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Syahrir Ika1

1Ketua Dewan Redaksi Warta Fiskal

Melaju Di Tengah Tekanan

Editorial

Indonesia baru saja 
melewati masa krisis 
kesehatan yang telah 

menguras banyak anggaran 
negara untuk meneyematkan 
manusia dan ekonomi. 
Menurunnya kasus Covid 
direspon dengan membukan 
pembatasan sosial, 
sehingga masyarakat mulai 
berbondong-bondong kembali 
ke aktivitas normalnya, 
bekerja di kantor, mengelola 
bisnis, dan berbagai akivitas 
ekonomi. Namun, semua kita 
sepakat bahwa ‘badai belum 
berlalu’. 

Tekanan covid dengan 
aneka variasi masih terus 

megancam manusia. Begitu 
juga ekonomi global belum 
menunjukan tanda-tanda 
pulih. Ada yang ‘terang’ 
tetapi ada juga yang ‘gelap’. 
Beberapa komoditi mengalami 
kenaikan harga sehingga 
memberikan keuntungan bagi 
para eksportir. Pemerintah 
mendapatkan tambahan 
penerimaan pajak dari 
‘windfall profit’. Tetapi 
dibalik itu, beban masyarakat 
dan dunia usaha juga naik 
tajam. Inflasi bergerak naik, 
diperkirakan akan melewati 
4 persen tahun ini. Itu 
artinya, daya beli masyarakat 
menurun, dan biaya 
operasional dunia usaha naik. 

Ekonomi komoditi 
membaik, akan tetapi yang 
menikmatinya sedikit orang 
yang bergelut di bisnis ini. 
Industri manufaktur belum 
mendapatkan kesempatan 
yang lumayan baik untuk 
tumbuh lebih. Padahal, dari 
sektor inilah kita berharap 
ada peningkatan nilai tambah 
ekonomi melalui naiknya 
tingkat produktivitas. Pajak 
yang dihasilkan dari sektor 
ini sangat diharapkan untuk 
mengisi pundi-pundi APBN 
yang sedang berada di ‘batas 
tengah’. Bila demikian, maka 
potensi penerimaan pajak 
masih terbatas. Sebenarnya 
Indonesia masih punya 
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peluang menambah pundi-
pundi penerimaan, akan 
tetapi terhalang oleh perang 
Ukraina-Rusia. Gejolak 
ekonomi global di satu sisi 
memberikan keuntungan 
untuk Indonesia, tetapi di sisi 
lain membawa risiko. Secara 
global terjadi kenaikan inflasi, 
imbas dari konflik Rusia 
dan Ukraina. Perselisihan 
itu membuat harga energi 
dan sejumlah komoditas 
meningkat, sehingga 
mendorong inflasi terutama 
di Eropa dan negara-negara 
maju. Bank Indonesia 
memperkirakan inflasi pada 
Maret 2022 akan mencapai 
2,54 persen (year-on-year/
YoY) atau 0,54 persen 
(month-to-month/MtM). 
Menurut Menkeu Sri Mulyani, 
proyeksi itu lebih tinggi dari 
catatan Januari dan Inflasi 
2022, menunjukkan adanya 
tren kenaikan inflasi (Bisnis.
com). 

Melalui koodinasi dan 
konsolidasi kebijakan fiskal, 
menter, dan keuangan 
yang kredibel, Indonesia 
diperkirakan dapat melewati 
badai ini.  Hingga Maret 
2022, perekonomian nasional 
baik dari sisi makro maupun 
mikro tercatat baik. Indeks 
Keyakinan Konsumen, 
penjualan eceran, growth 
penjualan otomotif, konsumsi 
semen dan listrik terus 
bertumbuh.Begitu juga dengan 
ekspor komoditas unggulan 
yang terus meningkat 
harganya jadi pendukung 
membaiknya kinerja 
perekonomian. Pemerintah 
optimis pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada 2022 akan 
tetap kuat. Keyakinan ini 
ditopang oleh kegiatan 
konsumsi masyarakat atau 
rumah tangga, kegiatan 
investasi, serta dukungan 
belanja pemerintah. 

Namun, kita tidak boleh 
puas dengan capaian yang 
baru di level awal pemulihan 
ini. Menkeu Sri Mulyani 
mengatakan bahwa yang 
perlu diwaspadai adalah 
perdagangan global dampak 
dari konflik Rusia-Ukraina 
yang sangat berpengaruh 
terhadap mitra dagang 
Indonesia. Bila mereka 
mendapatkan pengaruh yang 
signfikan, maka Indonesia 
harus memperkuat daya tahan 
ekonomi sambil mencari 
peluang-peluang baru yang 
ada. Di dalam kesulitan itu, 
biasanya muncul peluang-
peluang baru. Kita bisa melaju 
walau ada tekanan yang 
membatasi kita. Bila kita 
“cerdik”, maka semua tekanan 
bisa kita kalahkan. Semoga. 
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Realisasi Pertumbuhan 
Ekonomi 2021 & Outlook 2022

Dimas Nurdy Prasetya2   & Johan Zulkarnain Kasim3

2-3 Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

Kala itu ketika cita-cita 
penuh optimisme tertata, 
kinerja pertumbuhan 

terjaga, kebijakan akselerasi 
menjadi negara maju 
tertempa, tanpa diharap 
Covid-19 menerpa. Bagai 
kedatangan mendadak Lydia 
dalam rumah tangga Kinan 
yang memupuskan cita dan 
cintanya di serial Layangan 
Putus, kontraksi pertumbuhan 
di 2020 tak terhindarkan. 

Meskipun demikian, bagi 
nakhoda dan segenap awak 
negeri ini, cita dan cinta untuk 

Indonesia tidak pernah putus. Badai pandemi dihadapi dengan 
gagah dan tabah. Taktik terbaik dan berbagai instrumen 
kebijakan dipersiapkan, serta berbagai komponen bangsa 
bersinergi untuk memulihkan ekonomi nasional. Dan kini, 
tahun 2021 menjadi momentum untuk melihat bagaimana 
ramuan formula kebijakan yang telah dijalankan bereaksi 
sebagai game changer.

Pada 7 Februari 2022, Badan Pusat Statistik merilis 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 
5,0 persen (year on year) di triwulan IV 2021 atau secara 
kumulatif tahun 2021 mencapai 3,7 persen. Dorongan 
pertumbuhan ekonomi terjadi baik dari sisi pengeluaran dan 
produksi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa arah pemulihan 
ekonomi semakin kuat. Secara level, Produk Domestik 
Bruto (PDB) Indonesia sebenarnya sudah kembali ke level 
prapandemi sejak triwulan II 2021. Level ini secara konsisten 
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terus meningkat bahkan di 
triwulan III sekalipun, dimana 
Indonesia saat itu diterpa oleh 
periode puncak penyebaran 
varian delta. Pada Triwulan 
IV, output ekonomi Indonesia 
semakin tinggi dan 4,0 persen 
lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata output tahun 2019. 
Kinerja ini juga mendudukkan 
Indonesia sebagai salah satu 
perekonomian yang mampu 
pulih cepat dibandingkan 
dengan negara-negara 
lainnya di dunia, sementara 
terdapat negara-negara yang 
kesulitan mengembalikan 
kapasitas ekonominya ke 
level prapandemi, seperti 
Meksiko, Malaysia, Filipina, 
dan sebagian negara-negara 
di Eropa.

Perbaikan ekonomi Indonesia 
terlihat dari seluruh 
komponen utamanya. Sebagai 
kontributor utama PDB sisi 
pengeluaran, konsumsi rumah 
tangga mampu mencatat 
pertumbuhan sebesar 2,0 
persen setelah terkontraksi 
sebesar -2,6 persen di pada 
tahun 2020. Di sisi lain, 
aktivitas investasi (PMTB) 
yang sempat tertahan, juga 
tumbuh menguat 3,8 persen 
setelah terkontraksi -5,0 
persen di 2020. Konsumsi 
pemerintah, yang selama 
masa terdalam pandemi 
bertindak sebagai economic 
stabilizer, tumbuh 4,2 persen. 

Dari sisi perdagangan 
internasional, ekspor kembali 
mencatatkan pertumbuhan 
yang robust di pada tahun 
2021. Ekspor mampu tumbuh 
menguat dua digit 24,0 persen 
(year on year). Sementara itu, 
kinerja Impor juga tumbuh 

tinggi mencapai 23,3 persen 
didominasi oleh importasi 
barang modal dan bahan 
baku, yang menjadi input 
untuk aktivitas produksi 
domestik. Lebih lanjut dari 
sisi produksi, sektor-sektor 
yang menjadi kontributor 
esensial mampu tumbuh 
menguat pada tahun 2021. 
Sektor industri pengolahan, 
yang berkontribusi paling 
besar terhadap ekonomi 
Indonesia, tumbuh 3,4 
persen secara tahunan di 
2021. Sektor perdagangan 
juga tumbuh kuat 4,7 
persen secara keseluruhan 
tahun 2021. Kinerja sektor 
penunjang pariwisata tampak 
mulai menunjukkan perbaikan 
signifikan, meski secara level 
masih di bawah prapandemi. 
Sektor transportasi dan 
pergudangan tumbuh tinggi 
3,2 persen di 2021, sementara 
sektor penyediaan akomodasi 
makan-minum juga tumbuh 
3,9 persen. 

Realisasi pertumbuhan 
ekonomi selaras dengan 
ekspektasi dan proyeksi 
yang dilakukan Kementerian 
Keuangan. Gambaran besar 
aktivitas perekonomian dapat 
secara jelas diperlihatkan 
oleh indikator-indikator 
perekonomian. Mulai 
terkendalinya pandemi akibat 
varian Delta yang diikuti oleh 
meningkatnya keyakinan 
konsumen dan mobilitas, 
mendorong geliat konsumsi 
masyarakat yang sebelumnya 
tertahan. 

Jenis-jenis belanja yang 
terdampak lebih berat di 
masa puncak pandemi, seperti 
pakaian, pariwisata, dan 

kunjungan ke rumah makan, 
mampu kembali meningkat 
sebagaimana ditunjukkan oleh 
indikator Mandiri Spending 
Index dan Indeks Penjualan 
Ritel. Adopsi konsumsi 
“New Normal” di masa 
pandemi juga terlihat dimana 
penggunaan transaksi uang 
elektronik tumbuh sangat 
tinggi dan mampu melampui 
penggunaan alat transaksi 
non-kartal konvensional, 
seperti kartu kredit dan kartu 
debit.

Kita juga dapat melihat peran 
APBN yang selalu bekerja 
keras sebagai katalisator 
pemulihan ekonomi di masa 
pandemi. Belanja negara di 
sepanjang 2021 tumbuh 7,4 
persen (realisasi sementara), 
dimana diantaranya 
merupakan belanja terkait 
program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Program PEN 
yang selama masa pandemi 
selalu diarahkan secara 
fleksibel untuk mengatasi 
tantangan aspek kesehatan, 
kesejahteraan masyarakat 
berpenghasilan rendah, 
dan bantalan dunia usaha, 
memegang peranan penting 
dalam menjaga stabilitas 
perekonomian di masa 
pandemi. 

Kebijakan pemberian insentif 
fiskal seperti PPnBM DTP 
untuk pembelian mobil juga 
menopang pemulihan sektor 
terkait secara signifikan. 
Tingkat penjualan mobil 
ritel mampu tumbuh 49,3 
persen (yoy) di sepanjang 
tahun 2021. Keberlanjutan 
Program Strategis Nasional 
dan belanja modal pemerintah 
juga mengambil bagian dalam 
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perkembangan investasi 
di tahun 2021. Secara 
umum, ekspansi fiskal yang 
dijalankan pemerintah selama 
pandemi juga dapat terbilang 
efisien dan efektif terutama 
apabila dibandingkan dengan 
negara lainnya.

Pemulihan yang semakin 
kuat ini juga diakibatkan oleh 
dorongan dari sisi produksi. 
Selain peran konsumsi 
pemerintah, ekspor juga 
merupakan aspek “game 
changer” dalam menopang 
pemulihan ekonomi nasional. 
Sejak triwulan I-2021, level 
ekspor telah kembali ke level 
prapandemi dan, bahkan, pada 
triwulan IV-2021 level ekspor 
telah 23,8 persen lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata 2019. 
Laju pemulihan ekonomi 
global menjadi faktor utama 
yang menjaga kinerja ekspor 
Indonesia. Selain itu, ekspor 
hasil hilirisasi mineral logam, 
yang digadang-gadangkan 
sebagai sumber pertumbuhan 
baru nasional, tumbuh 
signifikan di sepanjang tahun 
2021. Sementara dari sisi 
sektoral, tingginya permintaan 
dari negara mitra dagang 
serta mulai pulihnya konsumsi 
dalam negeri mampu 
menggenjot kinerja sektor 
manufaktur dan perdagangan. 
Hingga saat ini, ekspansi 
sektor manufaktur masih 
terus meningkat, sebagaimana 
ditunjukkan oleh indikator 
Purchasing Managers’ Index 
yang terus naik dari 53,5 
pada Desember 2021 menjadi 
53,7 pada Januari 2022. 
Pemulihan sektor manufaktur 
yang berkesinambungan 
ini diharapkan memperkuat 

basis pertumbuhan ekonomi 
nasional dan mampu 
menciptakan lapangan 
kerja yang lebih besar dan 
berkualitas

Outlook perekonomian tahun 
2022

Memasuki tahun 2022, kita 
perlu kembali melihat kepada 
indikator-indikator terkini. 
Pada bulan Januari, laju 
perekonomian diperkirakan 
masih kuat. Indeks Keyakinan 
Konsumen secara konsisten 
berada di level confidence 
(119,6). Indeks Penjualan 
Ritel tumbuh 16,0 persen 
(yoy) Sementara rata-rata 
Mandiri Spending Index 
pada Januari 15,5 persen 
lebih tinggi dibandingkan 
triwulan IV-2021. Selain itu, 
Purchasing Managers’ Index 
(PMI) manufaktur Neraca 
perdagangan pada Januari 
2021 kembali mencatatkan 
surplus USD 0,93 miliar. 
Pertumbuhan impor barang 
modal dan bahan baku 
juga masih tumbuh tinggi 
dan menggambarkan 
aktivitas manufaktur di 
Indonesia masih meningkat. 
Sementara konsumsi listrik 
industri dan bisnis masing-
masing tumbuh 16,2 dan 
10,2 persen (yoy). Prospek 
keberlanjutan pemulihan 
ekonomi di tahun 2022 
cukup baik. Risiko dampak 
penyebaran varian Omicron 
terhadap perekonomian 
diyakini terbatas. Kementerian 
Keuangan melihat tahun 2022 
Indonesia memiliki potensi 
tumbuh dalam rentang 4,8 – 
5,5 persen. 

Perlu diakui bahwa 
memprediksi arah 
perekonomian di masa 
pandemi merupakan hal yang 
sangat menantang. Bagaikan 
Kinan yang berencana 
mewujudkan mimpi untuk 
menaiki balon udara bersama 
Aris di Cappadocia, tetapi 
kemudian ketidakpastian 
muncul bersama hadirnya 
Lydia. 

Bagi perekonomian, 
ketidakpastian munculnya 
varian baru juga masih 
tinggi apabila kita melihat 
divergensi cakupan jangkauan 
vaksinasi di dunia maupun 
dalam negeri. Sementara, 
potensi risiko global lain 
juga tidak bisa kita abaikan. 
Pasar keuangan global saat 
ini tengah mengantisipasi 
arah kebijakan moneter Bank 
Sentral utama di dunia seperti 
The Fed (Amerika Serika), 
ECB (Uni Eropa), Bank of 
Japan (Jepang), dan PBOC 
(Tiongkok). 

Selain itu, gangguan rantai 
pasok serta tingginya 
harga energi memiliki 
risiko tersendiri terhadap 
tingkat inflasi dunia. Belum 
lagi tensi geopolitik yang 
kian memanas, termasuk 
pertikaian Rusia dengan 
Ukraina yang sedang 
terjadi saat ini. Pemerintah 
terus berkoordinasi dan 
bersinergi baik secara 
internal maupun dengan 
pemangku kepentingan 
lainnya dalam memitigasi dan 
memformulasikan kebijakan 
yang mampu mengantisipasi 
dampak dari gejolak-gejolak 
tersebut. 
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Menerawang  
Perekonomian Global 2022

4Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Wignyo Parasian4

Perekonomian global 
berhasil mencatatkan 
kinerja solid pada tahun 

2021 setelah terkontraksi 
cukup dalam di tahun 
sebelumnya akibat pandemi 
Covid-19. Hal ini terlihat 
dari pertumbuhan ekonomi 
di berbagai negara yang 
mengalami rebound, meski 
sempat melambat pada 
triwulan III ketika terjadi 
varian Delta. Pertumbuhan 
tersebut juga didukung oleh 
pulihnya beberapa sektor 
perekonomian. Ini ditunjukkan 

oleh indikator Purchasing 
Manager Index (PMI) 
manufaktur global, dimana 
dalam 1,5 tahun terakhir terus 
melanjutkan tren ekspansinya. 
Penanganan Covid-19 yang 
lebih baik tentu menjadi faktor 
utama dalam pemulihan 
ekonomi dunia, salah satunya 
melalui program vaksinasi 
yang gencar dilakukan  
selama 2021.

Di tengah tren positif tersebut, 
terdapat beberapa isu yang 
mengganggu pemulihan 

ekonomi global. Lonjakan 
inflasi menjadi tantangan 
utama yang dihadapi oleh 
berbagai negara, terutama 
di negara maju, seiring 
tidak tercukupinya suplai 
barang dan jasa. Gangguan 
ini terjadi utamanya akibat 
pandemi Covid-19, dimana 
banyak pabrik tutup 
sementara akibat pembatasan 
mobilitas. Perusahaan 
pun terpaksa menurunkan 
kapasitas produksinya 
guna meminimalkan 
dampak kerugian. Ketika 
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perekonomian kembali pulih 
dan permintaan meningkat, 
masalah muncul karena 
perusahaan tidak mampu 
untuk langsung menaikkan 
kapasitas produksinya. 
Hal ini juga diperparah 
isu labor shortage akibat 
mismatch antara pekerja dan 
perusahaan yang berdampak 
pada jasa pergudangan 
maupun pengiriman. Alhasil, 
kelangkaan pada beberapa 
komoditas mulai terjadi, 
dimana rantai pasok (supply 
chain) terganggu. Imbasnya, 
waktu pengiriman barang 
menjadi lebih panjang dengan 
biaya pengiriman (freight 
cost) yang lebih tinggi.

Isu suplai ini juga mendorong 
kenaikan pada sebagian 
besar harga komoditas global, 
terutama energi. Kesulitan 
ini dirasakan oleh beberapa 
negara ketika permintaan 
melonjak tajam dalam 

menghadapi musim dingin. 
Tiongkok sempat mengalami 
krisis energi karena minimnya 
stok batubara yang memaksa 
pemadaman listrik bergilir. 
Negara-negara di Eropa juga 
mengalami hal demikian 
akibat terganggunya pasokan 
gas dari Rusia. Minyak 
mentah, yang notabene 
adalah komoditas substitusi 
batubara dan gas, pun terkena 
imbasnya dan ikut mengalami 
kenaikan seiring peningkatan 
permintaan. Alhasil, 
kontributor terbesar inflasi 
di beberapa negara pada 
akhir 2021 salah satunya 
bersumber dari kenaikan 
harga energi.

Tantangan di 2022

Dunia menyadari bahwa 
risiko dan tantangan bagi 
perekonomian di tahun 
2022 tidaklah mudah. Hal 

ini sudah tergambar dalam 
rilis terbaru World Economic 
Outlook (WEO) IMF serta 
Global Economic Prospects 
(GEP) World Bank pada 
Bulan Januari lalu. Pada 
grafik 1 terlihat bahwa IMF 
memperkirakan ekonomi 
global akan tumbuh 5,9 
persen (yoy) di 2021 sebelum 
akhirnya mengalami moderasi 
ke level 4,4 persen (yoy) 
pada 2022. Proyeksi tersebut 
turun 0,5 percentage point 
(pp) apabila dibandingkan 
WEO Oktober 2021. Senada 
dengan IMF, World Bank juga 
memprediksi ekonomi global 
tumbuh 5,5 persen (yoy) di 
2021 dan diprediksi melambat 
ke 4,1 persen (yoy) di 2022. 

Kedua lembaga tersebut 
mencatat bahwa moderasi 
pertumbuhan tersebut terjadi 
seiring berlanjutnya risiko 
Covid-19. Kemunculan 
varian Omicron tentu 

Grafik 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Sumber: IMF, World Bank, diolah
Keterangan:           Penurunan dibandingkan proyeksi sebelumnya

***

** F = Forecast
* E = Estimated
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memberikan ketidakpastian 
bagi perekonomian dunia ke 
depan. Di sisi lain, kenaikan 
harga energi serta disrupsi 
suplai berpotensi mendorong 
terjadinya lonjakan inflasi. 
Fenomena ini sudah terlihat di 
negara-negara maju, seperti 
AS dan Eropa, yang masih 
mengalami kenaikan inflasi 
pada Januari 2022. Faktor 
lain yang juga berpotensi 
mempengaruhi perekonomian 
global yaitu pengurangan 
kebijakan stimulus di berbagai 
negara. Pernyataan yang 
disampaikan oleh beberapa 
pimpinan negara sudah 
mengindikasikan bahwa 
konsolidasi akan segera 
dilakukan, baik di sisi fiskal 
maupun moneter. Hal tersebut 
tentu dapat mempengaruhi 
laju pemulihan ekonomi di 
tahun 2022.

Berbagai negara perlu 
untuk segera mengambil 
tindakan antisipatif dalam 
menghadapi dinamika 
perekonomian global. Selain 
itu, kemunculan berbagai 
risiko harus diwaspadai 
agar laju pemulihan dapat 
terus dipertahankan. Dengan 
demikian, perlu dipetakan 
risiko yang akan dihadapi 
oleh dunia ke depan, sehingga 
dampak yang ditimbulkan pun 
dapat diminimalisir. Terdapat 
lima risiko yang setidaknya 
perlu dicermati, yakni potensi 
varian baru Covid-19, 
ketidakpastian tingkat 
inflasi, perubahan kebijakan 
ekonomi di negara maju, tensi 
geopolitik, serta perubahan 
iklim.

Ketidakpastian akan pandemi 
Covid-19 barangkali masih 
terus berlanjut seiring dengan 
penyebaran varian Omicron. 
WHO memang menyatakan 
pandemi akan berakhir di 
tahun 2022, tetapi tidak dapat 
disangkal bahwa terdapat 
potensi mutasi varian baru 
akan muncul. Dunia  tentu 
sangat terbantu dengan 
keberadaan vaksin yang 
telah mengurangi dampak 
keparahan Covid-19. Namun, 
masih terdapat banyak 
keterbatasan dari vaksin 
karena efektivitasnya yang 
belum optimal. Tidak sedikit 
kasus dimana seseorang yang 
sudah divaksin masih dapat 
terpapar Covid-19. Di sisi lain, 
dunia juga masih dihadapkan 
isu ketimpangan vaksinasi. 
Di saat jangkauan vaksinasi 
negara-negara seperti AS 
dan Eropa sudah di kisaran 
60-70 persen, negara Afrika 
baru mencapai 10 persen. 
Problem ini perlu segera 
dituntaskan guna menghindari 
situasi pemulihan yang tidak 
seimbang (uneven recovery).

Persoalan inflasi juga 
menjadi topik hangat yang 
sedang diperbincangkan di 
berbagai negara. Mungkin 
hampir tidak ada yang 
menyangka bahwa inflasi 
akan meroket tajam seperti 
saat ini dengan tekanan 
yang cenderung persisten. 
Beberapa ekonom dan analis 
memang memprediksi bahwa 
inflasi akan segera mengalami 
moderasi seiring berakhirnya 
musim dingin. Namun, dengan 
gangguan supply chain yang 
masih terus berlangsung 

tentunya akan berpotensi 
memperkuat tekanan inflasi, 
di samping volatilitas harga 
energi yang juga perlu untuk 
dicermati.

Berlanjutnya tekanan inflasi 
ini juga berhubungan dengan 
risiko lainnya yakni potensi 
kebijakan di negara-negara 
maju untuk menaikkan suku 
bunganya. The Fed tentu 
menjadi pusat perhatian saat 
ini dimana setiap negara 
tengah bersiap menghadapi 
rencana kenaikan suku 
bunga pada 2022. Urgensi ini 
semakin terasa ketika inflasi 
AS masih menunjukkan tren 
peningkatan, dimana pada 
Januari lalu mencapai 7,5 
persen (yoy), tertinggi sejak 
Februari 1982. Kebijakan ini 
berpotensi mempengaruhi 
stabilitas sistem keuangan, 
terutama bagi negara 
emerging markets, karena 
arus dana akan kembali 
ke AS (capital outflow). Di 
sisi lain, inflow dari ekspor 
dan investasi asing juga 
dapat turut terdampak dari 
kebijakan tersebut. Peran 
pemerintah dalam menjaga 
kedua aspek tersebut akan 
sangat krusial mengingat 
kaitannya yang erat dengan 
fundamental ekonomi maupun 
iklim investasi.

Tensi geopolitik tentu menjadi 
risiko tidak terpisahkan dalam 
beberapa tahun terakhir. 
Melihat perkembangan global 
terkini, ketegangan antara 
Rusia dan Ukraina perlu 
diperhatikan secara saksama. 
Hal ini disebabkan dampak 
yang telah ditimbulkan 
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dari kemelut kedua negara 
tersebut, dimana harga 
gas serta minyak mentah 
telah mengalami kenaikan 
signifikan di awal 2022. 
Apabila perang pecah, 
bukan tidak mungkin 
perekonomian dunia akan 
kembali ke periode malaise 
(great depression) seperti 
tahun 1930. Kondisinya pun 
hampir serupa dengan situasi 
sekarang, dimana saat itu 
terdapat wabah Flu Spanyol 
serta terjadi Perang Dunia I. 
Sementara itu, relasi antara 
AS dan Tiongkok juga masih 
menyimpan risiko tersendiri, 
antara lain belum tuntasnya 
sengketa dagang antar 
kedua negara serta adanya 
isu terkait keamanan siber 
maupun hak asasi manusia.

Risiko terakhir yang 
perlu diwaspadai adalah 
perubahan iklim, isu yang 
relatif terus tereskalasi 
setiap tahunnya seiring 
semakin banyaknya bencana 
alam yang terjadi dengan 
skala besar. Pemanasan 
global yang terjadi dalam 
beberapa dekade terakhir 
menjadi faktor utama atas 
berbagai dampak buruk bagi 
lingkungan dan akan menjadi 
bom waktu apabila tidak 
segera diantisipasi. Dengan 
masalah Covid-19 yang belum 
sepenuhnya selesai, bencana 
alam yang menimpa sebuah 
negara tentu akan memberi 
beban tambahan bagi 
perekonomian, terutama bagi 
negara-negara berpendapatan 
rendah. Begitu pun dengan 
ekstrimnya perubahan iklim 

yang akan mempengaruhi 
musim panen di tiap negara, 
sehingga berimbas pada 
terganggunya suplai makanan 
dan akhirnya mendorong 
terjadinya inflasi.

Apa yang Harus Dilakukan?

Setiap negara, tidak terkecuali 
Indonesia, tentu sadar bahwa 
risiko ke depan sangat sulit 
dihadapi. Dengan demikian, 
pemerintah sebaiknya perlu 
menerapkan beberapa 
kebijakan prioritas dalam 
menghadapi tantangan global 
ke depan.

Penguatan kesehatan sudah 
seharusnya masih berada 
dalam prioritas utama arah 
kebijakan negara seiring 
belum usainya pandemi 
Covid-19. Pemerintah perlu 
untuk terus membenahi 
fasilitas kesehatan, terutama 
di luar wilayah Jawa yang 
relatif masih tertinggal. 
Hal tersebut merupakan 
upaya pencegahan apabila 
sewaktu-waktu pandemi 
kembali tereskalasi. Di sisi 
lain, akselerasi vaksinasi di 
luar Jawa juga perlu untuk 
ditingkatkan. Terlihat sekali 
masih adanya ketimpangan 
vaksinasi, khususnya di 
wilayah Indonesia Timur, yang 
perlu dituntaskan.

Kebijakan konsolidasi fiskal 
menjadi prioritas lain yang 
juga perlu segera dilakukan. 
Melambungnya tingkat utang 
pasca pandemi Covid-19 
secara berkala harus 
diturunkan guna menjaga 

kondisi fiskal yang sehat. 
Memang tingkat utang 
Indonesia relatif masih 
dalam posisi sangat aman 
dibandingkan negara-negara 
lain, tetapi kebijakan fiskal 
yang disiplin dan prudent 
akan membantu Indonesia 
dalam menjaga kredibilitas di 
dunia internasional.

Tidak hanya di lingkup 
internal, penting bagi 
pemerintah untuk terus 
memperkuat kerjasama 
internasionalnya. Kebijakan 
ini perlu diprioritaskan 
karena dapat membantu 
mengurangi tekanan global di 
masa mendatang, antara lain 
dari risiko kesehatan serta 
perubahan iklim. Terpilihnya 
Indonesia sebagai presidensi 
G-20 tentunya merupakan 
sebuah kesempatan besar 
dalam mengarahkan 
diskusi untuk pencapaian 
solusi bagi masalah dunia. 
Beberapa prioritas yang 
diangkat oleh Indonesia, yaitu 
arsitektur kesehatan global, 
transformasi digital, serta 
transisi energi berkelanjutan. 
Prioritas tersebut bersifat 
krusial karena berdampak 
pada arah pembangunan 
dunia. Melalui konsensus dan 
langkah nyata G-20 terhadap 
isu-isu tersebut, diharapkan 
perekonomian global 
dapat tumbuh solid dan 
berkelanjutan dalam jangka 
panjang.
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Percepatan Vaksinasi dan  
Implementasi CHSE:  
Membangun Trust, Mempercepat 
Pemulihan Ekonomi Nasional

5Pemenang Lomba Menulis Artikel Fiscal Journo

Muhammad Siwi Nugraha5

Capaian vaksinasi 
Covid-19 yang mampu 
menembus angka satu 

hingga duajuta dosis per hari 
memberi harapan baru bagi 
pemulihan ekonomi nasional. 
Berdasarkan data Kementerian 
Kesehatan per tanggal 12 
Oktober 2021, vaksinasi dosis 
1 telah mampu menjangkau 
101.673.077 penduduk dari 
target sasaran vaksinasi 
208.265.720 penduduk 
(vaksin.kemkes.go.id, 2021). 
Melalui vaksinasi 
Covid-19, angka penularan 
diharapkan berkurang 
signifikan. Berkurangnya 
angka penularan tentunya 
juga akan berdampak pada 

relaksasi Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM). Adanya 
relaksasi PPKM diharapkan 
mampu menggerakkan 
aktifitas perekonomian 
masyarakat.

Vaksinasi Covid-19 
merupakan salah satu bagian 
dari program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). 
Berdasarkan data covid19.
go.id realisasi program PEN 
hingga 1 Oktober 2021 
mencapai Rp.416,08 Triliun, 
dimana Rp.23,07 Triliun 
diantaranya dimanfaatkan 
untuk pengadaan dan 
pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19. 

Selain vaksinasi yang masuk 
dalam klaster kesehatan 
bersama dengan upaya 
diagnostik (testing dan 
tracing), therapeutic, insentif 
dan santunan nakes, program 
PEN juga berfokus pada 
upaya pemulihan di klaster 
perlindungan sosial, klaster 
program prioritas, klaster 
dukungan UMKM dan 
Koperasi, dan klaster insentif 
usaha. 

Tekanan Pandemi 

Selama pandemi Covid-19, 
sektor pariwisata merupakan 
salah satu yang 
paling parah terdampak. 
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Berdasarkan rilis 
Kemenparekraf, sepanjang 
tahun 2020 wisatawan 
mancanegara yang masuk 
ke Indonesia hanya sekitar 
4,052 juta orang, atau 
hanya seperempat dari total 
wisatawan asing yang masuk 
ke Indonesia di tahun 
2019. Dari sisi tenaga kerja, 
1 juta pekerja di sektor 
pariwisata kehilangan 
pekerjaan akibat pandemi 
Covid-19 (cnnindonesia.com, 
2021). Padahal, sebelum 
pandemi Covid-19 melanda 
dunia, industri pariwisata 
nasional secara langsung 
mampu menyerap tenaga 
kerja sejumlah 16 juta pekerja 
dan secara tidak langsung 
mampu menyerap 80 juta 
pekerja (Nugroho & Negara, 
2020). 

Selama tahun 2020, sektor 
pariwisata nasional juga 
kehilangan potensi 
pendapatan dari berbagai 
event yang batal 
dilaksanakan. Total potensi 
pendapatan yang hilang 
mencapai US$ 310 juta. 
Potensi yang sangat besar 
tersebut bersumber 
dari kegiatan rekreasi dan 
MICE (meeting, inentive, 
convention, and exhibition) 
(Kemenparekraf, 2021). 

Momentum Sektor Pariwisata

Gencarnya program vaksinasi 
dan relaksasi PPKM di 
berbagai daerah membuka 
peluang bagi bergeraknya 
aktivitas di sektor pariwisata. 
Relaksasi PPKM di berbagai 
daerah memberi kesempatan 

bagi masyarakat untuk 
beraktivitas di luar rumah, 
melakukan mobilitas, 
termasuk melaksanakan 
rekreasi. Penerapan bekerja 
dari rumah (work from 
home/wfh) untuk sektor non 
esensial yang berlaku selama 
PPKM telah menciptakan 
tekanan psikis terhadap 
pekerja (Ningrum & Septyandi, 
2021). Sebagai 
konsekuensinya, aktifitas 
pariwisata akan menjadi 
solusi atas kejenuhan para 
pekerja selama bekerja dari 
rumah. 

Seiring dengan meningkatnya 
jangkauan vaksinasi Covid-19, 
menurunnya 
angka penularan, dan 
relaksasi PPKM, sektor 
pariwisata berpeluang untuk 
bergerak kembali. Terlebih 
pemerintah juga menyiapkan 
dukungan pemulihan ekonomi 
nasional di sektor pariwisata. 
Berbagai dukungan pemulihan 
ekonomi nasional di sektor 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif tersebut meliputi 
Program Bangga Berwisata di 
Indonesia, Program Indonesia 
Care/I Do Care (termasuk 
program Cleanliness, Health, 
Safety, and Environmental 
Sustainability (CHSE), 
Program Bantuan Insentif 
Pemerintah (BIP), Dukungan 
untuk Kegiatan Perfilman, 
Dana hibah pariwisata 
kepada Pemerintah 
Daerah, Program Bangga 
Buatan Indonesia, Bantuan 
Pemerintah untuk Usaha 
Pariwisata (BPUP), Dukungan 
untuk Pengembangan 
Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional dan Pelatihan SDM 

Pariwisata, serta dukungan 
akomodasi hotel untuk para 
tenaga kesehatan (covid19.
go.id, 2021a).

Membangun Trust dengan 
Program CHSE 

Aktivitas pariwisata secara 
perlahan akan kembali 
bergeliat. Untuk itu, pelaku 
usaha di sektor pariwisata 
perlu membangun 
kepercayaan masyarakat 
terkait pelaksanaan protokol 
kesehatan. Untuk membantu 
pelaku usaha pariwisata 
dalam menerapkan protokol 
kesehatan, pemerintah 
meluncurkan program CHSE 
yang merupakan bagian dari 
program Indonesia Care/I Do 
Care. Program ini merupakan 
upaya pemerintah dalam 
rangka mewujudkan 
Pemulihan Ekonomi Nasional. 
Vaksinasi dan pelaksanaan 
program CHSE di sektor 
pariwisata merupakan 
bukti bahwa upaya pemulihan 
ekonomi nasional berjalan 
pada arah yang tepat. Yang 
selanjutnya perlu dilakukan 
adalah mengajak seluruh 
warga negara untuk 
mendukung program 
pemulihan ekonomi nasional 
dengan berpartisipasi aktif 
dalam program vaksinasi dan 
mematuhi protokol kesehatan 
di setiap kegiatan, termasuk 
kegiatan pariwisata.
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Saat ini, pemerintah 
memberikan program 
stimulus jangka 

pendek Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) untuk 
menahan dampak negatif dari 
pandemi COVID-19 sekaligus 
melakukan reformasi 
struktural sebagai bagian 
dari rencana menengah 
panjang. Salah satu bagian 
kecil namun penting dari 
paket kebijakan ini adalah 

transformasi digital atau 
lebih sering dikenal dengan 
digitalisasi. Kalau dulu, 
segala aspek memiliki unsur 
ekonominya seperti ekonomi 
pertanian sampai ekonomi 
pembangunan, namun 
sekarang hampir semua 
aspek ada unsur teknologinya. 
Akhirnya, digitalisasi tidak 
hanya menyasar aspek 
ekonomi saja namun juga 
aspek pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan, sampai 
sosial.

Digitalisasi, proses 
mengubah informasi analog 
menjadi informasi digital, 
sebenarnya bukanlah hal 
baru di Indonesia karena 
jauh sebelum pandemi 
dimulai, pemerintah sudah 
mencanangkan era digitalisasi 
karena bila dibandingkan 
dengan negara tetangga, 
Indonesia cukup tertinggal. 
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Pandemi kemudian merubah 
kebiasaan face-to-face 
menjadi social distancing 
dan “memaksa” masyarakat 
untuk berinteraksi melalui 
platform digital. Meskipun 
tingkat literasi teknologi 
Indonesia masih berkisar 
3,17 (skala 1-4) tetapi 
partisipasi penggunaan 
internet meningkat sebesar 
15,5 persen ke 196,71 
juta pengguna (73,7% 
dari total penduduk). Oleh 
sebab itu, saat ini menjadi 
momen terbaik untuk 
meningkatkan kapasitas 
implementasi teknologi di 
tengah masyarakat dan 
pemerintahan, karena 
digitalisasi lebih dari sekedar 
mengotomasi ke platform 
digital.

Transformasi ini tidak terlepas 
dari usaha pemerintah untuk 
mengurangi efek pandemi 
sekaligus meletakkan 
pondasi yang kuat untuk 
melakukan “leapfrog strategy” 
menuju Indonesia Emas 
2045. Pemerintah melalui 
Kemenko Perekonomian telah 
menyusun Strategi Nasional 
Ekonomi Digital dengan 
tujuan mendorong inklusivitas 
dan pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan yang dimana 
salah satu upayanya adalah 
mendorong pengembangan 
ekonomi digital menggunakan 
“kendaraan” UU Cipta 
Kerja untuk mengatur 
pembangunan infrastruktur 
internet dan perlindungan 
kepentingan masyarakat dan 
dunia usaha. Sebagai contoh, 
pemerintah berencana untuk 
memperluas jangkauan 4G 
dan 5G, termasuk membangun 
pusat data nasional, dan 

merencanakan spectrum 
refarming secara bertahap.

Dukungan pemerintah ini 
dilakukan tidak hanya untuk 
pemulihan ekonomi, tetapi 
agar tercipta iklim inovasi 
berkesinambungan yang 
menjadi motor penggerak 
pertumbuhan ekonomi di 
masa yang akan datang. 
Dampak positif yang 
ditunjukkan dari transformasi 
digital sangat besar karena 
selain bekerja secara efektif 
dan efisien, teknologi juga 
memungkinkan implementasi 
pada cakupan area yang 
luas. Di sektor mikro, melalui 
program Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia 
(Gernas BBI) pemerintah 
mengumpulkan para pemilik 
UMKM sebanyak 11,7 juta 
(Desember 2020). Di sektor 
keuangan, terdapat 148 
(Februari 2021) perusahaan 
fintech yang terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) siap untuk menyalurkan 
sumber pembiayaan bagi 
pengusaha dalam negeri. 

Tidak berhenti disitu, 
penerapan digitalisasi 
juga dilakukan pada 
pengelolaan pemerintahan 
untuk peningkatan good 
governance. Misalnya, 
Elektronifikasi Transaksi 
Pemerintah Daerah (ETPD) 
yang mampu meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dengan integrasi sistem 
pengelolaan keuangan daerah. 
Selain itu layanan publik 
berbasis internet seperti 
PeduliLindungi, E-Samsat, 
lapor.go.id dan beberapa 
aplikasi e-government di 
beberapa daerah di Indonesia 

juga dimanfaatkan untuk 
mengatasi permasalahan 
birokrasi. Masyarakat juga 
semakin mudah untuk 
memperoleh akses kepada 
bantuan pemerintah seperti 
Mobile JKN, Kartu PraKerja, 
cekbansos.kemensos.go.id 
dan aplikasi lainnya. 

Sebagai penutup, meletakkan 
teknologi pada reformasi 
struktural adalah kebijakan 
yang strategis, mengingat 
perkembangan teknologi yang 
sangat dinamis menjadikan 
kita bangsa yang adaptif 
terhadap perubahan serta 
mampu berinovasi. Namun 
demikian, kita juga harus 
mengakui dan mengetahui 
bahwa penerapan seluruh 
program digitalisasi ini 
belum berjalan sempurna 
dan masih banyak tantangan 
yang harus dihadapi untuk 
menemukan metode terbaik 
bagi perkembangan teknologi 
di Indonesia. Pengetahuan 
masyarakat akan teknologi 
informasi perlu ditingkatkan 
selain untuk menangkal sisi 
negatif dari internet seperti 
hoax dan misinformasi, juga 
untuk beradaptasi dengan 
teknologi sebagai media 
dalam berkehidupan. Presiden 
Joko Widodo pernah berkata 
bahwa bangsa yang akan 
memimpin dunia adalah 
bangsa yang menguasai 
teknologi. Harapan ke 
depan, kita tidak hanya 
menjadi konsumen teknologi, 
melainkan produsen teknologi 
baru yaitu bangsa yang 
mampu menciptakan inovasi 
dengan mengembangkan 
sector terbaik yang kita 
kuasai. 
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Baru-baru ini, Presiden 
Republik Indonesia Joko 
Widodo meresmikan 

peluncuran Sistem Online 
Single Submission (OSS) 
Berbasis Risiko tepatnya 
pada tanggal 9 Agustus 
2021. Penyelenggaraan 
perizinan berusaha berbasis 
risiko melalui sistem OSS 
ini merupakan salah satu 

perwujudan dari amanat UU 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (UU CK) serta PP 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko. 
Peluncuran sistem OSS 
menjadi langkah reformasi 
struktural yang sangat 
signifikan dalam

perizinan dimana layanan 
perizinan dilakukan secara 
online terintegrasi dan 
terpadu dengan paradigma 
perizinan berbasis risiko. 
Sistem OSS ini akan membuat 
iklim kemudahan berusaha 
di Indonesia semakin 
baik karena izin usaha 
akan disesuaikan dengan 
risikonya dan untuk jenis 

Penyederhanaan Izin Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk 
Mendukung Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan
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usaha berisiko rendah hanya 
membutuhkan perizinan 
berupa Nomor Induk Berusaha 
(NIB). 

Hadirnya UU Cipta Kerja 
mengakibatkan pergeseran 
paradigma sistem perizinan 
biasa menjadi perizinan 
berbasis risiko. Sistem 
OSS Berbasis Risiko adalah 
sebuah pendekatan dimana 
tingkat risiko menjadi sebuah 
pertimbangan atas kegiatan 
usaha yang dilakukan. 
Semakin tinggi potensi 
risiko suatu usaha, maka 
pengawasan dari pemerintah 
akan semakin ketat serta 
semakin banyak jenis 
perizinan yang dibutuhkan. 
Sedangkan untuk jenis 
usaha yang berisiko rendah, 
perizinan dan inspeksi 
umumnya tidak diperlukan. 
Sehingga dengan adanya 
pendekatan ini, pemerintah 
akan lebih berfokus pada 
kegiatan usaha yang memiliki 
potensi risiko yang sangat 
besar terhadap berbagai 
aspek. Dalam penerapan 
perizinan berbasis risiko, 
regulator dalam hal ini 
pemerintah harus punya 
kewenangan dan fleksibilitas 
dalam menentukan syarat 
suatu izin yang dapat 
menyesuaikan dengan 
kebutuhan para pelaku usaha. 

Sistem OSS Berbasis Risiko 
dibangun sejak bulan Maret 
2021 dan mulai diterapkan 
pada 4 Agustus 2021. Sistem 
ini wajib digunakan oleh 
pelaku usaha, kementerian/
lembaga, pemerintah daerah, 
administrator Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK), 
dan Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
(KPBPB). Implementasi 
sistem OSS Berbasis Risiko 
akan terus dilengkapi 
dan dikembangkan untuk 
memudahkan para pelaku 
usaha dalam melakukan 
perizinan. Prinsip perizinan 
yang menggunakan sistem 
OSS Berbasis Risiko akan 
menjadi lebih mudah, efisien, 
dan transparan. Penerapan 
sistem OSS Berbasis Risiko 
bertujuan untuk meningkatkan 
keterbukaan dan keterjaminan 
dalam mendapatkan izin 
berusaha bagi para pelaku 
usaha di Indonesia. Selain 
itu, penerapan perizinan yang 
terintegrasi, terstruktur, cepat, 
dan sederhana dapat menjadi 
instrumen yang menentukan 
daya saing Indonesia untuk 
menarik investasi baik yang 
berasal dari domestik maupun 
luar negeri. 

OSS Berbasis Risiko 
memberikan layanan bagi 
pelaku usaha yang terbagi 
dalam dua kelompok besar, 
yaitu Usaha Mikro Kecil 
(UMK) dan Non Usaha 
Mikro Kecil (non UMK). UMK 
dengan risiko rendah akan 
mendapatkan keistimewaan 
perizinan tunggal dari 
sistem OSS Berbasis Risiko 
ini. Pelaku UMK hanya 
memerlukan Nomor Induk 
Berusaha (NIB) yang berlaku 
sebagai legalitas, Standar 
Nasional Indonesia (SNI), 
serta Sertifikat Jaminan 
Produk Halal (SJPH) bagi 
pelaku usaha yang produk 
atau jasanya wajib SNI dan 
halal. Adanya sistem OSS 
Berbasis Risiko saat ini 
sehingga semua perizinan 

untuk Usaha Mikro dan Kecil 
dilakukan secara gratis tanpa 
ada pungutan biaya apapun 
dalam layanan perizinan 
seperti membayar sertifikasi 
SNI maupun sertifikasi produk 
halal. 

Aplikasi OSS menghubungkan 
empat aplikasi yakni aplikasi 
dengan ruang lingkup untuk 
kabupaten/kota, provinsi, 
kementerian/lembaga, dan 
aplikasi yang ada di pusat 
di Kementerian Investasi. 
Sehingga pelaku usaha yang 
ingin mendapatkan izin 
usaha hanya membutuhkan 
waktu kurang dari 10 menit 
melalui sistem OSS Berbasis 
Risiko yang langsung dapat 
diakses secara online, 
praktis dan tanpa perantara 
pihak ketiga. Para pelaku 
usaha cukup membuat surat 
pernyataan bahwa usahanya 
merupakan jenis usaha kecil 
menengah dengan risiko 
rendah, maka izin usaha akan 
langsung otomatis keluar 
tanpa persyaratan apapun. 
Penerapan sistem ini dapat 
mengurangi pungutan-
pungutan liar yang seringkali 
ditemukan oleh para pelaku 
usaha yang ingin memperoleh 
izin berusaha, terutama dalam 
mendapatkan Nomor Induk 
Berusaha (NIB). Implementasi 
reformasi struktural berupa 
penyederhanaan teknis 
dan regulasi khususnya 
dalam kemudahan berusaha 
pada UU Cipta Kerja akan 
dipercepat sehingga investasi 
dapat menjadi penggerak 
pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas dan mendukung 
pemulihan ekonomi secara 
berkelanjutan. 
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Visi IKN Baru: Indonesia Centris

8Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal 
9Pengamat Manajemen FEB UIA, Jakarta

Syahrir Ika8 & Sarah Maulida9

Rencana pemindahan 
Ibu Kota Negara 
(IKN) dari Jakarta ke 

Penajam Paser Utara (PPU) 
Kalimantan Timur, merupakan 
proyek besar dalam sejarah 
Indonesia yang digagas 
Presiden Joko Widodo. 
Tujuannya tidak sekadar 
mengurangi beban Jakarta, 
tetapi juga merupakan bagian 
dari strategi pemerintah 
untuk mewujudkan 
Indonesia sebagai negara 
maju pada 2024. Namun, 
proyek ini direspons publik 
dengan cara berbeda, tidak 

sedikit pihak yang kontra 
sehingga keberlangsungan 
pembangunan IKN masih 
menjadi pertanyaan besar. 

Mereka yang kontra melihat 
tingginya risiko proyek 
IKN baru yang berujung 
pada kegagalan. Beberapa 
pengalaman kegagalan telah 
dialami beberapa negara, 
dan merupakan pelajaran 
yang berharga. Myanmar 
misalnya,  pemerintah 
mencoba memindahkan IKN 
dari Yangon ke Naypyidaw 
yang sudah siap pada tahun 
2006. Namun, gagal karena 

minimnya keterlibatan 
publik dalam perancangan, 
pembentukan, dan pemindahan 
ibu kota. Begitu juga 
Malaysia. Pada tahun 1999 
pemerintah memutuskan 
memindahkan Ibu Kota Negara 
ke Putrajaya sebagai kota 
administratif, akan tetapi 
dinilai gagal karena pegawai 
pemerintah enggan pindah 
ke IKN baru. Pemindahan IKN 
di Kazakhstan juga gagal. 
Pada tahun 1997 pemerintah 
mencoba memindahkan IKN 
dari Almaty ke Astana karena 
kota sebelumnya sudah terlalu 

Dok. Nyoman Nuarta
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padat dan rawan gempa. 
Namun gagal karena negara ini 
mengalami tekanan ekonomi 
setelah memindahkan IKN ke 
Astana. Penduduk tidak tertarik 
pindah ke IKN sehingga Astana 
hanya diisi oleh aparatur 
negara. 

Di samping tingginya risiko, 
Mereka yang kontra juga 
menilai proyek IKN memakan 
anggaran yang besar. Menteri 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional sekaligus Kepala 
Bappenas Suharso Monoarfa 
mengatakan kebutuhan 
anggaran untuk pembangunan 
IKN tahap pertama hingga 
2024 mencapai Rp 110 triliun 
(bisnis.tempo.co). Anggaran 
itu akan dipakai untuk 
membangun seluruh kawasan 
inti pusat pemerintahan 
(KIPP). Momen 2021-2024 
juga dinilai tidak tepat 
mengingat pandemi Covid-19 
varian Delta dan Omicron 
masih meyerang penduduk 
Indonesia.  Pada saat yang 
sama rakyat juga menuntut 
haknya untuk segera keluar 
dari jurang kemiskinan dan 
kesenjangan. Maka wajar, bila 
mereka menggugat Undang-
Undang IKN yang baru saja 
disahkan DPR pada 18 
Januari 2022. 

IKN : Visi Besar Pemimpin

Seorang pemimpin, apalagi 
memimpin negara, harus 
memiliki visi besar. Ia 
juga harus merancang 
strategi yang tepat untuk 
mengekekusi visinya. 
Namun, dalam praktik tidak 
semua pemimpin mampu 
mewujudkan visi mereka. 
Tetapi, sekali menetapkan 
visi, harus dikawal untuk 
mewujudkannya. Ada banyak 
contoh sukses dari para Chief 
Executive Officers (CEO) kelas 
dunia yang bisa dijadikan 
benchmark. Satu diantaranya 
adalah Jack Welch, CEO 
General Electric (GE) pada 
periode 1981-2001. Reputasi 
Jack Welch diabadikan dalam 
buku berjudul “Winning” 
(2005). Menurut Jack Welch, 
“winning is great, not good. 
When companies win, people 
drive and grow. Thre are more 
jobs and more opportunities 
everywhere and everyone”. 

Dalam menjalankan 
kepemimpinannya, Jack 
Welch memiliki panduan 
yang dikenal dengan 
istilah “4E + P” (Welch,J. 
& Welch,S, Winning, 2005). 
Pertama adalah energy, 
artinya kekuatan untuk 

berkarya. Sebuah perusahaan 
membutuhkan banyak energi 
untuk menghadapi setiap 
tantangan dan hambatan yang 
sering muncul.  Kedua adalah 
energize. Seorang pemimpin 
harus mampu menjabarkan 
visinya dan menumbuhkan 
semangat, kepada semua 
orang yang terlibat 
dalam organisasi. Ketiga 
adalah  edge, artinya seorang 
pemimpin harus mengambil 
keputusan secara objektif 
dan tidak memihak pada satu 
sisi saja. Keempat adalah 
execute, artinya kemampuan 
melaksanakan keputusan 
yang telah diambil dari semua 
rencana yang telah disepakati 
bersama. Terakhir adalah  P 
untuk passion, yang artinya 
semangat dalam bekerja. 
Melakukan pekerjaan dengan 
disertai passion, antusiasme 
dan optimisme yang tinggi 
adalah kunci   sukses sebuah 
pekerjaan. Membangun IKN 
baru merupakan strategi 
Presiden Jokowi untuk 
mendukung visi Indonesia 
maju 2045, yaitu menjadi 
5 besar kekuatan ekonomi 
dunia. Langkah yang 
ditempuh Presiden Jokowi 
relevan dengan nasehat Jack 
Welch di atas. Antusiasme 
dan optimisme yang tinggi 
adalah kunci   sukses sebuah 
visi. 

Nama IKN baru telah 
ditetapkan Presiden 
yaitu “Nusantara”, dan 
pemerintahan ibu kota baru 
akan berbentuk “Pemerintah 
Daerah Khusus” setingkat 
provinsi atau “otorita”. 
Bahkan, dari sisi legal, 
pembangunan IKN baru sudah 
mendapat dukungan politik 

“winning is great, not good. 
When companies win, people 
drive and grow. Thre are more 
jobs and more opportunities 
everywhere and everyone”.
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dari Parlemen setelah RUU 
IKN disahkan pada sidang 
paripurna DPR tanggal 18 
Januari 2020. Dukungan 
masyarakat lokal juga terus 
digalang. Dalam kunjungan 
ke Kalimantan Timur untuk 
menemui sejumlah tokoh 
adat pada  31 Januari 2022, 
Presiden Jokowi mendapat 
sambutan positif. Sultan Kutai 
Kartanegara, Muhammad Arifin, 
menyambut baik dibangunnya 
IKN di Kalimantan Timur 
(nasional.tempo.co). Walaupun 
muncul gugatan uji formal 
Ke Mahkamah Konstitusi 
oleh sejumlah warga yang 
menamakan diri sebagai 
Poros Nasional Kedaulatan 
Negara (PNKN), tidak akan 
mempengaruhi  pembangunan 
IKN. Gugatan atau petisi 
harus dimaknai sebagai 
refleksi dari ownership dan 
cinta mereka terhadap negara 
kesatuan RI 

Nilai Strategis IKN

Bila merujuk pada rencana 
induk IKN yang disusun 
Bappenas, setidaknya ada 
delapan prinsip yang diusung 
(cnbcindonesia.com) yaitu: 
1) mendesain IKN sesuai 
kondisi alam, 2) Bhinneka 
Tunggal Ika, 3) terhubung, 
aktif, dan mudah diakses, 
4) rendah emisi karbon, 5) 
sirkuler dan tangguh, 6) 
aman dan terjangkau, 7) 
nyaman dan efisien melalui 
teknologi, dan 8) peluang 
ekonomi untuk semua. 
Dari sisi implementasinya, 
pelaksanaan pembangunan 
dan pemindahan IKN akan 
dilakukan secara bertahap 
dan memperhatikan sinergi 

skema pendanaan dan 
kesinambungan fiskal sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
IKN akan menjadi mesin 
penggerak perekonomian 
bagi Kalimantan dan menjadi 
pemicu penguatan rantai nilai 
domestik di seluruh Kawasan 
Timur Indonesia. 

Sudah 65 tahun Indonesia 
merdeka, masalah 
kesenjangan ekonomi 
antara Jawa dan luar Jawa, 
khususnya Indonesia  Tengah 
dan Timur tidak kunjung 
selesai. BPS mencatat PDRB 
atas harga yang berlaku 
di DKI Jakarta pada tahun 
2018 sebesar Rp2.600 triliun. 
Itu berarti 1,6 kali PDRB 5 
provinsi di pulau Kalimantan, 
14 kali PDRB lima provinsi di 
pulau Sulawesi, 9 kali PDRB 
2 provinsi di Papua, dan118 
kali PDRB dua propinsi di 
wilayah Nusa Tenggara (NTB 
dan NTT). Bila PDRB seluruh 
provinsi di pulau Jawa 
dijadikan basis perhitungan, 
yaitu sebesar Rp8.229 triliun, 
itu berarti 6,2 kali PDRB pulau 
Kalimantan, 9 kali PDRB pulau 
Sulawesi, dan 28 kali PDRB 
pulau Papua. Karena itu, 
menciptakan pertumbuhan 
ekonomi baru di luar Jawa 
merupakan keniscayaan. 
Selain itu, IKN juga akan 
menjadi percontohan bagi 
pengembangan kota yang 
berkelanjutan yang didorong 
oleh penerapan teknologi 
terkini. 

Point of No Return

Bagi pemerintah, tidak ada 
jalan mundur (point of no 

return) bagi proyek IKN. 
Menteri PPN/Kepala Bappenas 
Bambang Brodjonegoro 
dalam konferensi pers (2019) 
memberikan penjelasan, 
dan setidaknya ada enam 
alasan utama mengapa IKN 
harus berpindah dari Jakarta 
ke Kalimantan. Pertama, 
mengurangi beban Jakarta 
dan Jabotabek. Kedua, 
mendorong pemerataan 
pembangunan ke wilayah 
Indonesia bagian timur. 
Ketiga, mengubah mindset 
pembangunan dari Jawa 
Centris menjadi Indonesia 
Centris. Keempat, memiliki 
ibu kota negara yang 
merepresentasikan identitas 
bangsa, kebinekaan dan 
penghayatan terhadap 
Pancasila. Kelima, 
meningkatkan pengelolaan 
pemerintahan pusat yang 
efisien dan efektif. Terakhir, 
memiliki Ibu kota yang 
menerapkan konsep smart, 
green, and beautiful city untuk 
meningkatkan kemampuan 
daya saing (competitiveness) 
secara regional maupun 
internasional (cnbcindonesia.
com).

Argumen akademik pro 
atau kontra terhadap IKN 
mestinya berfokus pada 
enam alasan ini.  Argumen 
Pertama adalah beban 
Jawa, khususnya Jakarta 
dan Jabodetabek yang kian 
berat. Survei Penduduk Antar 
Sensus (SUPAS) BPS tahun 
2015 menyebutkan, sebesar 
56,56 persen masyarakat 
Indonesia terkonsentrasi di 
pulau Jawa. Sementara di 
pulau lainnya, persentasenya 
kurang dari 10 persen, kecuali 
pulau Sumatera. Kalimantan 
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sendiri bebannya hanya 
6,5%, padahal wilayah pulau 
Kalimantan jauh lebih luas 5,8 
kali luas pulau Jawa. Potensi 
SDA Kalimantan jauh lebih 
besar bandingkan dengan 
pulau Jawa. Sehingga sumber 
ekonomi baru perlu diciptakan 
di luar Jawa yang digerakan 
melalui Kalimantan. Langkah 
ini juga sekaligus mendorong 
pemerataan pendapatan yang 
selama ini terkonsentrasi di 
Jawa, khususnya Jakarta. 
Berdasarkan data BPS 
2018, kontribusi ekonomi 
terhadap PDB di pulau 
Jawa sebesar 58,49 persen. 
Sebanyak 20,85 persen di 
antaranya disumbang oleh 
Jabodetabek. Sementara 
kontribusi Kalimantan 
terhadap PDB hanya sebesar 
8,2 persen. Pulau Kalimantan 
hanya mengontruibusi 8,32 
persen, Pulau Sulawesi 6,98 
persen, Pulau Maluku dan 
Papua 2,45 persen (Yuwono, 
infoindonesia.id).

Argumen kedua, mendorong 
pemerataan pembangunan 
ke wilayah Indonesia 
bagian timur. Ini merupakan 
keniscayaan. Pembangunan 
yang terlalu berat di Jawa 
utamanya DKI Jakarta, akan 
menciptakan akumulasi modal 
dan sumberdaya ekonomi 
lainnya yang tersentral di 
Jawa dan khususnya DKI 
Jakarta. Pembangunan 

properti yang memakan 
lahan pertanian terjadi 
besar-besar di Jawa.  Hasil 
modelling KLHS Bappenas 
2019 menunjukkan, proporsi 
konsumsi lahan terbangun 
di pulau Jawa mendominasi, 
bahkan mencapai lima 
kali lipat dari Kalimantan. 
Pada 2010, proporsi lahan 
terbangun di Jawa sebesar 
46,49 persen, sementara di 
Kalimantan, keterbangunan 
lahannya hanya 9,29 persen 
pada 2010 (nasional.kompas.
com). Sementara dari sisi 
besarnya nilai uang beredar 
(money supply). Bank 
Indonesia mencatat pada 
2010 jumlahnya mencapai 
Rp 280 triliun. Terbanyak 
peredarannya adalah di Jawa, 
lebih khusus lagi di Jakarta 
(Rochadi, 2010). Dengan 
kata lain, baik uang beredar 
maupun PDB terkonsentarsi di 
Jawa, khususnya DKI Jakarta. 
Karena itu,  Pemindahan IKN 
ke Kalimantan diharapkan 
bisa mengubah mindset 
pembangunan, dari Jawa 
Centris menjadi Indonesia 
Centris.

Argumen ketiga,  terkait 
lingkungan dan circular 
economy. IKN baru juga 
memiliki menerapkan 
konsep smart, green, 
and beautiful city untuk 
meningkatkan kemampuan 
daya saing (competitiveness) 

secara regional maupun 
internasional. Pemerintah 
ingin membangun “Nusantara” 
sebagai kota berkelanjutan 
dengan mengusung platform 
nol emisi karbon, ekonomi 
hijau, ekonomi sirkular, dan 
habitat berkelanjutan. 

Tiga argumen di atas 
mengonfirmasi pengalihan 
IKN dari Jakarta ke 
Kalimantan Timur 
merupakan langkah strategis 
bagi keberlangsungan 
pembangunan jangka panjang 
pembangunan Indonesia dan  
menjadikan Indonesia sebagai 
negara maju. Tanpa membuat 
terobosan besar, sulit untuk 
menjadikan Indonesia sebagai 
negara maju. 

Namun, kritik masyaakat 
harus direspons pemerintah 
secara bijak. Pemerintah 
harus memastikan proses 
pemindahan IKN memenuhi 
azaz partisipasi publik, good 
governance, pengelolaan 
risiko, kemampuan keuangan 
negara, dan daya tampung 
lingkungan hidup. Selanjutnya, 
Pemerintah harus meyakinkan 
publik bahwa semua harapan 
dan kritik publik akan menjadi 
masukan dan perhatian 
pemerintah.  
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Tahun 2022, Indonesia 
memasuki fase 
pemulihan yang lebih 

kuat. Berbagai indikator 
ekonomi seperti ekspor yang 
tumbuh sangat kuat dan 
inflasi yang terkendali di 
tengah kenaikan harga global 
menunjukan fundamental 
ekonomi Indonesia yang 
terus stabil dan menguat 
setelah melewati pandemi 
sejak tahun 2020. Namun 
demikian, capaian ekonomi ini 
masih akan dihadapi dengan 
tekanan global yang bergesar 
dari pandemi, ke risiko yang 

berasal dari kenaikan harga, 
tensi geopolitik, hingga 
normalisasi kebijakan moneter 
negara maju. Bagaimana 
proyeksi ekonomi Indonesia 
di tahun 2022? Kali ini, tim 
redaksi Warta Fiskal akan 
membahasnya bersama 
dengan Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal, Kementerian 
Keuangan, Febrio Kacaribu. 

Indonesia sejak akhir 
pertengahan tahun 2021 
terus menunjukan performa 
ekonomi yang menguat. Untuk 
itu, pemerintah cukup optimis 

menyongsong tahun ketiga 
kita berhadapan dengan 
pandemi dan bersiap untuk 
transisi hidup dengan endemi. 
Febrio pun mendeskripsikan 
situasi tahun ini sebagai 
waktu untuk tetap waspada, 
optimis, dan maju. Optimisme 
Febrio ini cukup berasalan. 
Pria kelahiran Sidikalang 
tersebut menyampaikan 
saat ini Indonesia telah 
berhasil melewati gelombang 
Omicron yang ditandai 
dengan penurunan kasus 
Covid-19 yang signifikan. 
“Dari gelombang Omicron, 
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dapat dilihat bahwa meskipun 
puncak kasusnya sedikit 
lebih tinggi dari Delta, 
tetapi tingkat kematian dan 
perawatan di RS berada jauh 
di bawah gelombang Delta. Ini 
menunjukkan adanya progres 
signifikan dalam pengendalian 
pandemi khususnya karena 
vaksinasi”, imbuh Pria yang 
pernah menjabat sebagai 
Kepala Riset Ekonomi 
Makro dan Keuangan LPEM, 
Universitas Indonesia ini. 

Dengan demikian sangat jelas 
bahwa prasyarat dari transisi 
menuju pandemi adalah 
vaksinasi seluas-luasnya. 
Saat ini kita telah berhasil 
menjangkau 73% penduduk 
untuk dosis pertama, 59,5% 
untuk dosis lengkap, dan 
9,4% untuk boosters dan 
ini akan terus ditingkatkan. 
Seperti yang disampaikan 
WHO, transisi menuju endemi 
sangat mungkin dilakukan 
jika 70% populasi telah 
mendapat vaksinasi lengkap 
di semua negara. Artinya, kita 
tidak hanya harus memberi 
perhatian pada vaksinasi 
di dalam negeri, tetapi juga 
mendorong kesetaraan 
vaksinasi dunia. Ini yang 
selalu Indonesia suarakan di 
berbagai forum internasional. 
Terlepas dari hal itu, memang 
sudah banyak sekali negara 
yang mulai mempersiapkan 
transisi menuju endemi 
khususnya yang sudah 
melakukan vaksinasi lengkap 
terhadap lebih dari 70% 
penduduk, seperti negara-
negara Eropa, Malaysia dan 
Singapura. 

Indonesia saat ini juga 
mempersiapkan transisi 

menuju endemi tetapi 
tetap waspada terhadap 
perkembangan pandemi 
Covid-19 yang masih 
mengancam khususnya 
dari kemungkinan mutasi 
varian. Hal tersebut nampak 
dari berbagai pelonggaran 
restriksi yang terus dibarengi 
dengan pelaksanaan protokol 
kesehatan termasuk tetap 
mewajibkan pemakaian 
masker dan memberlakukan 
syarat vaksin lengkap atau 
booster untuk berbagai 
aktivitas. “Jika nanti kita 
sudah semakin hidup 
berdampingan dengan 
Covid-19, tentunya relaksasi 
pelaksanaan aktivitas akan 
semakin luas tapi tetap 
melakukan prokes dan vaksin. 
Dengan demikian, tentunya 
akan ada dorongan pada 
aktivitas ekonomi dengan 
tetap meminimalisasi risiko 
terjadinya kembali outbreak”, 
ujar pria lulusan University of 
Kansas ini. 

Dari sisi anggaran, saat 
ini meski status pandemi 
masih berlaku kita sudah 
melakukan konsolidasi fiskal 
yang bertahap. Di tahun 2023, 
APBN akan kembali pada 
defisit maksimal 3% terhadap 
PDB. APBN akan tetap siaga 
dan fleksibel jika syok terjadi, 
namun juga terus disehatkan 
kembali untuk menjaga 
kesinambungan serta 
mendukung peran vitalnya 
untuk pembangunan jangka 
menengah – panjang.

Sementara itu, Febrio 
mengungkapkan bahwa di 
tengah pemulihan yang terus 
berjalan, risiko global yang 
saat ini terjadi, tetap menjadi 

perhatian Pemerintah agar 
tidak berdampak signgifikan 
pada laju pemulihan saat 
ini. Seperti yang diketahui, 
meningkatnya tensi konflik 
Rusia – Ukraina menyebabkan 
lonjakan harga komoditas 
global terutama komoditas 
energi seperti minyak mentah, 
batubara dan gas, komoditas 
pangan seperti CPO, soybean, 
corn, wheat, dan juga pupuk. 
Peningkatan harga tersebut 
diperburuk dengan masih 
adanya disrupsi supply chain 
di beberapa negara. 

Peningkatan harga komoditas 
global ini mendorong 
meningkatnya tekanan inflasi 
global yang direspons dengan 
pengetatan kebijakan moneter 
di sejumlah negara. Hal ini 
tentunya berdampak pada 
prospek pemulihan ekonomi 
global yang saat ini sedang 
berlangsung. “Perkembangan 
global tersebut tentunya 
juga memiliki dampak 
terhadap ekonomi domestik. 
Dampak rambatan yang perlu 
diwaspadai adalah naiknya 
tekanan inflasi domestik yang 
akan menurunkan daya beli 
masyarakat”, jelas Febrio. 

Pada bulan Maret 2022, inflasi 
tercatat sebesar 2.6% (yoy). 
Inflasi mengalami peningkatan 
dipengaruhi oleh tekanan 
harga global dan faktor 
cuaca. Meskipun meningkat, 
inflasi masih berada di dalam 
target yaitu sebesar 3,0±1,0%. 
“Upaya untuk menjaga inflasi 
yang terkendali akan terus 
dilaksanakan. Stabilisasi 
harga diupayakan melalui 
operasi pasar, pengawasan 
distribusi, dan menjaga 
ketersediaan pasokan 
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terutama pada masa 
Ramadan dan Idul Fitri. Selain 
itu, sinergi antarlembaga 
diperkuat untuk menjaga 
ekspektasi inflasi agar 
inflasi dapat tercapai sesuai 
sasaran”, sambung Febrio 
lagi. 

Sementara itu, kenaikan harga 
komoditas juga memberikan 
keuntungan terhadap 
negara-negara pengekspor 
komoditas seperti Indonesia. 
Kenaikan harga komoditas 
memberikan windfall 
revenue dan berdampak 
signifikan terhadap APBN. 
Selain berdampak terhadap 
penerimaan, kenaikan harga 
komoditas juga berdampak 
terhadap belanja subsidi, 
kompensasi, dan DBH. 
Namun dengan kenaikan di 
sisi penerimaan, peningkatan 
di sisi belanja tidak akan 
menambah defisit. Dalam hal 
ini, APBN berperan sebagai 
shock absorber bantalan 
kebijakan untuk menjaga 
daya beli masyarakat. Namun 
perlu diingat bahwa APBN 
perlu dijaga kesehatannya 
agar berfungsi optimal 
dengan tetap memperhatikan 
kesinambungan fiskal jangka 
menengah. 

Adapun langkah yang telah 
ditempuh Pemerintah untuk 
menjaga stabilitas harga dan 
melindungi masyarakat miskin 
dan rentan seperti menjaga 
stabilitas harga pangan, 
menjaga pasokan energi 
(batubara) untuk kebutuhan 
dalam negeri, memberikan 
bantuan langsung kepada 
masyarakat, serta mendesain 
program PEN tetap fleksibel 
agar responsif dan antisipatif 

merespon ketidakpastian yang 
masih tinggi. 

Upaya yang dilakukan untuk 
menjaga kesinambungan 
fiskal pun juga tengah dan 
masih dilakukan dengan 
menjaga reformasi fiskal 
dan struktural dapat berjalan 
optimal, komitmen seluruh 
K/L untuk melaksanakan 
belanja yang lebih berkualitas 
(spending better), reformasi 
subsidi agar lebih tepat 
sasaran dan efektif, dan 
pelaksanaan APBN tahun 
2022 perlu terus dijaga 
sebaik- baiknya agar dapat 
menjadi pondasi yang 
kokoh untuk pelaksanaan 
konsolidasi fiskal. 

Dengan berbagai 
tekanan tersebut, Febrio 
mengungkapkan bahwa 
dirinya optimis Indonesia 
tetap mampu menjaga 
momentum pemulihan. 
Menurutnya, Indonesia telah 
mengalami momentum 
pemulihan ekonomi yang 
kuat sejak tahun 2021. 
Perekonomian Indonesia 
mencatat pertumbuhan 3,69% 
pada tahun 2021 meskipun 
mengalami gelombang varian 
Delta pada kuartal ketiga. 
Tingkat PDB riil juga telah 
melebihi tingkat prapandemi, 
sementara banyak negara 
yang masih berjuang untuk 
mencapai tingkat tersebut. 

PDB juga menunjukkan 
pertumbuhan yang broad 
based, di mana semua 
komponen di sisi pengeluaran 
dan produksi dapat 
mencatatkan pertumbuhan 
positif. Ekspor dapat 
tumbuh kuat, didorong oleh 
meningkatnya permintaan 

eksternal dan harga 
komoditas. Pertumbuhan juga 
berkontribusi menurunkan 
kemiskinan kembali 
menjadi single digit atau 
9,71%, menciptakan 2,6 
juta lapangan kerja selama 
Agustus 2020 – Agustus 
2021, serta menurunkan rasio 
Gini menjadi 0,381. 

Pemulihan ekonomi 
Indonesia terus berlanjut 
dan tetap on-track pada 
tahun 2022 meskipun 
terdapat risiko ekonomi 
global yang meningkat.  
Berbagai leading indikator 
juga telah mengonfirmasi 
pemulihan ekonomi yang 
menguat di tengah situasi 
pandemi yang membaik. 
Hal ini misalnya terlihat 
dari mobilitas masyarakat 
yang terus tumbuh di atas 
level prapandemi, indeks 
penjualan ritel dan indeks 
kepercayaan konsumen 
yang terus menunjukkan 
pertumbuhan yang kuat, serta 
PMI Manufaktur yang berada 
pada level ekspansif. 

Pemulihan ekonomi 
yang berlangsung juga 
ditandai dengan realisasi 
anggaran negara yang 
solid. Penerimaan negara 
mencatat pertumbuhan 37,7% 
pada Februari 2022, dengan 
pendapatan perpajakan 
yang tumbuh 40,9%. 
Perkembangan positif ini 
tidak hanya mencerminkan 
kegiatan ekonomi yang 
kuat, tetapi juga hasil dari 
berbagai program reformasi 
fiskal. Selain itu, realisasi 
anggaran negara yang baik 
ini juga menjadi sarana bagi 
Pemerintah untuk mendanai 
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berbagai bidang prioritas 
pemerintah. 

Dengan APBN yang kuat dan 
fleksibel akan memudahkan 
untuk mendukung penguatan 
ekonomi nasional ke depan. 
Sebagai instrument penting, 
APBN akan mendukung 
penguatan pertumbuhan 
ekonomi melalui reformasi 
dalam menangani masalah 
fundamental, seperti 
penguatan kualitas sumber 
daya manusia, kemudahan 
berusaha, serta hilirisasi dan 
transformasi ekonomi. 

Selain itu, posisi eksternal 
Indonesia pada tahun 2021 
juga berada pada kondisi 
yang menguntungkan. Neraca 
Perdagangan mencatat 
tren surplus selama 22 
bulan berturut-turut. Hal 
ini membuahkan cadangan 
devisa yang mencapai $141 
miliar atau setara untuk 
membiayai 7,3 bulan impor 
dan pembayaran utang luar 
negeri. Stabilitas sektor 
keuangan kita juga terjaga, 
dimana pasar saham terus 
mencatatkan rekor tertinggi, 
sementara tekanan terhadap 
nilai tukar Rupiah relatif 
rendah. 

Melihat perkembangan 
saat ini, Pemerintah masih 
yakin bahwa prospek 
pertumbuhan di 4,8 – 5,5% 
dapat dicapai. Fundamental 
perekonomian yang relatif 
kuat, kebijakan yang efektif 
dalam menanggulangi 
pandemi, serta pengelolaan 
kebijakan makroekonomi yang 
prudent dan prima menjadi 
kunci stabilnya kondisi 
perekonomian Indonesia. 
Namun, kami akan tetap 

mewaspadai risiko global 
dan memperkuat sinergi 
dengan berbagai institusi 
seperti anggota KSSK untuk 
mendorong langkah-langkah 
kebijakan yang responsif dan 
antisipatif. 

Tidak kalah penting dari 
pemulihan domestik, menurut 
Febrio, Indonesia juga perlu 
mendorong pemulihan global. 
Hal ini menjadi krusial 
mengingat ekonomi dunia 
saat ini sangat terhubung 
satu sama lain. Sehingga 
untuk mendorong pemulihan 
yang semakin kuat, Indonesia 
perlu mendukung negara 
– negara di dunia untuk 
pulih bersama, lebih kuat, 
dan bekelanjutan. Untuk 
itu, Ia menyebutkan bahwa 
Indonesia akan memanfaatkan 
posisi strategisnya saat ini 
sebagai Presidensi G20 untuk 
mencapai hal tersebut. 

Dalam perannya sebagai 
Presidensi G20, Indonesia 
menegaskan kembali 
komitmen G20 untuk 
mencapi tujuan utama dalam 
Presidensi G20 Indonesia, 
yaitu Pulih Bersama Lebih 
Kuat. Pencapaian tujuan 
ini didukung oleh tiga 
pilar yaitu mendorong 
produktivitas, meningkatkan 
ketahanan dan stabilitas 
dan menjamin pertumbuhan 
yang berkesinambungan 
dan inklusif. Indonesia 
juga berupaya mendorong 
negara-negara G20 
untuk dapat mewujudkan 
pemulihan global yang lebih 
inklusif dan berkelanjutan. 
Dorongan tersebut menjadi 
kesepakatan dalam Komunike 
dimana negara-negara 

G20 berkomitmen untuk 
melakukan koordinasi 
kebijakan yang lebih erat. 
Beberapa negara sudah 
melakukan exit strategy, 
sesuai dengan prioritas 
kebijakan perekonomian 
domestik masing-masing 
negara. Untuk itu, negara-
negara yang lain juga 
didorong untuk melakukan 
kebijakan yang serupa agar 
dapat mencapai pemulihan 
bersama dan lebih kuat. G20 
juga mengonfirmasi kembali 
independensi bank sentral 
dalam mandatnya untuk 
menjaga kredibilitas kebijakan 
moneter, namun dapat 
membantu proses pemulihan 
ekonomi. 

Presidensi juga mendorong 
upaya untuk memantau risiko 
makro global termasuk tensi 
geopolitik dan perubahan 
iklim, untuk memitigasi 
kerentanan ekonomi dan 
keuangan global. Di sisi 
kesehatan, Presidensi 
mendorong koordinasi 
kebijakan yang lebih erat, 
memastikan akses ke 
vaksin yang aman, adil 
dan terjangkau, terutama 
bagi negara-negara miskin. 
Presidensi juga mendorong 
peningkatan dialog dan 
kerja sama global untuk 
pencegahan, kesiapsiagaan 
dan respons terhadap 
pandemi atau Pandemic 
Prevention, Preparedness, 
and Response (PPR), serta 
berkontribusi terhadap 
penguatan arsitektur 
kesehatan global. 
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Tukang Sapu 
Jadi Kepala Sekolah

Rosyid Bagus Ginanjar12 

12Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Saat tim redaksi Warta 
Fiskal berkunjung ke 
rumahnya di Majan, 

Tulungagung, Jawa Timur, 
pria yang akrab disapa Gus 
Udin itu sedang menyuapi 
makan sang bapak. Tampilan 
Gus Udin sederhana. Jika 
tidak berdinas, ia terbiasa 
memakai kaos berkerah 
dan celana olahraga sambil 
merawat bapaknya yang sakit 
stroke.

“Sejak bapak kena stroke 
setahun lalu, aktivitas saya 
tambah satu. Keperluan bapak 
tiap hari saya yang siapkan 
termasuk urusan mandi 
hingga nyuapin makan,” 
jelasnya.

Ia lalu meminta izin 
membereskan piring kotor 
sebelum mempersilakan kami 
bertanya lebih jauh tentang 
kehidupannya. Setelah 
menunggu beberapa saat, Gus 

Udin muncul dari balik tirai 
sambil menenteng sebuah 
foto lawas.

“Ini foto saya saat masih 
duduk di bangku sekolah 
dasar. Dulu bapak saya 
adalah penjaga sekolah. 
Kalau ibu jualan bubur dan 
mainan anak-anak di depan 
gerbangnya. Sedangkan 
saya bantu-bantu mereka 
jadi tukang sapu. Pokoknya 
sebelum guru-guru datang, 



28Warta Fiskal

Inspirasi

ruangan dan halaman harus 
sudah bersih,” kenang anak 
tunggal dari Darul Mukarom 
dan Rr. Safa’atun tersebut.

Kondisi ekonomi keluarga 
yang pas-pasan membuatnya 
bertekad kuat untuk bisa 
bersekolah hingga jenjang 
tertinggi. Cita-cita Gus 
Udin kecil sederhana, ia 
ingin mengubah nasib dan 
membahagiakan orang 
tua. Salah satu jalan untuk 
mewujudkan mimpi itu yakni 
melalui jalur pendidikan.

Profesi tukang sapu 
sekolahan sering dipandang 
sebelah mata oleh teman-
teman sebayanya. Sampai 

kemudian ia sukses 
membalikkan segala omongan 
nyinyir di masa lalu. Meski 
perjuangan sekolahnya dilalui 
dengan penuh rintangan, 
ia berhasil menempuh 
studi hingga S2 di salah 
satu universitas swasta di 
Tulungagung.

Karir pria yang hobi makan 
martabak ini benar-
benar dimulai dari bawah. 
Berawal dari tukang sapu, 
pesuruh, penjaga sekolah, 
honorer, hingga diangkat 
menjadi pegawai negeri. 
Ketertarikannya pada dunia 
pendidikan menjadi sebuah 
keberkahan tersendiri bagi 

ayah dua anak ini. Ia sering 
diminta untuk mengajar baik 
di dalam kelas maupun di 
madrasah dan masjid.

“Masa muda saya dulu itu 
asyik sekali. Saya suka 
berpetualang mencari guru 
ngaji alqur’an dan kitab 
kuning untuk belajar,” kenang 
pengasuh Pondok Pesantren 
Manbaul Hikam dan Madrasah 
Sabilul Muttaqin ini.

Hampir Jadi Tentara

Awal tahun 2000-an 
merupakan masa-masa sulit 
bagi ayah dari Ilma dan 
Sasa. Setelah lulus SMA, ia 
dan teman seangkatannya 
mendaftar jadi tentara. 
Beberapa tes ia jalani hingga 
lolos ke tahap akhir. Namun 
restu tak kunjung datang 
dari Ibu dan Neneknya. 
Sebagai anak satu-satunya, 
ia tak diizinkan berangkat 
menenteng senjata ke daerah-
daerah konflik.

Cita-cita menjadi tentara 
yang gagah sirna seketika. 
Dengan berat hati ia menuruti 
kemauan orang tua dengan 
perasaan berkecamuk. Di satu 
sisi, kesempatan jadi tentara 
sangat terbuka lebar tetapi ia 
tak ingin jadi anak durhaka 
kepada orang tua.

Sebagai remaja yang baru 
tumbuh dewasa, Gus Udin 
sangat dilema. Teman 
seangkatannya lolos jadi 
tentara sedangkan ia 
kembali ke profesi lama 
menjadi tukang sapu. Untuk 
mengalihkan pikiran yang 
sedang kalut, ia menghibur 
diri dengan berkuliah.
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“Saya ingat betul perkataan 
Mbah kala itu. Cari rejeki 
gak usah jauh-jauh. Kalau 
di kampung sini Allah sudah 
kasih rejeki, ya disyukuri. 
Biarpun jumlahnya gak 
banyak yang penting berkah. 
Kalau sering bersyukur nanti 
bakal ditambah lagi rejekinya,” 
ungkapnya. 

Nasihat sang nenek benar 
terbukti dari tahun ke tahun 
dalam perjalanan karirnya 
menjadi seorang guru. Pada 
hari Jumat 22 Juli 2022, 
ia mendadak mendapat 
undangan pelantikan pukul 
13.00 WIB menjadi Kepala 
Sekolah SD Negeri 1 Majan. 
Jantungnya berdebar-debar, 
langit seakan runtuh menimpa 
kepalanya. Ia benar-benar 
lemas dan hampir pingsan 
saat mendapat pesan 
singkat Dinas Pendidikan 
Tulungagung tersebut.

Persiapan menuju pelantikan 
tinggal dua jam lagi, itupun 
masih terpotong sholat jumat. 
Ia kebingungan mencari 
informasi lanjutan terkait apa 
saja yang harus dilakukan 
saat dilantik nanti. Dasi dan 
setelan jas ia pinjam dari 
saudara tak jauh dari lokasi 
sekolah berada. Tak pernah 
terbayang sebelumnya, ia 
menjadi pimpinan sekolah 
dengan 400 murid tempat 
dimana ia pernah menjadi 
tukang sapu dan pesuruh.

“Perasaan saya campur 
aduk. Saya dulunya kan 
tukang sapu, pernah juga 
jadi pesuruh sampai sering 
menginap di ruang UKS 
karena rawan kemalingan. 
Eh… Gak tahunya, Allah 
jadikan saya kepala 

sekolahnya sekarang,” 
tatapnya nanar dengan mata 
berkaca-kaca. 

Kebahagiaannya pun 
bertambah saat sang istri 
lolos ujian CPNS Guru tahun 
lalu. Kini, ia harus bekerja 
sama dengan para senior 
yang dulu pernah jadi guru 
dan wali kelasnya di sekolah 
dasar. Bagaimana caranya 
agar suasana sekolah nyaman 
dan semakin berprestasi 
sehingga mampu menciptakan 
SDM yang berdaya saing di 
masa depan.

Jangan Malu dengan Profesi 
Apapun

Sebagai Kepala Sekolah 
dengan background 
pendidikan agama islam, 
Gus Udin ingin menerapkan 
sebuah sistem yang sudah 

mulai diabaikan sekolah-
sekolah lain. Ia ingin 
membangun pelajaran akhlak 
kepada murid, menjadi siswa 
yang beradab sebelum 
menuntut ilmu. Artinya, 
unggah-ungguh atau tata 
krama dalam budaya Jawa 
harus menjiwai dan melekat 
ke anak didik sepintar apapun 
akademisnya.

Sistem ini sekaligus akan 
meringankan beban orang 
tua di rumah sebab anak-
anaknya diajarkan untuk 
hormat kepada bapak dan 
ibu. Rencana ini perlu 
disosialisasikan ke wali murid 
dan masyarakat sekitar agar 
dukungan terus mengalir. 
Adapun prosesnya tentu akan 
melibatkan banyak pihak 
tergantung kondisi yang 
berkembang nanti.

“Majan ini lahir dari spirit 
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pendidikan yang relijius. 
Sudah semestinya anak-anak 
tahu sejarah kampungnya dan 
bagaimana bersikap untuk 
menjadi bagian pembangunan 
desa,” tutur pria yang hobi 
mengoleksi sepeda onthel tua 
itu.

Potensi Majan sebagai 
desa wisata tak luput dari 
perhatian Gus Udin yang 
punya tanggung jawab 
menyiapkan SDM anak 
didiknya. Budaya yang 
kental dengan kaum santri 
menjadi salah satu keunikan 
demografi masyarakat di 
desa yang pernah menjadi 
bagian Kesultanan Mataram 
Islam sebelum diambil alih 
Pemerintah RI tahun 1979. 
Oleh karena itu, ia merasa 
berkewajiban mendidik 
generasi Majan agar dapat 
menata kawasan perdikan 
sehingga kesejahteraan 
masyarakat meningkat.

Ia yang masih termasuk 
generasi milenial atau 
Gen-Y, ingin menekankan 
pentingnya pendidikan untuk 
mengubah nasib. Bahkan ia 
mencontohkan dirinya sendiri, 
bagaimana bisa keluar dari 
jurang kemiskinan dengan 
tekad terus bersekolah. Sudut 
pandang orang berpendidikan 
tentu akan berbeda dengan 
mereka yang tidak pernah 
mengenyam bangku sekolah.

“Worklife balance. Kita 
boleh bekerja tapi jangan 
lupa mengupgrade diri 
dengan belajar. Kita boleh 
menempatkan anak-anak di 
pondok pesantren tapi jangan 
lupa pelajaran sekolahnya. 
Sebab antara ilmu akhirat dan 
ilmu dunia harus seimbang,” 
ucap mantan Guru Agama 
SDN 2 Kedungwaru. 

Pria yang jago main kelereng 
di masa kecilnya itu berpesan 
pada generasi muda agar 

tidak manja dengan kondisi 
yang serba digital. Teknologi 
harus dijadikan pijakan kaki 
agar menjadi pribadi tangguh 
yang tahan banting. Tidak 
perlu minder jika pencapaian 
hidup kurang populer di mata 
orang lain.

“Jangan pernah malu dengan 
profesi apapun. Selama 
itu baik dan halal, lakukan 
dengan sepenuh hati. Kalau 
sudah sukses tetaplah 
membumi. Jangan lupakan 
teman seperjuangan juga 
dawuh para leluhur,” pungkas 
pria yang bernama lengkap 
Raden Agus Choirudin 
tersebut.

“Worklife balance. Kita boleh bekerja tapi 
jangan lupa meng-upgrade diri dengan 

belajar. Kita boleh menempatkan anak-anak di 
pondok pesantren tapi jangan lupa pelajaran 
sekolahnya. Sebab antara ilmu akhirat dan 

ilmu dunia harus seimbang.”
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Generasi Muda  
Harus Paham Substansi,
Paham Komunikasi

Fatima Medina Septiyanti13 

13Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Adelia Pratiwi, Perempuan 
kelahiran November 
1988 ini berasal dari 

Sidoarjo, Jawa Tengah. 
Sebagai ‘anak rantau’ dan 
dibesarkan dari keluarga 
yang menanam nilai-nilai 
akademis yang kompetitif, 
Adelia terus berjuang dan 
tak pernah merasa cukup 
akan ilmu dan wawasan 
yang ia miliki hingga saat 
ini. Selain menjabat sebagai 
Kepala Subbagian Strategi 
dan Manajemen Komunikasi 
Publik, Adelia seringkali 
tampil di berbagai acara 
sebagai Narasumber terkait 
kebijakan fiskal, ekonomi, dan 
sektor keuangan.

Setelah lulus dari D3 
Administrasi Perpajakan 
Sekolah Tinggi Akuntansi 

Negara (STAN), ia 
melanjutkan studi ekstensinya 
di jurusan Ilmu Ekonomi, 
Universitas Indonesia. Tak 
hanya sampai di situ, Adelia 
melanjutkan studinya di 
Master of International 
Money and Banking di 
University Brimingham melalui 
beasiswa Pemerintah Inggris, 
Chevening.

Dengan posisi Anda 
sebagai Kasubbag Strategi 
Manajemen Komunikasi 
Publik BKF saat ini, apa yang 
menjadi tantangan dalam 
mensosialisasikan kebijakan 
publik?

Adel mengungkapkan bahwa 
terdapat dua tantangan 
paling besar dalam 

mensosialisasikan kebijakan 
publik khususnya kebijakan 
ekonomi dan fiskal di 
Indonesia.

“Pertama, latar sosial dan 
budaya dari orang Indonesia 
sendiri yang ternyata sangat 
unik. Penduduk Indonesia 
terbanyak keempat di dunia 
yang wilayahnya tersebar 
secara geografis. Sebelum 
menjadi negara maju, 
internet diadopsi dan mulai 
digemari dengan sangat 
cepat oleh orang Indonesia 
yang notabene suka sekali 
bersosialisasi dan gossiping. 
Pertumbuhan media sosial 
terutama sangat cepat seiring 
masih mudanya demografi 
Indonesia yang relatif sangat 
tech-savvy”, jelas Adel.
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Menurutnya, alih-alih semakin 
mudah, mengkomunikasikan 
kebijakan ke masyarakat 
dengan adanya kehadiran 
internet dan media sosial 
menjadi perlu kehati-hatian 
ekstra. Adel menambahkan 
bahwa sangat tinggi risikonya 
suatu kebijakan tidak 
tersampaikan maksud dan 
tujuannya oleh masyarakat.

“Semisal ada suatu kesalahan, 
ketika tidak ditanggapi 
dengan sangat cepat, bisa 
tereskalasi menjadi sebuah 
krisis komunikasi yang 
berdampak buruk baik bagi 
masyarakat maupun pada 
kredibilitas Pemerintah. 
Bahkan, Indonesia adalah 
satu-satunya negara yang 
memiliki UU ITE yang di 
dalamnya juga mengatur 
tata cara berkehidupan 
dengan adanya internet. Di 
sini, kebijakan komunikasi 
haruslah sangat antisipatif”, 
lanjut Adel.

Tantangan selanjutnya adalah 
substansi kebijakan ekonomi 
dan fiskal sendiri yang di satu 
sisi dapat bersifat sangat 
akademis, namun di sisi 
lain dapat bersifat sangat 
politis. Adel memberi contoh 
terkait materi utang publik. 
Untuk mengartikan kebijakan 
utang publik, seseorang perlu 
setidaknya mengerti landasan 
akademik bahwa utang publik 
tidak sama dengan utang 
pribadi.

Utang publik adalah 
instrumen kebijakan dan 
bukan merupakan tujuan 
kebijakan, sehingga tinggi 
rendahnya utang bukan 

masalah utama 
perekonomian. 
Terlebih karena 
negara adalah 
institusi yang 
memiliki sistem 
mata uangnya 
sendiri, berbeda 
dengan 
individu. 
Namun di sisi 
lain, utang 
publik begitu 
mudah digiring 
ke politik 
karena optik 
kebijakannya 
terlalu dekat 
ke kehidupan 
sehari-hari 
mengingat 
masyarakat 
juga mengenal utang individu.

Bagaimana mengatasi 
tantangan-tantangan 
tersebut? Khususnya dalam 
menerjemahkan substansi 
kebijakan ke dalam bahasa 
yang dimengerti publik.

“There is no right formula 
untuk mengatasi berbagai 
tantangan tersebut mengingat 
karakteristik natural dari 
masyarakat Indonesia dan 
bidang ilmu ekonomi itu 
sendiri. Namun, sepanjang 
pengalaman saya, ada 
beberapa upaya yang dapat 
dilakukan. Pertama adalah be 
very particular and sensitive 
about your intention to 
communicate and your target 
audience. Apakah kita sekedar 
ingin membangun awareness 
(kesadaran/kepedulian), 
apakah kita ingin bicara pada 

kalangan berpendidikan tinggi 
atau rendah. Semakin khusus 
targetnya, maka strategi 
termasuk pesan yang kita 
sampaikan bisa semakin 
efektif”, papar Adel.

Adel melanjutkan dengan 
memberi contoh nyata di 
BKF. Untuk bicara ke generasi 
muda, BKF telah memiliki 
platform media sosial yang 
demografinya sangat muda 
melalui program Nyibir Fiskal 
di Instagram. Selanjutnya, 
untuk bicara ke kalangan 
ekonom bisa dilakukan 
dengan menyelenggarakan 
pertemuan ekonom. Begitupun 
dengan media massa, BKF 
rutin menyelenggarakan 
media briefing yang bersifat 
tertutup. Keteraturan dalam 
menjaga hubungan dengan 
para pemangku kepentingan 
ini Adel rasa sangat penting 
untuk terus dilakukan. 

“Semisal ada suatu 
kesalahan, ketika tidak 

ditanggapi dengan 
sangat cepat, bisa 
tereskalasi menjadi 

sebuah krisis komunikasi 
yang berdampak buruk 
baik bagi masyarakat 

maupun pada kredibilitas 
Pemerintah.” 
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Adelia juga menyarankan 
untuk terus mencoba dan 
mengevaluasi.

“Banyak sekali godaan 
untuk menjadi pasif dan 
bermain ‘aman’ dalam 
mengkomunikasikan kebijakan 
publik. Hal ini membuat 
suara-suara yang muncul 
di publik justru suara-
suara yang tidak benar. 
Akibatnya, narasi yang benar 
dan berimbang menjadi 
semakin tidak terwakili. Tidak 
melakukan upaya apapun 
bukan merupakan sebuah 
pilihan disini. Kita tetap 
perlu menjelaskan ke publik”, 
lanjutnya.

Kembali melanjutkan contoh 
utang publik, jika Anda ingin 
membuat orang paham bahwa 
utang yang besar belum tentu 
buruk, Adel menyarankan 
bahwa sebagai penyusun 
strategi komunikasi harus 
menyusun minimal 10 cara 
untuk benar-benar bisa 
mengukur risiko dan biayanya 

agar keputusan yang diambil 
tepat. Selalu lakukan evaluasi 
kemudian.

“All in all, if every narrative 
does not work, always 
choose being empathic as a 
communication actor”, ringkas 
Adel memberikan tips.

Menurut Anda, bagaimana 
publik khususnya dewasa-
muda bisa lebih dekat dengan 
isu-isu ekonomi dan fiskal?

“Mereka perlu dilibatkan 
dengan cara yang lebih baik. 
Keterlibatan yang lebih baik 
ini perlu disusun secara dua 
arah. Pemikiran ini muncul 

saat suatu 
ketika saya 
melihat pesan 
seorang 
anak muda 
di sebuah 
whatsapp 
group. Salah 
satu dari 
mereka 
memberikan 
komentar 
ketika melihat 
poster webinar 
bertajuk 
‘Diskusi 
Publik’. Salah 
seorang 
berkata ‘Ini 

diskusi beneran atau pura-
pura saja?’ Di dalam poster 
webinar itu, terdapat wajah 
6 orang aktor diskusi yang 
berisi pejabat dan akademisi 
senior”, jelas Adel bercerita 
dengan antusias.

Dari situ Adel berpikir, 
sebagai komunikator kita 

perlu memberikan yang 
target audiens benar-benar 
butuhkan. Strategi ini bisa 
dituangkan dalam bentuk 
acara sejenis Focus Group 
Discussion di mana peserta 
yang hadir bisa berpendapat 
secara aman dan secara 
merata dalam waktu singkat 
yang ditentukan panitia. 
Adel menambahkan, dalam 
diskusi tersebut sebaiknya 
dihadirkan juga perwakilan 
pembuat kebijakan yang 
turut mendengarkan dan 
memberi komentar, namun 
bukan sebagai narasumber 
yang sifat komunikasinya 
cenderung satu arah.

“Jika acara-acara seperti ini 
dilakukan dengan serius dan 
sistematis, kita perlahan akan 
mampu membuat generasi 
muda secara voluntary 
meningkatkan ketertarikannya 
terhadap isu ekonomi dan 
fiskal yang harapannya akan 
diikuti juga oleh anak muda 
lainnya sebagaimana efek 
domino”, jawab Adel.

Saran dan pesan untuk 
generasi muda saat ini

Mengutip quotes Najwa Sihab 
dengan sedikit perubahan, 
“Jangan anggap kebijakan 
fiskal itu mainan elit. Kalian 
boleh tidak peduli kebijakan 
fiskal tapi dijamin kebijakan 
fiskal akan ikut campur di 
dalam kehidupan kalian”, 
tutup Adelia.

“Jangan anggap 
kebijakan fiskal itu 

mainan elit. Kalian boleh 
tidak peduli kebijakan 

fiskal tapi dijamin 
kebijakan fiskal akan 
ikut campur di dalam 

kehidupan kalian.” 
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Bahagiakan Diri
Indrawan Susanto14   & Chintya Pramasanti15

14,15Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Pepatah bilang ‘hidup ini 
terlalu singkat untuk 
membiarkan orang 

lain menentukan apa yang 
membuat kita bahagia.’. 
Jika harus dikuantifikasi 
seberapa ‘singkat’ hidup ini, 
penelitian WHO di tahun 2016 
menemukan bahwa rata-rata 
harapan global hidup manusia 
hanya sekitar 72 tahun saja. 
Petikan lirik lagu ‘1000 tahun 
lamanya’ karya Jikustik yang 
berbunyi ‘… walau harus 
menunggu, seribu tahun 
lamanya…’ pastinya tidak 
akan pernah terjadi dalam 
kehidupan nyata ini. 

Anggaplah benar bahwa kita 

hanya dapat hidup sampai 
72 tahun – dan bukan 1000 
tahun — di dunia ini, sungguh 
sebuah kerugian bila kita 
sampai didikte orang lain 
tentang arti kebahagiaan, 
apalagi jika kita sampai tidak 
bahagia menjalaninya. Kita 
tidak pernah tahu kapan kita 
akan meninggalkan dunia 
yang begitu fana ini dan 
bila ditambah pepatah masa 
kini, YOLO – You Only Live 
Once.  Mungkin ada banyak 
orang diluar sana yang 
berkata “saya pasti bahagia 
bila sudah sukses seperti 
si fulan,” Padahal sejatinya, 
mengutip perkataan dari 

seorang tokoh, “bahagiakan 
diri Anda, maka Anda bisa 
sukses.”.

Perkataan seorang 
tokoh tersebut bukan 
tanpa alasan. Ternyata 
pernyataan itu merujuk 
kepada hasil riset Shawn 
Anchor yang dituangkan 
dalam bukunya Happiness 
Advantage: “Kondisi bahagia 
mengantarkan kepada 
tercapainya kesuksesan 
demi kesuksesan.” Di dalam 
bukunya tersebut, Anchor juga 
menyatakan bahwa ketika 
seseorang bahagia, mereka 
akan melakukan yang terbaik 
bahkan melebihi kemampuan 
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mereka sehingga peluang 
untuk menjadi sukses akan 
lebih besar.

Lalu, bagaimana agar kita 
selalu bahagia? Anchor 
merekomendasikan agar 
kita mudah berucap terima 
kasih kepada orang-orang 
yang berbuat baik kepada 
kita, meski hal yang kita 
anggap sepele sekalipun. 
Mensyukuri berbagai kebaikan 
yang kita terima, sekecil 
apapun. Memberi makna 
kepada setiap apa yang kita 
kerjakan, baik itu pekerjaan 
besar maupun yang remeh. 
Anchor pun menambahkan, 
lakukan kegiatan yang 
dapat mengaktifkan hormon 
endorphin, seperti olahraga 
ringan dan merenung atau 
muhasabah  (instrospeksi) 
sejenak untuk dapat 
membuncahkan kebahagiaan 

yang mungkin masih 
tersembunyi di palung 
perasaan kita.

Untuk bahagia, kita tidak 
harus melakukan hal-hal 
yang besar. Momen kecil 
yang disyukuri pun dapat 
meningkatkan kebahagiaan. 
Barbara Fredrickson, 
seorang Profesor di bidang 
Psikologi mengatakan: “jika 
kebahagiaan adalah sesuatu 
yang Anda inginkan dalam 
hidup, maka fokus setiap hari 
pada momen-momen kecil 
dan menumbuhkan energi 
dan emosi positif adalah jalan 
yang perlu Anda ditempuh.”

Hal yang paling mendasar 
untuk meningkatkan 
kebahagiaan adalah 
acceptance atau dalam 
bahasa agamanya ridho atas 
semua yang terjadi dalam 
hidup kita. Tugas kita dalam 

hidup adalah menjalankan 
proses dengan sebaik yang 
bisa kita lakukan, hasilnya 
serahkan kepada Sang Maha 
Penentu. Kita perlu punya 
keyakinan bahwa Tuhan 
Yang Maha Berkehendak, 
memutuskan segala sesuatu 
dengan Ilmu dan rasa cinta-
Nya yang begitu besar kepada 
kita. Semua kejadian yang 
terjadi dalam hidup kita 
sesungguhnya adalah hal 
yang terbaik. 

Maka dari itu, dalam segala 
situasi apapun, semoga kita 
selalu ingat untuk bahagia 
dan semoga kita selalu 
diberikan kesempatan untuk 
dapat melihat dan merasakan 
kebahagiaan, bahkan disituasi 
tergelap sekalipun. Sehingga, 
tidak ada alasan untuk tidak 
bahagia, setuju? 
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Hamu adalah seekor 
hamster mungil yang 
sangat menyukai biji-

bijian, termasuk biji bunga 
matahari. Tidak hanya untuk 
dikonsumsi, ternyata Hamu 
juga pandai mengelola biji 
bunga mataharinya. Hamu 
tidak pelit untuk berbagi, juga 
rajin menyimpan biji bunga 
mataharinya di luBANK Hamu.

Sampai su atu ketika, Hamu 
menyadari bahwa menjadi 
hemat saja tidak cukup. Ia 
mencari cara baru untuk 
mengelola biji-bijinya. 
Kebiasaan Hamu membawa 
biji bunga matahari di 
kantong pipinya, secara 
tidak sengaja menyebabkan 
sebagian biji jatuh kemudian 
tumbuh menjadi tunas-tunas 
bunga matahari. Menyadari 
hal tersebut, Hamu mencoba 
untuk menanam biji bunga 
matahari. Ternyata, tidak 
semua biji yang ditanamnya 
tumbuh dengan subur. Ada 
risiko bunganya layu karena 

Si Hamu: 
Teman Investasi Anak Indonesia

Nurhuda16   

terkena hama.

Namun demikian, 
Hamu tidak mudah 
menyerah, ia justru 
tambah rajin dan 
disiplin, menghitung 
dengan cermat, 
menyisihkan sebagian 
biji bunga matahari 
untuk ditanam di 
kebun investasi 
agar bertumbuh dan 
bertambah menjadi 
melimpah ruah.

Rasa-rasanya, buku anak 
dengan tema pengelolaan 
keuangan yang ada selama 
ini lebih banyak membahas 
tentang menabung. 
Sedangkan Hamu juga 
membahas tentang investasi. 
Penulis Hamu mencoba 
mengenalkan pengelolaan 
keuangan kepada anak hingga 
pada bagaimana berinvestasi 
termasuk berbagai risikonya 
melalui perilaku Hamu.

Jika dulu ada peribahasa 
‘Hemat pangkal Kaya’, 
sekarang kondisinya telah 
berbeda. Hemat dan rajin 
menabung tidak cukup 
membuat orang bebas 
finansial. Oleh karenanya, 
buku ini menjadi salah satu 
karya yang penting dalam 
upaya pergeseran dari saving 
society menjadi investment 
society.

Buku ini ditujukan untuk 
anak usia 18 bulan – 5 
tahun dengan cara dibacakan 

oleh orang tuanya. Hal 
tersebut sejalan dengan 
konsep #FinancialParenting 
yang dikembangkan, yaitu 
edukasi keuangan melalui 
keterlibatan orang tua secara 
menyenangkan. Selain 
dibacakan secara read aloud, 
buku Hamu juga dilengkapi 
dengan set puzzle, board 
game, dan juga lembar 
aktivitas.

Melalui pendekatan yang 
serupa dengan ‘piggy bank’, 
Hamu diharapkan menjadi 
ikon dalam edukasi keuangan 
sejak dini. Hamu hadir dengan 
tagline ‘Teman Investasi Anak 
Indonesia’. Semakin sering 
Hamu berinteraksi dengan 
anak, semakin dekat dengan 
pengenalan pengelolaan 
investasi. Oleh karenanya, 
Hamu hadir tidak hanya 
dalam bentuk buku. Hamu 
juga telah dialihwahanakan 
dalam bentuk lagu yang 
bercerita tentang cara Hamu 
dalam mengelola biji-bijinya, 
yaitu disisihkan sebelum 
dimakan, untuk dibagikan 
kepada teman, disimpan 
sebagai cadangan dan 
ditanam agar bertumbuh dan 
bertambah.

Harapannya, melalui buku 
ini anak mulai mengenal 
pengelolaan keuangan, 
termasuk investasi dan 
risikonya, serta memantik 
kaingintahuan anak untuk 
belajar lebih dalam tentang 
investasi di masa mendatang.

16Pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
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Di Bawah Kepemimpinan Indonesia, 
Anggota G20 Bertemu Bahas
Keuangan Berkelanjutan

Jakarta (25/01): Melanjutkan 
agenda presidensi G20 
Indonesia, Kementerian 

Keuangan dan Bank Indonesia 
menyelenggarakan pertemuan 
Sustainable Finance Working 
Group (SFWG) secara virtual 
pada tanggal 25 Januari 2022. 
Pertemuan SFWG diharapkan 
dapat mendorong terwujudnya 
Keuangan Berkelanjutan 
Dunia sebagai salah satu 
prioritas utama dalam rangka 
mendukung tujuan Perjanjian 
Paris dan tujuan Agenda 
PBB 2030. Acara ini dibuka 
oleh Dian Lestari, Kepala 
Pusat Kebijakan Pembiayaan 
Perubahan Iklim dan 
Multilateral, Badan Kebijakan 
Fiskal.

“Diskusi atas kebijakan publik 
yang mendorong pembiayaan 
dan investasi merupakan 
hal yang krusial dalam 
mendukung transisi yang adil 
dan terjangkau,” ujar Dian.

Pertemuan SFWG pertama 
ini dipimpin oleh co-chairs 
SFWG, Amerika Serikat dan 
Republik Rakyat Tiongkok 
dan dimoderatori oleh 
United Nations Development 
Programme (UNDP) 
selaku sekretariat guna 
mendiskusikan rencana kerja 
SFWG tahun 2022. Peserta 
pertemuan SFWG ini yakni 
seluruh anggota G20, negara 
undangan (invitees), serta 
organisasi internasional.

Dalam pertemuan SFWG 
kali ini, dibahas tiga topik 
rencana kerja 2022 yaitu: 
(1) pengembangan kerangka 
keuangan transisi dan 
peningkatan kredibilitas 
komitmen lembaga 
keuangan; 2) peningkatan 
instrumen keuangan 
berkelanjutan, dengan 
berfokus pada aksesibilitas 
dan keterjangkauan; dan 
(3) kebijakan publik yang 
mendorong pembiayaan dan 
investasi yang mendukung 
transisi. 
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Kerja Keras APBN Berlanjut di 
Tahun 2022, Pemulihan Ekonomi 

Semakin Menguat

Jakarta (22/2) – Menteri 
Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati bersama Kepala 

Badan Kebijakan Fiskal(BKF) 
Febrio Kacaribu dan jajaran 
pejabat unit eselon I 
Kementerian Keuangan lainnya 
menghadiri konferensi pers 
APBN Kinerja dan Fakta 
(APBNKiTa) edisi Februari 2022 
untuk memberikan informasi 
terkini mengenai realisasi 
pelaksanaan APBN hingga 
akhir Bulan Januari 2022.

Memasuki tahun 2022, 
pemulihan ekonomi terjaga. 
Aktivitas perekonomian 
pada bulan Januari masih 
kuat, baik dari sisi produksi 
maupun konsumsi. Indeks 
PMI Indonesia tercatat 53,7, 
meningkat dibanding Desember 
2021 (53,5) dan tetap 
melanjutkan tren ekspansif 

dalam 5 bulan terakhir.

“Di bulan Januari, APBN 
melanjutkan kinerja yang 
baik. Realisasi belanja negara 
sampai dengan akhir Januari 
2022 mencapai Rp127,2 triliun 
atau 4,7 persen target APBN. 
Belanja Negara diupayakan 
terus berakselerasi untuk 
memberikan manfaat optimal 
bagi masyarakat”, ujar Sri 
Mulyani.

Lebih jauh, Sri Mulyani 
menyampaikan langkah-
langkah strategis pelaksanaan 
anggaran TA 2022 pada 
pimpinan K/L yang meliputi 
5 (lima) hal, yaitu: Perbaikan 
Perencanaan; Percepatan 
Pelaksanaan Program/
Kegiatan/Proyek; Percepatan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa; Percepatan Penyaluran 
Dana Bansos dan Banper 

yang tepat sasaran; dan 
Peningkatan Monitoring dan 
Efektivitas Belanja.

“Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp72,2 triliun atau 
3,7% target APBN, terdiri dari 
belanja K/L sebesar Rp21,8 
triliun dan belanja non-K/L 
sebesar Rp50,4 triliun,” lanjut 
Sri Mulyani.

Kinerja penyerapan bulan-
bulan berikutnya diharapkan 
semakin baik seiring dengan 
akselerasi penyaluran 
bantuan sosial (bansos) 
untuk penanganan kemiskinan 
ekstrem, dan pelaksanaan 
berbagai program penanganan 
COVID-19 dan pemulihan 
ekonomi.
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Pemerintah Semakin Fokus  
Kembangkan UMKM di Ranah  
Sektor Keuangan

Jakarta (2/3) – Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal 
(BKF) Febrio Kacaribu 

memberikan pidato kunci 
pada acara sampingan G20: 
Workshop ‘Produk dan Jasa 
Keuangan di Luar Kredit 
untuk UMKM’. Workshop 
virtual ini diselenggarakan 
sebagai langkah awal 
untuk mengumumkan dan 
mendiskusikan database GPFI 
guna memperkenalkan produk 
dan layanan keuangan di luar 
kredit untuk pemberdayaan 
UMKM. 

“Pandemi COVID-19 telah 
memperlebar ketimpangan 
ekonomi kita, terutama 
bagi kelompok yang paling 
rentan dan kurang terlayani 
termasuk UMKM. Seperti 
yang kita semua sadari, 
UMKM memiliki peran 

penting dalam penciptaan 
lapangan kerja, investasi, 
inovasi, dan pertumbuhan 
ekonomi. Di Indonesia, UMKM 
berkontribusi terhadap 97% 
lapangan kerja, lebih banyak 
lagi dari 60% PDB, dan lebih 
dari 60% investasi,” ujar 
Febrio.

Namun di sisi lain, 
perkembangan UMKM 
masih menghadapi banyak 
tantangan, termasuk di 
antaranya akses terhadap 
sektor keuangan. Oleh karena 
itu, perlu dilaksanakan 
kebijakan peningkatan 
akses pembiayaan untuk 
pemberdayaan UMKM.

“Sangat penting untuk 
meningkatkan akses UMKM 
terhadap pembiayaan dalam 
rangka pemberdayaan 
UMKM. Tidak hanya melalui 

produk kredit, kita juga perlu 
menjajaki produk dan layanan 
keuangan yang inovatif di 
luar kredit. Saya sangat 
yakin bahwa digitalisasi 
telah mendesain ulang dan 
membentuk kembali banyak 
aspek ekonomi. Untuk UMKM, 
termasuk mengubah model 
bisnis, membantu bisnis 
bertahan dalam pandemi dan 
seterusnya, dan meningkatkan 
akses ke sektor keuangan,” 
lanjut Febrio.

Sebagai wujud dari 
Presidensi G20 Indonesia, 
pemerintah bersama GPFI 
dan SME Finance Forum 
akan membangun platform 
database GPFI berbasis web 
untuk menyimpan praktik-
praktik baik dari produk 
dan layanan keuangan yang 
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16Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Membangun Ketangguhan 
Ekonomi Era Pandemi 

Anggi Pratiwi16

COVID-19 yang dimulai 
sejak awal tahun 
2020 telah menjadi 

bencana kemanusiaan secara 
global dan mengakibatkan 
dampak yang luar biasa 
terhadap perekonomian 
global dan domestik, baik 
dari sisi produksi maupun 
konsumsi. Berbagai 
upaya melalui kebijakan-
kebijakan pemerintah 
seperti pemberian stimulus 
melalui fiskal maupun sektor 
keuangan dilakukan untuk 
menjaga perekonomian dari 
krisis serta mencari jalan 
untuk pemulihan aktivitas 
perekonomian. Upaya 
pemerintah untuk memulihkan 
perekonomian tersebut 
membuahkan hasil. Kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat 
berangsur pulih secara 
bertahap dengan tatanan baru 
dan tetap mengedepankan 
protokol kesehatan. Stimulus 
yang diberikan pada saat 
pandemi ini merupakan 
salah satu komitmen 
pemerintah untuk memulihkan 
perekonomian seperti 
melindungi masyarakat miskin 
yang rentan serta untuk 
menjaga agar dunia usaha 
dapat bertahan dari dampak 
negatif pandemi. 

Buku ini menyajikan artikel-
artikel yang terangkum 
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dalam enam gagasan 
tematik yang saling 
terkait mengenai dampak 
pandemi. Pada gagasan 
(1) Stabilitas Ekonomi 
Makro membahas mengenai 
gambaran Indonesia yang 
mengindikasikan kondisi 
makro ekonomi Indonesia 
masih cukup stabil dan 
terkendali; belanja negara 
bagi penanggulangan 
COVID-19 memiliki pengaruh 
yang lebih besar terhadap 
pertumbuhan ekonomi; jangka 
pendek perekonomian yang 
masih terdapat proses yang 
birokratis dalam proses 
penganggaran; analisis 
peran dan fungsi potensial 
perpajakan serta kegiatan 
ekonomi yang produktif; 
investigasi atas perlindungan 
(safeguard) perdagangan 
dalam menyikapi lonjakan 
impor; dan pentingnya kode 
HS (Harmonized System) 
yang memiliki peran untuk 
merumuskan strategi 
kebijakan yang lebih spesifik.

Pada gagasan (2) Konteks 
Ekonomi Regional 
membahas mengenai analisa 
implementasi kebijakan 
dari sisi permintaan dan 
penawaran yang bertujuan 
meminimalkan dampak 
COVID-19; eksistensi 
industri mikro dan kecil di 
tengah pandemi; perumusan 
model pemulihan ekonomi 
masyarakat pesisir yang 
terdampak COVID-19 menuju 
adaptasi kebiasaan baru 
di Kabupaten Deli Serdang, 
Provinsi Sumatera Utara; 
pengembangan Kembali 
model Gulo Asem secara lebih 

komprehensif dan aplikatif 
hingga model tersebut dapat 
lebih dimanfaatkan oleh para 
pelaku UMKM; dan strategi 
untk mendorong literasi 
digital hingga ke tingkat desa. 

Selanjutnya pada gagasan 
(3) Kesejahteraan Sosial 
mengulas mengenai telaahan 
atas program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) 
yang lebih banyak dinikmati 
oleh sektor formal dibanding 
sektor informal; kesesuaian 
paket kebijakan stimulus 
ekonomi dengan harapan dari 
para pelaku usaha (mikro, 
kecil, menengah, dan besar) 
yang berada di wilayah 
Jawa dan Bali; telaahan atas 
pengaruh bencana terhadap 
ketahanan rumah tangga 
usaha dan nonusaha; analisis 
terkait kerentanan & peranan 
perempuan dalam masa 
pandemi dan bagaimana 
mempercepat penanganan 
COVID-19; faktor-faktor yang 
menyebabkan burnout dari 
dampak sosial psikologis 
masyarakat terhadap pandemi 
COVID-19; serta partisipasi 
sukarela secara masif yang 
terjadi setelah masyarakat 
desa merasakan manfaat atas 
penyediaan barang publik.

Pada gagasan (4) Pemulihan 
Sektor Pariwisata membahas 
mengenai dua sektor penting 
yang saling terkait, yaitu 
transportasi dan pergudangan 
dalam penyediaan akomodasi 
dan makanan minuman. 
Terdapat analisis dampak 
COVID-19 terhadap kondisi 
perekonomian dan pariwisata 
di Bali serta telaahan atas 
respons kebijakan pemerintah 

pusat dan daerah pada 
Bab 19; identifikasi faktor 
penting yang menyebabkan 
sektor pariwisata mengalami 
kesulitan yang sangat 
hebat hingga banyak usaha 
yang gulung tikar akibat 
pandemi; diskusi tentang 
realitas virtual yang akan 
berkembang sebagai 
upaya untuk mendorong 
kinerja sektor pariwisata 
(virtual tourism) pada masa 
pandemi; dan analisis terkait 
dampak perubahan destinasi 
wisatawan nusantara serta 
optimalisasi wisata di dalam 
negeri yang dapat mengurangi 
defisit transaksi berjalan, 
menjaga nilai tukar rupiah, 
dan peningkatan permintaan 
domestik.

Pada gagasan (5) Peran 
Ekonomi Syariah membahas 
mengenai pemulihan ekonomi 
yang tidak cukup jika hanya 
bersandar pada kekuatan 
pemerintah. Adanya peranan 
zakat, infak, sedekah, 
dan wakaf (ziswaf) juga 
merupakan instrumen penting 
dalam menghadapi pandemi; 
zakat yang dapat menjadi 
instrument pelengkap dari 
sistem fiskal seperti untuk 
melakukan redistribusi 
pendapatan sehingga dapat 
mengentaskan kemiskinan; 
formulasi skema sukuk 
sosial di tingkat mikro dan 
sinergi lintas sektor yang 
dapat membantu pemulihan 
UMKM seperti melalui Social 
Microfinance Sukuk (SMS), 
dan pinjaman lunak tanpa 
bunga untuk UMKM; dan 
penggunaan model platform 
crowdfunding Syariah untuk 
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memperlihatkan penilaian 
atas kemanfaatan, kemudahan 
penggunan, informasi serta 
perananan media sosial 
tentang model platform 
tersebut.

Sementara pada gagasan 
terakhir, yaitu (6) Kemudahan 
Berusaha membahas 
mengenai Indonesia yang 
perlu terus berupaya untuk 
memperbaiki posisi dalam 
memberikan kemudahan 
berbisnis serta upaya untuk 
mengatasi kesulitasn finansial 
dalam menyelesaikan 
pembayaran utang yang perlu 
mendapat perhatian dari 

pemerintah. Selain itu pada 
gagasan ini juga mengulas 
mengenai eksplorasi atas 
kemudahan berbisnis di 
Indonesia; Undang-Undang 
(UU) Cipta Kerja yang sangat 
penting untuk mendorong 
iklim investasi dengan 
merancang kebijakan yang 
sensitif terhadap struktur 
demografi; dan gagasan untuk 
pembentukan pasar modal 
bagi UMKM yang penting 
untuk dipertimbangkan oleh 
pemerintah.

Buku ini sangat menarik 
untuk dibaca sebagai 
referensi karena merupakan 

rangkuman dari pemikiran 
para ahli serta dokumentasi 
yang mengulas mengenai 
pemulihan perekonomian 
selama COVID-19 
berlangsung dalam berbagai 
perspektif. Selain itu, buku 
ini juga menyajikan gagasan-
gagasan pembaharuan dari 
hasil penelitian ilmiah dari 
berbagai perguruan tinggi, 
instansi, dan lembaga 
penelitian di Indonesia bagi 
pemerintah dalam merangkai 
kebijakan untuk menghadapi 
perekonomian di era pandemi 
COVID-19 ini. Selamat 
membaca!
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Benchmark

Proses pembandingan 
proses bisnis dan ukuran 
kinerja suatu perusahaan 
dengan perusahaan lain atau 
standar industri. Proses ini 
biasanya dilakukan dengan 
menggunakan indikator 
spesifik tertentu, seperti biaya 
atau produktivitas.

Capital Outflow

Atau aliran modal keluar 
asing, merupakan keluarnya 
dana atau modal dari dalam 
negeri ke luar negeri baik 
secara langsung (direct 
investment) maupun secara 
tidak langsung (indirect 
invesment).

Crowdfunding

Salah satu teknik 
pengumpulan dana yang 
dilakukan oleh banyak orang 
dan nantinya dana tersebut 
akan dipakai untuk tujuan 
suatu kegiatan atau bisnis.

Endorphin 

Zat kimia yang dihasilkan 
secara alami oleh tubuh. 
Hormon ini berperan sebagai 
penghilang rasa sakit alami 
dan bertanggung jawab atas 
perasaan senang setelah 
melakukan aktivitas tertentu. 
Bahkan, hormon endorfin juga 
dapat memberikan energi 
positif dalam diri seseorang.

Game Changer

Isitilah dalam bahasa Inggris 
yang mengacu pada situasi 
atau ide yang mendobrak 
dan mengubah cara berpikir 
masyarakat akan sebuah 
tatanan.

Harmonized System

Standar internasional atas 
sistem penamaan dan 
penomoran yang digunakan 
untuk pengklasifikasi produk 
perdagangan dan turunannya 
yang dikelola oleh World 
Customs Organization (WCO) 
beranggotakan lebih dari 170 
negara anggota dan berkantor 
di Brussels, Belgia.



44Warta Fiskal

Glosarium

Hilirisasi

Strategi untuk meningkatkan 
nilai tambah komoditas 
yang kita miliki. Dengan 
adanya hilirisasi, kedepannya 
komoditas yang diekspor 
bukan lagi berupa bahan 
baku, tetapi berupa barang 
setengah jadi atau barang 
jadi.

Leapfrog Strategy

Cara untuk mengungguli atau 
menumbangkan persaingan 
unggul di bidang usaha 
biasanya dengan terlibat 
dalam satu lompatan 
dalang yang sangat besar, 
bertekad, kejam, brilian yang 
menghasilkan pertumbuhan, 
keuntungan, dan posisi 
manajemen yang luar biasa.

MICE (Meeting, Inentive, 
Convention, Excibition)

Dalam industri pariwisata 
atau pameran MICE adalah 
suatu jenis kegiatan 
pariwisata di mana suatu 
kelompok besar, biasanya 
direncanakan dengan matang, 
berangkat bersama untuk 
suatu tujuan tertentu.

New Normal

Kenormalan baru, kebiasaan 
baru, tatanan kehidupan baru, 
kelaziman baru, kewajaran 
baru, atau kelumrahan baru 
adalah sebuah istilah dalam 
bisnis dan ekonomi yang 
merujuk kepada kondisi-
kondisi keuangan usai krisis 
keuangan 2007–2008, resesi 
global 2008–2012, dan 
pandemi COVID-19.

OSS (Online Single 
Submission)

Sistem perizinan berusaha 
terintegrasi secara 
elektronik yang dikelola 
dan diselenggarakan oleh 
Lembaga OSS (Kementerian 
Investasi/BKPM). Dengan 
semangat Undang-Undang 
Cipta Kerja, kini sistem OSS 
melayani perizinan berusaha 
berbasis risiko.

Periode Malaise (Great 
Depression)

Sebuah peristiwa menurunnya 
tingkat ekonomi yang terjadi 
secara dramatis di seluruh 
dunia yang terjadi mulai tahun 
1929 dan berlangsung selama 
sekitar 10 tahun. Depresi 
ini menghancurkan ekonomi 
baik negara industri maupun 
negara berkembang.

Purchasing Managers’ Index

Indikator ekonomi yang dibuat 
dengan melakukan survei 
terhadap sejumlah Purchasing 
Manager di berbagai sektor 
bisnis. Angka indeks 
PMI tinggi menunjukkan 
optimisme pelaku sektor 
bisnis tersebut terhadap 
prospek perekonomian ke 
depan.

UNDP (United Nations 
Developmemt Programme)

Oganisasi multilateral yang 
paling besar memberi bantuan 
teknis dan pembangunan 
di dunia. Berpusat di New 
York City dan juga sebagai 
organisasi terbesar dalam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Organisasi ini yang dibiayai 
oleh donatur yang biasanya 
membantu menyediakan ahli 
dan penasehat, pelatihan, dan 
perlengkapan pembangunan 
untuk negara berkembang, 
dengan menambah pemberian 
bantuan untuk negara 
berkembang.
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