think
tank di Kementerian
Keuangan RI, menjadi lebih
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tangkas dalam merumuskan
rekomendasi kebijakan fiskal
dan sektor keuangan.
Dalam sambutannya, Febrio
menyampaikan pentingnya
mindset pejabat fungsional,
yang mampu bekerja secara
mandiri namun tetap dapat
berkolaborasi dalam tim.
“Seorang Analis Kebijakan
tidak hanya dituntut untuk
menguasai materi atau
substansi, namun juga
dituntut untuk menguasai
karakter sebagai seorang
pembelajar,” ujar Febrio.
Sementara itu, untuk para
pejabat struktural yang baru
dilantik, Febrio menyampaikan
bahwa ini merupakan bagian
dari pelaksanaan program

Manajemen Talenta BKF
yang diawali dengan seleksi
administrasi, konfirmasi,
dan rekomendasi, serta
pemeriksaan rekam jejak.
Sebagai penutup, Febrio
menyampaikan harapan
bahwa pelantikan ini dapat
membawa BKF menjadi
lebih baik kedepannya,
sekaligus mendukung usaha
Kementerian Keuangan RI
untuk mewujudkan Bangsa
Indonesia yang adil dan
sejahtera.

Fiskalista

Indonesia Macroeconomic Update 2021

J

akarta (08/04): Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
Kementerian Keuangan kembali menggelar Webinar
“Indonesia Macroeconomic Update 2021”. Acara
yang dipandu oleh Andini Effendi ini membahas
mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini
serta respons pemerintah dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Hadir sebagai pembicara pertama, Kepala BKF Febrio
Kacaribu menyampaikan bahwa kondisi pandemi
secara global masih menghadapi tantangan, tetapi jika
dilihat secara domestik kasus COVID-19 berada dalam
tren penurunan. Pemerintah dan masyarakat berhasil
menurunkan kasus harian rata-rata, kurvanya semakin
melandai dan semakin menuju perbaikan. Selain itu,
Indonesia dibandingkan banyak negara, tergolong yang
paling cepat dalam melakukan vaksinasi. Hal sangat
memberikan sentimen positif bagi kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat.
“Mudah-mudahan vaksinasi ini dapat lebih
cepat lagi sehingga kita dapat menuju herd
immunity lebih segera dan tentunya akan tercermin di
dalam performance perekonomian kita di tahun 2021
ini,” ujar Febrio.
Lebih lanjut, Febrio mengungkapkan bahwa APBN
berhasil menahan dampak pandemi COVID-19.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada
APBN 2020 telah terealisasi sebesar Rp2.589,9
Triliun yang digunakan untuk menjaga kualitas hidup
masyarakat miskin dan rentan, mendukung UMKM,

serta memberikan insentif bagi dunia
usaha.
“Jadi ini yang membuat ekonomi
negara kita di tahun 2020 kemarin
sangat resilience dibandingkan
banyak negara lain,” jelas Febrio.
Febrio menjelaskan bahwa
perekonomian Indonesia telah
melanjutkan fase pemulihan
sejak kuartal 3 di tahun 2020.
Pemulihan ekonomi on-track dan
akan terus didorong lebih cepat
melalui vaksinasi serta dukungan
kebijakan countercyclical program
PEN. Konsumsi masyarakat dalam
fase pemulihan dan perlu didorong
lebih cepat. Selain konsumsi, tren
pemulihan juga ditunjukkan dari
sisi produksi, terutama sektor
unggulan seperti manufaktur dan
pertambangan.
Indonesia optimis pandemi dapat
dikendalikan dan aktivitas sosial
akan ekonomi terus berangsur pulih.
Pemerintah akan terus melanjutkan
kebijakan prioritas, yaitu vaksinasi
massal, penguatan 3M & 3T, dan
program PEN 2021 yang diperkuat
dibanding tahun sebelumnya.
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Pemerintah dan DPR
Sepakati Asumsi Dasar
Ekonomi Makro dan
Target Pembangunan

J

akarta (08/06) – Setelah
disampaikannya Kerangka
Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal (KEM PPKF) kepada
Komisi XI dalam rapat
kerja (2/2) lalu, Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Komisi XI
telah menyepakati besaran
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
dan Target Pembangunan
dalam dokumen negara KEM
PPKF RAPBN Tahun 2022.
Kesepakatan ini diraih dalam
rapat kerja yang dihadiri
oleh Menteri keuangan Sri
Mulyani Indrawati dan Kepala
Badan Kebijakan Fiskal Febrio
Kacaribu.
“Kita akan coba untuk terus
menavigasi dari pilihanpilihan kebijakan dan tentu
pada akhirnya nanti dalam
bentuk RUU APBN 2022 yang
akan disampaikan bapak
presiden pada Agustus
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2021. Semoga dinamika
dan pembahasan substantif
serta konstruktif akan terus
kita jaga di dalam mengawal
Indonesia untuk memulihkan
ekonominya,” ujar Sri Mulyani.
Hal-hal yang disepakati
diantaranya pertumbuhan
ekonomi sebesar 5.2-5.8%;
tingkat inflasi sebesar 2-4%;
nilai tukar rupiah Rp13.900Rp15.000 pe dolar Amerika
Seritkat; dan tingkat suku
bunga SBN 10 tahun di angka
6.32-7.27%. Sementara target
pembangunan ditetapkan
sebagai berikut: tingkat
pengangguran terbuka
sebesar 5.5-6.3%; tingkat
kemiskinan 8.5-9.0%, rasio
gini pada indeks 0.376-0.378;
serta Indeks Pembangunan
Manusia sebesar 73,41-73,46.
Selain itu, ditetapkan pula
indikator pembangunan yaitu
Nilai Tukar Petani (NTP) pada
kisaran 103-105 dan Nilai

Tukar Nelayan (NTN) pada
kisaran 104-106.
“Perekonomian 2022
masih akan diliputi
ketidakpastian dan berpotensi
mempengaruhi penerimaan
negara. Pemerintah
perlu mengoptimalkan
berbagai upaya agar target
pertumbuhan ekonomi dan
penerimaan dapat tercapai,”
pesan Wakil Ketua Komisi XI
Fathan Subchi.

Resensi

KAPITA SELEKTA:
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia
Anggi Pratiwi24

P

emerintah Indonesia
berkomitmen dalam
mencapai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development
Goal) di Indonesia yang
merupakan tujuan global
yang dicanangkan secara
resmi oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)
pada 25 September 2015.
Tujuan pembangunan
berkelanjutan tersebut terdiri
dari 17 tujuan, antara lain
menghapus kemiskinan,
mengakhiri kelaparan,
kesehatan, pendidikan,
kesetaraan gender, air
bersih dan sanitasi, akses

terhadap energi, pertumbuhan
ekonomi inklusif, industri,
inovasi dan infrastruktur,
mengurangi kesenjangan,
kota dan pemukiman
yang berkelanjutan, pola
konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan, perubahan
iklim, ekosistem laut yang
berkelanjutan, ekosistem
darat, mendorong kedamaian,
serta menciptakan kemitraan
global. Kementerian Keuangan
selaku bagian dari pemerintah
pun ikut berkomitmen untuk
mendukung pencapaian
tujuan pembangunan
berkelanjutan tersebut. Salah
satu upaya yang dilakukan

dengan keikutsertaan dalam
kemitraan global melalui
kerjasama multilateral dan
perubahan iklim dalam
mengimplementasikan
dan merevitalisasi tujuan
pembangunan berkelanjutan.
Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) selaku unit organisasi
di bawah Kementerian
Keuangan menjadi salah
satu institusi yang berperan
dalam pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan
di Indonesia dengan
merumuskan kebijakan fiskal
yang pro-poor, pro-growth,
dan pro-environment. Selain
itu, BKF juga berperan untuk
Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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Resensi
mendorong kepentingan
Indonesia dalam kebijakan
ekonomi, pembangunan dan
perubahan iklim di tingkat
global.
Buku ini membahas mengenai
berbagai artikel terkait
dengan fakta dan kondisi
isu-isu pembangunan
berkelanjutan di Indonesia
yang dibagi menjadi tiga
bagian pembahasan, yaitu
(1) strategi dan peran
pemerintah yang membahas
terkait inovasi pelayanan
publik untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan
di Indonesia, strategi
menurunkan angka stunting di
Indonesia melalui peta status
gizi masyarakat, kesetaraan
gender dalam pasar, serta
peningkatan daya saing
industri melalui kebijakan
upah minimum provinsi; (2)
optimalisasi pembangunan
sektoral yang menganalisis
inklusivitas sektor pendidikan
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pada tahun 2010-2018,
upaya dalam memerangi
kemiskinan petani melalui
subsidi premi swadaya petani
kecil miskin dalam Asuransi
Usaha Tani Padi (AUTP)
yang meliputi pembahasan
terkait kendala-kendala
keberlanjutan dan skema
premi 80:20, pengembangan
sektor energi terbarukan
untuk mendukung pencapaian
tujuan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia,
serta peluang dan tantangan
wirausaha digital perempuan;
dan (3) perubahan iklim
dan energi hijau yang
membahas mengenai
belanja pemerintah untuk
perubahan iklim di Indonesia
yang menjadi agenda 2030,
pertumbuhan ekonomi hijau
(green growth) di Indonesia,
pengelolaan sampah di
beberapa wilayah di Indonesia
(Legok, DKI Jakarta, dan TPA
Suwung) yang merupakan
implementasi dari Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun
2018 tentang Percepatan
Pembangunan Instalasi
Pengolah Sampah Menjadi
Energi Listrik Berbasis
Teknologi Ramah Lingkungan,
serta pengembangan transfer
fiskal berbasis ekologi dari
pinggiran Transfer Anggaran
Provinsi berbasis Ekologi
(TAPE) hingga menuju ke
Transfer Anggaran Nasional
Berbasis Ekologi (TANE).
Buku ini sangat menarik untuk
dijadikan sebagai bahan
bacaan maupun referensi
karena memberikan informasi
kepada para pembaca
terkait komitmen serta
upaya pemerintah Indonesia
untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan.
Selain itu dalam buku ini
juga mengulas isu-isu serta
rekomendasi kebijakan
terkait dengan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.
Selamat membaca!

Glosarium

GLOSARIUM

Blue Economy

Green Economy

Pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut
untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata
pencaharian dan pekerjaan, dan kesehatan
ekosistem laut.

Didefinisikan sebagai perekonomian berwawasan lingkungan, dimana pertumbuhan
ekonomi dan tanggung jawab lingkungan
bekerja bersama dengan cara yang saling
memperkuat sambil mendukung kemajuan
pembangunan sosial.

Countercyclical
Perilaku mengurangi pengeluaran dan menaikkan
pajak selama ekonomi sedang booming, serta
meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi.

Gross-up
Metode pemotongan pajak dimana perusahaan
memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya
sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Fixed Broadband
Internet kabel yang memanfaatkan jaringan fiber
optik. Biasanya layanan fixed broadband bisa terhubung ke perangkat melalui LAN atau Wi-Fi.
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Glosarium
Herd Immunity

Partai Hijau

Territorial Taxation

Kekebalan kelompok atau
kekebalan kawanan adalah
suatu bentuk perlindungan tidak
langsung dari penyakit menular
yang terjadi ketika sebagian
besar populasi menjadi kebal
terhadap infeksi, baik melalui
infeksi sebelumnya, sehingga
individu yang tidak kebal ikut
terlindungi.

Partai politik yang secara resmi
diselenggarakan berdasarkan
prinsip-prinsip politik hijau,
seperti keadilan sosial, antikekerasan, dan politik hijau.
Hijau percaya bahwa isu-isu
ini secara inheren terkait satu
sama lain sebagai dasar untuk
perdamaian dunia.

Sistem pajak yang hanya mengenakan pajak atas penghasilan
yang bersumber atau dianggap
bersumber dari negara/yurisdiksinya. Sementara itu, penghasilan yang bersumber dari
luar negara tersebut (foreign
income), tidak dikenakan pajak.
Sistem ini disebut juga dengan
istilah full territoriality.

Holding Company
Perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur,
mengendalikan dan mengawasi
kinerja dari beberapa anak
perusahaan yang tergabung ke
dalam satu grup perusahaan.
Perusahaan induk umumnya
terbentuk dari perusahaan berjenis perseroan terbatas.
Level Playing Field
Dalam dunia usaha, merupakan
suatu konsep tentang keadilan,
yang tidak berarti setiap pemain memiliki kesempatan
yang sama untuk berhasil,
tetapi mereka bermain dengan
seperangkat aturan yang sama.

Procyclical
Perilaku sistem keuangan yang
mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika ekspansi
dan memperlemah perekonomian ketika siklus kontraksi.
Repatriasi
Kembalinya suatu warga negara
dari negara asing yang pernah
menjadi tempat tinggal menuju
tanah asal kewarganegaraannya.
Sovereign Wealth Fund
Dana investasi khusus yang
dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau
menguasai aset-aset asing
untuk tujuan jangka panjang.

Output Gap
Selisih antara outputaktual
dengan outputpotensial. Lebih
jauh juga disampaikan keterkaitan antara output gapdengan
variabel makroekonomi penting
lainnya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, penerimaan pajak,
dan lain‐lain.
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Sustanable Development Goals
(SDGs)
Rencana aksi global yang
disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia,
guna mengakhiri kemiskinan,
mengurangi kesenjangan dan
melindungi lingkungan. SDGs
berisi 17 Tujuan dan 169 Target
yang diharapkan dapat dicapai
pada tahun 2030.

Thematic Fund
Dana yang dikelola berdasarkan
bidang tertentu dibuat secara
khusus untuk melakukan investasi di jenis aset tertentu,
mengingat tiap investor memiliki appetite risiko dan pilihan
aset yang berbeda-beda. Misal,
ada investor yang memang
khusus melihat pelabuhan atau
bandara.
Worldwide Taxation
Sistem pengenaan pajak atas
penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan kemampuan ekonomis
dimanapun didapat, di Indonesia dan di luar negeri, lalu atas
seluruh penghasilan tersebut
diterapkan suatu struktur tarif
progresif yang berlaku atas
semua Wajib Pajak.

Kuis

Mendatar
2

Galau

5

Salah satu anggota ASEAN

8

Keluarga Penerima Manfaat

10

Makanan pokok

Menurun
1

Sumber pendapatan
negara

3

Pengiriman barang ke
luar negeri

4

Membaik

6

Eklips

7

Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat

9

Faedah

Ada hadiah menarik bagi
yang beruntung, pemenang
akan diumumkan pada edisi
selanjutnya

Pemenang Kuis Edisi I/2021:
1. Yessy Lentera
2. Fadheil Munabari
3. Afif Hanifah

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id
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