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EDITORIAL

S JSN adalah program negara yang bertujuan untuk 

memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program 

ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal 

yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya 

pendapatan, karena menderita sakit, mengalami 

kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia 

lanjut atau pensiun. Penjelasan ini disebutkan dalam UU 

No.40 Tahun 2004 tentang SJSN. 

Untuk melaksanakan SJSN ini, dibentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang melalui 

UU No.24 Tahun 2011. UU ini menjadi payung 

hukum bagi penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan memberikan 

jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. 

Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi seluruh 

tenaga kerja di Indonesia. Program-program ini 

sebenarnya sudah dijalankan sebelumnya oleh PT Askes, 

PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen, semuanya 

bersatus BUMN (Persero). UU BPJS mengatur tatacara 

pembubaran empat persero ini dan tatacara pengalihan 

aset, liabilities, hak, kewajiban, dan pegawai keempat 

persero kepada BPJS 

Dengan adanya SJSN dan BPJS, arah pembangunan 

jangka panjang jaminan sosial menjadi jelas, tidak lagi 

diatur oleh masing-masing lembaga atau perusahaan 

dengan misi, kebijakan, dan program masing-masing, 

yang sulit diukur tingkat pencapaian secara nasional. 

Keberhasilan SJSN bisa diukur dari adanya akses yang 

sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial dalam 

bentuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Bila 

penduduk yang berhak atas bantuan sosial, tetapi tidak 

direalisasikan hak itu oleh pemerintah, maka pelaksanaan 

SJSN kurang sukses. Pada kondisi ini, rakyat memiliki 

hak untuk menuntut pemerintah secara hukum. Bagi 

pemerintah, bantuan sosial ini tidak mudah, karena ada 

260 juta penduduk, siapa-siap yang berhak mendapat 

jaminan sosial, semuanya atau hanya mereka yang dinilai 

miskin saja. Ini persoalan kriteria dan berapa banyak 

jumlahnya, mengingat anggaran pemerintah terbatas. 

SJSN : Membumikan Keadilan Sosial 
Kriteria ini harus didefinisikan dalam kebijakan 

fiskal sehingga bisa dihitung besaran anggarannya 

untuk dialokasikan dalam APBN. 

Bila penduduk miskin dijadikan kriteria, maka 

jumlahnya mencapai hampir 10% penduduk 

Indonesia atau sekitar 26 juta orang. Di atas orang 

miskin ini ada kelompok orang yang dikategorikan 

hampir miskin, ini juga jumlahnya cukup banyak. 

Bila suatu saat perekonomian sedang lesu, apalagi 

terjadi krisis ekonomi, maka penduduk yang 

hampir miskin ini akan turun kelas dan berhak 

mendapatkan bantuan sosial. Misalnya, saat 

wilayah Indonesia diserang wabah virus corona. 

Kalau penduduk dikarantinakan, maka jumlah 

penduduk yang tidak bekerja semakin banyak 

dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan 

bantuan sosial. Artinya, anggaran bantuan sosial 

yang sudah dialokasikan dalam APBN 2020 harus 

ditambah karena perintah UU. Karena itu, bila ada 

wabah yang meluas (pandemi), maka APBN akan 

banyak tersedot untuk memenuhi hak-hak rakyat 

ini. Bukan saja memberikan bantuan sosial, tetapi 

juga memberikan makan kepada penduduk yang 

tidak lagi memiliki pendapatan karena diwajibkan 

tinggal di rumah agar tidak kena wabah. UMKM 

yang usahanya terhenti dan tidak bisa membayar 

angsuran kredit, harus ditanggung pemerintah. Bila 

tidak, pemerintah bisa dituntut didepan hukum 

dengan alasan melanggar UU. Tentu, APBN tidak 

bisa mananggung pembiayaan ini. 

Karena itu, sistem jaminan sosial, baik kesehatan 

maupun ketenagakerjaan, dibangun dari anggaran 

pemerintah dan iuran peserta. Artinya, setiap orang 

harus memikirkan jaminan hidupnya di masa depan 

bila terjadi risiko yang menimpanya. Tanggung jawab 

bersama mengatasi risiko (sharing risk) ini perupakan 

kompromi bijak. Pemerintah melaksanakan 

kewajibannya, rakyat juga melaksanakan 

kewajibannya. Bila rakyat lebih banyak menuntut 

haknya dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka 

akan terjadi kepincangan dalam penyelenggaraan 

sistem jaminan sosial nasional yang berakibat 

keadilan sosial sulit diwujudkan. Kata kunci dari 

SJSN adalah “membumikan keadilan sosial”. Demikian 

editorial, selamat membaca. Syahrir Ika.
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M. Zainul Abidin *)

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Indonesia mencatat penurunan 

jumlah penduduk miskin. 

Salah satu faktor penting 

kenaikan tingkat kesejahteraan 

disebabkan adanya program 

jaminan sosial nasional. Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

adalah program nasional yang 

bertujuan untuk memberikan 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia baik di sektor formal 

maupun informal. Di bawah 

skema SJSN, seluruh warga negara 

Indonesia diharapkan dapat 

menerima perlindungan yang layak 

terhadap dampak merugikan atau 

penurunan pendapatan akibat 

sakit, kecelakaan kerja, usia lanjut, 

pensiun, maupun kematian.

Jaminan sosial dapat 

diimplementasikan menggunakan 

sistem komprehensif yang 

terdiri dari berbagai manfaat 

Merajut Program  
Jaminan Sosial dan 

Transformasi Ekonomi 

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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dan berbagai skema dan sumber 

pendanaan. Di negara-negara 

maju, total pengeluaran jaminan 

sosial dapat mencapai 25 persen 

dari PDB. Di sisi lain, sekitar 

sepertiga dari pendapatan 

jaminan sosial disediakan oleh 

pemerintah (pembayar pajak), 

sedangkan sisanya dapat berasal 

dari kontribusi pemberi kerja dan 

karyawan dan sumber-sumber lain, 

seperti kontribusi sukarela atau 

hasil investasi.

Program jaminan sosial berpotensi 

memberikan dampak terhadap 

APBN. Peningkatan beban APBN 

bersumber dari ketidaksesuaian 

antara penerimaan iuran dengan 

pembayaran klaim manfaat 

program jaminan sosial. Apabila 

iuran/kontribusi peserta program 

jaminan sosial kurang memadai, 

pemerintah akan menutup 

kebutuhan tersebut melalui 

penerimaan pajak. Namun, 

kenaikan pajak untuk menutupi 

kebutuhan program jaminan sosial 

dapat memperlambat pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi yang tepat guna 

meningkatkan manfaat program 

jaminan sosial bagi perekonomian 

nasional. 

Nota Keuangan APBN 2020 

menyebutkan Program SJSN 

dilaksanakan untuk mendukung 

pengentasan kemiskinan, 

perlindungan atas kebutuhan 

dasar hidup yang layak, dan 

pertumbuhan ekonomi. Upaya 

menjadikan program jaminan sosial 

untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi masih menghadapi 

tantangan. 

Pelaksanaan jaminan sosial memicu 

transfer yang dapat membantu 

masyarakat untuk meningkatkan 

Gambar  1 Landasan Filosofis SJSN

Sumber: Friedrich-Ebert-Stiftung dan Dewan Jaminan Sosial 
Nasional, 2014.

kemampuan ekonominya. Masyarakat dapat 

memperoleh manfaat dari peluang ekonomi. Sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa adanya jaminan 

sosial dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, 

mengurangi risiko, dan meningkatkan keterampilan 

masyarakat. Di samping itu, jaminan sosial dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi (Cichon & Scholz, 

2009). 

Selain dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan, program jaminan sosial dapat digunakan 

untuk mendorong produktivitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program jaminan sosial 

bertujuan untuk membuka akses semua warga negara 

memperoleh manfaat dengan cara yang lebih baik dan 

adil dari hasil pembangunan. Selanjutnya, pemerataan 

manfaat pembangunan ini akan berkontribusi untuk 

mendukung pembangunan ekonomi. 

Ketersediaan pekerjaan yang layak merupakan solusi 
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kemakmuran bangsa. 

Transformasi ekonomi mendukung 

pertumbuhan, penanggulangan 

kemiskinan, dan keberlanjutan 

pembangunan. Hal ini dapat 

meningkatkan daya saing 

perekonomian Indonesia dan 

kualitas hidup masyarakat. Kegiatan 

perekonomian yang produktif 

dan berdaya saing mendukung 

perkembangan sektor industri 

manufaktur yang menghasilkan 

produk berorientasi ekspor.

Transformasi ekonomi di negara-

negara maju menunjukkan 

peran sektor industri yang lebih 

dominan dibandingkan dengan 

sektor lainnya. Sektor industri 

memegang peran kunci sebagai 

mesin pembangunan ekonominya. 

Transformasi ekonomi yang terjadi 

diharapkan dapat menggeser 

struktur ekonomi yang semula 

berbasis komoditas, menjadi 

ekonomi berbasis investasi, 

produksi, dan pelayanan yang 

memiliki nilai tambah tinggi. 

Salah satu upaya menuju 

tranformasi ekonomi dilakukan 

melalui peningkatan produktivitas 

tenaga kerja. Peningkatan 

produktivitas tenaga kerja 

memerlukan ekosistem yang 

kondusif. Basis produksi yang 

kondusif terhadap peningkatan 

produktivitas menghasilkan 

keluaran (output perekonomian) 

dari sumber daya (faktor produksi) 

mendorong perekonomian nasional.

Saat ini, Indonesia mengalami 

bonus demografi yang diperkirakan 

terjadi sampai dengan tahun 2030. 

Jumlah penduduk usia produktif 

(15-64 tahun) akan lebih besar 

(70 persen dari total penduduk), 

dibandingkan dengan penduduk 

usia tidak produktif (usia 14 tahun 

ke bawah dan di atas usia 65 

untuk mengatasi kemiskinan. 

Akses terhadap pekerjaan 

memungkinkan masyarakat 

menjadi bagian produktif dan 

berkontribusi langsung ke 

pembangunan ekonomi. Selain 

itu, akses pekerjaan tersebut akan 

berkontribusi terhadap penerimaan 

perpajakan, atau mengurangi beban 

belanja subsidi / program jaminan 

sosial bagi masyarakat yang 

membutuhkan bantuan. 

Suatu program bantuan kerja 

adalah jaring pengaman yang 

penting bagi masyarakat yang 

membutuhkan bantuan, khususnya 

ketika kehilangan akses pekerjaan, 

untuk bekerja dengan tingkat 

upah yang ‘tidak terlalu tinggi’. 

Manfaatnya, jaring pengaman 

akan lebih selektif dan situasional 

karena masyarakat akan terdorong 

untuk kembali ke pekerjaan reguler. 

Oleh karena itu, hal ini akan 

membuka peluang bagi masyarakat 

untuk terlibat dalam kegiatan 

perekonomian.

Program jaminan sosial dapat 

didesain untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang dan peningkatan 

kesejahteraan nasional. Di samping 

itu, perluasan program jaminan 

sosial dalam rangka meningkatkan 

daya saing dan penguatan kualitas 

SDM.

Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi diperlukan 

untuk melepaskan ketergantungan 

pada sumber daya alam menjadi 

daya saing manufaktur dan jasa 

modern. Transformasi ekonomi 

diperlukan untuk meningkatkan 

output yang mempunyai nilai 

tambah tinggi sehingga mendorong 

tahun).

Populasi kelompok usia pekerja 

lebih besar daripada populasi 

kelompok non-usia pekerja. Namun, 

kelompok usia pekerja masih 

terkendala di kualitas pendidikan 

yang rendah dengan cakupan yang 

terbatas. Dengan perbaikan kualitas 

SDM maka Indonesia akan mampu 

melakukan transformasi ekonomi. 

Peningkatan kualitas SDM menjadi 

tantangan bagi para pemangku 

kepentingan, utamanya dalam 

menyiapkan SDM berkualitas, serta 

memastikan pekerja mendapat 

pekerjaan yang layak melalui 

peningkatan keterampilan yang 

berkelanjutan.

Transformasi ekonomi dapat 

dicapai dengan memberi perhatian 

khusus terhadap pendidikan 

formal mapun non-formal seperti 

balai latihan kerja (BLK) dan alih 

teknologi. Hal ini bisa dilakukan 

melalui desain program jaminan 

sosial untuk kegiatan pendidikan 

dan pelatihan kepada masyarakat. 

Peningkatan kualitas SDM akan 

menghasilkan pertumbuhan yang 

berkelanjutan, berdaya saing, dan 

berkualitas.

Program jaminan sosial dapat 

digunakan untuk memperkuat 

upaya pembangunan menuju 

transformasi ekonomi. Salah satu 

program jaminan sosial adalah 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

memberikan skema jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan 

Kematian (JKm). 

Kenaikan beban dari program 

jaminan sosial perlu diiringi 

dengan pemberian stimulus 

biaya pendidikan serta bantuan 
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dan Rp31.363,1 miliar.

Peningkatan jaminan sosial masih 

dibayang-bayangi dengan prioritas 

agenda pertumbuhan ekonomi. 

Di satu sisi program jaminan 

sosial dipandang membebani 

pertumbuhan ekonomi. Di sisi 

lain, program jaminan sosial dapat 

mendukung perekonomian. 

Upaya peningkatan kualitas 

SDM ditempuh melalui program 

Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Di samping itu, Pemerintah 

berupaya meningkatkan jaring 

pengaman sosial untuk masyarakat 

dalam bentuk bantuan dukungan 

tunai melalui Program Keluarga 

Harapan (PKH) maupun non-tunai 

melalui Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT), pelatihan-pelatihan, 

Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan 

Kartu Indonesia Sehat (KIS). Upaya 

peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) Indonesia 

dilakukan melalui alokasi anggaran 

pendidikan dalam 10 tahun terakhir 

sebanyak 20% dari APBN hingga 

Rp492,5 triliun pada tahun 2019. 

Program Jaminan Sosial dan 
Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi 

dan jaminan sosial perlu 

diharmonisasikan. Hal ini dapat 

dilakukan melalui penguatan 

hak-hak pekerja bersama dengan 

kesadaran masyarakat tentang hak 

kesejahteraan individu mereka. 

Selanjutnya, dampak implisit 

dan eksplisit jaminan sosial pada 

peningkatan produktivitas serta 

keadilan distribusi digunakan untuk 

mendukung permintaan domestik.

Kebijakan jaminan sosial perlu 

terus ditingkatkan. Alih-alih 

melakukan penghematan kebijakan 

sosial, masyarakat perlu disadarkan 

Tabel  1 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (per Oktober 2018)

Sumber: DSJN, 2018

Grafik  1 Peserta Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (per 31 Januari 2020, juta Peserta)

Sumber: BPJS Kesehatan, 2020.

NO PROGRAM
SEGMEN PESERTA

PPU PBPU JAKON
1 Jaminan Kecelakaan 

Kerja
17.062.352 1.705.050 9.828.112

2 Jaminan Kematian 17.062.352 1.705.050 9.828.112

3 Jaminan Hari Tua 15.165.408 221.370

4 Jaminan Pensiun 11.630.845

untuk masyarakat sehingga mendorong peningkatan 

kualitas SDM. Pada Tahun Anggaran 2020, program 

jaminan sosial dilaksanakan Program Pengembangan 

Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Kementerian Tenaga Kerja) dan Program 

Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kementerian Sosial). 

Masing-masing Kementerian tersebut mendapat alokasi 

untuk program jaminan sosial sebesar Rp160,6 miliar 
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untuk terus membiayai kehidupan 

yang layak bagi semua orang 

yang tidak memiliki akses ke 

pendapatan. Di sisi lain, negara 

tetap mempertahankan tanggung 

jawab utama untuk jaminan 

sosial. Pemerintah perlu menjamin 

tingkat manfaat minimum yang 

memadai/ hidup layak bagi 

individu. Sementara, jaminan sosial 

tambahan menjadi alokasi yang 

ditanggung oleh sektor swasta 

atau tanggung jawab individu dan 

pribadi.

Mengingat peran yang penting 

dalam ekonomi dan perannya yang 

terus tumbuh dalam membentuk 

jaminan sosial diperlukan kebijakan 

yang bertujuan untuk secara 

simultan mendorong pembangunan 

jaminan ekonomi dan sosial. 

Di samping itu, jalur perluasan 

penerapan jaminan sosial yang 

mencakup, antara lain: pendidikan 

gratis, tunjangan keluarga, 

perawatan kesehatan, pengentasan 

kemiskinan, perlindungan tempat 

kerja dan asuransi kecelakaan kerja. 

Peran negara diperlukan untuk 

untuk mencapai pembangunan 

inklusif yang berkelanjutan bagi 

seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini 

menjadi pedoman dalam mendesain 

program jaminan sosial dan 

pembangunan ekonomi yang sesuai 

dan penguatan aturan di bidang 

jaminan sosial dan hak-hak tenaga kerja. Tenaga 

kerja seharusnya dipandang sebagai investasi dan 

menjadi modal penting yang berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Saat ini, dunia dihadapkan pada situasi kemajuan 

teknologi yang mempengaruhi setiap sendi aspek 

bisnis. Oleh karena itu, jaminan sosial perlu 

beradaptasi dalam era Industri 4.0, Pasar Tenaga Kerja 

4.0 dan industri modern, terutama sektor manufaktur. 

Hal yang terpenting adalah kemampuan pengelolaan 

jaminan sosial secara termasuk inovatif guna 

menyeimbangkan basis keuangannya. Oleh karena 

itu, mekanisme jaminan sosial disesuaikan dengan 

dinamika masyarakat dan perubahan teknologi. Sistem 

jaminan sosial seharusnya dapat mengantisipasi 

dampak negatif pada masyarakat dan perekonomian. 

Penutup

Program jaminan sosial dapat digunakan untuk 

mendukung proses transformasi ekonomi menuju 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. Program jaminan sosial dan pembangunan 

ekonomi bukan dua komponen yang terpisah dari 

setiap model pembangunan tetapi harus dilihat 

sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam 

pembangunan modern. Peran negara dalam 

menciptakan peluang kerja melalui program jaminan 

sosial menjadi aspek penting. Keberadaan masyarakat 

sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang 

terintegrasi dengan jaminan sosial berkontribusi 

untuk pembangunan ekonomi dan penerimaan 

negara. Peningkatan program jaminan sosial yang 

disertai pembangunan ekonomi akan meningkatkan 

produktivitas yang mendukung proses transformasi 

ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

dan berkualitas.
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  ___________________________________________________________________________
*) Analis Kebijakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

*)

Belajar dari Jepang 

Aging Population  
dan Konsekuensi Fiskal

A
ging population 

(populasi yang menua) 

is a problem, biasanya 

penduduk lebih banyak 

membutuhkan layanan kesehatan. 

Sayangnya, in emerging country, 

people are getting older before 

getting rich”, begitu kutipan Kontan 

(2017) dari pernyataan Menteri 

Keuangan RI. Meskipun belum 

dirasakan sekarang, Indonesia perlu 

belajar dari negara lain seperti 

Jepang tentang dampak dari aging 

population yang perlu diantisipasi. 

Tren Belanja Social Security di 
Jepang dan Determinannya 

Membahas mengenai dampak 

demografi terhadapke fiskal di 

Jepang, hal pertama yang dapat 

dicermati adalah belanja jaminan 

sosial (social security) Jepang yang 

tinggi. Secara internasional, social 

security di Jepang merupakan 

salah satu yang terbesar di antara 

negara-negara anggota OECD. 

Rata-rata proporsi belanja jaminan 

Yudha Perdana *)
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diperburuk dengan aging society 

pada struktur/komposisi penduduk. 

Indikasi proporsi penduduk berusia 

di atas 65 tahun lebih besar 

daripada yang berusia di bawah 

14 tahun telah terlihat sebelum 

tahun 2000. Pada awal milenium 

ke-3, proporsi perbandingan antara 

kedua kelompok usia tersebut 

adalah 17,5 % dibanding 14,51% 

dan pada awal 2020 nilainya 

meningkat menjadi 28,52% 

dibanding 12,04%. Sementara itu, 

proporsi kategori usia yang paling 

sering diasumsikan produktif, atau 

mereka yang berusia 15—64 tahun, 

juga menurun dari 68,47 persen 

pada Januari 2000 menjadi 59,45 

persen dari total jumlah penduduk 

pada Januari 2020.

Rasio antara penduduk yang 

sosial di negara-negara OECD 

terhadap PDB adalah 20,05 persen, 

dan angka persentase Jepang 

adalah 21,9 persen. Salah satu 

dari efek positif yang terlihat dari 

belanja tersebut adalah tingginya 

angka harapan hidup di Jepang. 

Dari data yang diterbitkan oleh 

World Health Organization (WHO), 

angka harapan hidup di Jepang 

di tahun 2016 adalah 84,2 tahun 

dengan rincian 81,1 tahun untuk 

pria dan 87,1 tahun untuk wanita, 

sementara untuk penduduk bumi 

secara global adalah pada usia 72 

tahun.

Namun demikian, banyaknya 

penduduk dengan usia lanjut di 

Jepang belakangan ini menjadi 

suatu tantangan tersendiri, 

khususnya bagi anggaran 

pemerintah pusatnya. Hal ini 

disebabkan pertumbuhan penduduk 

yang negatif dan aging population 

menjadi beban bagi anggaran. 

Populasi penduduk di Jepang 

menunjukkan trend yang perlahan 

menurun jumlahnya sejak tahun 

2009. Negara tersebut telah 

mencapai jumlah penduduk—baik 

warga Jepang maupun warga 

asing yang menetap—tertinggi 

sebanyak 128,1 juta jiwa pada bulan 

Desember 2008. Jumlah penduduk 

sejak September 2016 bahkan lebih 

rendah dari jumlah penduduk pada 

Januari 2000, sedangkan pada 

periode Januari 2020 kemarin 

sudah setara dengan periode Juli 

1997. Natural rate of population di 

Jepang juga terus negatif sejak 

tahun 2006, dimana tingkat 

kematian lebih tinggi daripada 

tingkat kelahiran.

Kondisi demografis tersebut 

Grafik  1 Proporsi Social Security terhadap PDB di OECD

Sumber: OECD (diolah), 2020

Grafik  2 Jumlah Penduduk Jepang tahun 2000 s.d. 2020 dan Natural Rate of 
Population

Sumber: Seifu Toukei Sougou Madoguchi (diolah), 2020

berada dalam kategori produktif 

15—64 tahun dibandingkan dengan 

penduduk yang berada di usia 

pensiun di atas 65 tahun, atau 

dikenal dengan istilah dependency 

ratio, juga menurun dari 3,57 di 

awal tahun 2000 menjadi 2,08 di 

tahun 2020. Penurunan rasio ini 

merupakan salah satu dari masalah 

sosial yang sedang dipikirkan 

solusinya oleh Pemerintah Jepang 

mengingat tanggungan generasi 

muda atas generasi tua menjadi 

lebih besar. Hal ini khususnya 

terkait dengan isu pembiayaan atas 

program kesejahteraan sosial bagi 

generasi yang telah tidak produktif 

atau tidak dapat masuk ke dunia 

kerja lagi. Salah satu pertanyaan 

yang sering dituntut generasi muda 

adalah keadilan bagi mereka untuk 
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menopang social security untuk 

generasi tua.

Konstitusi Jepang Tahun 1946 

menegaskan bahwa tiap penduduk 

berhak untuk mempertahankan 

standar minimum atas kesehatan 

dan penghidupan yang layak, 

yang kemudian disebutkan 

bahwa negara dalam semua aspek 

kehidupan akan mengupayakan 

secara maksimal untuk 

mempromosikan dan memperluas 

kesejahteraan dan pengamanan 

sosial termasuk kesehatan umum. 

Pada rancangan anggaran 2020, 

social security merupakan porsi 

terbesar dari anggaran belanja 

Pemerintah Jepang yaitu sebesar 

34,9 persen. Persentasenya 

melebihi pembiayaan melalui 

penerbitan surat utang pemerintah, 

yang totalnya sebesar 31,7 persen 

dari total anggaran belanja 

Pemerintah. 

Seiring dengan kondisi 

demografinya, presentase anggaran 

social security atas total anggaran 

di Jepang juga mengalami trend 

yang meningkat, dari di bawah 20 

persen pada tahun 2000 menjadi 

hampir 35 persen dalam periode 

20 tahun. Sejak tahun 2001, porsi 

anggaran social security merupakan 

alokasi anggaran terbesar dalam 

postur belanja pemerintah pusat. 

Sebelumnya, alokasi terbesar 

adalah pos pembayaran pokok 

pinjaman dan bunga utang (national 

debt services). Dari sisi politik, 

besarnya porsi anggaran social 

security ini menjadi salah satu pos 

yang sulit untuk dikurangi karena 

terkait komitmen terhadap para 

pemilih (voters). Perlu diketahui, 

Jepang merupakan salah satu 

negara di dunia dengan tingkat 

partisipasi pemilihan umum yang 

relatif rendah. Berdasarkan data 

Grafik 3 Perkembangan Proporsi Penduduk di Jepang dari tahun 2000 s.d. 2020 
Natural Rate of Population

Sumber: Seifu Toukei Sougou Madoguchi (diolah), 2020

dari Kementerian Dalam Negeri 

dan Informasi Jepang, tingkat 

partisipasi dalam pemilihan umum 

hanya 48,8 persen untuk pemilihan 

House of Councillors pada tahun 

2019. Partisipasi generasi muda 

berusia di bawah 18 tahun juga 

lebih rendah sebesar 15,45 persen 

dan berada dalam tren menurun 

dibandingkan dengan saat 

pemilihan di tahun 2016.

Program jaminan sosial yang 

utama di Jepang adalah manfaat 

pensiun dan kesehatan. Tingginya 

angka harapan hidup membuat 

anggaran pensiun dan kesehatan 

menjadi besar. Secara umum, 

setiap pekerja di Jepang yang 

berencana menghabiskan masa 

tua di Negara tersebut dikenakan 

kontribusi minimum sebesar 

JPY16.410 tiap bulannya (sesuai 

data Japan Pension Service/Nihon 

Nenkin Kikou tahun 2019) untuk 

mendapatkan pensiun dengan 

manfaat dasar uang bulanan senilai 

JPY70.000. Manfaat minimum 

tersebut mempertimbangkan 

standar kehidupan generasi tua 

serta memitigasi kegelisahan 

pada generasi muda yang masih 

bekerja. Manfaat yang diterima bisa 

meningkat apabila pekerja tersebut 

bersedia membayar tambahan 

kontribusi. Untuk memastikan 

terjaganya keadilan, pemerintah 

juga membuat pengecualian kepada 

beberapa golongan seperti para 

disabilitas. 

Pada tahun 2019, Deputi Perdana 

Menteri atau Menteri Keuangan 

Taro ASO menolak laporan 

Financial Services Agency Jepang 

bahwa pasangan generasi tua 

membutuhkan setidaknya 

tambahan JPY20 juta untuk 

biaya pensiun selama 30 tahun. 

Laporan tersebut dikhawatirkan 

memberatkan sistem pensiun untuk 

stabilitas selama 100 tahun, dan 

pemerintah mengimbau masyarakat 

terus bekerja hingga usia 70 tahun.

Selanjutnya, asuransi kesehatan 

di Jepang dikenal dengan nama 

National Health Insurance (NHI) 

di mana 70 persen klaim atas 

biaya kesehatan akan ditanggung 

oleh asuransi, dan 30 persen 

merupakan tanggungan individu 

yang menerima fasilitas kesehatan. 

Besar iuran NHI ditetapkan 

oleh pemerintah kota, dimana 

nilainya dapat berbeda dengan 

daerah lain tergantung kebijakan 

pemerintahnya. Belakangan ini, 
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besaran iuran NHI merupakan 

salah satu ajang promosi daerah 

untuk menarik minat masyarakat 

untuk pindah menjadi warganya 

agar daerahnya tidak menjadi 

sepi (tidak berpenghuni) sebagai 

akibat dari penurunan jumlah 

populasi penduduk. Meskipun 

pengelolaannya tidak dilakukan 

oleh pemerintah pusat, mereka 

menanggung selisih kurang dari 

premi NHI di semua daerah 

karena keterbatasan daerah dalam 

memungut pendapatan sesuai 

pengaturan di Konstitusi 1946. 

Pada Periode Edo hingga tahun 

1868, beberapa pemerintah daerah 

lebih kaya daripada pemerintahan 

bakufu (pusat) di ibu kota sehingga 

memiliki sumber dana yang 

cukup untuk menggulingkan 

pemerintahan dan mendukung 

pengembalian kekuasaan ke Kaisar 

Meiji.

Pembiayaan Social Security 
Jepang

Dilihat dari proporsi terhadap 

pendapatan, alokasi social security 

di Jepang sudah sangat tinggi, 

atau memakan 50 persen total 

penerimaan perpajakan sejak 

tahun anggaran 2009. Sedangkan 

penerimaan pajak sendiri atas 

Grafik  4 Postur Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 
di Jepang dari tahun 2000 s.d. 2020 Natural Rate of 
Population

Sumber: Kementerian Keuangan Jepang (diolah), 2020

total anggaran menunjukkan 

trend yang cenderung terjaga di 

angka 50 hingga 60 persen dari 

total anggaran. Seperti halnya di 

Indonesia, penerimaan perpajakan 

di Jepang tidak sepenuhnya 

merupakan hak pemerintah pusat, 

sebagian harus disalurkan kembali 

kepada daerah melalui anggaran 

belanja local allocation tax grant, etc. 

Pada rancangan anggaran tahun 

2020 yang akan berlaku 1 April 

2020 nanti, sebesar 15,4% dari total 

anggaran 2020 akan ditransfer 

kembali kepada daerah, sehingga 

persentase hak pemerintah pusat 

atas total anggaran hanya 46,5%. 

Rasio pajak atas PDB Jepang juga 

cenderung stabil, namun di bawah 

15% hingga tahun 2017. 

Dengan kebutuhan anggaran social 

security yang naik dari tahun ke 

tahun, Pemerintah tidak dapat 

serta merta melakukan upaya 

meningkatkan rasio pajak yang 

cenderung berimbas negatif ke 

generasi yang lebih muda. Contoh 

yang sangat relevan adalah pada 

kasus kebijakan kenaikan tarif 

pajak penjualan di Jepang dari 8 ke 

10 persen per 2019. Implementasi 

kebijakan ini sempat ditunda 

karena konsiderasi politik terkait 

keadilan bagi generasi muda, 

meskipun terdapat konsiderasi lain 

seperti dampaknya ke konsumsi 

dan inflasi. Sebagai solusi strategis, 

dana yang diterima dari kenaikan 

tersebut kini digunakan juga untuk 

program di mana para generasi 

muda juga menerima manfaatnya 

seperti mendukung pendidikan 

anak usia dini (JPY376 miliar) dan 

pembebasan biaya pendidikan 

tinggi untuk beberapa golongan 

masyarakat (JPY488 miliar). 

Dengan alokasi ke pendidikan anak 

usia dini ini, keterbatasan untuk 

memiliki anak bagi generasi muda 

sekaligus diharapkan menurun.

Penerbitan surat utang tiap 

tahunnya untuk menutupi defisit 

anggaran di Jepang menunjukkan 

trend menurun, dengan kisaran 

berada pada 30-40 persen dari 

Grafik  5 Proporsi Pendapatan Pajak dan Belanja Social Security atas 
Anggaran, serta Rasio Pajak atas PDB, di Jepang

Sumber: Kementerian Keuangan Jepang dan Bank Dunia (diolah), 2020.
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total anggaran. Dari komponen 

surat utang yang diterbitkan tiap 

tahunnya, sejak tahun 1997, porsi 

surat utang untuk pembiayaan 

defisit lebih besar daripada 

surat utang untuk konstruksi 

(pembangunan infrastruktur fisik). 

Hal ini menimbulkan perdebatan 

mengenai peruntukan surat utang, 

apakah mendukung pembangunan 

atau tidak. Penelitian lebih lanjut 

apakah penerbitan surat utang 

secara langsung terkait dengan 

program social security atau tidak, 

juga diperlukan. Sejak tahun 

2019 anggaran belanja untuk 

program social security lebih besar 

daripada anggaran pendapatan dari 

penerbitan surat utang.

Ketika banyak negara khawatir 

dengan menumpuknya utang 

pemerintah, Jepang termasuk 

salah satu negara yang cukup 

yakin bahwa pengelolaan utangnya 

baik sehingga tidak memberikan 

dampak negatif pada perekonomian 

mereka maupun negara lain. Hal 

tersebut tercermin dari struktur 

kepemilikan surat utangnya, 

yang diterbitkan dalam mata 

uang lokal dan hampir 90 persen 

dimiliki oleh warga Jepang sendiri. 

Persentase kepemilikan asing atas 

surat utang Jepang, khususnya 

Japan Government Bond (JGB), 

meskipun trend-nya belakangan 

ini meningkat, masih tergolong 

Grafik  6 Perbandingan antara Belanja Social Security dan Pembiayaan 
Surat Utang pada Postur Anggaran dari tahun 2000 s.d. 2020

Sumber: Kementerian Keuangan Jepang (diolah), 2020

rendah dengan persentase sekitar 

10 persen. Sekitar 40 persen dari 

JGB dimiliki oleh Bank of Japan 

(BoJ) selaku bank sentral dalam 

rangka operasi moneter untuk 

mencapai target inflasi 2 persen. 

Total nilai JGB yang dimiliki oleh 

BoJ dalam neracanya pada 31 

Maret 2017 untuk tahun 2016 telah 

melewati JPY 500 triliun yang 

hampir setara dengan PDB Jepang 

saat itu. Pembelian JGB dilakukan 

oleh BoJ sesuai dengan mekanisme 

pasar. Namun, ketika jumlah 

penduduk Jepang makin sedikit, 

keberlangsungan dari akumulasi 

JGB yang ada masih perlu dipelajari 

lebih lanjut.

Indonesia perlu mengantisipasi 
berakhirnya bonus demografi

Indonesia diprediksi akan 

memperoleh manfaat dari bonus 

demografi pada tahun 2030-an, 

namun perlu diwaspadai setelah 

berakhirnya periode tersebut, 

apakah bayangan ramalan menjadi 

masyarakat aging society menanti 

atau tidak. Salah satu lembaga 

internasional yang melakukan 

publikasi estimasi jumlah penduduk 

dunia adalah UNDESA, yang 

melakukan proyeksi data hingga 

tahun 2100. Dalam melakukan 

proyeksi, mereka memiliki sembilan 

skenario, yaitu medium variant, 

high variant, low variant, constant 

fertility, instant replacement, 

momentum, zero migration, 

constant fertility, dan no change. 

Empat dari 9 skenario yang ada 

tersebut, menunjukkan bahwa 

populasi penduduk Indonesia 

akan mengalami penurunan, 

yaitu mulai tahun 2045 (skenario 

low variant), mulai tahun 2052 

(skenario constant fertility), tahun 

2067 (skenario medium variant), dan 

Grafik  7 Perkembangan Struktur Kepemilikan dari Surat Utang 
Pemerintah Jepang

Sumber: Asian Bond Online (diolah), 2020
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tahun 2073 (skenario zero migration).

Dari estimasi komposisi usia penduduk, jumlah 

penduduk dengan usia di atas 65 tahun akan 

lebih banyak daripada penduduk dengan 

usia di bawah 14 tahun berdasarkan enam 

skenario UNDESA sebagaimana tersebut di 

atas. Berdasarkan skenario medium variant dan 

zero migration, aging society di Indonesia akan 

dimulai sejak tahun 2065, menurut skenario 

low variant dimulai sejak 2045, menurut 

constant fertility sejak tahun 2095, terakhir 

menurut skenario instant replacement sejak 

tahun 2070. 

Menghadapi estimasi ini, langkah yang ideal 

adalah mempertahankan kondisi demografi 

sehingga Indonesia terhindar dari aging 

population, di mana usia angka harapan hidup 

tetap tinggi, dan generasi muda tetap tersedia 

sebagai SDM yang merupakan input yang 

penting bagi perekonomian. Namun demikian, 

kiranya kondisi aging population tidak 

terelakkan, Indonesia dapat mempersiapkan 

diri dengan social security plan berikut 

pembiayaannya yang dapat diandalkan, 

dengan melihat pengalaman pengelolaan fiskal 

di Jepang saat ini.

Grafik  8 Estimasi Jumlah Populasi Penduduk Indonesia 
Hingga Tahun 2100

Sumber: UNDESA (diolah), 2020

Grafik  9 Estimasi Komposisi Penduduk Indonesia hingga 
tahun 2100

Sumber: UNDESA (diolah), 2020
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Kerennya Jaminan Sosial 
Indonesia   
Bramantya Saputro *)

Indonesia telah mampu menekan tingkat 

kemiskinan dari 19,1 persen pada tahun 

2000 menjadi 9,4 persen dari pada 

tahun 2019. Namun, kemajuan ini masih 

timpang dengan pencapaian pemerataan 

kesejahteraan. Dengan pengukuran koefisien 

Gini, angka ketimpangan naik dari nilai 

terendah 30 poin pada tahun 2000 menjadi 

41 poin pada tahun 2014, kemudian 

menurun menjadi 38,2 poin pada Maret 2019. 

Ketidaksetaraan pendapatan masyarakat ini 

bisa memiliki konsekuensi negatif  terhadap 

stabilitas sosial dan politik, dan tanpa 

perlindungan yang memadai. Bila terjadi 

guncangan kecil saja  dapat dengan mudah 

membuat penduduk yang  rentan miskin 

menjadi miskin dan memperlebar kesenjangan. 

Pada masa ini, Indonesia mengalami ekspansi 

pesat pada kelas menengahnya yang terdiri 

dari sekitar 23 persen orang Indonesia. Akan 

tetapi sebanyak 127 juta orang Indonesia atau 

sekitar 47 persen dari populasi - merupakan 

calon kelas menengah (aspiring middle class-

AMC) - belum mencapai apa yang dinamakan 

keamanan ekonomi. Selain itu, sebanyak 77,4 

juta orang atau setara dengan 29,1 persen 

dari populasi, masih menjadi bagian dari 

kelompok miskin atau rentan jatuh kembali 

ke dalam kemiskinan. Hal ini menunjukkan 

tingginya jumlah penduduk di Indonesia 

yang masih rentan terhadap guncangan 
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ekonomi, meskipun ada kemajuan yang signifikan 

dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, 

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan 

miskin amatlah penting. 

Seiring dengan perubahan demografis, kemajuan 

teknologi, kerentanan terhadap bencana, dan berbagai 

pergeseran yang ada pada saat ini, dibutuhkan 

suatu sistem perlindungan sosial yang dapat terus 

berkembang. Sistem perlindungan sosial ini penting 

dalam memastikan bahwa tidak akan ada yang 

tertinggal oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi. 

Merupakan suatu hal yang fardhu bagi suatu 

pemerintahan untuk menciptakan suatu sistem 

perlindungan sosial yang inklusif dan efisien yang 

akan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 

yang lebih adil dan merata.

Perlunya Mengelola Risiko pada Jaminan Sosial 

Sistem perlindungan sosial Indonesia telah 

berkembang, dari mulai pemberian Bantuan Langsung 

Tunai (BLT), disusul kemudian dengan Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat  (BLSM), sampai 

pada pelaksanaan serangkaian program inti yang 

saat ini mencakup program transfer tunai bersyarat 

(Program Keluarga Harapan - PKH), subsidi pendidikan 

(Program Indonesia Pintar - PIP), bantuan ketahanan 

pangan (Beras Sejahtera-Rastra / Bantuan Pangan 
Non Tunai -BPNT). Selanjutnya, dikembangkan suatu 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang terdiri 

dari asuransi kesehatan nasional tunggal yang 

diperuntukkan untuk semua orang Indonesia yang 

dinamakan jaminan kesehatan nasional (JKN), program 

jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), serta 

jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian 

(JKM).

Menyadari bahwa rumah tangga miskin dan rentan 

memiliki tingkat pemanfaatan layanan kesehatan yang 

rendah, sementara tingkat kerentanannya terhadap 

penyakit lebih tinggi dan lebih sering kehilangan 

pendapatan akibat sakit, maka fokus utama kebijakan 

perlindungan sosial Indonesia adalah memberikan 

akses layanan kesehatan, perilaku sehat, dan hasil 

yang sehat untuk semua warga negara, maka 

disusunlah suatu komponen yang dinamakan Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dari skema Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) yang merupakan suatu bentuk jaminan 

sosial  yang mensubsidi premi asuransi untuk rumah 

tangga miskin dan rentan, serta 

menyediakan semua layanan 

dan fasilitas layanan kesehatan 

yang tersedia secara gratis, sesuai 

dengan peraturan PBI-JKN.

Saat ini, peningkatan jumlah 

peserta yang ditanggung oleh 

asuransi kesehatan nasional (JKN) 

- dari 130 menjadi lebih dari 200 

juta dalam lima tahun terakhir 

– merupakan suatu pencapaian 

besar. Namun, perluasan cakupan 

jaminan sosial untuk risiko lain 

jauh lebih lambat. Pada tahun 

2018,  hanya 14 juta pekerja yang 

terdaftar dalam  program jaminan 

hari tua (JHT) dan 11 juta pekerja 

yang terdaftar dalam program 

jaminan pensiun (JP). Cakupan 

lebih rendah tersebut disebabkan 

karena tidak adanya subsidi 

kontribusi untuk pekerja sektor 

informal. Selain itu, hal ini juga 

disebabkan karena sebagian besar 

pekerja sektor formal merupakan 

pekerja pada perusahaan kecil dan 

mikro, yang tidak diberi mandat 

untuk mendaftarkan program 

jaminan sosial bagi pekerjanya.

Selain itu, Indonesia juga belum 

mempunyai suatu sistem tunjangan 

pengangguran. Ketika seorang 

pekerja diputus hubungan kerjanya 

dan tidak diberikan pesangon yang 

memadai, banyak pekerja kemudian 

memilih untuk melakukan 

sejumlah besar penarikan awal 

dari komponen tabungan hari tua 

(JHT) yang dimilikinya. Hal ini 

melemahkan fungsi JHT sebagai 

bagian dari sistem pensiun dan 

justru menjadikannya sebagai 

rekening pengangguran bagi 

banyak pekerja. Pengenalan 

tunjangan pengangguran akan 

membantu mengelola risiko ini, 

dan memberikan perlindungan 
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yang lebih baik bagi pekerja. 

Sistem tunjangan pengangguran di 

Indonesia dapat dilakukan dengan 

cara mengintegrasikan tabungan 

pekerja dan dana solidaritas yang 

dikumpulkan, yang secara bersama-

sama didanai oleh pengusaha 

dan negara. Setelah menipisnya 

dana dalam tabungan pekerja, 

maka pekerja yang menganggur 

dapat memperoleh akses ke dana 

solidaritas berdasarkan kondisi 

tertentu seperti keperluan 

konseling pekerjaan, pencarian 

pekerjaan, dan pelatihan 

keterampilan.

Reformasi Sitem Jaminan Sosial

Skema SJSN yang juga mencakup 

sektor swasta jika dilakukan 

dengan baik sebenarnya  akan 

dapat menghimpun dana cadangan 

yang signifikan. Namun dengan 

kondisi yang ada saat ini dimana 

tidak semua pekerja swasta 

diwajibkan mengikuti program 

jaminan sosial, maka pada akhirnya 

dapat mengakibatkan defisit 

anggaran. Mengurangi defisit 

anggaran jaminan sosial yang 

terjadi saat ini sebenarnya bisa 

dilakukan dengan cara menaikkan 

besaran kontribusi yang dibayar 

oleh pekerja, namun langkah ini 

akan mengakibatkan berkurangnya 

take home pay pekerja. Untuk 

mencapai cakupan asuransi 

sosial yang optimal, Indonesia 

dapat melakukan kombinasi dari 

kontribusi yang  dibiayai sendiri 

untuk mereka yang mampu dan 

redistribusi subsidi bagi mereka 

yang tidak mampu. Terlepas 

dari status pekerjaan, sistem 

tersebut akan memungkinkan 

portabilitas manfaat dan dapat 

mengurangi biaya administrasi 

yang ditimbulkan selama ini. Selain 

itu, besaran subsidi nantinya juga 

dapat dikurangi secara bertahap ketika pendapatan 

masyarakat naik.

Indonesia juga perlu menerapkan beberapa reformasi 

pada pensiun pegawai negeri untuk membuatnya siap 

menghadapi gelombang pensiun yang akan datang 

dalam beberapa tahun ke depan. Pensiun pegawai 

negeri saat ini dibiayai atas dasar pay-as-you-go, 

sehingga setiap pengeluaran baru akan meningkatkan 

defisit. Guna memastikan keberlanjutan fiskal, 

reformasi tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan periode penghasilan untuk perhitungan 

manfaat, indeksasi pensiun hingga inflasi, dan 

memperpanjang usia pensiun. Jika pemerintah ingin 

meningkatkan tunjangan pensiun sembari menjaga 

biaya program pensiun pegawai negeri tidak berubah, 

maka setiap solusi yang layak akan melibatkan 

bertambahnya usia pensiun dan perubahan indeks 

inflasi. Dua perubahan ini dapat menciptakan ruang 

fiskal yang diperlukan untuk perbaikan ke depan.

Pembiayaan Sitem Perlindungan Sosial 

Dalam membiayai sistem perlindungan sosial di 

Indonesia, masih banyakmbergantung padavAPBN. 

Besarnya belanja perlindungan sosial yang dapat 

dilakukan dibatasi oleh pendapatan nasional, baik 

pajak maupun bukan pajak, sehingga perlu dicari 

bagaimana cara mengoptimalkan maanfaat yang dapat 

diberikan terutama bagi mereka yang berada di bagian 

bawah distribusi.

Guna membiayai sistem perlindungan sosialnya di 

masa depan, pemerintah perlu mempertimbangkan 

untuk: (i) mengoptimalkan alokasi pendapatan dan 

belanja yang ada saat ini dengan lebih baik, dan 

(ii) menghimpun sumber daya tambahan melalui 

mobilisasi pendapatan yang lebih baik. Subsidi, 

termasuk subsidi LPG, subsidi pupuk, dan subsidi 

bahan bakar, dapat dikurangi atau dihapus lebih 

lanjut dan hasil penghematan anggaran kemudian 

dapat dialokasikan kembali untuk perlindungan sosial. 

Demikian pula, pengurangan pengecualian pengenaan 

PPN akan dapat meningkatkan sumber pendapatan, 

namun di sisi lain juga dapat menempatkan 

beban yang signifikan pada orang miskin yang 

cenderung banyak mengkonsumsi barang yang 

paling dikecualikan. Alternatif lain yang saat ini 

telah dijalankan yaitu dengan menaikkan cukai hasil 

tembakau, yang dapat memberikan tambahan manfaat 

kesehatan masyarakat bagi orang miskin, yang 
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memiliki elastisitas konsumsi yang 

lebih tinggi akan tembakau.

Alokasi dan efisiensi belanja 

perlindungan sosial saat ini akan 

dapat lebih ditingkatkan, terutama 

jika besarnya subsidi bahan bakar 

ikut dipertimbangkan. Meskipun 

telah dicapai penurunan belanja 

subsidi secara keseluruhan sejak 

tahun 2014, namun belanja 

untuk subsidi energi yang telah 

ditargetkan baru-baru ini malah 

meningkat (Rp 153,5 triliun atau 

1,0 persen dari PDB pada tahun 

2018). Sementara itu, sekitar 56 

persen dari subsidi bahan bakar 

paling banyak dirasakan oleh 

kelas menengah dan atas. Oleh 

karenanya, realokasi dari subsidi 

regresif kepada transfer yang tepat 

sasaran, akan dapat meningkatkan 

efisiensi belanja perlindungan 

sosial secara keseluruhan.

Pengurangan/penghapusan 

pengecualian PPN akan dapat 

menghasilkan pendapatan 

tambahan yang signifikan. 

Menghapus pengecualian PPN yang 

tidak tepat sasaran dan menaikkan 

cukai hasil tembakau diperkirakan 

dapat menghasilkan kenaikan 

0,6 persen dari PDB. Hal ini 

sesuai dengan target Pemerintah 

dalam strategi pendapatan jangka 

menengahnya yaitu meningkatkan 

5 poin persentase tambahan dari 

PDB melalui sejumlah kebijakan 

pajak dan reformasi administrasi, 

yang meliputi peningkatan 

kepatuhan, memperluas dasar 

pengenaan PPN dan pajak 

penghasilan, meningkatkan pajak 

penghasilan orang pribadi, dan 

mengenakan cukai untuk plastik 

sekali pakai.

Sistem Perlindungan Sosial yang 
Inklusif

Visi Pemerintah Indonesia tahun 

2045 adalah menjadi negara yang 

berdaulat, adil, dan makmur, dan 

beralih dari status berpenghasilan 

menengah ke tinggi. Sistem 

perlindungan sosial yang inklusif 

dan efisien akan sangat penting 

untuk mencapai tujuan-tujuan 

ini. Tren demografis, teknologi, 

dan lingkungan yang muncul 

akan membutuhkan kontrak sosial 

untuk memastikannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

bagi semua dan memungkinkan 

Indonesia untuk mencapai target 

pengurangan kemiskinan, human 

capital, dan pertumbuhan inklusif.

Program perlindungan sosial 

Indonesia saat ini membentuk 

dasar yang kuat di mana Indonesia 

akan dapat membangun sistem 

yang mengatasi risiko dan 

tantangan yang kemungkinan 

akan terjadi di masa depan. Untuk 

mencapai hal ini, Pemerintah 

dapat mempertimbangkan suatu 

sistem yang memberikan tingkat 

perlindungan minimum yang 

dijamin sepanjang siklus hidup 

melalui kombinasi program bantuan 

sosial, serta melengkapi jaminan 

minimum ini dengan serangkaian 

program asuransi sosial yang 

koheren untuk perataan konsumsi 

dan perlindungan terhadap 

risiko pada usia tua dan  risiko 

pengangguran.

Saat ini adalah waktu yang 

tepat untuk mempertimbangkan 

bagaimana meningkatkan 

perlindungan sosial di Indonesia 

dan membuatnya siap untuk masa 

depan. Sistem perlindungan sosial 

dapat membantu jutaan orang 

dewasa memperoleh keterampilan 

yang tepat untuk bersaing di 

pasar kerja yang terus berubah 

kebutuhannya dan membantu 

jutaan anak dengan pendidikan 

dan perawatan kesehatan yang 

lebih baik untuk membuat mereka 

siap dalam menyongsong  segala 

tantangan di masa depan.

Penutup

Memang tidak dapat dipungkiri 

bahwa masih terdapat kesenjangan 

dalam sistem jaminan sosial 

nasional yang ada saat ini dalam 

hal kecukupan, keberlanjutan, 

dan cakupan. Peningkatan 

dalam kecukupan memerlukan 

langkah-langkah tambahan 

seperti perubahan dalam 

penilaian manfaat, sementara 

cakupan idealnya juga harus 

diperluas. Kesemuanya itu untuk 

memastikan keberlanjutan dari 

berjalannya sistem ini dengan 

baik. Harapannya, asuransi sosial 

di masa depan harus dapat diakses 

oleh seluruh penduduk Indonesia, 

terlepas dari apakah mereka 

dipekerjakan pada sektor formal 

atau informal.

Program asuransi sosial ini dapat 

dibuat lebih efisien dan efektif 

dengan menerapkan sejumlah 

reformasi pada SJSN.  Reformasi 

ini memang tidaklah akan mudah, 

dan membutuhkan biaya yang 

signifikan, namun dapat dilakukan; 

seperti langkah awal dengan 

mengakhiri subsidi yang tidak 

tepat sasaran dan meningkatkan 

pengumpulan pendapatan. Pada 

akhirnya, pemerintah harus 

menyelaraskan ambisi dalam 

hal memperluas cakupan sistem 

perlindungan sosial dan reformasi 

fiskal, yang nantinya akan dapat 

memenuhi semua harapan yang 

ada.
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BPJS 
Kesehatan: 
Perlindungan 
Kesehatan 
dan Polemik 
Defisit

Ronald Yusuf Pasaribu
Kepala Bidang  

Program Analisis Kebijakan, 
Badan Kebijakan Fiskal

S istem Janman Sosial Nasional 

(SJSN) merupakan salah satu 

upaya Pemerintah Indonesia 

untuk dapat memberikan layanan 

kesehatan universal kepada warganya. 

Ini menjadi salah satu upaya Pemerintah 

untuk mencapai tujuan bernegara, 

sebagaimana tercantum di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28A dan pasal 

34. 

Sebelum tahun 2004, para pemerhati 

kesehatan prihatin dengan kondisi 

masyarakat Indonesia yang masih 

kesulitan memperoleh akses kesehatan 

karena tidak memiliki uang. Saat itu 

Indonesia memiliki beberapa layanan 

kesehatan yang ditujukan untuk pengguna 

yang berbeda-beda seperti Askes untuk 

pegawai negeri sipil, Jamsostek untuk 

pegawai swasta, dan Jamkesmas untuk 

masyarakat pra sejahtera. Namun, hal 

ini belum juga men-cover seluruh warga 

WAWANCARA
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negara dan masih banyak masyarakat yang belum 

memiliki perlindungan ini. 

Dalam proses pembentukan SJSN, Ronald Pasaribu, 

Kepala Bidang Program Analis Kebijakan Sektor 

Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal yang juga anggota 

tim penyusun Undang-Undang SJSN menyampaikan 

ada beberapa opsi pengelolaan yang muncul, antara 

lain yakni pengelolaan oleh beberapa pihak. Opsi ini 

muncul dengan anggapan bahwa pengelolaan tunggal 

dapat menimbulkan permasalahan seperti kekuasaan 

yang berlebih dan dapat mendistorsi market. Di sisi 

lain, apabila pengelola tunggal memiliki tata kelola 

yang bagus, bisa menciptakan suatu efisiensi yang 

luar biasa. “Akhirnya, pemerintah memilih konsep 

pengelolaan tunggal. Di mana Negara memberikan 

pelayanan dasar kesehatan melalui SJSN yakni BPJS 

Kesehatan, namun apabila ada yang memerlukan lebih, 

bisa menambahkan sendiri,” kata Ronald.

Pengelolaan BPJS di Indonesia merupakan hal yang 

baru bagi masyarakat, dimana antara aset perusahaan 

dan aset program dipisahkan. Konsep yang biasanya 

dikenal dengan istilah trustee ini lazim dilakukan di 

luar negeri. Sementara itu, hal yang umumnya terjadi 

di Indonesia, seperti di perusahaan asuransi dan 

perusahaan dana pensiun, dana pengelola dan dana 

program tercampur sehingga memiliki potensi konflik 

agen. Kondisi ini terjadi karena manajemen berharap 

klaim atas premi sedikit, sehingga keuntungan yang 

mereka peroleh lebih besar. Apabila ada pemisahan 

dana antara pengelola dan pengurus, maka moral 

hazard atas konflik agen ini bisa terhindari. 

Berangkat dari hal tersebut, pemerintah mencoba 

menerapkan konsep serupa ke BPJS. “Konsep ini 

berjalan dengan baik, aset BPJS sebagai pengelola 

aman. Namun aset program, yang dikenal dengan 

Dana Jaminan Sosial (DJS), mengalami defisit. 

Pemerintah sendiri, berdasar UU sebetulnya tidak 

memiliki kewajiban untuk menutup defisit dari dana 

program ini. Namun sebagai pemilik program, tentu 

pemerintah ingin agar program ini tetap berjalan 

dengan baik,” tutur pria lulusan University of Adelaide 

ini.

Terkait kewajiban premi peserta, bagi para karyawan 

seperti karyawan swasta dan ASN, tidak ada masalah. 

Pembayaran premi mereka lancar karena pembayaran 

premi mereka dibayarkan oleh perusahaan. Namun, 

Moral hazard cenderung terjadi kepada kelompok 

peserta mandiri. Menurut UU SJSN, 

layanan kesehatan ini sebenarnya 

wajib untuk seluruh masyarakat 

Indonesia. Namun pemerintah 

belum dapat mewajibkan ke 

seluruh masyarakat, sehingga 

layanan ini jadi bersifat sukarela. 

Hal ini membuat ada orang-

orang yang memanfaatkan 

“ketidakwajiban” ini dengan hanya 

menjadi peserta ketika mereka 

membutuhkan. 

Defisit BPJS Kesehatan

Berdasarkan data, terlihat ada 

orang-orang yang mendaftarkan 

diri untuk ikut BPJS kesehatan 

ketika mereka memerlukan layanan 

kesehatan yang memerlukan biaya 

tinggi seperti operasi. Setelah 

kebutuhan mereka akan layanan 

kesehatan terpenuhi, mereka lalu 

stop membayar iuran.  Menurut 

Ronald, kondisi ini sebetulnya 

telah diantisipasi dari awal. 

Pemerintah telah mengantisipasi 

bahwa dari kelompok peserta 

mandiri, rasio pembayaran premi 

dan klaim mencapai 1:6, tentu 

dengan perhitungan kenaikan 

jumlah peserta yang secara gradual 

meningkat. 

Secara umum, dari 2-3 tahun 

pertama sudah diperkirakan akan 

ada klaim yang berlebih. Sebagai 

buffer dari klaim yang berlebih, 

BPJS menggunakan sisa dana 

Askes. Sebab, jika premi dihitung 

untuk memenuhi seluruh klaim, 

pasti sejak awal preminya akan 

mahal dan tidak terjangkau oleh 

masyarakat karena adanya orang-

orang yang hanya membayar iuran 

di saat mereka perlu. “Adanya 

orang-orang yang tidak melakukan 

pembayaran premi secara rutin 

ini tentu merugikan mereka yang 

telah rutin membayar premi,” ujar 

Ronald.
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Melihat defisit BPJS yang semakin 

besar, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati meminta 

BPKP melakukan audit ke seluruh 

rumah sakit yang memberikan 

layanan BPJS kesehatan pada 2018 

dengan tujuan untuk mengetahui 

permasalahan yang membuat 

defisit melebar.  Salah satu isu yang 

muncul dari hasil audit ini adalah 

perlunya partisipasi daerah dalam 

menambal defisit BPJS kesehatan. 

Salah satu cara yang diusulkan 

Wakil Menteri Keuangan pada saat 

itu adalah dengan memotong pajak 

rokok sebesar 37,5%. 

Namun demikian, usulan ini 

mendapat tentangan dari 

Pemerintah Daerah karena mereka 

merasa telah melakukan dukungan 

dengan membiayai sebagian premi 

BPJS kesehatan dari warganya. 

“Angka 37,5% dari pajak rokok 

ini akhirnya dijadikan patokan. 

Apabila Pemerintah Daerah telah 

membantu pembayaran premi 

BPJS kesehatan sama dengan 

atau lebih besar dari 37,5% pajak 

rokok mereka, maka mereka tidak 

akan mengalami pemotongan. 

Namun apabila masih kurang dari 

37,5%, maka selisih dananya akan 

dipotong dari pajak rokok ini,” 

terang penyandang gelar Master of 

Finance and Business Economics ini.

Walaupun skema ini berjalan, 

namun skema ini belum signifikan 

membantu defisit. Oleh karena itu, 

Pemerintah pusat masih mencari 

cara agar Pemerintah Daerah 

turut membantu, seperti halnya 

tercantum di UU Otonomi Daerah, 

bahwa kesehatan merupakan 

bagian dari tanggung jawab 

pemerintah daerah. Salah satu 

usulan lain yang diangkat agar 

pembayaran premi BPJS kesehatan 

terus berjalan adalah dengan 

tidak memberikan layanan publik 

kepada mereka yang menunggak 

pembayaran premi. Isu ini sempat 

ramai karena adanya pandangan 

bahwa hal ini tidak mendukung 

rakyat kecil yang kemampuan 

membayarnya rendah. Padahal 

pada kenyataannya, BPJS Kesehatan 

kelas 1 adalah yang paling banyak 

menerima subsidi pemerintah. 

Untuk meningkatkan kualitas 

dan kesinambungan program 

BPJS Kesehatan, pemerintah telah 

melakukan penyesuaian iuran 

yang tertuang pada Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2019. 

Namun, Mahkamah Agung (MA) 

mengabulkan sebagian permohonan 

Judicial review yang diajukan oleh 

Komunitas Pasien Cuci Darah 

(KPCDI) yang keberatan dengan 

kenaikan iuran tersebut. Dalam 

putusannya, MA membatalkan 

kenaikan iuran BPJS yang sudah 

berlaku sejak 1 Januari 2020.

Di sisi lain, ada keinginan dari 

perusahaan asuransi non-BPJS 

Kesehatan agar mereka diizinkan 

berpartisipasi dalam sistem 

kesehatan yang dibuat oleh 

Pemerintah. “Pembahasan dengan 

perusahaan asuransi lain ini cukup 

menarik. Mereka mengajukan 

permintaan, agar klien mereka 

dapat langsung menuju dokter 

spesialis, tanpa harus melalui 

prosedur yang berbelit,” ungkap 

Ronald. Untuk pembayarannya, 

pihak asuransi non-BPJS 

akan menanggung selisihnya. 

Permintaan ini sesuai dengan 

kebiasaan masyarakat Indonesia 

yang biasanya langsung menemui 

dokter spesialis, namun tidak 

sesuai dengan semangat untuk 

memperkuat pelayanan kesehatan 

primer di Indonesia. 

Harus diakui, saat ini pelayanan 

kesehatan primer di Indonesia 

masih perlu dikembangkan lagi, 

namun kebiasaan masyarakat 

untuk langsung ke dokter 

spesialis juga harus diubah. Sistem 

berjenjang ini lumrah dilakukan 

di negara lain seperti Inggris 

dan Australia. “ Oleh karena 

itu, BPJS kesehatan dan instansi 

terkait harus memperhatikan 

kualitas kesehatan primer di 

Indonesia, sehingga keinginan 

untuk mengubah kebiasaan 

berobat masyarakat Indonesia bisa 

dilakukan,” tutup Ronald.
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Stagnasi Penerimaan Pajak

Pemerintah kembali gagal 

mencapai target penerimaan 

sebagaimana tercantum 

dalam APBN tahun 2019 

dan tercatat hanya sebesar 90,4%. 

Kegagalan terbesar terutama dari 

pendapatan perpajakan dalam 

negeri yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dengan 

realisasi penerimaan pajak sekitar 

84,4% dari target, meskipun masih 

terdapat pertumbuhan sebesar 1,4% 

dibandingkan tahun 2018. Salah satu 

penyebab rendahnya pencapaian 

penerimaan perpajakan adalah 

tekanan dari perekonomian dunia 

yang melemah tahun 2019. 

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019 yang 

rendah ini mengulang pencapaian tahun 2016. Rasio 

pajak bahkan lebih sulit untuk menjauh dari tingkat 

11-12% sejak tahun 2015. Pertumbuhan penerimaan 

pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi dan terlihat dari tax buoyancy yang 

diperkirakan hanya sekitar 0,4-0,5%. Hampir, dalam 

satu dekade terakhir penerimaan perpajakan yang 

dikelola oleh DJP tidak pernah mencapai target, 

realisasi penerimaan pajak hanya mencapai sekitar 80-

90% dari target, bahkan pencapaian di atas 90% sudah 

dianggap sangat baik. 

Beberapa pendekatan telah dilakukan dan 

disinkronkan dengan pelaksanaan reformasi 

perpajakan. Solusinya mulai dari yang paling 

sederhana, seperti perbaikan renumerasi ASN DJP (dua 

kali, tahun 2000-an dan tahun 2015) sampai dengan 

reformasi administrasi dan peraturan. Akan tetapi, 

Benny Gunawan Ardiansyah *)

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Dosen PKN STAN, Kementerian Keuangan
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pencapaian penerimaan pajak masih 

sulit mencapai tax ratio yang ideal, 

sekitar 15-16%, yang diperkirakan 

dapat menjamin sustainabilitas 

fiskal. Hasil penelitian Chatib Basri 

dkk (2019), dengan studi empiris 

di Indonesia, menunjukkan bahwa 

peningkatan administrasi pajak 

dapat menghasilkan penerimaan 

pajak yang signifikan, terutama 

bagi negara berkembang. Selain itu, 

hanya sebagian kecil pembayar pajak 

yang memiliki kontribusi signifikan 

terhadap total pendapatan pajak 

sebagaimana fenomena yang terjadi 

di berbagai negara berkembang.

Sementara itu, Rohmadaniah dan 

Rosid (2019) menyatakan bahwa 

kondisi yang sama terjadi di 

Indonesia. Sesuai dengan prinsip 

pareto, dapat dilihat bahwa distribusi 

kontribusi sebagaimana diungkapkan 

oleh Basri dkk tersebut juga terjadi 

dalam konteks penerimaan pajak. 

Perbaikan administrasi perpajakan 

dengan pendirian Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Besar dan Madya 

menghasilkan kondisi pareto : 50 

persen dari total penerimaan pajak 

pada tahun 2018 disumbangkan 

hanya oleh sebelas KPP. Dan, sekitar 

80 persen dari penerimaan pajak 

pada tahun 2018 dihasilkan oleh 75 

KPP (atau hanya sekitar 20 persen 

dari seluruh kantor pajak). Dengan 

kata lain, prinsip ‘80-20’ juga terjadi 

dalam konteks penerimaan pajak di 

Indonesia. Sebagai perbandingan, 

kondisi perekonomian Indonesia 

juga memiliki perbandingan yang 

sama. Data Badan Pusat Statsitik 

(BPS) tahun 2018 menyebutkan 

bahwa sekitar 76% PDB Indonesia 

merupakan kontribusi perekonomian 

di Jawa dan Sumatra. 

Hasil studi Suahasil Nazara (2003) 

menyimpulkan bahwa ketimpangan 

spasial sudah menjadi karakter 

struktur ekonomi regional 

Indonesia. Perekonomian yang 

mengandalkan Jawa dan Sumatera 

yang terjadi di Indonesia sudah 

merupakan suatu kondisi yang 

steady state. Pengurangan 

ketimpangan struktur ekonomi 

regional Indonesia cukup sulit 

dilakukan atau berjalan dengan 

sangat lambat Tercatat struktur 

ekonomi regional sejak tahun 

1994 sampai tahun 2014 tidak 

pernah bergeser dari 80% yang 

mengandalkan perekonomian pulau 

Jawa dan Sumatera. Pembangunan 

era Presiden Joko Widodo sudah 

menampakkan hasil dengan 

mengurangi ketimpangan regional 

dari 80% menjadi 76%. 

Bagaimanapun juga penerimaan 

pajak merupakan cerminan dari 

kondisi perekonomian Indonesia. 

Kondisi pareto yang dialami dalam 

penerimaan perpajakan sepertinya 

sudah menunjukkan kondisi yang 

steady state. Untuk meningkatkan 

pendapatan pajak, pemerintah 

telah melaksanakan dua program 

yang bersifat shock, yaitu  sunset 

policy (tahun 2008) dan tax amnesty 

(tahun 2016). Keduanya merupakan 

program yang dampaknya hanya 

bersifat jangka pendek dan tidak 

dapat terus-menerus diulang-

ulang. Hasil penelitian Hart dan 

Schulze (2016) menunjukkan bahwa 

meskipun pelaksanaan tax amnesty 

mampu meningkatkan penerimaan 

pajak tahun 2016, tetapi 

sebenarnya pencapaian utamanya 

(repatriasi) hanya mencapai kurang 

dari 60% dari target. 

Tax amnesty seharusnya 

merupakan awal dari perbaikan 

kontribusi penerimaan pajak 

penghasilan individu. Bird and 

Zolt (2005) menyimpulkan bahwa 

proporsi penerimaan pajak 

penghasilan individu terhadap PDB 

di Indonesia adalah yang terendah 

di antara negara-negara tetangga, 

yaitu 1,3%, dibandingkan dengan 

Thailand 1,9%; Filipina 2,1%; dan 

Malaysia 2,7%. Sementara itu, 

Darussalam (2018) menyatakan 

bahwa terdapat kenaikan kontribusi 

pendapatan pajak individu dari 

0,5% tahun 2016 dan 0,7% setelah 

Tax amnesty. Terlihat bahwa tax 

buoyancy untuk pajak penghasilan 

individu sangat mungkin mendekati 

nol, sehingga kontribusi pajak 

penghasilan individu justru 

mengalami penurunan. Ironisnya, 

Global Wealth Report (2014) 

memperkirakan bahwa kekayaan 

kelas menengah Indonesia 

tumbuh hampir 250 persen untuk 

periode 2000-2015. Sedangkan 

jumlah miliarder di Indonesia 

diproyeksikan mencapai 151.000 

pada tahun 2020. 

Keberhasilan meningkatkan 

intensitas administrasi pajak, 

dengan memindahkan perusahaan 

besar ke KPP Besar dan Madya, 

tidak diikuti dengan pemindahan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Pendirian KPP untuk Orang Kaya 

(High-Wealth Individu) di Indonesia 

sebenarnya telah diterapkan 

pada tahun 2009, akan tetapi 

tidak menunjukkan hasil yang 

seharusnya dan sepertinya tidak 

dilanjutkan lagi. Di awal dekade 

yang baru inilah, Pemerintah 

seharusnya melakukan reformasi 

perpajakan yang memungkinkan 

sistem perpajakan yang optimal 

yaitu : menghasilkan penerimaan 

yang menjamin sustainabilitas 

fiskal tanpa menimbulkan 

distorsi yang terlalu banyak bagi 

perekonomian.
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Penyederhanaan 
Administrasi Pajak atas 
Pemotongan Zakat 

Aditya N Hakim*)

  ___________________________________________________________________________
*) Analis  Kebijakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Indonesia merupakan negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia. 

Sudah sejatinya, penduduk muslim 

membayarkan zakat atas harta yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, idealnya 

besar penghimpunan zakat sejalan dengan 

besarnya kekayaan masyarakat Indonesia. 

Dikutip dari warta ekonomi online, tercatat 

penghimpunan zakat yang dilakukan oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

mencapai 8.1 triliun rupiah selama tahun 

2018. Angka ini masih jauh dari potensinya 

yang mencapai lebih dari 200 triliun 

rupiah sebagaimana diungkap Direktur 

Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS 

Irfan Syauqi Beik pada seminar nasional 

ekonomi dan keuangan syariah, Festival 

Ekonomi Syariah (Fesyar) di Surabaya, Jawa 

Timur, Kamis (7/11/2019) yang dimuat pada 

laman kompas.com. 

Terdapat berbagai penelitian yang 

membahas masalah ini, yaitu rendahnya 

realisasi dengan potensi zakat di Indonesia. 

Namun satu hal yang utama, dari sisi 

oleh Pemotong PPh Pasal 21



WARTA FISKAL

26

ANALISIS

pencatatan realisasi penerimaan 

zakat, realisasi penerimaan 

sudah pasti jauh lebih kecil dari 

zakat yang dibayarkan oleh 

penduduk muslim Indonesia. 

Sudah sangat umum, pembayaran 

dan penyaluran zakat dilakukan 

langsung oleh wajib zakat tanpa 

melalui (badan/lembaga) amil 

zakat. Hal ini biasa dilakukan oleh 

wajib zakat yang menyalurkan 

zakatnya langsung ke keluarga, 

tetangga, ataupun relasi lainnya 

yang dianggap berhak menerima 

zakat oleh wajib zakat. Asumsi 

ini tidak serta merta menihilkan 

rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap amil zakat, namun lebih 

kepada masalah budaya masyarakat 

yang ’lebih senang’ untuk melihat 

bahwa harta yang dizakatkan 

benar diterima dan bermaanfaat 

bagi relasi ataupun masyarakat 

sekitar. Untuk mendorong 

penyaluran zakat yang lebih tepat 

sasaran serta mencegah duplikasi 

penerima manfaat dengan skala 

ekonomi (economies of scale) yang 

lebih sesuai, perlu upaya untuk 

mengarusutamakan pembayaran 

zakat melalui badan/lembaga amil 

zakat yang telah dibentuk/disahkan 

Pemerintah.

Insentif zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena 
pajak

Sebagaimana lazimnya di dunia 

internasional mengenai perpajakan, 

terdapat beberapa biaya yang dapat 

dijadikan pengurang penghasilan 

kena pajak. Di Indonesia, komponen 

biaya jabatan/biaya pensiun serta 

iuran jabatan/iuran pensiun 

merupakan salah satu komponen 

pengurang penghasilan kena pajak. 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini 

juga telah mencoba mensinergikan 

antara zakat dengan pajak. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2010, zakat (termasuk sumbangan keagamaan yang 

bersifat wajib bagi pemeluk agama selain agama Islam) 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Fasilitas ini 

hanya dapat berlaku apabila sumbangan wajib tersebut 

dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk 

atau disahkan oleh Pemerintah. Saat ini, tanggung 

jawab administrasi perpajakan atas fasilitas tersebut 

murni dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi 

pada saat pelaporan SPT tahunan. Belum ada prosedur 

yang memudahkan pemberi kerja sebagai pemotong 

PPh pasal 21 untuk membantu mengadministrasikan 

fasilitas ini. 

Dengan sistem yang ada saat ini, administrasi 

perpajakan fasilitas zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak dengan pemotong PPh pasal 

Gambar 1 Pajak dibebankan sebagai pengurang penghasilan netto

21 (pemberi kerja) belum terintegrasi. Oleh karena 

itu, besar kemungkinan fasilitas ini tidak digunakan 

oleh para pekerja. Setidaknya,  terdapat dua hal yang 

menjadi isu atas masalah ini. Pertama, dibutuhkan 

tambahan administrasi, khususnya bagi wajib pajak 

orang  pribadi, untuk melaporkan penggunaan fasilitas 

ini. Kedua, bagi pekerja yang mau menggunakan 

fasilitas ini, besar kemungkinan harus mengajukan 

permohonan resitusi pajak akibat lebih bayar pajak. 

Lebih bayar terjadi karena wajib pajak pribadi 

membayar zakat namun demikian umumnya zakat ini 

tidak masuk kedalam perhitungan pada formulir bukti 

potong penghitungan pph pasal 21 yang diberikan 

oleh pemberi kerja. Akibat dari adanya kemungkinan 

resitusi (yang dapat berlanjut dengan penelaahan dan 

pemeriksaan) zakat yang telah dibayarkan umumnya 

tidak jadi dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

Kondisi Saat Ini

• Dibebankan 
sebagai 
pengurang 
penghasilan 
netto

• Zakat/sumbangan 
wajib keagamaan 
menjadi pengurang 
penghasilan kena 
pajak
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Perubahan administrasi perpajakan

Dalam rangka upaya peningkatan pengumpulan 

zakat serta peningkatan tingkat kepatuhan dan basis 

pajak, perlu dilakukan penyederhanaan administrasi 

perpajakan. Pemberian insentif dilakukan dengan 

memfasilitasi pembayaran zakat dengan melakukan 

pemotongan zakat langsung oleh pemberi kerja dari 

penghasilan yang diterima. Prinsip ini sama dengan 

prinsip pemotongan pajak yang langsung dilakukan 

oleh pemberi kerja, dengan melakukan integrasi 

pembayaran zakat melalui pemotongan zakat yang 

Gambar 2 Pelaporan zakat sebagai pajak

dilakukan oleh pemotong PPh pasal 21 (pemberi 

kerja). Sistem ini dapat terjadi apabila sudah terjadi 

kesepahaman dan kepercayaan antara otoritas pajak, 

otoritas zakat, pemberi kerja, dan pekerja. Perlu 

dicatat, fasilitas ini hanya bersifat opsional dan bukan 

bersifat wajib. Fasilitas ini berlaku bagi karyawan 

yang berkenan kewajiban zakatnya dipotong langsung 

dari penghasilannya oleh pemberi kerja. Demikian 

pula halnya dengan pemberi kerja. Fasilitas ini 

berlaku bagi pemberi kerja yang rela untuk memotong 

dan menyetor zakat karyawannya. Proses tersebut 

kemudian dilanjutkan dengan menghitung dan 

mengintegrasikannya dengan kewajibannya memotong 

dan menyetor pajak penghasilan karyawannya.

Adapun secara teknis, hal ini dilakukan dengan 

menambahkan komponen zakat/sumbangan wajib 

keagamaan pada formulir bukti pemotongan pajak 

penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima 

pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua 

berkala. 

Komponen ini dapat dipersamakan dengan biaya 

pensiun, iuran pensiun atau iuran tunjangan hari 

tua/jaminan hari tua. Dengan menambahkan 

Gambar 3 Usulan Pelaporan Zakat

komponen ini, diharapkan pemberi 

kerja juga dapat melakukan 

pemotongan langsung atas zakat 

dan membayarkan kepada otoritas 

zakat yang telah dibentuk atau 

disahkan Pemerintah. Dengan 

ditambahkannya komponen zakat/

sumbangan keagamaan pada 

formulir bukti potong, tanggung 

jawab pelaporan yang tadinya 

hanya dimiliki oleh wajib pajak 

orang perorangan, maka tanggung 

jawab pelaporan fasilitas zakat 

untuk perpajakan dapat pula 

dipikul oleh pemberi kerja.

Dengan integrasi sistem 

ini diharapkan masyarakat 

mendapatkan kemudahan dalam 

membayar zakat pun mendapatkan 

insentif keringanan pengurangan 

penghasilan kena pajak dengan 

fasilitas ini. Potensi zakat yang 

seperti telah disinggung diatas juga 

dapat terealisasi melalui percepatan 

pertumbuhan penerimaan zakat. 

Di sisi lain, tingkat kepatuhan dan 

basis pajak di Indonesia diharapkan 

dapat lebih meningkat.

Kondisi Saat Ini

Tanggung jawan pelaporan 
dilakukan masing-masing 
individu

Pelaporan yang 
dilakukan individu akan 
menyebabkan kondisi 
“lebih bayar”

zakat yang telah dibayarkan umumnya tidak dilaporkan 

10A. Zakat/Sumbangan  
Wajib Keagamaan

Usulan



WARTA FISKAL

28

ANALISIS

F        
inancal Technology atau biasa disebut 

sebagai teknologi keuangan, dapat 

didefinisikan sebagai institusi yan 

bergerak di bidang jasa keuangan yang 

mengadopsi kemajuan teknologi dalam menjalankan 

bisnisnya (AFTECH, 2018). Setidaknya, terdapat 

3 jenis usaha yang berkaitan dengan fintech 

ini, diantaranya perusahaan startup, lembaga 

keuangan, dan perusahaan yang bergerak di bidang 

teknologi. Menurut AFTECH (2018), perusahaan 

startup yang ada di Indonesia memiliki bisnis 

model yang luas diantaranya bidang pembayaran, 

peminjaman secara digital (digital lending), 

manajemen kekayaan (wealth management), 

equity crowdfunding, provisi pasar, dan asuransi 

menggunakan teknologi (insuretech).

Indonesia memiliki pasar potensial yang cukup 

besar untuk meningkatkan teknologi digital untuk 

memperbesar inklusi keuangan. Pertumbuhan 

kepemilikan telepon genggam yang cukup tinggi 

menjadikan pasar teknologi keuangan semakin 

meningkat. Menurut data SNKI (2017), hampir 

70% populasi penduduk Indonesia tidak tersentuh 

perbankan telah memiliki telepon genggam. 

Perkembangan 
Financial 
Technology 
(Fintech) di 
Indonesia
Afif Hanifah *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Grafik 1 Komposisi Fintech Startup berdasarkan Jenisnya 
di Indonesia

Sumber: AFTECH (2018)

Kategori Jenis Lisensi Jumlah 
Perusahaan 
Fintech 
Pemegang 
Lisensi

Penerbit Lisensi Keterangan

Online lending Online lending 88 OJK IKNB POJK No. 77/
POJK.01/2016

Inovasi 
Keuangan 
Digital

IKD Terdaftar 
dan Berizin 34 OJK IKD POJK No. 13/

POJK.02/2018

Digital payment

Payment 
gateway 11 Bank Indonesia PBI No. 18/40/

PBI/2016

e-wallet 3 Bank Indonesia PBI No. 18/40/
PBI/2016

e-money 22 Bank Indonesia PBI No. 20/6/
PBI/2018

Remittance - Bank Indonesia PBI No. 19/12/
PBI/2017

Equity 
crowdfunding

Equity 
crowdfunding

Belum ada lisensi 
yang diterbitkan 
OJK

OJK Departemen 
Pengawasan 
Pasar Modal

POJK No. 37/
POJK.04/2018

Tabel 1 Perkembangan Perusahaan Startup Fintech di 
Indonesia per Desember 2018

Sumber: AFTECH (2018)

telah mengalami periode matured, 

sektor ini terus memberikan variasi 

nilai yang ditawarkan kepada para 

konsumennya. Penawaran ini bisa 

bervariasi dari transaksi pembelian 

baik secara online maupun offline, 

pembayaran berbagai macam tagihan, 

pembayaran sumbangan (zakat 

dan sejenisnya), dan bahkan untuk 

pembayaran cicilan tagihan tanpa 

bunga. Total transaksi e-money 

sepanjang tahun 2018 mencapai 

48 triliun rupiah dengan volume 

senilai 2,9 miliar transaksi. Besarnya 

transaksi e-money dari sisi volume 

maupun nilai ini salah satunya 

disebabkan oleh adaptasi dari sisi 

penggunaan yang cukup signifikan 

dari para penyedia jasa layanan 

e-money dimana para pelaku jasa 

layanan tersebut dapat menyediakan 

penggunaan dari berbagai macam sisi 

pembayaran, diantaranya pembayaran 

transportasi publik maupun 

transportasi yang disediakan oleh 

swasta, makanan, dan lain-lain. 

Dari sisi pinjaman online, data OJK 

(2019) menyebutkan bahwa dari 

bulan Februari hingga Desember 

2018 setidaknya terdapat peningkatan 

pencairan pinjaman online hingga 

mencapai 567%. Sepanjang tahun 

2018, secara kumulatif terdapat total 

pencairan sebesar 22,6 triliun rupiah. 

Dari sisi peminjam, 84% peminjam 

berasal dari pulau Jawa dan sisanya 

berasal dari luar pulau Jawa. Di 

sisi lain, sepanjang tahun 2018 

secara kumulatif terdapat sejumlah 

207.507 pemberi pinjaman online 

di Indonesia dengan komposisi 75% 

pemberi pinjaman berasal dari pulau 

Jawa, 24%-nya dari luar pulau Jawa, 

sedangkan 1% sisanya berasal dari 

pemberi pinjaman dari luar negeri. 

Sepanjang bulan Februari hingga 

Desember 2018 juga tercatat terdapat 

peningkatan jumlah peminjam hingga 

Sampai dengan akhir tahun 2018, para pelaku industri 

fintech mencapai 208 perusahaan startup dengan 

178 diantaranya terdaftar sebagai anggota AFTECH. 

Dari Grafik 1 di atas, dapat dilihat bahwa pinjaman 

online merupakan bagian terbesar dari keseluruhan 

perusahaan startup fintech yang mengalami 

perkembangan pesat di Indonesia, dengan persentasi 

hampir 50% dari keseluruhan perusahaan startup 

fintech yang ada di Indonesia. 

Adopsi Fintech di Berbagai Sektor

Dari data AFTECH (2018), terdapat peningkatan 

transaksi hingga mencapai sekitar 70% dengan 

menggunakan e-money sepanjang bulan Maret hingga 

Desember 2018. Meskipun dari sektor e-money 
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mencapai 251% dengan jumlah peminjam secara 

kumulatif per Desember 2018 sebesar 4,35 juta orang. 

Meskpun tumbuh relatif sangat cepat, para pelaku 

pinjaman online dapat menjaga Non Performing Loan 

(NPL) tetap rendah di kisaran angka 1,45%. 

Data OJK (2019) juga menyebutkan bahwa karakteristik 

pengguna fintech lending dari sisi lender secara 

Grafik 2 Karakteristik Pemberi Pinjaman Online

Grafik 3 Karakteristik Peminjam Online

Sumber: OJK (2019)

Sumber: OJK (2019)

peminjam laki-laki sebesar 51,38% dan 

perempuan sebesar 48,51% dan sisanya 

0,11% berasal dari badan usaha. 

What’s Next?

Literasi menjadi hal yang krusial ketika 

membicarakan mengenai teknologi 

keuangan. Literasi keuangan perlu 

menjadi fokus bagi regulator, terutama 

terkait dengan edukasi kepada masyarakat 

mengenai manfaat, keuntungan maupun 

kerugian dalam memanfaatkan teknologi 

keuangan untuk menunjang kebutuhan 

masyarakat akan jasa keuangan. Literasi 

keuangan juga akan membantu konsumen 

dalam memilih produk jasa keuangan yang 

tepat sesuai kebutuhannya. Hal ini perlu 

menjadi perhatian bagi pelaku industri 

jasa keuangan maupun regulator agar 

masyarakat tidak merasa terjebak maupun 

dirugikan setelah memperoleh pengalaman 

dalam memanfaatkan jasa keuangan melalui 

teknologi keuangan. Selain itu, literasi 

mengenai penggunaan teknologi menjadi 

hal yang cukup krusial dalam pemanfaatan 

jasa keuangan melalui teknologi keuangan. 

Kemudahan fitur bagi pengguna (user 

friendly) perlu menjadi perhatian khusus 

bagi para developer perusahaan startup 

fintech di Indonesia agar penetrasi pasar 

fintech di keuangan menjadi lebih luas dan 

dalam. 

Di sisi lain, perlindungan konsumen 

kiranya perlu menjadi perhatian utama bagi 

regulator. Perlindungan konsumen, baik 

dari sisi keamanan penggunaan teknologi 

keuangan maupun keamanan data yang 

sudah diserahkan kepada perusahaan 

fintech ketika menggunakan jasanya, harus 

diatur seketat mungkin untuk menghindari 

kerugian dari sisi pengguna maupun 

para penyedia jasa. Hal ini tentu perlu 

pengaturan ketat mengenai kerahasiaan 

data konsumen agar kasus-kasus seperti 

tersebarnya data nasabah perbankan 

pengguna kartu kredit yang marak terjadi 

saat ini tidak terjadi pada konsumen 

teknologi keuangan. 

akumulasi sejumlah 605.935 pemberi pinjaman dengan 

persentase pemberi pinjaman mayoritas berusia 19-34 

tahun. Dari sisi pembagian jenis kelamin, laki-laki 

masih menjadi pemberi pinjaman mayoritas dengan 

persentase 61,87% sementara perempuan sebesar 

37,93% dan sisanya (0,2%) pemberi pinjaman berbentuk 

badan usaha. Di sisi lain, peminjam online memiliki 

karakteristik yang tidak jauh berbeda dari segi usia 

dengan pemberi pinjaman. Mayoritas peminjam online 

berada di kisaran usia 19-34 tahun dengan persentase 
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Layanan Pos Universal: 
Public Service Obligation, Subsidi atau Bantuan 
Operasional?

Agunan Samosir dan Praptono Djunedi *)

Undang-undang Dasar 

1945 Pasal 28 F (hasil 

amandemen) menyatakan 

bahwa “Setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia. 

Untuk memenuhi hak 

masyarakat yang terdapat 

dalam konstitusi, pemerintah 

menerbitkan Undang-undang 

Nomor 38 Tahun 2009 tentang 

Pos. Regulasi ini menyebutkan 

bahwa Pos adalah layanan 

komunikasi tertulis dan/atau 

surat elektronik, layanan paket, 

layanan logistik, layanan transaksi 

keuangan, dan layanan keagenan 

pos untuk kepentingan umum. 

Selanjutnya, Layanan Pos Universal 

(LPU) adalah layanan pos jenis 

tertentu yang wajib dijamin oleh 

pemerintah untuk menjangkau 

seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang 

  ___________________________________________________________________________
*)Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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memungkinkan masyarakat 

mengirim dan/atau menerima 

kiriman dari satu tempat ke tempat 

lain di dunia. 

Dalam pelaksanaan LPU, 

masyarakat dapat mengirim atau 

menerima (i) surat, kartupos, 

barang cetakan, dan bungkusan 

kecil sampai dengan dua kilogram, 

(ii) sekogram sampai dengan tujuh 

kilogram, (iii) barang cetakan yang 

dikirim dalam kantong khusus 

yang ditujukan untuk penerima 

dengan alamat yang sama dengan 

berat sampai dengan 30 kg dan 

(iv) paket pos dengan berat sampai 

dengan 20 kg.

Oleh karena itu, pemerintah wajib 

menjamin terselenggaranya LPU 

di seluruh NKRI dengan menugasi 

penyelenggara pos. Penyelenggara 

pos adalah suatu badan usaha yang 

menyelenggarakan pos. Pemerintah 

memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua penyelenggara 

pos yang memenuhi persyaratan 

untuk menyelenggarakan LPU. 

Selanjutnya, sebagai Hasil Kongres 

Perhimpunan Pos Dunia ke-25 

di Doha, Qatar pada tahun 2012, 

Pemerintah wajib menugaskan 

penyelenggara pos untuk 

menyelenggarakan LPU. Karena 

yang mempunyai kantor di 

seluruh Indonesia hanya PT Pos, 

pemerintah menugaskan BUMN 

tersebut untuk menyelenggarakan 

LPU. 

Selama satu dekade terakhir ini, 

pendanaan atas penugasan LPU 

kepada PT Pos menggunakan 

beberapa skema yaitu PSO, 

Subsidi dan Bantuan Operasional. 

Pertanyaannya adalah skema mana 

yang sesuai untuk keberlanjutan 

penyelenggaran LPU dengan tetap 

mempertimbangkan kesehatan 

keuangan entitas penyelenggara? 

Tulisan singkat ini akan mencoba 

menjawabnya.

Public Service Obligation dan 
Subsidi

Kewajiban pelayanan publik 

atau yang dikenal dengan Public 

Service Obligation (PSO) dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan dan 

Pembubaran BUMN adalah 

kewajiban pemerintah untuk 

menyediakan barang dan jasa 

tertentu yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat luas.

 PSO adalah biaya yang harus 

dikeluarkan oleh negara akibat 

perbedaan harga pokok penjualan 

(HPP) badan usaha atau operator 

dengan harga atas produk atau 

jasa tertentu yang ditetapkan 

oleh Pemerintah agar pelayanan 

produk atau jasa tetap terjamin 

dan terjangkau oleh sebagian 

besar masyarakat. Salah satu 

bentuk pelaksanaan PSO adalah 

menyediakan sarana dan fasilitas 

umum dalam mendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat, 

menjangkau seluruh daerah 

pelayanan dan memiliki kualitas 

layanan minimum sama antar 

daerah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN menyebutkan 

bahwa untuk melaksanakan 

PSO tersebut harus terlebih 

dahulu mendapatkan persetujuan 

rapat umum pemegang saham 

(RUPS)/Menteri. Meskipun 

BUMN didirikan dengan maksud 

dan tujuan untuk mengejar 

keuntungan, tidak tertutup 

kemungkinan untuk hal-hal yang 

mendesak, BUMN diberikan 

penugasan khusus oleh pemerintah. 

Apabila penugasan tersebut 

menurut kajian secara finansial 

tidak menguntungkan, pemerintah 

harus memberikan kompensasi atas 

semua biaya yang telah dikeluarkan 

oleh BUMN tersebut termasuk 

margin yang diharapkan sepanjang 

dalam tingkat kewajaran sesuai 

dengan penugasan yang diberikan. 

Dengan demikian formula 

pemberian dana PSO sebagaimana 

dimaksud dalam UU dan PP 

tersebut di atas adalah PSO = 

(Pendapatan – Biaya Operasional) 

+ Margin. Pendapatan badan 

usaha diperoleh dari tarif atau 

harga produksi atau jasa yang 

dibayar masyarakat ditetapkan 

oleh pemerintah. Sedangkan biaya 

yang dikeluarkan oleh operator 

terkait penugasan. Biasanya biaya 

lebih tinggi daripada pendapatan 

yang diperoleh berdasarkan tarif 

yang ditetapkan oleh pemerintah, 

selisihnya menjadi tanggung jawab 

pemerintah. Margin yang diberikan 

kepada BUMN sebesar 10 persen. 

Contohnya antara lain : (i) PSO 

angkutan kereta api kelas ekonomi, 

(ii) PSO angkutan laut kelas 

ekonomi, dan (iii) PSO bidang pers.

Selanjutnya, menurut Suparmoko, 

(2003), Subsidi adalah pengeluaran 

pemerintah yang akan menambah 

pendapatan kelompok masyarakat 

tertentu untuk mengonsumsi 

atau membeli barang atau jasa 

dengan harga jual yang rendah. 

Metode perhitungan subsidi yang 

dilakukan selama ini adalah Subsidi 

= Volume x (Tarif Badan Usaha – 

Tarif Pemerintah). Margin yang 

diperoleh biasanya dimasukkan 

dalam tarif badan usaha. 

Jadi, subsidi yang dimaksud adalah 

subsidi yang diberikan pemerintah 
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kepada target sasaran tertentu 

untuk memperoleh barang atau 

jasa yang besarannya dihitung 

berdasarkan selisih antara tarif 

yang diusulkan operator/BUMN 

dengan harga eceran tertinggi. 

Biasanya target sasaran tertentu 

antara lain (i) kelompok tani untuk 

subsidi pupuk, (ii) subsidi gas elpiji 

3 kg dan (iii) kelompok masyarakat 

rumah tangga pengguna listrik 

dengan kapasitas 450 volt ampere 

(VA) – 900 VA. 

Bantuan Operasional LPU

Terkait dengan kewajiban 

pemerintah menugaskan badan 

usaha untuk menyelenggarakan 

LPU, pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 22 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan LPU dan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyediaan, Pencairan dan 

Pertanggungjawaban Dana Bantuan 

Operasional (BO) LPU menyebutkan 

bahwa bantuan operasional LPU 

adalah dana yang disediakan 

oleh Pemerintah untuk menjamin 

terlaksananya LPU.

Awalnya, penugasan 

penyelenggaraan LPU kepada 

PT Pos Indonesia dengan 

menggunakan skema PSO. Namun, 

pada tahun 2013 penugasan 

tersebut dirubah menjadi 

pemberian BO LPU. Alasan 

perubahan mekanisme penugasan 

dari PSO ke BO LPU adalah 

karakteristik pelayanan dalam  

operasional LPU yang dilakukan 

oleh PT Pos Indonesia berbeda 

dengan pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh PT KAI, PT Pelni 

dan LKBN Antara. 

Penugasan PSO ke BO yang masih 

dilakukan oleh PT Pos Indonesia 

tidak banyak merubah formula 

penghitungan yang sebelumnya 

menggunakan mekanisme 

subsidi, yaitu selisih kurang dari 

seluruh pendapatan dan biaya 

penyelenggaraan di kantor pos 

cabang (KPC) LPU dihitung dengan 

metode perhitungan standar 

biaya dana LPU menjadi besaran 

BO  yang diberikan berdasarkan 

realisasi pendapatan dengan biaya 

penyelenggaraan LPU. Adapun 

struktur biaya penyelenggaraan 

LPU meliputi komponen biaya 

pegawai tetap, biaya operasi, biaya 

pemeliharaan, biaya administrasi 

dan umum, serta biaya penyusutan 

aktiva tetap. 

Konsekuensi atas perubahan 

yang dialami saat ini antara lain 

(i) bila terdapat selisih kurang 

antara jumlah BO LPU yang telah 

dibayarkan kepada kepada PT Pos 

Indonesia dengan hasil audit pada 

satu tahun anggaran, maka itu 

merupakan risiko yang ditanggung 

penyelenggara LPU. Praktik yang 

terjadi saat ini adalah realisasi 

      Uraian 2016 2017 2018

A. BO KPC LPU 438,4 477,1 498,7

B. BO KPC LPU yang tidak dicover*) 238,7 302,9 321,2

C. Jml Beban LPU (a+b) 677,1 780,0 819,9

D. BO dari APBN 341,6 344,6 346,5

E. Kekurangan BO KPC LPU (c-d) 335,5 435,3 473,4

F. Pendapatan LPU 4,9 6,5 7,9

G. Pendapatan Non LPU 82,5 102,7 126,3

H. Jml Pendapatan LPU (f+g) 87,4 109,2 134,2

I. Rugi KPC LPU (e-h) 248,1 326,1 339,3

J. Selisih Tarif LPU dengan HPP 162,5 282,0 355.1

K. Kerugian atas LPU (i+j) 410,7 608,1 694,4

Tabel 1 Layanan Pos Universal PT Pos Indonesia 2016-2018 (Rp miliar)

Ket.: *) tidak diberikan dalam Permenkominfo No. 22 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan LPU

Sumber: PT Pos Indonesia, 2019. 

biaya setiap tahunnya lebih besar 

dibandingkan bantuan operasional 

LPU yang dianggarkan dalam 

APBN, (ii) BO hanya diberikan 

kepada KPC LPU yang ditetapkan 

pemerintah, padahal semua kantor 

cabang PT Pos Indonesia melayani 

produk kiriman LPU, dan (iii) 

margin tidak diberikan sesuai 

dengan penugasan.

Implikasi Bantuan Operasional 
Dampak dari perubahan formula 

tersebut mengakibatkan PT Pos 

Indonesia cenderung mengalami 

kerugian setiap tahunnya dari 

penugasan pemerintah. Kerugian 

dari penugasan LPU PT Pos 

Indonesia 2016-2018 dapat dilihat 

pada tabel 1.

Kendala yang dihadapi oleh PT 

Pos Indonesia saat menerima 

penugasan adalah batasan 

pegawai yang digunakan terhadap 

KPC LPU maksimum dua orang 

saja. Jadi, apabila ada KPC LPU 

yang menggunakan lebih dari 

dua pegawai, biayanya tidak 

memperoleh BO dari APBN. Alhasil, 

PT Pos Indonesia yang menanggung 
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biaya pegawai tersebut walaupun 

seluruh pekerjaannya adalah 

penugasan pemerintah.

Hal lain yang menyebabkan PT 

Pos Indonesia mengalami kerugian 

adalah tarif kiriman LPU masih 

menggunakan Permenkominfo 

Nomor 29 Tahun 2013 tentang tarif 

LPU (regulated tariff).  Berdasarkan 

regulasi tersebut, struktur tarifnya 

dibagi berdasarkan layanan dalam 

negeri dan luar negeri. Untuk surat 

pos dalam negeri, misalnya, tarif 

ditentukan berdasarkan berat surat 

dan area (antar kota dalam provinsi 

atau antar kota antar provinsi). 

Untuk surat pos luar negeri, tarif 

ditentukan berdasarkan berat surat 

dan zona (Asia Pasifik, Afrika, 

Eropa, dan Amerika). 

Untuk penentuan tarif layanan 

paket tampaknya hampir sama 

dengan surat pos. Besaran tarif LPU 

tersebut tampaknya belum berubah 

hingga sekarang. Sementara badan 

usaha lain telah menggunakan 

tarif komersil yang cenderung naik 

setiap tahunnya. Kenaikan tarif 

badan usaha penyelenggara pos 

disebabkan naiknya ongkos angkut 

maskapai penerbangan, kapal 

laut dan angkutan darat. Adapun 

struktur tarif terdiri dari layanan 

dalam negeri dan luar negeri. 

Hal tersebut menimbulkan 

praktik yang tidak sehat terutama 

bagi penyelenggara LPU yang 

memperoleh BO. Apabila ada 

pengiriman paket, kemungkinan 

besar badan usaha selain PT Pos 

menerapkan harga komersil atas 

paket tersebut, tetapi secara riil 

pengiriman tersebut dilakukan 

melalui PT Pos yang menerapkan 

tarif yang sudah ditetapkan 

pemerintah. Perbandingan tarif 

antara badan usaha lain dengan PT 

Pos sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel 2.

Sebagai ilustrasi, bila masyarakat 

di Kota Sabang mengirim paket 

seberat 3 kg ke Kabupaten Bogor, 

perhitungan biaya yang dikenakan 

oleh PT Pos Indonesia berdasarkan 

Permenkominfo Nomor 29 Tahun 

2013 tentang tarif LPU adalah 

Rp32.800. Estimasi pengiriman 

barang sampai ke tujuan sekitar 7-8 

hari. Untuk paket dengan tujuan 

yang sama, tarif yang dikenakan 

badan usaha YYY dengan berat 

3 kg adalah Rp108.000. Estimasi 

pengiriman paket sampai ke tujuan 

7 hari. Sedangkan pengiriman paket 

melalui PT XXX sebesar Rp175.000.

Sepintas PT Pos Indonesia akan 

bersaing secara kompetitif 

dengan pengiriman paket 

seberat 3 kg dengan harga yang 

jauh lebih murah dibanding 

perusahaan lainnya. Namun, ada 

kemungkinan badan usaha lain 

dalam mengirimkan paket seperti 

contoh di atas akan menggunakan 

jasa PT Pos karena harganya yang 

lebih murah. Seluruh paket yang 

dikenakan secara komersil tersebut 

akan disatukan pengirimannya 

dengan berat tertentu oleh badan 

usaha lain dan dikirimkan ke 

penerima paket dengan alamat 

tempat tinggal bukan kantor.  

Dengan kondisi tersebut, maka 

yang menikmati laba usaha dan 

semakin berkembang adalah badan 

usaha selain PT Pos. Sedangkan 

kondisi keuangan (kerugian) BUMN 

tersebut semakin lama semakin 

membesar (lihat Tabel 1). 

Penutup

Penugasan yang diberikan ke 

PT Pos dengan menggunakan 

mekanisme BO agaknya bukan 

praktek yang lazim sebagaimana 

konsep penugasan pemerintah 

kepada BUMN yang tercantum 

dalam UU 19 Tahun 2003 dan PP 

45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pembubaran 

BUMN . Alhasil, PT Pos tidak 

dapat menagih atas penugasan 

yang mengakibatkan kekurangan 

pembayaran APBN. Selain itu, 

PT Pos tidak memperoleh margin 

yang diharapkan untuk menjaga 

kelangsungan usahanya. Oleh 

karena itu, dari studi kasus di atas, 

perlu mengkaji ulang penugasan 

LPU kepada PT Pos yang selama ini 

menggunakan dengan mekanisme 

BO. Skema lain seperti PSO atau 

Subsidi bisa menjadi opsi yang 

rasional agar penugasan LPU 

tetap berlangsung dengan tetap 

mempertimbangkan kondisi 

keuangan penyelenggara LPU 

tersebut. 

Badan Usaha Perkiraan paket sampai (hari) Tarif

XXX 5 hari 175.000

YYY 7 hari 108.000

PT Pos Indonesia 7-8 hari 32.800

Tabel 2 Tarif Perbandingan Pengiriman Paket PT XXX, PT YYY dan PT Pos

Sumber: PT Pos, situs kurir, diolah, 2020.
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National Designated Authority 
dan Operasionalisasi the Green 
Climate Fund di Indonesia

Dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris pada 

tahun 2015, Indonesia 

telah menyatakan 

komitmen untuk mengurangi 

dampak perubahan iklim melalui 

Nationally Determined Contribution 

(NDC) yang menargetkan 

penurunan emisi nasional sebesar 

29% hingga 2030 dengan upaya 

sendiri atau 41% dengan bantuan 

internasional. Dalam rangka 

menindaklanjuti komitmen ini, 

Indonesia menggalang kolaborasi 

antar pihak di tingkat nasional 

untuk bersinergi melakukan upaya-

upaya mitigasi (mengurangi emisi 

gas rumah kaca) dan adaptasi 

(meningkatkan ketahanan nasional) 

perubahan iklim.

Sudah barang tentu, aksi 

pengurangan emisi secara 

signifikan dan upaya adaptasi 

membutuhkan pendanaan 

yang tidak sedikit. Berdasarkan 

Laporan Dua Tahunan (Biennual 

Update Report/ BUR) Indonesia 

ke Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) 

pada 2018, kebutuhan pendanaan 

perubahan iklim Indonesia untuk 

memenuhi komitmen NDC pada 

2018-2030 mencapai 247 miliar 

dolar AS. 

oleh: Tim Sekretariat NDA GCF Indonesia
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Sebagai langkah awal, pemerintah 

perlu memetakan dukungan 

APBN terhadap kegiatan yang 

terkait dengan upaya mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim. 

Kementerian Keuangan pada 

tahun 2016 telah mengembangkan 

Climate Budget Tagging (CBT), yaitu 

mekanisme penandaan anggaran 

(APBN) untuk aksi mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim. 

Mekanisme penandaan tersebut 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

dan memantau perkembangan 

anggaran mitigasi dan adaptasi 

yang bersumber dari APBN 

dan dikelola oleh enam K/L 

pelaksana mandat RAN GRK dan 

delapan K/L pelaksana mandat 

RAN API. Penandaan anggaran 

dilakukan terhadap Rencana 

Kerja Kementerian/Lembaga 

(Renja K/L) dengan menggunakan 

sistem Kolaborasi Perencanaan 

dan Informasi Kinerja Anggaran 

(KRISNA). Selain itu, penandaan 

anggaran juga membantu 

kementerian dan lembaga 

pemerintah dalam merencanakan 

kegiatan yang lebih mendukung 

upaya penurunan emisi, 

sekaligus mengarusutamakan 

isu perubahan iklim dalam 

pembangunan nasional sehingga 

terwujud konsolidasi dukungan 

anggaran dari berbagai pemangku 

kepentingan di pemerintahan. 

Pada APBNP 2016, anggaran yang 

ditandai terkait perubahan iklim 

adalah sebesar Rp 72,4 triliun. 

Di APBNP 2017, nilai anggaran 

yang ditandai naik menjadi Rp95,6 

triliun dan pada APBN 2018 

menjadi Rp109,7 triliun.

Porsi anggaran yang mendukung 

upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim terhadap total 

APBN memang mengalami 

kenaikan dari 3,5% pada 2016 

menjadi 5,4% pada 2018. Namun, 

peningkatan tersebut masih belum 

dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan untuk mencapai 

komitmen NDC sehingga sumber-

sumber pendanaan lainnya 

sangat dibutuhkan. Kekurangan 

pendanaan dari sektor publik 

(APBN) tersebut perlu disiasati 

dengan memanfaatkan pendanaan 

dari sektor swasta dan sumber-

sumber inovatif lainnya, seperti 

hibah atau pendanaan multilateral. 

Green Climate Fund (GCF) 

merupakan salah satu inovasi 

pendanaan dari sumber multilateral 

untuk mencapai target NDC.

Peluang Pendanaan GCF

Dunia internasional sudah 

menunjukkan berbagai upaya dan 

komitmen terkait penanggulangan 

perubahan iklim, salah satunya 

adalah pembentukan GCF 

sebagai mekanisme pendanaan 

UNFCCC. Lembaga pendanaan 

ini secara khusus dirancang 

untuk memberikan dukungan 

pendanaan bagi berbagai proyek, 

program, kebijakan, serta kegiatan 

di negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia, untuk beralih 

ke pembangunan rendah emisi 

dan memiliki ketahanan terhadap 

perubahan iklim.

Dengan mengedepankan prinsip 

kepemilikan nasional (country 

ownership), GCF mendorong 

pemerintah dan seluruh pemangku 

kepentingan nasional untuk 

meningkatkan kontribusinya 

melalui berbagai program dan 

proyek yang dapat mendukung 

pemenuhan target nasional terkait 

perubahan iklim. GCF memiliki 

posisi strategis sebagai salah 

satu penyedia dana pelengkap 

untuk memperbesar dampak 

dan mencapai lebih banyak 

penerima manfaat dari suatu 

kegiatan atau proyek. Dengan 

mempertimbangkan perbedaan 

kondisi dan kapasitas para 

pemangku kepentingan, GCF 

memberikan pendanaan yang 

fleksibel baik dalam jenis instrumen 

maupun jumlah yang dapat diakses. 

Peran BKF Sebagai NDA GCF di 
Indonesia

Kementerian Keuangan, 

berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan (Kepmenkeu) No. 756/

KMK.010/2017, telah menunjuk 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

sebagai National Designated 

Authority (NDA) yang menjalankan 

implementasi pendanaan GCF di 

Indonesia. Dalam hal ini, BKF 

menjadi penghubung utama (focal 

point) antara berbagai pemangku 

kepentingan di Indonesia dan 

GCF. Berbekal pengalaman dalam 

menangani berbagai pembiayaan 

internasional, BKF diharapkan 

berperan memastikan keselarasan 

perencanaan dan implementasi GCF 

dengan prioritas nasional.    

BKF selaku NDA GCF  Indonesia 

memiliki beberapa tugas utama, di 

antaranya yaitu menyusun program 

nasional (country programme 

document/CPD) untuk Indonesia, 

menerbitkan no objection letter 

(NOL) terhadap proposal proyek 

yang sesuai dengan CPD, dan 

memberikan rekomendasi atau 

menominasikan entitas nasional 

untuk mendapatkan akreditasi dari 

GCF. Dalam menjalankan perannya, 

BKF didukung oleh Global Green 

Growth Institute (GGGI) sebagai 

mitra pelaksana BKF dalam 

kerangka Readiness and Preparatory 
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Support Program (RPSP) GCF di 

Indonesia.

Melalui pendekatan berbasis 

negara (country-driven approach), 

GCF mendorong tiap-tiap negara 

berkembang menyusun CPD 

sebagai panduan nasional untuk 

memastikan bahwa dana GCF yang 

disalurkan ke berbagai proyek 

sesuai dengan prioritas nasional 

suatu negara. BKF menyusun 

CPD Indonesia melalui koordinasi 

dengan berbagai pemangku 

kepentingan terkait, antara lain 

Badan Perencana Pembangunan 

Nasional (Bappenas), Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), Entitas Terakreditasi 

(Accredited Entity/AE), Entitas 

Terakreditasi Nasional (Direct 

Access Entity/DAE), pihak swasta 

dan nirlaba. CPD memuat area 

tematik Indonesia untuk mitigasi 

perubahan iklim yang meliputi 

sektor energi, proses industri dan 

penggunaan produk; agrikultur, 

bentang lahan, serta perubahan 

lahan dan kehutanan (termasuk 

kebakaran gambut). Sedangkan, 

area tematik untuk adaptasi 

perubahan iklim mencakup 

masalah sampah, manajemen 

laut dan perubahan iklim, dan 

mata pencaharian penduduk dan 

masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya 

sebagai NDA, BKF telah 

mengeluarkan NOL untuk sejumlah 

proyek di Indonesia. Hingga tahun 

2019, GCF sudah menyetujui 

pendanaan untuk tiga proyek, 

yaitu: fasilitas persiapan proyek 

pengembangan Bus Rapid Transit 

(BRT) berkelanjutan di Semarang 

oleh PT Sarana Multi Infrastruktur 

(Persero), proyek mitigasi risiko 

pengembangan sumber daya panas 

bumi (Indonesia Geothermal Resource 

Risk Mitigation/GREM) oleh World Bank, dan proyek 

pengembangan energi terbarukan di kawasan yang 

mengalami defisit oleh Climate Investor One (CIO). 

Proyek BRT Semarang diharapkan dapat menciptakan 

lebih dari 2.000 lapangan kerja serta mendorong 

masyarakat menggunakan transportasi umum 

sehingga diproyeksikan mampu menurunkan emisi 

setara 122.530 ton emisi CO
2
 per tahun. Persiapan 

Grafik  1 Total Investasi Proyek GREM

proyek BRT Semarang ini diperkirakan membutuhkan 

investasi sebesar 1,25 juta dolar AS, termasuk788.000 

dolar AS dari GCF. 

Sementara itu, Proyek GREM bertujuan membantu 

pengembang energi panas bumi dalam memitigasi 

risiko pembiayaan untuk eksplorasi panas bumi. 

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan listrik 

nasional, proyek ini juga dapat mencegah pelepasan 

emisi sebesar 102,2 juta ton CO
2
eq dalam jangka 

waktu 10 tahun. Pendanaan proyek ini bersumber 

dari International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD) sebesar 225 juta dolar AS,PT SMI 

25 juta dolar AS, sektor swasta 60 juta dolar AS, dan 

GCF sebesar 100 juta dolar AS.

BKF Mendorong Sinergi Antar pemangku 
Kepentingan   
Pemanfaatan pendanaan perubahan iklim dari berbagai 

sumber perlu diperkuat dengan kerjasama dan sinergi 

berbagai pemangku kepentingan. Untuk mendorong 

partisipasi dan sinergi antar pihak, BKF sebagai NDA 

GCF secara terus-menerus menyosialisasikan peluang 

pendanaan GCF baik di tingkat nasional maupun 

daerah. Pada 30 Januari 2019, BKF menggelar Forum 

Multi pihak tingkat Nasional yang mengundang para 
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pemangku kepentingan terkait perubahan iklim untuk 

mendiskusikan implementasi pendanaan GCF di 

Indonesia.

Selain itu, BKF juga telah melakukan beberapa 

kali kunjungan ke daerah untuk menyebarluaskan 

informasi mengenai GCF. Sejak tahun 2018, BKF 

telah menyelenggarakan kegiatan lokakarya potensi 

pendanaan GCF di Samarinda, Surabaya, dan 

Manokwari. Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan 

peluang pendanaan GCF serta mengidentifikasi 

kebutuhan aktual di tingkat kota/kabupaten 

berdasarkan masukan para pemangku kepentingan 

lokal dan mendorong potensi kolaborasi dan sinergi di 

antara mereka.

Selain secara aktif menyelenggarakan forum dengan 

para pemangku kepentingan, BKF juga mengajak para 

pemangku kepentingan untuk mengajukan ide proyek 

terkait perubahan iklim dan berpeluang mendapatkan 

pendanaan GCF melalui kegiatan Call for Project 

Concept Note (PCN). Saat artikel ini ditulis, sudah 

lebih dari 165 PCN yang diterima oleh NDA GCF yang 

berasal dari lembaga dari elemen pemerintah, swasta 

maupun nirlaba.

Sesuai perannya sebagai NDA GCF di Indonesia, BKF 

akan terus berupaya melakukan sosialisasi peluang 

pendanaan perubahan iklim kepada para pemangku 

kepentingan. Sinergi antar pihak dan kontribusi nyata 

untuk mencapai target nasional dalam penanggulangan 

perubahan iklim akan terus ditingkatkan. 

Green Climate Fund (GCF) diharapkan akan mampu 

menjembatani gap antara kebutuhan pendanaan 

untuk perubahan iklim dan alokasi pendanaan 

yang dilakukan oleh pemerintah sehingga target 

NDC berupa pengurangan emisi 29% atau 41% 

dengan dukungan pihak internasional akan tercapai. 

Pencapaian target NDC ini dipandang penting untuk 

kontribusi Indonesia terhadap penanggulangan krisis 

iklim dunia.

Sumber:  Sekretariat NDA

Gambar 1. Kegiatan GCF
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Ketidakpastian global 

masih menghantui 

perekonomian Indonesia 

pada 2019. Beragam 

peristiwa baik politik maupun 

ekonomi di dunia sepanjang tahun 

lalu, secara langsung atau melalui 

spill-over effect juga memengaruhi 

situasi dan kondisi domestik 

Indonesia. Eskalasi tantangan global 

ke depan dapat dipastikan akan 

terus berlangsung. Kekhawatiran 

itu muncul mengingat adanya 

peningkatan rivalitas antar-negara 

serta berkembangnya paham 

proteksionisme dan populisme di 

dunia. Dinamika internasional 

yang terjadi membuat pemerintah 

Indonesia harus bekerja ekstra 

keras untuk memitigasi dampak 

volatilitas eksternal. Alhasil, fokus 

pemerintahan Presiden Joko 

Widodo dalam meningkatkan kerja 

sama luar negeri sebagai bagian 

dari upaya penguatan kapasitas 

dalam negeri, harus lebih agresif. 

Mengawali tahun anggaran 2020, 

Presiden Joko Widodo secara 

khusus memberikan arahan 

kepada para duta besar dan kepala 

perwakilan RI yang bertugas 

di seluruh negara sahabat pada 

Rapat Kerja dua tahunan di 

Kementerian Luar Negeri. Presiden 

menegaskan bahwa arah kebijakan 

luar negeri adalah penguatan 

diplomasi ekonomi dengan tujuan 

utama mendorong pertumbuhan 

ekonomi sehingga bermuara pada 

PR Bersama:  
Penguatan  
Diplomasi Ekonomi

  ___________________________________________________________________________
*) Analis Kebijakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

meningkatnya kesejahteraan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Arahan awal tahun 

Presiden tersebut bukan hal yang 

baru. Namun, seluruh jajaran 

pemerintahan perlu meresapi 

mengapa dalam rentang waktu 

100 hari pertama di periode 

kedua pemerintahannya, Presiden 

kembali mengutarakan pentingnya 

memperkuat diplomasi Indonesia 

dengan negara-negara mitra. 

Tak dapat dipungkiri bahwa cita-

cita Indonesia memakmurkan 

seluruh warga bangsa dengan 

pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan berkesinambungan 

memerlukan dukungan dari 

suatu sistem dan lingkungan 

global yang stabil serta membuka 

peluang bagi kemajuan itu sendiri. 

Berbagai persaingan dan proksi 

yang menimbulkan gesekan 

bahkan konflik antar-negara, 

membuat stabilitas dunia menjadi 

jauh panggang dari api. Dalam 

hal ini, sudah saatnya Indonesia 

mengambil langkah memberikan 

kontribusi yang lebih nyata bagi 

oleh: Deasi Widya

FISKAL INTERNASIONAL
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perdamaian dan stabilitas dunia. 

Indonesia memiliki potensi menjadi 

bagian dari upaya meningkatkan 

global collaboration yang saling 

menguntungkan.

Prioritas utama kebijakan luar 

negeri untuk memperkuat diplomasi 

ekonomi sebenarnya sudah menjadi 

program yang tercantum dalam visi 

misi administrasi pemerintahan 

Presiden Jokowi sejak periode 

pertama. Lalu apa yang membuat 

diplomasi luar negeri Indonesia 

tampak masih belum memberikan 

manfaat yang optimal paling 

tidak bagi pertumbuhan ekonomi 

dalam negeri? Padahal, di bawah 

kepemimpinan Ibu Retno Marsudi, 

yang dua kali dipilih mengisi 

kabinet dalam dua periode 

pemerintahan, kinerja Kementerian 

Luar Negeri dinilai masyarakat 

termasuk dalam jajaran instansi 

pemerintah terbaik, sebagaimana 

hasil jajak pendapat teranyar 

dari News Research Center (NRC) 

Media Grup pada awal tahun 2020. 

Perhatian khusus atas penguatan 

diplomasi ekonomi juga sudah 

termasuk dalam arah kebijakan 

yang tercantum pada Rencana 

Strategis Kementerian Luar Negeri 

tahun 2015-2019.   

Merencanakan suatu kebijakan, 

dalam hal ini kerja sama luar 

negeri, tak lebih penting dari 

mengevaluasi pelaksanaan dan 

efektivitas kerja sama itu sendiri. 

Rencana dan arahnya sudah ada. 

Namun, apakah kebijakan yang 

diambil dan proses yang dilakukan 

sejalan dengan harapan untuk 

mendapat manfaat optimal dari 

pelaksanaan kebijakan tersebut? 

Sebelum sampai pada tahapan 

evaluasi, perlu ditegaskan kembali 

bahwa penguatan diplomasi 

ekonomi tentu tidak terpisahkan 

dari komponen utamanya yaitu 

peningkatan aktivitas perdagangan 

dan investasi. Keduanya memiliki 

peran krusial dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dalam 

negeri sebagai tujuan utama 

pelaksanaan diplomasi. Sehingga, 

evaluasi atas pelaksanaan 

diplomasi ekonomi selama ini 

dapat diukur dari setiap tahapan, 

dimulai dari menentukan agenda 

nasional, memastikan sasaran 

kerja, menentukan prioritas dan 

kemudian menyusun strategi.

Agenda nasional penguatan 

diplomasi ekonomi difokuskan pada 

upaya pemerintah dalam menarik 

investasi sebanyak mungkin dari 

negara mana pun dan mendorong 

peningkatan aktivitas ekspor. 

Sasaran kerja sejauh ini telah 

dilakukan oleh para diplomat 

dan perwakilan Indonesia di luar 

negeri. Penyusunan strategi yang 

menjadi favorit instansi pemerintah 

sebelum melaksanakan program 

kerjanya, pun sudah dilakukan oleh 

Kementerian Luar Negeri. 

Di samping itu, hal yang tak 

kalah penting dari suatu proses 

perencanaan suatu kebijakan 

adalah menentukan prioritas. 

Secara umum, prioritas 

dalam pelaksanaan diplomasi 

ekonomi, khususnya pada 

sektor perdagangan, ditentukan 

pemerintah dengan membagi 

kelompok mitra dagang menjadi 

pasar tradisional dan pasar non-

tradisional. 

Klasifikasi tersebut, merujuk 

analisis Market Potential Index 

(MPI) yang dilakukan Kementerian 

Perdagangan, dibagi berdasar 

tujuan ekspor Indonesia selama 

ini. Pasar tradisional dalam 

hal ini  disebutkan merupakan 

negara-negara tujuan ekspor 

utama Indonesia yang konsisten 

menduduki peringkat 5 besar 

selama kurun waktu 40 tahun. 

Sementara kategori pasar non-

tradisional adalah di luar kelima 

negara dimaksud dan negara 

lain yang memiliki potensi 

pengembangan tujuan ekspor 

Indonesia. 

Namun demikian, terdapat 

pendapat lain juga yang 

menyatakan bahwa klasifikasi 

kelompok mitra dagang dibagi 

berdasar menjadi pasar tradisional 

merupakan negara-negara maju 

yang menjadi tujuan ekspor, dan 

pasar berkembang serta pasar 

baru seperti negara-negara di 

kawasan Afrika, yang termasuk 

dalam kelompok pasar non-

tradisional. Selain itu, dikenal pula 

penyebutan untapped market untuk 

negara-negara yang belum digarap 

sebagai tujuan ekspor utama, yang 

berpotensi untuk pengembangan 

ekspor. 

Beberapa perbedaan penyebutan 

istilah untuk klasifikasi negara 

tersebut, menunjukkan kelemahan 

pemerintah dalam menentukan 

sasaran dan prioritas dalam 

membangun diplomasi ekonomi. 

Padahal, klasifikasi dan penentuan 

prioritas atas negara-negara 

mitra yang terdokumentasi secara 

resmi dapat menjadi acuan dalam 

melaksanakan diplomasi ekonomi 

secara optimal. Prioritas merupakan 

poin utama dalam pertimbangan 

penyusunan program dan sasaran 

kerja. Prioritas digunakan dalan 

menentukan negara mana 

dan langkah apa yang harus 

diutamakan. Prioritas juga menjadi 

petunjuk untuk menitikberatkan 



 EDISI  #1/2020

41

FISKAL INTERNASIONAL

fokus serta agenda kebijakan 

mengingat keterbatasan sumber 

daya dan sumber dana. Di sisi 

lain, efektivitas pengambilan 

kebijakan dalam pelaksanaan 

diplomasi ekonomi dapat 

dikatakan tergantung penentuan 

prioritas negara yang hendak 

disasar sebagai mitra utama. 

Oleh karena itu, sebelum 

berharap diplomasi ekonomi dapat 

diperkuat, sasaran serta prioritas 

kerjanya harus ditentukan dengan 

jelas dan disepakati dengan 

kesadaran bersama sehingga 

dimaknai sama oleh seluruh 

pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, menjadi 

penting untuk dipahami bahwa 

kerja dalam penguatan diplomasi 

ekonomi bukan hanya tugas dari 

Kementerian Luar Negeri semata. 

Para diplomat memang merupakan 

ujung tombak perjuangan 

diplomasi ekonomi. Namun, semua 

pemangku kepentingan memiliki 

porsi dan peran penting masing-

masing dalam keberhasilan 

diplomasi ekonomi yang secara 

khusus menjadi fokus dan arahan 

Presiden Jokowi. Kolaborasi dan 

kerja sama yang erat antar-

pemangku kepentingan lintas 

instansi menjadi kunci dalam 

mencapai tujuan dalam penguatan 

diplomasi ekonomi. 

Kementerian Keuangan dalam 

kaitan ini, juga berkontribusi 

aktif dalam kerja sama di bidang 

ekonomi dan keuangan dengan 

negara-negara mitra. Peran 

Kementerian Keuangan cukup 

krusial dalam penguatan diplomasi 

ekonomi yang berfokus pada 

peningkatan investasi untuk 

mendukung pembangunan 

yang berkelanjutan, termasuk 

di dalamnya pembangunan 

infrastruktur, pengembangan 

sumber daya manusia serta 

penguatan industri hilir. 

Keterlibatan Kementerian 

Keuangan secara nyata terlihat 

dalam proses perundingan di 

setiap perjanjian perdagangan 

dan investasi baik secara bilateral 

maupun multilateral. Kementerian 

Keuangan juga berperan penting 

untuk menentukan kebijakan 

fiskal dalam aktivitas perdagangan 

internasional, khususnya untuk 

mendorong peningkatan ekspor, 

serta menciptakan iklim investasi 

yang stabil dan berkesinambungan.

Pada 2020, terdapat sejumlah 

negosiasi yang melibatkan 

Kementerian Keuangan yang 

menjadi prioritas pemerintah, 

antara lain: ratifikasi Indonesia-

EFTA Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (CEPA) 

dan Indonesia-Australia CEPA, 

penandatanganan Regional 

Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP), serta 

intensifikasi perundingan 

Preferensial dan Free Trade 

Agreement, dengan negara-negara 

di kawasan Afrika, Asia Tengah 

dan Selatan maupun Pasifik. 

Tidak kalah pentingnya, upaya 

mendorong dan mengawal 

implementasi perjanjian ekonomi 

dengan negara mitra yang telah 

ditandatangani sebelumnya juga 

melibatkan jajaran Kementerian 

Keuangan.

Selain berpedoman pada kebijakan 

yang ditetapkan Kementerian 

Luar Negeri, mengingat peran 

pentingnya dalam pelaksanaan 

kebijakan luar negeri, Kementerian 

Keuangan juga perlu memiliki 

acuan internal bagi organisasinya. 

Panduan pelaksanaan kerja sama 

internasional dimaksud hendaknya 

disusun berdasarkan kepada 

elemen-elemen kebijakan fiskal dan 

keuangan negara. 

Untuk itu, sebagai organisasi yang 

memiliki tanggung jawab besar 

selain dalam pengelolaan keuangan 

negara dan formulasi kebijakan 

fiskal, Kementerian Keuangan 

perlu terlebih dahulu memperkuat 

kapasitas institusi maupun individu 

pegawainya dalam konteks 

diplomasi ekonomi dan keuangan 

agar dapat secara efektif membantu 

memperkuat selama ini juga 

dijalankan. Jika sudah memiliki 

pemahaman dan pengetahuan 

yang mumpuni, layaknya para 

diplomat, Kementerian Keuangan 

dapat menyumbangkan segenap 

pemikiran dan kemampuan 

institusinya sebagai pendukung 

utama yang siap berkolaborasi 

dengan Kementerian Luar Negeri, 

sang aktor kunci penguatan 

diplomasi ekonomi. 

Kolaborasi antar lembaga dan 

dukungan para pemangku 

kepentingan menjadi bagian 

penting tak terpisahkan dari upaya 

penguatan diplomasi ekonomi 

yang menjadi fokus pemerintah 

saat ini. Kementerian Luar Negeri 

akan semakin kuat dan percaya 

diri dalam menjalankan diplomasi 

ekonomi yang sistematis, terarah 

dan berorientasi pada hasil. 

Harapan tersebut akan lebih 

mudah dicapai apabila seluruh 

pemangku kepentingan saling 

membantu dan bekerja sama. Tanpa 

diminta, Kementerian Keuangan 

yang tidak diragukan loyalitas dan 

kemampuannya, akan secara aktif 

berkontribusi dalam menyelesaikan 

PR bersama, penguatan diplomasi 

ekonomi Indonesia. 
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Lawan Upaya 
Penghindaran Pajak, 
Indonesia Ratifikasi 
Multilateral Instrument on 
Tax Treaty

22
 Ja

nu
ar

i 2
02

0
7 

Fe
br

ua
ri 

20
20

Sebagai anggota G20, Pemerintah Indonesia 

memberikan sinyal positif kepada dunia 

internasional terkait komitmen untuk 

mewujudkan tax fairness dan melawan 

upaya penghindaran dan pengelakan pajak melalui 

keikutsertaannya dalam Multilateral Instrument 
on Tax Treaty (MLI). MLI adalah suatu mekanisme 

internasional yang bertujuan untuk memodifikasi 

ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak 

Berganda (P3B) secara serentak, sinkron dan efisien 

tanpa harus melalui proses negosiasi bilateral yang 

umumnya memerlukan alokasi tenaga serta waktu 

yang panjang.

“Saat ini ada 135 negara yang tergabung dalam BEPS 

Inclusive Framework. Dari 135 negara tersebut, 93 

negara telah menandatangani MLI dan 39 negara 

telah melakukan ratifikasi. Sampai saat ini, di ASEAN 

baru ada tiga negara yang sudah meratifikasi MLI, 

yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi, 

Indonesia sudah lebih siap dibandingkan negara 

ASEAN lainnya,” ungkap Melani, analis Kebiijakan 

pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara yang aktif 

dalam pembahasan dan penentuan posisi Indonesia 

terkait MLI.

Kementerian Keuangan dan 
Australian Treasury Kembali 
Adakan Dialog Kebijakan 
Ekonomi

Mengenai peningkatan kualitas belanja 

(quality spending) untuk SDM, kedua 

belah pihak membahas tentang 

bagaimana upaya mengembangkan 

dan menerapkan strategi belanja yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas SDM. Sebagaimana disajikan 

dalam sesi kedua dialog, reformasi belanja anggaran 

adalah salah satu strategi dalam meningkatkan SDM 

dengan cara menggeser belanja konsumtif menjadi 

belanja produktif untuk pendidikan, kesehatan, 

dan jaminan sosial. Dialog memberikan banyak 

masukan bagi delegasi Kementerian Keuangan, 

khususnya bagaimana mendorong sektor swasta untuk 

berinvestasi dalam pengembangan SDM.

Delegasi Kementerian Keuangan juga belajar dari 

Australia tentang bagaimana menyusun laporan lintas 

generasi (intergenerational report) untuk menyiapkan 

rencana jangka panjang yang selaras dengan tantangan 

dan peluang demografis suatu negara. Dalam kaitan 

ini, kedua belah pihak sepakat bahwa mengidentifikasi 

pemangku kepentingan yang relevan adalah bagian 

terpenting dalam mengembangkan intergenerational 

report karena mencakup proyeksi kompleks yang 

membutuhkan partisipasi yang kuat dari berbagai 

pihak.
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Nekat Pergi ke 
Amerika Demi 
Cita-Cita
Teks : Bagus Rosyid *

Jaya Setiawan Gulo

Wajah pemuda 

kelahiran Medan 

itu menghiasi 

layar televisi 

akhir tahun 2019 lalu. Namanya 

keluar sebagai pemenang Malam 

Penghargaan ASN Inspiratif 2019 

Kementerian PANRB yang disiarkan 

langsung TVRI secara nasional. 

Kementerian Keuangan sebagai 

asal instansi pemuda itu tentu 

sangat bangga sebab salah satu 

pegawainya menjadi pegawai negeri 

terbaik nasional. Tidak hanya itu 

saja, dia diundang ke ruang kerja 

Menteri Keuangan secara khusus 

keesokan harinya. Dia adalah 

Jaya Setiawan Gulo, Pegawai Biro 

Komunikasi dan Layanan Informasi 

Sekretariat Jenderal.

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Pencapaian pemuda kelahiran 

Pematang Siantar itu diperoleh 

dengan peluh pengorbanan 

yang tak mudah dan indah. Tak 

semewah feed Instagram yang 

membuat follower-nya berdecak 

kagum. Banyak peristiwa yang 

membuat mental dan karakternya 

kuat seperti baja dalam mengarungi 

perjalanan hidup.

“Saat SMA, saya hampir putus 

sekolah karena tidak punya biaya 

untuk melanjutkan pendidikan. Ibu 

saya di kampung memberi kabar 

kalau kondisi ekonomi keluarga 

kami sedang tak bagus. Bisnis ayah 

saya bangkrut”, kenangnya.

Beruntung anak pertama dari 

tiga bersaudara itu akhirnya 

bangkit dari keterpurukan dengan 

berpikir optimis. Ketika teman-

teman seangkatannya diterima di 

universitas ternama di seluruh 

Indonesia, dia harus mengubur 

mimpi yang sudah diidamkannya 

sejak kecil. Hal yang paling realistis 

saat itu, dia harus cepat bekerja 

untuk membantu adik-adiknya 

bersekolah.

Gulo, nama sapaannya, diterima 

di Program Diploma 1 Sekolah 

Tinggi Akuntansi Negara di Medan. 

Setelah setahun menempuh 

pendidikan, dia mendapatkan 

ikatan dinas untuk bekerja di 

Kantor Bea Cukai Kualanamu.

Proyek Sosial yang Lahir dari 
Peristiwa Masa Kecilnya

Bekerja di front office kantor bea 

cukai membuat ia punya segudang 

pengalaman dan kenalan. Latar 

belakangnya yang pernah kesulitan 

biaya pendidikan, menggerakkan 

nalurinya untuk mendirikan sebuah 

proyek sosial di sekolah-sekolah 

dasar Mandailang Natal. 

Di kawasan yang masih tergolong 

miskin itu dia dan teman-

temannya berbagi alat-alat sekolah 

ke para siswa SD. Lengkap dengan 

tas sekolah yang berlogo Bea Cukai 

sehingga membuat anak-anak di 

sana merasa senang dan dianggap 

keberadaannya oleh instansi 

pemerintah.   

Sumber dana didapatkan Gulo dari 

para relawan dan donasi teman-

teman di kantornya. Banyak juga 

dari kalangan masyarakat yang 

menitipkan rejeki kepadanya agar 

dibelikan peralatan sekolah untuk 

disumbangkan. Beberapa teman 

seangkatannya saat kuliah juga 

membantu program school project 

ini.

Aktivitas di bidang sosial itu yang 

pada akhirnya melambungkan 

namanya di pentas nasional. Cita-

citanya di masa kecil ingin menjadi 

seseorang yang mengharukan 

nama Indonesia di kancah nasional 

dan internasional, terinspirasi jejak 

pahlawan nasional H. Adam Malik 

yang terlebih dahulu namanya 

diabadikan sebagai nama Lapangan 

Terbesar di Pematang Siantar. 

Jalan Terjal ke Paman Sam

Keinginan Gulo untuk berkreasi 

dan bermanfaat bagi banyak orang 

sangat menggelora sehingga dia 

mencoba memanfaatkan media 

sosialnya untuk kegiatan yang 

positif. Terlebih dari kegiatannya 

itu pula membuat citra bea cukai 

semakin baik.

Tahun 2015, Gulo tak sengaja 

melihat foto teman yang ikut 

kursus di Community College 

Iniciative di Amerika Serikat 

dengan beasiswa penuh. Tertarik 

untuk mencoba, Gulo akhirnya 

mengikuti rangkaian tes yang 

disediakan panitia dan lulus.  

“Saya lulus dalam tes dan 

seharusnya berangkat ke Amerika 

Serikat. Sayangnya pangkat dan 

jabatan saya belum memungkinkan 

untuk berangkat dan pimpinan 

di Kementerian Keuangan tidak 

menerbitkan izin karena tidak 

ingin melanggar aturan”, ungkap 

pria yang hobi mengunyah buah 

naga ini.

Kenyataan itu membuat Gulo 

merasa shock dan patah semangat. 

Padahal kesempatan itu merupakan 

sesuatu hal yang diidam-

idamkannya sedari kecil. Untuk 

mengambil keputusan besar, dia 

merenung dan memantapkan niat. 

Gulo ingin cuti di luar tanggungan 

negara.

“Ibu saya menentang habis-

habisan rencana ini. Sebagai 

sesama pegawai negeri, ibu tahu 

konsekwensi dari cuti yang bakal 

tidak digaji negara sepeser pun 

itu. Pun dengan kelanjutan karir 

saya kelak juga bakal tidak jelas”, 

lanjutnya.

Namun putra dari Dalinaso Gulo 

dan Arianti Siregar ini nekat 

berangkat ke negerinya Donald 

Trump tanpa berbekal surat 

tugas dari kantor. Dengan hanya 

mengantongi cuti berisiko itulah 

dia akhirnya terbang ke Amerika 

Serikat.

“Untuk menebus kekecewaan ibu 

kenapa saya ambil keputusan 

ini, saya kerja keras di Amerika. 

Saya tidak ingin hanya duduk di 

kursi saja ikut pelatihan. Saya 

aktif jadi relawan kampus untuk 

memperkenalkan budaya Indonesia 

di Negara Paman Sam. Dari sana 

saya mendapatkan sertifikat dari 

Pemerintah AS karena berhasil 
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mencapai 150 jam dalam 10 bulan 

menjadi relawan dan itu raihan 

terbaik selama pelatihan ini 

berlangsung”, tuturnya.

Penghargaan terbaik Gulo yaitu 

terpilih sebagai relawan Bill and 

Melinda Gate’s Foundation. Prestasi 

itulah yang mengantarkan Gulo ke 

Gedung PBB menjadi satu-satunya 

perwakilan Indonesia United 

Nation Youth Assembly di bidang 

lingkungan bersama 17 orang dari 

Asia Pasifik.

Oleh-oleh dari Amerika

Sepulang dari Amerika, Gulo 

merealisasikan harapannya untuk 

memajukan pendidikan di Sumatera 

Utara. Dia membagikan tas dan 

perlengkapan sekolah kepada 1.100 

siswa di 4 SD yang berbeda di 

Mandailing Natal pada Juli 2017.

“Dulu sewaktu diwawancara 

media Amerika saya bilang 

ingin mengunjungi murid-murid 

di sekolah yang mirip dengan 

SD Gantong Laskar Pelangi”, 

kenangnya.

Menurut pecinta seafood ini, masih 

banyak sekolah-sekolah yang 

kekurangan fasilitas di Sumatera 

Utara. Padahal Sumatera Utara 

merupakan salah satu provinsi 

top di Indonesia. Adapun SD yang 

dikunjunginya hanya gambaran 

sederhana dari banyak sekolah 

yang terpinggirkan kondisi alam 

dan ekonomi keluarga.

“Saya ingin punya gerakan yang 

lebih besar lagi selain dari apa 

yang sudah saya lakukan untuk SD 

terpinggirkan di Mandailing Natal”, 

katanya.

Pesan untuk Milenial

Sebagai anak yang lahir di sebuah 

kampung Tanjung Balai Asahan, 

masa kecil tak jauh beda dengan 

anak-anak Sumatera Utara lainnya. 

Hobinya main kelereng bersama 

teman-teman sekolah jadi hal yang 

paling diingatnya selain jalan-jalan 

memandangi pepohonan hijau yang 

masih asri.

“Dulu saya sering main gundu 

sepulang sekolah. Asyik pokoknya 

apalagi kalau pas menang banyak, 

saya seperti raja kalau pulang ke 

rumah. Hehehe”, guraunya.

Di Kementerian Keuangan, Gulo 

adalah salah satu pegawai milenial 

yang berprestasi. Tak lupa dia 

memberikan tips bagi pegawai lain 

yang ingin mengikuti jejaknya 

agar tidak cepat berpuas diri dan 

berusaha sungguh-sungguh. Meski 

menjadi pegawai negeri merupakan 

profesi mapan, milenial harus 

punya nurani di bidang sosial.

“Kualitas hidup ini tak bergantung 

pada seberapa lama kita hidup, tapi 

seberapa besar impact yang sudah 

kita berikan pada masyarakat”, 

pungkasnya.

Jaya Setiawan Gulo saat  
menerima Penghargaan  
ASN Inspiratif 2019  
Kementerian PANRB
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Dinamika Kebijakan 
Belanja Bantuan Sosial

 Praptono Djunedi *)

  ___________________________________________________________________________
**)Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Apabila ditanya, siapa 

pun akan sepakat kalau 

mereka tidak mau 

hidup dalam kondisi 

miskin. Namun, kita tidak bisa 

menutup mata kalau sebagian dari 

masyarakat hidup dalam kondisi 

seperti itu. Di Indonesia, jumlah 

penduduk miskin mencapai sekitar 

25 juta orang, atau dengan kata 

lain, angka kemiskinan mencapai 

sekitar 9% lebih. Disinilah 

pentingnya peran pemerintah agar 

mereka tetap bisa bertahan hidup 

atau memiliki daya beli. Intervensi 

pemerintah dilakukan antara 

lain melalui suatu program yang 

disebut bantuan sosial. Bagaimana 

cara pemerintah menjalankan 

program tersebut, inilah beberapa 

pandangan yang ditulis dengan 

baik oleh para peneliti Badan 

Kebijajan Fiskal. Mereka menulis 

dari perspektif yang berbeda sesuai 

dengan kompetensinya sehingga 

tersaji knowledge yang cukup kaya 

dan mudah dipahami.

Membahas kebijakan bantuan 

sosial, tentu tidak lepas dari apa 

yang menjadi misi para pendiri 

bangsa yang tercantum dalam 

Konstitusi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

Misi besar founding fathers 

tersebut adalah mencerdaskan 

RESENSI



 EDISI  #1/2020

47

RESENSI

kehidupan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan umum. Agar 

kehidupan bangsa menjadi cerdas, 

maka modal dasar yang diperlukan 

adalah memiliki pendidikan 

yang memadai dan derajat 

kesehatan yang tinggi. Keduanya 

menjadi kunci utama agar 

masyarakat mampu meningkatkan 

produktivitas, inovasi, daya saing 

maupun tingkat pendapatannya. 

Agar kesejahteraan rakyat 

semakin meningkat, pemerintah 

memberikan permodalan 

murah bagi usaha mikro guna 

meningkatkan skala usaha mereka. 

Jadi, dengan cara inilah negara 

memberikan jaminan dan 

perlindungan sosial kepada 

masyarakat miskin. Berbagai 

program yang termasuk dalam 

kategori belanja bantuan sosial 

diantaranya adalah Program 

Indonesia Pintar (PIP), Program 

Keluarga Harapan (PKH), Jaminan 

Kesehatan Nasional, dan lain-

lain. Seiring berjalannya waktu, 

program-program tersebut 

mengalami dinamika, bisa dalam 

bentuk perubahan/pergantian pada 

nama program, tujuan, mekanisme 

penyaluran, dan lain sebagainya. 

Sebagai ilustrasi adalah PIP, 

program ini merupakan kelanjutan 

dan perbaikan dari program 

Bantuan Siswa Miskin. Sedangkan 

PKH, program yang mengalami 

perluasan ruang lingkup dimana 

dana program ini tidak hanya 

untuk kebutuhan pendidikan dan 

kesehatan saja, tetapi juga untuk 

kebutuhan kesejahteraan sosial. 

Dalam konteks di atas, buku 

yang mengusung tema Dinamika 

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial 

dan disusun oleh para peneliti 

Badan Kebijakan Fiskal ini hadir 

dengan gagasan segar. Terlepas 

dari segala keterbatasannya, ada 

beberapa temuan menarik yang 

bisa dielaborasi dalam ruang yang 

terbatas ini. 

Pertama, terkait dengan 

implementasi penyaluran dana PIP, 

ditemukan jumlah anak SD yang 

tidak mencairkan dana PIP sekitar 

1,13 juta pada tahun 2016. Hal ini 

karena realisasi penerima manfaat 

menunjukkan tren menurun, 

sedangkan target penerima manfaat 

menunjukkan tren yang fluktuatif. 

Hasil survei Tim PKAPBN di enam 

provinsi (Kepulauan Riau, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Kalimantan 

Timur, Gorontalo, Maluku Utara, 

dan Bali) juga menyoal validitas 

data penerima manfaat. Kedua, 

analisis sederhana yang mengkritisi 

tahap Graduasi dimana penerima 

manfaat PKH tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai peserta PKH. Ketiga, 

bahasan mengenai sinergi antara 

program Bansos, UMi dan KUR. 

Usulan sinergi tersebut diharapkan 

dapat membantu pemerintah 

dalam membuat rencana alokasi 

Bansos yang semestinya makin 

menurun seiring dengan naiknya 

pertumbuhan ekonomi dan 

turunmya jumlah penduduk miskin. 

Adalah tampak anomali bila angka 

kemiskinan terus menurun, tetapi 

dana bantuan sosial cenderung 

meningkat.

Walaupun buku ini baru mengulas 

sebagian dari program bantuan 

sosial yang ada, tetapi terselip 

harapan bahwa tulisan yang 

ada tersebut cukup memberikan 

gambaran tentang problematika 

yang dihadapi para pengelola 

kebijakan belanja bantuan sosial, 

dan apa saran perbaikan ke 

depannya. Hasil pemikiran dan 

gagasan para peneliti Badan 

Kebijakan Fiskal ini diharapkan 

dapat menambah perbendaharaan 

literatur terkait kebijakan publik. 

Buku ini layak dibaca bagi para 

pemangku kepentingan, dosen, 

peneliti, mahasiswa, dan peminat 

kebijakan publik.

Cover Buku Dinamika  
Kebijakan Belanja  
Bantuan Sosial
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RENUNGAN

MENTAL
Teks: Chintya Pramasanti & Indra Susanto *

KEPITING
Pernahkah anda mendengar 

istilah Crab Mentality atau mental 

kepiting? Crab mentality merujuk 

pada fenomena sekumpulan 

kepiting yang berada dalam 

keranjang. Ketika ada satu kepiting 

yang berusaha untuk keluar dari 

keranjang, maka kepiting-kepiting 

yang lainnya akan berusaha 

untuk menariknya untuk tetap 

berada di dalam keranjang. Crab 

mentality kerap digunakan pada 

situasi di mana jika “saya tidak bisa 

mendapatkannya, maka kamu juga 

tidak boleh mendapatkannya (if I 

cant have it, neither can you)”.

Dengan sifatnya yang seperti 

itu, maka orang yang sedang 

memancing kepiting biasanya 

tidak akan khawatir kepiting 

tangkapannya akan lepas walau 

tidak diikat. Sebab, teman-

temannya akan menariknya turun 

agar tidak bisa meloloskan diri. 

Lain halnya jika kepiting tersebut 

masih sendirian, maka kepiting 

tersebut akan dengan mudah 

naik ke permukaan keranjang dan 

melarikan diri.

Dalam hidup ini, pernahkah kita 

tanpa sadar menjadi kepiting-

kepiting itu? Ketika kita berusaha 

giat untuk meraih mimpi, namun 

lingkungan sekeliling kita justru 

malah membenamkan kita pada 

kenyataan dengan bilang “di sana 

gak enak, enakan di sini!”. Atau 

justru kita yang malah menjadi 

kepiting-kepiting penghambat? Iri 

dengan kesuksesan teman karena 

kita tidak memilikinya, lantas 

berpikir bahwa ia juga tidak 

berhak mendapatkannya.

Sungguh, hidup akan jauh lebih 

berwarna dan bermakna ketika 

kita bisa saling mendukung dan 

menghargai usaha orang-orang di 

sekeliling kita. Alih-alih menjadi 

kepiting, jadilah kunang-kunang 

yang dapat menerangi sekitar 

ketika gelap menghampiri. 

Jadilah orang yang ringan tangan 

untuk membantu ketika kawan 

sedang kesusahan, bersenanglah 

ketika teman mendapatkan 

kebahagiaannya. Niscaya, hidup 

akan menjadi lebih indah  (cp/is)

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai  Kebijakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Busan, Keindahan 
Daerah Pesisir di 
Tenggara Korea Selatan

Teks dan Foto : Witantri Kusrini

Busan merupakan daerah 

dengan jumlah populasi 

terbesar kedua di Korea 

Selatan setelah Seoul. 

Busan merupakan pusat ekonomi, 

budaya, dan pendidikan di wilayah 

tenggara Korea Selatan. Dengan 

posisi Busan yang berada di 

daerah pesisir, Busan memiliki 

pelabuhan yang merupakan 

pelabuhan tersibuk di Korea 

Selatan dan tersibuk ke-9 di dunia. 

Selain itu, di Busan terdapat 

pula sungai terpanjang di Korea 

Selatan, yaitu Sungai Nakdong dan 

pantai terbesar di Korea Selatan, 

yaitu Pantai Haeundae.

Pada tahun 2016 muncul Film 

Train to Busan yang cukup menyita 

perhatian penonton secara global 

dan sedikit banyak membuka mata 

pelancong akan adanya kepingan 

surga di wilayah tenggara Korea 

Selatan. Penikmat film tersebut 

menjadi penasaran dan kemudian 

ingin mengunjungi Busan, seperti 

yang terjadi pada saya. Tepat 

satu tahun lalu, pada musim semi 

bulan April tahun 2019 saya 

berkesempatan mengunjungi Busan dan menjelajahi 

beberapa tempat di sana.

Saya tiba di Korea Selatan melalui Bandara 

Internasional Incheon dan memilih untuk menuju 

Busan dengan naik bus. Kenapa memilih naik bus 

yang memerlukan waktu sekitar 6 jam dari Seoul ke 

Busan? Karena saya ingin lebih mengasah kemampuan 

berbicara dalam Bahasa Korea dengan bertegur sapa 

dan mengajak ngobrol santai warga asli Korea Selatan. 

Di dalam bus yang saya tumpangi tidak terlalu padat 

dan didominasi oleh lansia. Semua orang yang saya 

temui dan saya ajak ngobrol menerima saya dengan 

Stasiun Busan

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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BIFF

saya kemudian melanjutkan perjalanan ke 

Busan International Film Festival (BIFF) yang 

merupakan salah satu pusat keramaian dan 

hiburan di Busan.

Memasuki area BIFF, Anda akan disambut 

gerbang unik dengan tulisan BUSAN 

International Film Festival. Di area BIFF 

selalu ramai pengunjung yang memadati 

jalanan dan toko-toko yang berjajar serta 

penjaja jajanan. Festival film internasional di 

Busan diselenggarakan secara tahunan dan 

festival pertama diselenggarakan pada tanggal 

13 sampai dengan 21 September 1996, yang 

merupakan festival film pertama di Korea 

Selatan.

Keesokan harinya saya memulai perjalanan 

untuk mengunjungi salah satu ikon wisata 

Busan saat musim semi atau musim bunga 

bermekaran, yaitu Yeojwacheon Stream. 

Yeojwacheon merupakan daerah aliran sungai 

kecil yang kini kering dan menjadi tempat 

terbaik di daerah Jinhae untuk melihat cherry 

blossom flower. Setiap bulan April wilayah 

Jinhae dipenuhi dengan cherry blossom 

flower yang bermekaran dan ada pula festival 

khusus yang diadakan di Jinhae, yaitu Jinhae 

Gunhangje Cherry Blossom Festival. Festival 

ini biasanya diselenggarakan selama 10 hari.

Pada sore hari saya sempatkan untuk 

mengunjungi pantai terbesar di Korea Selatan 

yang berada di Busan, yaitu Pantai Haeundae. 

Di tengah perjalanan menuju Pantai 

Haeundae hujan turun dengan intensitas 

cukup lebat sehingga saya harus berteduh 

dahulu sebelum akhirnya memutuskan 

untuk menerjang hujan yang tak kunjung 

berhenti agar tidak pulang terlalu malam 

dari pantai. Di tengah pasir pantai ada 

tulisan “HAEUNDAE” yang cukup besar, yang 

menjadi ikon pantai ini. Di sekitar pantai 

banyak berjajar gedung-gedung tinggi dan 

penginapan berupa hotel maupun guesthouse. 

Bagi pelancong yang ingin menikmati 

pemandangan pantai dari penginapan dapat 

memilih salah satu penginapan di sekitar 

Pantai Haeundae ini.

ramah. Waktu di dalam bus selain saya 

habiskan untuk tidur, tidak lupa untuk 

menikmati keindahan sepanjang jalan 

hingga ke Busan. Bus berhenti satu kali di 

rest area sebelum akhirnya kami sampai di 

tujuan, yaitu Terminal Busan.

Dari Terminal Busan, saya perlu berganti 

moda transportasi menggunakan subway 

untuk sampai ke Stasiun Busan, karena 

tempat saya menginap berada di dekat 

Stasiun Busan, yaitu Kimchee Busan Station 

Guesthouse. Saya hanya perlu berjalan kaki 

sekitar 5 menit dari Stasiun Busan untuk 

sampai penginapan.

Setelah melepas lelah sejenak, saya 

beranjak keluar dari penginapan untuk 

berjalan-jalan di sekitar penginapan. Di 

dekat penginapan terdapat china town dan 

beberapa penjual makanan khas Korea 

Selatan seperti tteokpokki (kue beras), eomuk 

dan oden (fish cake), gimbab (sushi korea), 

dan masih banyak lagi. Puas menyusuri 

china town dan membeli beberapa kudapan, 
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Setelah beberapa hari berada di Busan, tibalah 

saatnya saya kembali ke Seoul untuk bertemu dengan 

kawan melancong yang telah siap menjelajahi Seoul 

bersama-sama. Moda transportasi yang saya pilih 

kali ini adalah KTX, karena saya ingin merasakan 

naik kereta seperti dalam Film Train to Busan namun 

bukan jurusan Seoul-Busan melainkan Busan-Seoul. 

Pemesanan tiket KTX dapat dilakukan melalui situs 

resmi di www.letskorail.com atau dapat pula dibeli 

langsung pada loket penjualan tiket khusus di Stasiun 

Busan. Jika Anda hendak melakukan perjalanan 

dengan KTX pada akhir pekan, lebih baik melakukan 

pemesanan tiket dari jauh-jauh hari untuk 

menghindari kehabisan tiket.

China Town

Yeojwacheon
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Spill Over Effect

adalah eksternalitas kegiatan ekonomi atau proses yang 

mempengaruhi mereka yang tidak terlibat langsung. 

Dampak yang diterima masyarakat akibat kebijakan 

publik Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok 

lain selain situasi atau kelompok target. Misalnya 

perang dagang yang dilakukan oleh Amerika dan China 

memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia.

Proteksionisme

adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan 

perdagangan antarnegara melalui cara-cara seperti 

tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan 

pemerintah yang dirancang uuntuk menciptakan 

persaingan adil (menurut para pendukungnya) antara 

barang & jasa impor dan barang & jasa dalam negeri.

Populisme

adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan 

sengaja menyebut kepentingan “rakyat” yang sering 

kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok 

yang disebut “elit”.

Ratifikasi

adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh 

parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, 

perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum 

internasional

Dependency Ratio

juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau 

beban ketergantungan (dependency ratio) adalah angka 

yang menunjukkan besarnya penduduk golongan 

umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan 

jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua 

(golongan umur tidak produktif).

Financial Technology

Atau disingkat Fintech merupakan hasil gabungan 

antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya 

mengubah model bisnis dari konvensional menjadi 

moderat, yang awalnya dalam membayar harus 

bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, 

kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan 

melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam 

hitungan detik saja.

Literasi Keuangan 

adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 

mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan 

risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan 

yang efektif dalam konteks finansial untuk 

meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu 

maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam 

lingkungan masyarakat.

Tax Buoyancy

Adalah elastisitas penerimaan pajak terhadap 

pertumbuhan ekonomi atau indikator untuk mengukur 

efisiensi dan responsivitas mobilisasi pendapatan dalam 

merespon pertumbuhan GDP.

Public Service Obligation

adalah kebijakan pemerintah kepada perusahaan 

(umumnya BUMN). Pemerintah memberikan penugasan 

kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi 

kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan 

maksud dan tujuan kegiatan BUMN itu sendiri. 

Apabila tidak viabel menurut kajian secara finansial, 

Pemerintah memberikan kompensasi atas semua 

biaya yang dikeluarkan BUMN itu termasuk margin 

yang diharapkan. Akibatnya, terjadi intervensi 

politik dalam penentuan harga. Contoh perusahaan 

BUMN yang menerima PSO adalah PT Kereta Api 

Indonesia  (operator kereta api), PT Pos Indonesia  (jasa 

layanan pos), PT Pelni  (perusahaan pelayaran), 

dan TVRI  (stasiun televisi).

g losarium

WARTA FISKAL

52



 EDISI  #1/2020

53

Teka Teki Silang

KUIS FISKAL

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

Kirim Jawaban melalui email ke  

ikp.bkf@kemenkeu.go.id

Mendatar
3. Wabah penyakit global
4. Tidak cukupnya sumber daya  
     untuk memenuhi kebutuhan
6. Pulang kampung
9. Sah
10. Program Keluarga Harapan

Menurun
1. Makanan khas Papua
2. Kain penutup mulut dan hidung
5. Kota di provinsi Kalimantan Timur
7. Pendapatan lebih kecil daripada belanja
8. Tidak ramai
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