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Mengelola ekonomi itu 
ibarat mengendarai 
kendaraan, ada saat 

untuk menginjak gas dan ada 
ada saat untuk mengerem. 
Tidak ada kecepatan tetap 
dalam sebuah perjalanan. 
Pengemudi memiliki instrumen 
yang bisa membuatnya 
mampu mengendalikan 
kendaraan untuk mencapai 
tujuan dengan tepat waktu dan 
selamat.  Banyak pengemudi 
mengalami kecelakaan yang 
bisa membuatnya mengalami 
cedera atau bahkan meninggal 
dunia. Sebagian besar 
kecelakaan terjadi karena 
ketidakmampuan pengemudi 
dalam menyeimbangkan “gas 
dan rem’.  Strategi ini juga 
yang bisa dipakai pemerintah 
untuk mengatasi dampak yang 
ditimbulkan oleh Pandemi 
COVID-19 di Indonesia. 

Dengan lumpuhnya hampir 
seluruh kegiatan ekonomi 
sebagai konsekuensi untuk 
menekan kasus penularan, 
APBN menjadi satu-
satunya instrumen yang 
diandalkan untuk menopang 
perekonomian. Menurut 
Wakil Menteri Keuangan 
RI Prof Suahasil Nazara, 
penekanan “gas dan rem” 
yang tepat menjadi kunci 
agar APBN efektif dalam 
penanganan pandemi dan 
pemulihan ekonomi nasional. 
Mencari balancing tersebut 

yang akan terus dilakukan 
oleh pemerintah. Dengan 
pembatasan sosial yang 
dilakukan, pemerintah 
memberikan beragam 
stimulus, seperti belanja 
sosial, dukungan insentif 
usaha, dan sebagainya. Ketika 
komponen pertumbuhan lain 
seperti investasi dan net 
export mengalami penurunan, 
maka satu-satunya komponen 
yang dapat diandalkan adalah 
belanja pemerintah. Fungsi 
kebijakan fiskal dalam situasi 
ekonomi sedang kontraksi 
adalah counter cyclical. 
Belanja harus positif sehingga 
dapat menahan kontraksi yang 
lebih dalam. Belanja didesain 
untuk menimbulkan multiplier 
effect yang lebih tinggi. 
Belanja pemerintah dipakai 
spesifik untuk perlindungan 
sosial dan usaha, ada yang 
ke individu, usaha mikro, kecil, 
menengah, padat karya, dan 
lainnya.  

Namun, belajar dari 
pengalaman negara 
lain seperti India dan 
Brazil, kegiatan ekonomi 
yang dilakukan harus 
memperhatikan protokol 
kesehatan. Tidak hanya itu, 
pembatasan sosial mikro 
dan vaksinasi akan selalu 
diperhatikan oleh pemerintah 
agar tidak terjadi lonjakan 
kasus baru di saat aktivitas 
ekonomi tetap dijalankan. 

Hal ini akan menjadi kunci 
pemulihan ekonomi. Semua 
langkah pemerintah untuk 
memperbaiki ekonomi 
Indonesia mulai terlihat 
keberhasilannya. Pertumbuhan 
ekonomi yang tertekan hingga 
mencapai minus 5,32 persen 
di kuartal II-2020, mulai 
bangkit dengan kontraksi 
yang makin kecil hingga 
mencapai minus 2,19 persen 
di kuartal IV-2020. Pemerintah 
meyakini bahwa di tahun 2021, 
Indonesia telah memasuki fase 
pemulihan. Oleh karena itu, 
belanja pemerintah didesain 
untuk memberikan stimulus 
agar masyarakat melakukan 
kegiatan konsumsi sehingga 
menciptakan efek pengganda 
ke ekonomi. Diantaranya 
insentif untuk kendaraan 
bermotor yang diberikan 
kepada kendaraan dengan 
kandungan dalam negeri 
yang tinggi agar input banyak 
berasal dari dalam negeri 
dan menciptakan multiplier 
ke sektor lainnya. Di samping 
itu, pemerintah juga berupaya 
untuk menggenjot sektor 
paling terdampak lainnya 
seperti pariwisata. Menurut 
Suahasil Nazara, ke depannya 
pemerintah akan memastikan 
agar stimulus ekonomi, baik 
dari sisi konsumsi maupun 
dari sisi produksi terus 
dijalankan. Pemerintah akan 
berupaya agar stimulus supply 
dapat efektif, salah satunya 

Editorial

MOMENTUM PEMULIHAN TERJADI, 
“GAS DAN REM” PERLU DISEIMBANGKAN

Syahrir Ika1

1Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal
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dengan memastikan adanya 
demand dari masyarakat. 
Demand muncul kalau ada 
mobilitas. Jadi jika ada 
mobilitas, maka bank mau 
memberikan restrukturisasi 
dan kredit. 

Kembali ke konsep 
mengendarai kendaraan, 
walaupun pengemudi sudah 
memakai helm atau seatbelt, 
risiko selalu ada, ia datang 
tiba-tiba di luar pengetahuan 

Editorial

sang pengemudi. Dalam banyak kasus, faktor luar yang datang 
tiba-tiba itu bisa membuat sang pengemudi melakukan “rem 
mendadak”. Tindakan ini bisa membuat tabrakan beruntun, 
tidak saja sang pengemudinya yang  mengalami cedera tetapi 
juga pengemudi lain yang berada di belakangnya. Karena itu, 
kata kunci kedua dari memulihkan ekonomi adalah “waspada”. 
Ketika pemerintah mampu menyeimbangkan “gas dan rem” 
(baca: waspada), maka semua yang ada dalam kendaraan 
akan selamat. Pemerintah menjalankan perannya melayani 
masyarakat dengan bijak. Seperti yang dikatakan Denhardt and 
Gray (1998), melayani ketimbang mengarahkan (serve rather 
than steer). Demikian editorial, selamat membaca. 
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Suahasil Nazara
Gas dan Rem Pemerintah 

untuk Akselerasi Pemulihan 
dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Indha Sendary6

6Pegawai pada Badan Kebijakan FIskal

Wawancara
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Wawancara

Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia saat ini 
menghadapi tekanan yang berat dari adanya pandemi COVID 
– 19. Dengan lumpuhnya hampir seluruh kegiatan ekonomi 
sebagai konsekuensi untuk menekan kasus penularan, APBN 
menjadi satu-satunya instrumen yang diandalkan untuk 
menopang perekonomian. Penekanan “gas dan rem” yang tepat 
menjadi kunci agar APBN efektif dalam penanganan pandemi 
dan pemulihan ekonomi. 

Bagaimana cara menyeimbangkan taktik “gas dan rem” 
tersebut? Pada edisi kali ini, tim redaksi Warta Fiskal 
berkesempatan mewawancarai Wakil Menteri Keuangan 
RI, Suahasil Nazara tentang strategi pemerintah untuk 
mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. 

Momentum Pemulihan Terjadi, “Gas dan Rem” Perlu 
Diseimbangkan

Di awal tahun 2021, berbagai leading indicators menunjukan 
tren perbaikan. Meski kasus COVID – 19 sempat mengalami 
peningkatan pada Desember 2020 hingga Januari 2021, kasus 
tersebut mulai menurun sejak dikeluarkannya Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tercatat, hingga 
April 2021, rata-rata kasus pandemi di Indonesia berada pada 
kisaran 5000 hingga 5500. “Kita berharap terus turun, namun di 
sisi lain, kita juga lihat beberapa indikator sosial dan ekonomi 
menunjukan peningkatan secara perlahan. PMI meningkat 
steady, yang artinya gerak ekonomi ada”, ujar pria yang sempat 
menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal tersebut. 

Perbaikan beberapa indikator ekonomi menurut Suahasil sangat 
tergantung pada kondisi penanganan kesehatan di Indonesia. 
Oleh karena itu, kasus COVID – 19 harus terus ditekan bahkan 
diturunkan. “Kalau bisa kita tekan turun maka kegiatan ekonomi 
akan makin marak. Namun harus diingat, jika kegiatan ekonomi 
marak, akan ada potensi kerumunan, potensi orang–orang 
berkumpul, dan kalau tidak mematuhi protokol kesehatan yang 
ada, akan menjadi sumber peningkatan penularan”, tutur pria 
kelahiran Nias tersebut menjelaskan. 

Lebih lanjut Ia menyebutkan bahwa pemerintah harus terus 
mencari strategi dalam mengatasi pandemi baik dari sisi 
kesehatan maupun ekonomi. Suahasil pun mengumpamakan 
strategi tersebut layaknya orang yang sedang mengemudikan 
kendaraan, dimana harus ada taktik “gas dan rem” yang 
seimbang. “Mencari balancing tersebut yang akan terus 
dicoba oleh pemerintah. Dengan pembatasan yang dilakukan, 
pemerintah memberikan beragam stimulus, seperti belanja 
sosial. Namun, belajar dari pengalaman negara lain seperti 
India dan Brazil, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus 
memperhatikan protokol kesehatan yang ada”, jelas Suahasil. 
Tak hanya itu, pembatasan sosial mikro dan vaksinasi akan 

selalu diperhatikan oleh 
pemerintah agar tidak terjadi 
lonjakan kasus baru di saat 
aktivitas ekonomi tetap 
dijalankan. Hal ini yang akan 
menjadi kunci pemulihan 
ekonomi. 

Ketika ditanya sampai 
kapan pemerintah akan 
melakukan pembatasan, 
Suahasil menjawab meski 
herd immunity dari adanya 
vaksinasi sudah tercapai, 
namun protokol kesehatan 
akan terus dilakukan. Ia 
menganggap bahwa vaksinasi 
bukanlah obat penyembuh 
COVID – 19. “Orang yang 
sudah divaksin masih 
memiliki peluang untuk 
tertular virus tersebut. Oleh 
karena itu, masyarakat perlu 
terus waspada meskipun 
pembatasan sudah mulai 
dilonggarkan”, ucap Suahasil. 

APBN Bekerja Keras dan Akan 
Terus Dioptimalkan

Seperti yang diketahui, 
pencegahan dan penanganan 
pandemi dilakukan dengan 
pembatasan aktivitas 
yang berimbas pada 
kegiatan ekonomi. Hal ini 
mengakibatkan pengurangan 
jam kerja, output dan 
konsumsi. Tak hanya 
konsumsi masyarakat, 
komponen pertumbuhan lain 
yaitu investasi dan net ekspor 
juga mengalami penurunan. 
Suahasil mengungkapkan, 
pada kondisi tersebut, satu-
satunya komponen yang 
dapat diandalkan ialah belanja 
pemerintah. “Dalam situasi 
semua tertekan, kalau belanja 
pemerintah negatif maka ini 
sifatnya procyclical. Padahal, 
fungsi kebijakan fiskal adalah 



8Warta Fiskal

meng-counter, jika semua 
komponen negative, maka 
harus ada yang positif untuk 
menahan kontraksi yang lebih 
dalam. Maka dari itu, belanja 
di tahun 2020 harus positif. 
Artinya harus lebih tinggi 
dari tahun 2019”, ucap pria 
bergelar profesor tersebut. 
Oleh karena itu, belanja 
didesain untuk menimbulkan 
multiplier effect yang tinggi. 

Ketika di awal pandemi, 
pemerintah menggelontorkan 
belanja untuk memberikan 
perlindungan sosial kepada 
masyarakat yang rentan. 
Ini mengakibatkan alokasi 
anggaran perlinsos sangat 
besar di tahun 2020. 
Selain itu, pemerintah juga 
membantu dunia usaha salah 
satunya dengan pemberian 
relaksasi kredit. “Belanja 
pemerintah dipakai spesifik 
untuk perlindungan sosial dan 
usaha, ada yang ke individu, 
usaha mikro, kecil, menengah, 
padat karya, dan lainnya”, 
lanjut Suahasil. 

Di tahun 2021, Suahasil 
menyampaikan bahwa 
Indonesia telah memasuki 
fase pemulihan. Oleh karena 
itu, belanja pemerintah 
didesain untuk memberikan 
stimulus agar masyarakat 
melakukan kegiatan konsumsi 
sehingga menciptakan efek 
pengganda ke ekonomi. “Maka 
itu di beberapa waktu terakhir, 
ada insentif kendaraan 
bermotor yang diberikan 
kepada kendaraan dengan 
kandungan dalam negeri yang 
tinggi. Tujuannya agar input 
banyak berasal dari dalam 
negeri dan menciptakan 
multiplier ke sektor lainnya. 

Selain itu juga ada insentif PPN perumahan, sama seperti 
kendaraan bermotor, input kandungan dalam negerinya juga 
banyak sehingga menggerakan sektor – sektor pendukungnya” 
tambah Suahasil. 

Ke depannya, pemerintah akan memastikan agar stimulus baik 
dari sisi konsumsi dan produksi terus dijalankan. Pemerintah 
akan berupaya agar stimulus supply dapat efektif, salah 
satunya dengan memastikan adanya demand dari masyarakat. 
“Demand muncul kalau ada mobilitas. Jadi jika ada mobilitas, 
maka bank mau memberikan restrukturisasi dan kredit. Hal 
ini membutuhkan waktu. Ini yang akan terus kita upayakan”, 
ungkap Suahasil. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan 
ialah pemerintah memberikan penjaminan kredit, agar bank 
bersedia untuk meyalurkan kredit ke nasabah. Harapannya, 
dengan pemberian kredit ini, pergerakan ekonomi dapat 
didorong lebih cepat.  

Di samping itu, pemerintah juga akan berupaya untuk 
menggenjot sektor paling terdampak lainnya seperti pariwisata. 
Suahasil menuturkan bahwa kepercayaan masyarakat untuk 
melakukan kegiatan wisata menjadi faktor penting dalam 
pemulihan. Langkah utama untuk mendorong confidence 
hanya dapat dilakukan dengan penanganan di sektor kesehatan 
yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, APBN harus bersifat 
fleksibel namun tetap memiliki koridor yang jelas. 

Lebih lanjut Suahasil menambahkan, meski berbagai upaya 
telah dilakukan dan perbaikan sudah menunjukkan tren 
yang terus berlanjut, masih ada beberapa risiko yang perlu 
diwaspadai dan akan mewarnai pemulihan ke depan. “Dari 
awal kita yakin bahwa recovery akan menjadi suatu risk antara 
negara maju dan negara berkembang karena ketersediaan 
vaksin. Makanya sejak tahun lalu, kita Indonesia sudah bersiap 
untuk secure vaksin agar kita tidak ketinggalan. Kita terus 
membuka diskusi dengan negara bilateral seperti Tiongkok, 
dan UN untuk dapat vaksin. Hasilnya, mobilitas ekonomi 
kita bergerak, dan ini kita tidak boleh turun”, ujar Suahasil. 
Tak hanya itu, untuk mengantisipasi risiko pemulihan negara 
maju yang lebih kuat, pemerintah menyiapkan berbagai upaya 
seperti menerapkan strategi pembiayaan yang lebih efisien, 
termasuk Bank Indonesia sebagai standby buyer yang akan 
menyerap SBN pemerintah jika tidak diserap oleh pasar dan 
melakukan reformasi sektor keuangan. APBN juga akan terus 
dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas makro ekonomi 
Indonesia.

Tak Hanya Sehat dan Selamat, Ekonomi Akan Didorong Makin 
Kuat dan Berkelanjutan

APBN telah bekerja keras untuk menciptakan dan mendorong 
pemulihan. Mengingat perannya yang penting di masa 
kritis, APBN harus perlu dijaga agar tetap sehat dan 

Wawancara
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berkesinambungan. Salah 
satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk menjaga 
kesehatan APBN ialah dengan 
menurunkan defisit kembali 
ke batas maksimal 3% di 
tahun 2023 seperti yang 
diamanatkan dalam UU No 2 
tahun 2020. 

Penurunan defisit dilakukan 
dengan meningkatkan 
penerimaan dan atau 
menurunkan belanja. Dari sisi 
penerimaan, kuncinya menurut 
Suahasil ada pada kegiatan 
ekonomi. “Penerimaan bisa 
naik kalau kegiatan ekonomi 
bertambah. Kalau PDB naik, 
maka otomatis ada transaksi 
dan transaksi ini yang bisa 
mendorong PPN. Kalau 
ekonominya bergerak, maka 
akan ada penghasilan untuk 
pengusaha dan pekerja, maka 
PPh pun ikut naik. Penerimaan 
yang meningkat akan 
membantu mengurangi defisit”, 
jelas Suahasil. Sementara itu, 
cara kedua untuk menurunkan 
defisit yaitu, melakukan 
efisiensi belanja dengan 
memotong belanja yang tidak 
urgent seperti perjalanan 
dinas. 

Suahasil menyampaikan 
bahwa kedua langkah dalam 
konsolidasi fiskal dapat 
dijalankan bersamaan. Namun 
demikian, upaya tersebut 
harus dilakukan dengan hati 
– hati agar pace pemulihan 
dapat terjaga “Belanja tidak 
boleh negatif dan menjadi 
reduction factor dalam 
pertumbuhan ekonomi. 
Oleh karena itu, formulanya 
harus dicari, seperti dengan 
menaikkan penerimaan dan 
secara bersamaan mengurangi 

belanja”, ungkap Suahasil. 
Oleh karena itu menurutnya 
penting bagi pemerintah untuk 
menyusun kebijakan yang 
dapat mendorong komponen 
pertumbuhan baik dari 
konsumsi, investasi maupun 
net ekspor. 

Selain konsolidasi untuk 
menyehatkan kondisi fiskal, 
pemerintah juga akan kembali 
melakukan reformasi yang 
sempat tertunda akibat 
pandemi. “Meski pandemi, kita 
melakukan reformasi struktural 
melalui implementasi UU Cipta 
Kerja untuk mendorong sektor 
riil. Dengan implementasi 
yang baik, maka akan ada 
lingkungan bekerja yang 
berbeda, mulai dari perizinan, 
administrasi pemerintahan, 
konteks pajak, urusan 
pertanahan dan lingkungan, 
termasuk jaminan dan hak 
pekerja. Dengan adanya 
landscape ekonomi yang 
baru, pemerintah berharap 
akan muncul usaha baru 
yang dapat menyerap tenaga 
kerja”, tambah Suahasil. Lebih 
lanjut ia mengatakan bahwa 
sehat dan selamat tidak cukup 
untuk menjadikan Indonesia 
negara maju di tahun 2045. 
Menurutnya, pertumbuhan 
harus bersumber dari 
pertumbuhan produktivitas 
pekerja, tidak hanya dari 
peningkatan pekerja. 

Produktivitas yang semakin 
baik akan menciptakan 
pertumbuhan yang tinggi. 
Untuk mewujudkan hal ini, 
pemerintah perlu mendorong 
tidak hanya sektor riil tetapi 
juga sektor keuangan. Selain 
itu, pemerintah juga akan 
memasukan aspek kelestarian 

lingkungan dalam mendorong 
pertumbuhan yang lebih 
berkelanjutan. Caranya, 
melalui sektor perbankan 
yang didorong untuk dapat 
memasukan aspek lingkungan 
dalam instrumen mereka 
seperti kredit perbankan. 
“Perbankan punya peranan 
penting dalam mendorong 
arah kegiatan ekonomi. 
Esensinya adalah kita harus 
terus mengubah working 
environment di Indonesia dan 
terus melakukan inovasi agar 
kita bisa menjadi Indonesia 
Maju 2045”, tutur Suahasil.

Mengakhiri wawancara, 
Suahasil mengemukakan 
bahwa pemerintah akan 
terus hadir untuk membantu 
menangani pandemi dan 
memulihkan ekonomi. Oleh 
karena itu APBN harus 
bersifat fleksibel, adaptif dan 
sustainable dalam jangka 
panjang. “Saya harap agar 
seluruh jajaran pegawai 
Kementerian Keuangan 
terus menggali ide baru 
dan inovasi untuk menjaga 
APBN dan memastikan agar 
instrumen tersebut selalu 
dapat merespons situasi 
ekonomi yang terjadi. Tak lupa 
saya juga mengajak pegawai 
Kemenkeu dan masyarakat 
untuk bersama mendorong 
pemulihan dengan mematuhi 
protokol kesehatan dalam 
melakukan berbagai kegiatan”, 
tutup Suahasil. 
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Fokus

Misi Gairahkan Permintaan dan 
Bangkitkan Produksi

Apri Prayoga Arrfah4

Perputaran roda ekonomi pada hakikatnya digerakkan oleh 
kegiatan permintaan dan penawaran masyarakat. Aktivitas 
dan mobilitas manusia pun memainkan peran yang 

signifikan dalam menentukan arah pergerakan tersebut. Maka 
situasi menjadi rumit ketika restriksi terjadi.

Adalah pandemi COVID-19, yang mendorong pemerintah di 
berbagai negara memberlakukan pembatasan aktivitas dan 
mobilitas demi meredam eskalasi pandemi yang semakin 
meluas. Praktis, roda perputaran ekonomi pun seolah direm 
mendadak dan mengakibatkan guncangan fundamental ekonomi 
riil pada dua sisi; demand dan supply. Alhasil, kontraksi ekonomi 
menjadi fenomena yang sulit dihindari, terlebih pada periode 

awal penyebaran pandemi.

Banyak negara kemudian 
ramai-ramai terjatuh ke dalam 
jurang resesi. Tak terkecuali 
Indonesia, emerging market 
yang dalam dua dekade 
terakhir memiliki stabilitas 
pertumbuhan ekonomi positif, 
harus merasakan pil pahit 
kontraksi ekonomi.

4Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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Sumber: Datastudio Google

Grafik di atas menunjukkan 
korelasi yang linear antara 
pertumbuhan ekonomi negatif 
dengan anjloknya mobilitas 
masyarakat di hampir seluruh 
kategori, sebagai imbas 
kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) di 

beberapa wilayah. Selanjutnya, 
perekonomian berangsur 
membaik seiring dengan 
pelonggaran restriksi dan 
penerapan berbagai kebijakan 
program pemulihan ekonomi.

Kilas Balik PEN 2020

Pada 2020, pemerintah 
Indonesia menganggarkan 
Rp695,2 triliun (4,2% PDB) 
dalam program Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PCPEN). 
Alokasinya meliputi berbagai 
instrumen yang terkait dengan 
kesehatan, perlindungan 
sosial, bantuan UMKM, hingga 
insentif pajak.

Strategi PEN 2020 
secara umum dirancang 
untuk menjaga daya beli 
masyarakat (demand-side) 
dan keberlangsungan dunia 
usaha (supply-side). di antara 
upaya penguatan demand 
side tersebut adalah melalui 
berbagai program perlinsos, 
seperti PKH, bantuan sembako, 
diskon listrik, subsidi kuota 
internet, hingga subsidi gaji. 
Sementara itu, penguatan 
supply-side diarahkan pada 
program dukungan UMKM, 
pembiayaan korporasi, serta 
beragam insentif pajak.

Hingga akhir 2020, realisasi 
PEN telah mencapai Rp579,78 
triliun (83,4%). Intervensi 
PEN beserta APBN dinilai 
berhasil menahan kontraksi 
ekonomi yang lebih dalam 
akibat pandemi. Lebih lanjut, 
berdasarkan analisis dari 
Badan Kebijakan Fiskal, 
program Perlinsos mampu 
mengerem laju kenaikan 
kemiskinan tahun 2020. 
Diperkirakan 3,43 juta orang 
terselamatkan dari kemiskinan 
berkat dukungan perlindungan 
sosial. 

Sementara itu, pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2020 
mencatatkan angka -2,07 

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi 2020

 Grafik 2. Google Mobility Index Indonesia 2020

Sumber: CEIC 
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persen (yoy). Meski negatif, 
namun tekanannya relatif 
moderat karena termasuk 
salah satu yang terkecil 
di antara G20 dan ASEAN. 
Hanya Vietnam dan Tiongkok 
yang mampu mencatatkan 
pertumbuhan positif.

PEN 2021: Akselerasi 
Momentum Pemulihan

Demi menjaga momentum 
pemulihan yang mulai terlihat 
sejak Triwulan IV-2020, 
pemerintah melanjutkan 
program PEN di tahun 2021 
dengan menyiapkan anggaran 
sebesar Rp699,43 trililun. Di 
antara isu strategis dalam 
PEN tahun ini adalah program 
vaksinasi gratis untuk 185,55 
juta orang.

Program 
vaksinasi menjadi 
langkah awal 
recovery untuk 
menanggulangi 
episentrum krisis 
kesehatan yang 
telah menjangkiti 
sektor sosial 
ekonomi. Upaya 
intervensi 
kesehatan yang 
didukung survival 
and recovery kit, 
serta reformasi 
struktural 
diharapkan 
menjadi game changer 
pemulihan ekonomi tahun 
2021.

Alokasi PEN tahun 2021 
setidaknya meliputi lima 
sektor utama, yakni kesehatan 
Rp176,30 T, perlinsos 

Rp157,41 T, program prioritas Rp122,44 T, dukungan UMKM dan 
korporasi Rp184,83 T, serta insentif usaha Rp58,46 T.

Pergeseran Pola Konsumsi dan Implikasinya

Selama masa pandemi, pola konsumsi masyarakat 
menunjukkan perubahan. Berdasarkan survei BPS, konsumsi 
pada produk kesehatan, bahan makanan, dan komunikasi 
meningkat tajam, yaitu lebih dari 50%. Di sisi lain, konsumsi 
pada barang sekunder-tersier seperti kendaraan bermotor 
dan perhiasan, serta aktivitas yang bersifat leisure seperti 
traveling, mengalami penurunan yang sangat drastis. Perubahan 
pola tersebut berimplikasi variatif pada berbagai sektor 
industri, namun secara akumulatif berdampak negatif pada 
perekonomian.

Pada Triwulan IV-2020, laju pertumbuhan PDB menurut 
lapangan usaha dari Industri Nonmigas turun 3,14% (yoy). 
Kontraksi terdalam dicatatkan industri alat angkutan sebesar 
-18,98% yang disebabkan oleh penurunan produksi mobil dan 
sepeda motor beserta perlengkapannya.

Grafik 3. Pertumbuhan Industri Nonmigas

Sumber: BPS, diolah

Statistik tersebut kemudian dikonfirmasi oleh data produksi dan 
penjualan kendaraan bermotor pada 2020 yang anjlok hingga 
48,35% dibanding tahun 2019.
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Sumber: Gaikindo, diolah

Tak hanya sektor industri otomotif. Industri properti berupa 
real estate dan konstruksi pun tertatih-tatih bertahan di masa 
pandemi. Pada tahun lalu, pertumbuhan sektor properti tercatat 
-2,0% (yoy). Bahkan, sektor konstruksi turun lebih dalam 
sebesar -3,3%. Meski secara presentase penurunannya terlihat 
kecil, namun dampak di sektor tenaga kerja cukup signifikan. 
Pekerja sektor properti pada 2019 terdapat 9,1 juta orang, turun 
menjadi 8,5 juta orang di tahun 2020.

Pelemahan kedua sektor strategis tersebut diindikasikan 
dari perilaku masyarakat menengah ke atas yang menahan 
permintaan terhadap barang tahan lama (durable goods). 
Terlebih, selama ini masyarakat menengah ke atas lah yang 
mendominasi permintaan terhadap barang sekunder-tersier dan 
leisure-based.

Hal ini terkonfirmasi oleh data Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) yang mencatatkan peningkatan simpanan masyarakat 
selama pandemi. Pada Desember 2020, simpanan masyarakat 
dalam kelompok di atas Rp5M tumbuh 14,19 persen (yoy).

Upaya Menggairahkan 
Permintaan 

Pelemahan beberapa 
industri strategis di tengah 
kecenderungan masyarakat 
yang menahan diri coba 
dipancing pemerintah melalui 
kebijakan untuk menstimulasi 
permintaan. Diskon pajak 
mobil melalaui skema PPnBM 
Ditanggung Pemerintah (DTP) 
dan diskon pajak perumahan 
melalui skema PPN DTP 
menjadi strategi yang 
dipilih untuk menggairahkan 
permintaan masyarakat kelas 
menengah.

Sektor otomotif dan 
perumahan dipilih mengingat 
kontribusinya yang cukup 
signifikan dalam angka 
konsumsi rumah tangga 
sebagai penopang PDB 
Indonesia. Komponen 
konsumsi transportasi dan 
komunikasi (20,2%) serta 
konsumsi perumahan dan 
perlengkapan rumah (13,3%) 
termasuk dalam tiga besar 
kontributor konsumsi rumah 
tangga setelah makanan dan 
minuman (41,2%).

Lebih lanjut, industri otomotif 
adalah industri padat karya, 
tempat bergantung 1,5 juta 
tenaga kerja langsung dan 
4,5 juta tenaga kerja tidak 
langsung. Industri tersebut 
juga memiliki rantai pasok 
yang sangat luas. terdapat 
kurang lebih 7.451 pabrik 
menghasilkan produk input 
untuk industri otomotif, yang 
pada 2019 menyumbang 
Rp700 triliun bagi PDB. 
Secara agregat, industri 
otomotif berkontribusi sebesar 
3,98 persen terhadap PDB 
nonmigas.

Grafik 4. Produksi Dan  Penjualan Mobil Di Indonesia

Grafik 5. Tren Simpanan Masyarakat di Bank berdasarkan 
Tiering Nominal Simpanan

Sumber: LPS, diolah.
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Setali tiga uang dengan industri otomotif, sektor 
properti pun amat erat kaitannya dengan beasarnya 
tenaga kerja dan industri turunan yang terlibat. 
Sektor ini berkaitan erat dengan 175 industri 
ikutan dan 350 jenis UMKM. Jika sektor properti 
dan industri ikutannya terganggu maka akan 
berdampak pada sekitar 30 juta pekerja. Sementara 
secara agregat, sektor properti dari real estate dan 
konstruksi memberikan kontribusi sebesar 13,6 
persen pada PDB 2020.

Melihat besarnya dampak pengganda (multiplier 
effect) dari kedua sektor tersebut, upaya 
mendorong permintaan mobil dan rumah 
menjadi langkah yang sangat masuk akal dalam 
mempercepat ritme pemulihan. Pemberian 
insentif pajak melalui PPnBM DTP dan PPN DTP 
diharapkan mampu menarik minat masyarakat 
menengah untuk meningkatkan permintaan, 
meskipun dalam jangka pendek akan menimbulkan 
potential loss penerimaan negara sebesar Rp7,99 
triliun (estimasi Kemenkeu, disampaikan pada 
Konferensi Pers 1 Maret 2021) .

Peningkatan permintaan (demand) 
tersebut secara linear akan 
menghidupkan geliat produksi 
(supply). Sebagaimana ekonomi 
yang bergerak karena dua 
kekuatan; demand dan supply, 
maka keduanya perlu distimulasi 
secara proporsional. Sebab 
kebijakan mendorong supply-side 
tak akan efektif jika permintaan 
masih melemah. 

Pada akhirnya, pengendalian 
pandemi perlu diseimbangkan 
antara kebijakan intervensi 
kesehatan dengan stimulus 
ekonomi, sehingga momentum 
pemulihan dapat diakselerasi 
secara maksimal.
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Mengungkit Pertumbuhan dengan Mendorong 
Konsumsi Kelas Menengah

Suska2 dan Satya Tamyawan3

2Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
3Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal
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Relaksasi pajak yang diberikan atas Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah Kendaraan 
Bermotor menjadi trending berita di 

awal Maret 2021. Reaksi publik atas kebijakan 
ini cukup positif dan diharapkan kebijakan ini 
menjadi pengungkit pertumbuhan  ekonomi 
yang terdampak pandemi COVID-19. Data 
penjualan kendaraan bermotor roda 4 di tahun 
2020 menunjukkan penurunan yang signifikan 
dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan 
data Gaikindo, penjualan kendaraan bermotor 
roda 4 mengalami penurunan sebesar 48% 
pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. 
Hal ini menunjukkan bahwa industri kendaraan 
bermotor menjadi sektor yang terdampak 
pandemi COVID-19 cukup dalam. Padahal, 
industri kendaraan bermotor sendiri merupakan 
industri yang penting peranannya dalam 
sektor industri pengolahan. Kontribusi industri 
kendaraan bermotor ke PDB sektor industri 
pengolahan mencapai 8,3% pada tahun 2019- 
2020.

Pandemi COVID-19 telah memengaruhi 
kondisi ekonomi Indonesia termasuk  
melemahnya konsumsi masyarakat. 
Data pertumbuhan PDB tahun 2020 
menunjukan bahwa kontraksi konsumsi 
rumah tangga sebesar 2,63 % yoy.  
Melemahnya konsumsi rumah tangga 
tidak hanya dikarenakan dampak 
pandemi COVID-19 terhadap kelompok 
masyarakat berpenghasilan rendah, 
melainkan juga karena melemahnya 
konsumsi kelompok menengah 
ke atas. Apabila pada kelompok 
masyarakat berpenghasilan rendah 
dampak COVID-19 menyebabkan 
berkurangnya penghasilan  karena 
kehilangan pekerjaan atau tutupnya 
usaha kecil yang dimiliki, pada kelompok 
menengah ke atas, motif berjaga-jaga 
menyebabkan kelompok ini cenderung 
menyimpan uang yang didapatnya ke 
tabungan. Hal ini ditunjukkan dengan 

Grafik 1. Perkembangan Produksi dan Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Ribu unit)

Sumber:  Kemenperin dan Gaikindo
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data LPS Desember 2020 
dimana  tabungan  kelompok 
ini meningkat pada tahun 2020 
dibandingkan tahun 2019 yaitu 
sebesar 8,8% untuk tabungan 
nominal Rp 200 juta s.d. Rp 
500 juta, 8,6 % di kelompok 
tabungan Rp 500 juta s.d. Rp 
1 miliar, dan 9,3% di kelompok 
tabungan Rp 1 miliar s.d. Rp 2 
miliar.

Untuk itu, diperlukan kebijakan 
yang dapat mendorong 
kelompok menengah 
meningkatkan konsumsinya  
seiring dengan meningkatnya 
confidence masyarakat dengan 
dimulainya program vaksinasi 
COVID-19. Pemilihan industri 
kendaraan bermotor sebagai 
sektor yang diberikan insentif 
PPnBM DTP karena merupakan 
sektor yang memiliki rantai 
produksi yang melibatkan 
industri sub komponen 
kendaraan bermotor, 
perawatan kendaraan 
bermotor, perdagangan 
kendaraan bermotor, dan 
juga dapat mendorong sektor 
keuangan dari sisi pembiayaan 
pembelian kendaraan bermotor 
roda 4. 

Kebijakan diskon 
pajak atas kendaraan 
bermotor dituangkan 
dalam bentuk PPnBM 
Ditanggung Pemerintah 
melalui penerbitan 
Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 20/
PMK.010/2021 tentang 
Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah 
Ditanggung Pemerintah 
atas Barang Kena 
Pajak yang tergolong 
mewah  berupa 
Kendaraan  Bermotor 

Tahun Anggaran 2021 (PMK 20/2021). Dalam PMK ini diatur 
PPnBM yang terutang ditanggung oleh Pemerintah diberikan 
atas penyerahan kendaraan bermotor sedan atau station wagon 
dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel 
atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder ≤ 1.500 cc; dan/
atau   kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 
(sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station 
wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi 
(diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan 
penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder ≤ 1.500 cc, yang 
memenuhi ketentuan jumlah pembelian lokal (local purchase) 
≥ 70% (tujuh puluh persen). Persyaratan local purchase adalah 
pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal 
dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam 
kegiatan produksi kendaraan bermotor ≥70% dengan mengacu 
kepada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 
2021 yang juga mengatur list kendaran bermotor yang eligible 
mendapatkan diskon pajak.

Skema PPnBM Ditanggung Pemerintah pada PMK 20/2021 
adalah 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang atas 
penyerahan kendaraan bermotor yang  memenuhi ketentuan 
untuk Masa Pajak Maret  s.d. Mei 2021;  50% (lima puluh 
persen) dari PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan 
bermotor yang  memenuhi ketentuan untuk Masa Pajak 
Juni s.d. Agustus 2021;  25% (dua puluh lima persen) dari 
PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor 
yang memenuhi ketentuan untuk Masa Pajak September s.d. 
Desember 2021. 

Gambar 1. Pokok Kebijakan Insentif PPnBM Kendaraan 
Bermotor (PMK 20/PMK.010/2021 & Keputusan Menteri 
Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021)
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Melihat animo masyarakat 
yang positif, untuk lebih 
meningkatkan dampak kebijakan 
tersebut terhadap pertumbuhan 
ekonomi, dipandang perlu untuk 
memperluas cakupan kendaraan 
bermotor yang mendapatkan 
PPnBM Ditanggung Pemerintah. 
Selain insentif penurunan tarif 
PPnBM (diskon pajak) untuk 
kendaraan bermotor segmen ≤ 
1.500 cc kategori sedan dan 4x2 
yang sudah ada pada PMK-
20/2021, dilakukan relaksasi 
persyaratan local purchase 
menjadi paling sedikit 60% dan 
ditambahkan segmen kendaraan 
4x2 dan 4x4 dengan kapasitas 
mesin di atas 1500 cc. s.d 2500 
cc.

Melalui Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 31/
PMK.010/2021 (PMK 
31/2021) diatur relaksasi 
dan perluasan cakupan 
kendaraan bermotor 
yang mendapatkan 
PPnBM Ditanggung 
Pemerintah tersebut, 
yakni untuk kendaraan 
bermotor segmen ≤ 
1.500 cc kategori sedan 
dan 4x2, skema PPnBM 
masih sama dengan 
pengaturan sebelumnya, 
yaitu PPnBM ditanggung 
pemerintah sebesar 
100% untuk April s.d. 
Mei 2021 (melanjutkan diskon 
PPnBM masa Maret 2021), 50%  
diskon PPnBM untuk masa Juni 
s.d. Agustus, dan 25% diskon 
PPnBM untuk masa September 
s.d. Desember 2021. Sementara 
itu diskon pajak atas tambahan 
segmen kendaraan 4x2 dengan 

kapasitas mesin di atas 1500 cc. s.d 2500 cc  yang 
memenuhi syarat diberikan secara bertahap. Diskon 
pajak sebesar 50% dari tarif normal diberikan pada 
masa pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 25% 
dari tarif normal pada masa pajak September s.d. 
Desember 2021. Kemudian untuk diskon pajak atas 
tambahan segmen kendaraan 4x4 dengan kapasitas 
mesin di atas 1500 cc. s.d 2500 cc  yang memenuhi 
syarat juga diberikan secara bertahap. Diskon 
pajak sebesar 25% dari tarif normal diberikan pada 
masa pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 12,5% 
dari tarif normal pada masa pajak September s.d. 
Desember 2021. 

Untuk ketentuan local purchase paling sedikit 60% dan 
daftar kendaraan yang memenuhi ketentuan tersebut, 
sama dengan ketentuan sebelumnya dengan mengacu 
kepada Keputusan Menteri Perindustrian, yakni 
Kepmenperin Nomor 839 Tahun 2021.

Gambar 2. Pokok Kebijakan Insentif PPnBM Kendaraan 
Bermotor (PMK 31/PMK.010/2021 & Keputusan Menteri 
Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021)

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan 
pengaruh kebijakan PPnBM DTP Kendaraan 
Bermotor adalah jumlah penjualan setelah 
diberlakukannya insentif pajak ini.   Berdasarkan 
data Gaikindo, penjualan mobil pada Maret 2021 
mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan 
ini terutama terjadi pada kendaraan jenis 4x2 
yang mencapai 25 ribu unit dibandingkan bulan 
sebelumnya.
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Tabel 1. Penjualan kendaraan bermotor tipe sedan dan 4x2 
dengan kapasitas mesin <1500cc

Sumber: Gaikindo

Apabila kenaikan penjualan terus terjadi  di bulan-bulan 
berikutnya, ditambah dengan kenaikan penjualan dari segmen 
1500-2500 cc, diharapkan kebijakan ini dapat efektif untuk 
men-jump start pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sehingga 
pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi COVID-19 dapat 
segera tercapai.
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Potret Kemiskinan Indonesia di 
Tengah Pandemi COVID-19

Rina Karlina5

5Pegawai pada Badan Kebijakan FIskal

Pandemi COVID-19 telah berdampak 
secara global khususnya terkait 
dengan kemiskinan dan kesejahteraan 

penduduk di dunia. Tren kemiskinan global 
yang sudah mengalami penurunan selama 
beberapa dekade ini pun akhirnya kembali 
melonjak di tahun 2020, Secara global, Bank 
Dunia memperkirakan terdapat seratus juta 
orang yang terjatuh ke dalam kemiskinan 
ekstrim pada tahun 2020. Penduduk miskin 
baru ini sebagian besar juga diperkirakan 
muncul di negara berpendapatan menengah 
yang tentunya mendominasi jumlah populasi 

penduduk dunia. Lalu bagaimana 
halnya dengan kondisi Indonesia 
yang saat ini berada dalam kategori 
negara berpendapatan menengah 
dan dengan populasi penduduk 
keempat terbesar di dunia?

Indikator kesejahteraan masyarakat 
Indonesia selama satu dekade 
terakhir telah menunjukkan 
perkembangan yang positif. Namun, 
pandemi COVID-19 yang telah 
melanda Indonesia selama lebih 
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dari satu tahun ke belakang memberikan 
dampak yang terlihat secara nyata terhadap 
aspek sosial ekonomi penduduk Indonesia 
dan menyebabkan kemunduran kembali 
dalam aspek kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu aspek yang terpukul hebat adalah 
terkait dengan kemiskinan. Angka kemiskinan 
Indonesia per September 2020 naik kembali 
ke angka double digit menjadi sebesar 10,19 
persen dari angka sebelumnya sebesar 
9,22 persen pada bulan Maret 2020. Angka 
kemiskinan ini merupakan angka kemiskinan 
secara agregat yang tentunya akan bervariasi 
tingkat kenaikannya di level regional. Kenaikan 
jumlah penduduk miskin terbesar berada 
di Pulau Jawa yang disebabkan karena 
penyebaran COVID-19 yang relatif tinggi 
di daerah tersebut. Hal ini sekaligus juga 
menjadikan konsentrasi penduduk miskin 
terbesar masih berada di Pulau Jawa. 
Sedangkan, kenaikan angka kemiskinan Papua 
dan Maluku adalah yang terendah meskipun di 
sisi lain memiliki persentase penduduk miskin 
terbesar.

Grafik 1. Perkembangan Kemiskinan Indonesia

kedalaman kemiskinan (Poverty Gap 
Index – P1) menunjukkan seberapa besar 
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin 
dari garis kemiskinan. Sedangkan, indeks 
keparahan kemiskinan (Poverty Severity 
Index – P2) menunjukkan seberapa 
besar kesenjangan distribusi pengeluaran 
di antara penduduk miskin. Semakin 
besar nilai kedua indeks ini, semakin 
besar pula permasalahan kemiskinan 
yang terjadi terkait dengan distribusi 
pengeluaran penduduk miskin khususnya 
di tingkat daerah yang tentunya perlu 
untuk ditangani oleh Pemerintah melalui 
kebijakan yang tepat sasaran dan terukur 
untuk dapat mengentaskan kemiskinan 
secara komprehensif tidak hanya dalam 
hal pengurangan jumlah penduduk miskin 
semata. 

Pada Gafik 1 dapat kita lihat bahwa P1 
dan P2 sejak tahun 2016 telah mengalami 
tren penurunan sejak tahun 2016 hingga 
tahun 2019. Namun, sejak merebaknya 
pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, 
dapat kita amati bahwa P1 dan P2 kembali 

mulai terlihat 
kenaikannya 
yang semakin 
melonjak 
hingga 
periode 
September 
2020. Hal ini 
juga seiring 
dengan 
peningkatan 
angka 
kemiskinan 
dan jumlah 
penduduk 
miskin di 
Indonesia. 
Dengan 
demikian, 

dapat kita lihat betapa besarnya dampak 
dari pandemi COVID-19 ini khususnya bagi 
masyarakat penduduk miskin dan rentan 
terhadap pengeluaran dan konsumsi. 

Sumber: BPS, diolah

Selain indikator angka kemiskinan dan jumlah 
penduduk miskin, aspek lain yang perlu 
diperhatikan terkait dengan potret kemiskinan 
adalah indeks kedalaman kemiskinan 
dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks 
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informal dan juga dengan 
tingkat penghasilan yang 
lebih rendah. Oleh karena itu, 
pada saat pandemi COVID-19 
terjadi, penduduk di daerah 
perdesaan pasti akan lebih 
terkena dampaknya. 

Di saat harga-harga komoditas 
sedang naik yang turut 
berperan pada naiknya garis 
kemiskinan, penghasilan 
yang mereka terima menurun 
karena mereka berhenti 
dari pekerjaannya. Dengan 
demikian, tentu saja akan 
terdapat kesenjangan yang 
semakin melebar antara 
garis kemiskinan dengan 
pengeluaran penduduk miskin 
karena penghasilan mereka 
yang berkurang dan/atau 
terhenti di masa pandemi 
COVID-19. Namun, kita juga 
tidak bisa menafikan cepatnya 
kenaikan tingkat kemiskinan 
di perkotaan sebagai dampak 
dari pandemi COVID-19 karena 
terimbasnya sektor ekonomi 
baik formal maupun informal 
di perkotaan. Fenomena 
urbanisasi atau migrasinya 
penduduk perdesaan ke 
perkotaan untuk mencari 
sumber penghidupan yang 
lebih layak juga turut andil 
dalam menyumbang naiknya 
tingkat kemiskinan di 
perkotaan.

Sementara itu di tengah 
pandemi COVID-19 yang 
masih mendera, Indonesia 
menargetkan angka 
kemiskinan pada tahun 2021 
sebesar 9,2 – 9,7 persen. 
Untuk dapat mencapai 
target tersebut, Pemerintah 
memainkan peran sentral 
dalam mengatasi kondisi 
kemiskinan yang terjadi di 

Grafik 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks 
Keparahan Kemiskinan (P2) Indonesia

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan rilis data kemiskinan BPS bulan Maret 2020 dan 
bulan September 2020, seluruh provinsi di Indonesia mengalami 
kenaikan angka indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan 
indeks keparahan kemiskinan (P2) akibat pandemi COVID-19 
per September 2020 jika dibandingkan dengan Maret 2020. 
Provinsi yang mengalami kenaikan angka P1 paling signifikan 
pada tahun 2020 adalah Papua dengan kenaikan angka indeks 
sebesar 0.74 poin dan kontribusi terbesar terhadap peningkatan 
tersebut berasal dari kenaikan angka P1 di perdesaan Papua. 
Rasio gini di perdesaan Papua pun juga mengalami peningkatan 
per September 2020 yang menggambarkan bahwa terjadi 
ketimpangan distribusi pengeluaran antarpenduduk di Papua. 
Konsentrasi jumlah penduduk miskin di Papua khususnya 
di perdesaan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya 
di Indonesia juga menambah kompleksnya permasalahan 
kemiskinan di Papua. 

Sama halnya dengan P1, P2 pun mengalami tren penurunan 
yang sama di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2020. 

Papua Barat dalam hal ini merupakan provinsi yang mengalami 
penurunan terbesar P2, yaitu sebesar 0.35 poin, dengan 
penyumbang terbesar penurunan P2 tersebut berasal dari 
penurunan P2 di perdesaan. Dengan tingginya nilai P1 dan 
P2 pada provinsi Papua dan Papua Barat tentunya kita dapat 
melihat gambaran permasalahan kemiskinan yang dalam dan 
kompleks di pulau tersebut.

Secara agregat, pemburukan P1 dan P2 per September 2020 
paling besar berasal dari penduduk miskin di perdesaan. Hal ini 
sejalan dengan tingkat kemiskinan di perdesaan per September 
2020 yang naik menjadi 13,20 persen dan tingkat kemiskinan 
di perkotaan naik menjadi 7,88 persen. Hal ini dapat dipahami 
mengingat penduduk di perdesaan kebanyakan bekerja di sektor 
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Indonesia saat ini khususnya 
terkait dengan pemulihan 
ekonomi nasional di tengah 
pandemi COVID-19. Dukungan 
dari pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan sangat 
berperan penting untuk dapat 
memperbaiki kesejahteraan 
penduduk. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada tahun 
2021 yang diperkirakan berada 
pada rentang 4,5-5,3 persen 
(yoy) disertai dengan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) yang berlanjut di tahun 
2021 diharapkan mampu untuk 
menekan angka kemiskinan 
melalui berbagai kebijakan 
prioritas. 

Komunikasi yang efektif serta 
harmonisasi penganggaran 
antara Pusat dan Daerah 
merupakan faktor lainnya yang 
berperan dalam pengentasan 
kemiskinan. Pertumbuhan 
ekonomi wilayah yang masih 
belum merata menjadikan 
kesenjangan angka kemiskinan 
antarwilayah masih terjadi 
baik antarprovinsi maupun 
dalam lingkup perkotaan dan 
perdesaan di Indonesia. 

Sebagai contoh, mengacu 
kepada indeks P1 dan P2 
tahun 2020 sebagaimana 
disampaikan di awal, Pulau 
Papua memiliki permasalahan 
kemiskinan yang mendalam. 
Di sisi lain, Pulau Papua 
merupakan salah satu daerah 
yang diberikan kewenangan 
khusus oleh Pemerintah 
Pusat. Pemilihan daerah yang 
memiliki kewenangan khusus 
ini didasari oleh karakteristik 

daerah, budaya, agama, 
historis, konflik politik, dan 
ekonominya. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001, Pulau Papua dan 
Papua Barat mendapatkan 
alokasi anggaran dalam APBN 
untuk mendanai kewenangan 
khusus tersebut yang 
terdiri dari 1) Dana Otonomi 
Khusus Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat, 2) 
Dana Tambahan Infrastruktur 
(DTI), dan 3) DBH SDA Migas. 
Dengan pemberian alokasi 
anggaran khusus tersebut 
tentu saja harapannya adalah 
agar Pulau Papua dan Papua 
Barat dapat lebih makmur dan 
sejahtera. 

Namun, tentu saja 
ketersediaan anggaran harus 
dibarengi dengan kualitas 
SDM yang memadai sehingga 
mampu untuk mengelola 
sumber daya secara efektif 
dan efisien. Selain kualitas 
SDM yang masih rendah, 
sebaran penduduk yang tidak 
merata dan populasi penduduk 
yang semakin bertambah 
menjadikan demografi 
juga sebagai salah satu 
tantangan dalam penurunan 
tingkat kemiskinan Indonesia 
dan perbaikan indikator 
kesejahteraan lainnya. Oleh 
karena itu, salah satu arahan 
Presiden dalam pembangunan 
adalah menempatkan 
pembangunan SDM yang 
unggul dan berkualitas serta 
pemerataan infrastruktur 
sebagai prioritas untuk 
mewujudkan Indonesia maju, 
adil, dan sejahtera. 

Upaya penanggulangan 
kemiskinan merupakan 
permasalahan kompleks 
yang tidak hanya bisa dilihat 
dari satu perspektif saja dan 
memerlukan keterlibatan 
dari seluruh pihak. Apalagi 
ditambah dengan kondisi 
pandemi COVID-19 yang 
terjadi, hal ini tentu saja 
membutuhkan kerja dan usaha 
ekstra dalam mengatasinya 
selaras dengan pemulihan 
ekonomi nasional. Angka 
kemiskinan, jumlah penduduk 
miskin, indeks kedalaman 
kemiskinan dan indeks 
keparahan kemiskinan 
merupakan bagian integral 
pada saat pengambilan 
kebijakan dan penganggaran 
dari pusat ke daerah untuk 
mendapatkan pemahaman 
yang lebih komprehensif 
mengenai kondisi kemiskinan 
yang terjadi khususnya 
pada tingkat daerah. 
Kesigapan serta sinergi 
antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dalam 
hal ini pun sangat diperlukan 
sehingga pengelolaan 
kebijakan dan penganggaran 
mulai dari perencanaan hingga 
pelaksanaannya dapat berjalan 
dengan baik, efektif dan 
efisien, serta berorientasi pada 
outcome yang telah ditetapkan 
sehingga pembangunan 
berdampak pada pengentasan 
kemiskinan. 
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Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro 
di Masa Pandemi COVID-19

Syahrir Ika6

6Peneliti Ahli Utama pada Badan Kebijakan Fiskal

Sudah setahun lebih, dunia mengalami 
bencana pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19). Penyebaran virus ini 

membawa risiko bagi kesehatan masyarakat 
dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi 
yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru 
dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-l9 
secara nyata telah mengganggu aktivitas 
ekonomi dan membawa implikasi besar bagi 
perekonomian. Salah satu implikasinya berupa 
penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sepanjang tahun 2020, dan diperkirakan masih 
berlanjut pada kuartaI I dan II-2021. Pemulihan 

ekonomi akibat pandemi ini akan sangat 
bergantung pada seberapa lama dan 
seberapa parah penyebaran pandemi 
COVID-l9 memengaruhi atau bahkan 
melumpuhkan kegiatan masyarakat dan 
aktivitas ekonomi. Banyak penduduk 
kehilangan pekerjaan dan pendapatan, 
bahkan tidak sedikit yang menjadi fakir 
dan miskin. 

Tiga kondisi yang menonjol di masa 
pandemi adalah kapasitas rumah sakit 
yang tidak bisa menampung pasien 
COVID-19, sebagian besar pegawai 
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negeri dan swasta bekerja dari 
rumah (WFH) menggunakan 
aplikasi zoom, dan perbankan 
yang sulit menyalurkan kredit 
akibat lemahnya permintaan 
(demand) rumah tangga 
maupun dunia usaha. Kegiatan 
ekonomi nyaris lumpuh, 
walapun beberapa sektor 
usaha masih bisa tumbuh 
sepanjang tahun 2020 seperti 
pertanian, farmasi dan rumah 
sakit, teknologi informasi, jasa 
keuangan, dan pendidikan. 
Banyak sekali UMKM yang 
menutup usahanya. Omzet 
dan pendapatannya menurun 
drastis, bahkan tidak sediit 
yang bankrupt. Padahal UMKM 
dipandang dapat menjadi pilar 
ekonomi di masa krisis. Artikel 
ini bertujuan untuk membahas 
cara pemerintah memberikan 
dukungan terhadap UMKM  di 
masa pandemi. 

Extraordinary Policy

Pemerintah harus mengambil 
langkah berani dan 
bekerja ekstra keras untuk 
menyelamatkan Indonesia 
dari krisis kesehatan dan 
krisis ekonomi. Kebijakan 
yang bersifat extraordinary 
harus ditempuh pemerintah. 
Tiga otoritas –Pemerintah, 
Bank Indonesia, dan OJK– 
bersinergi menghadirkan 
bauran kebijakan ekonomi plus 
kesehatan untuk mendorong 
pemulihan ekonomi nasional. 
Kebijakan yang dimaksud 
adalah diterbitkannya Perpu 
No.1 Tahun 2020 yang 
kemudian diundangkan 
menjadi UU No.2 Tahun 2020 
tentang ‘Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 
Tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabiilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang’, yang mulai 
berlaku tanggal 16 Mei 
2020. Pasal 2 UU ini pada 
intinya menetapkan batasan 
defisit anggaran, dengan 
ketentuan (i) melampaui 3% 
(tiga persen) dari Produk 
Domestik Bruto (PDB) 
selama masa penanganan 
COVID-19 dan/atau untuk 
menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas 
sistem keuangan paling lama 
sampai dengan berakhirnya 
Tahun Anggaran 2022; (ii) 
sejak Tahun Anggaran 2023 
besaran defisit akan kembali 
menjadi paling tinggi sebesar 
3% (tiga persen) dari Produk 
Domestik Bruto (PDB) yang 
pelaksanaanya  dilakukan 
secara bertahap. Dengan 
kebijakan ini berarti memberi 
keleluasan kepada pemerintah 
untuk memperbesar anggaran 
belanja untuk melakukan 
program-program yang 
bersifat counter cyclical. 

Implementasi dari UU 
ini, pemerintah kemudian 
merancang Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). Tidak kurang dari 
delapan program ekonomi 
nasional (PEN) digelontorkan 
dengan harapan pemulihan 
bisa terjadi lebih cepat. 
Perlindungan sosial dilakukan 
secara besar-besaran untuk 
menjaga daya beli rumah 

tangga miskin. UMKM dibantu 
permodalannya, direlaksasi 
kewajiban kreditnya, dan 
diberikan subsidi bunga 
agar mereka bisa survive. 
Pemerintah juga menempatkan 
dana ke bank-bank umum 
agar bisa meleverage serta 
memberikan penjaminan risiko 
kredit melalui perusahaan-
perusahaan penjaminan. 
Berbagai insentif perpajakan 
pun diberikan kepada pelaku 
usaha untuk mengurangi 
beban operasional dunia 
usaha. Dukungan kepada 
dunia usaha, khususnya 
UMKM menjadi vital karena 
UMKM dipandang sebagai 
bantalan atau pilar ekonomi 
di masa pandemi. Saat 
kebutuhan impor tidak bisa 
berjalan sebagaimana dalam 
keadaan normal, UMKM bisa 
menjadi solusi memenuhi 
kebutuhan tersebut. Karena itu, 
usaha mereka harus didukung 
pemerintah agar UMKM tidak 
terpuruk. 

Pada tahun 2020, alokasi 
anggaran dukungan UMKM 
dalam program PEN mencapai 
Rp120,8 triliun (Tabel-1). 
Pada tahun 2021, alokasinya 
diperbesar menjadi Rp184,8 
triliun, termasuk Rp15,36 
triliun untuk Banpres Produktif 
Usaha Mikro (BPUM). Adapun 
lembaga pengusul peserta 
penerima BPUM adalah Dinas 
KUKM, Koperasi, Kementerian/
Lembaga, perbankan, dan 
BUMN/BLU. Dari 12 juta usaha 
yang diusulkan lembaga-
lembaga pengusul, sebagian 
besar diusulkan oleh Dinas 
KUKM (5,24 juta atau 43,7%) 
dan BUMN/BLU (5,45 juta atau 
45,8%). Hal ini mengonfirmasi 
database pelaku usaha mikro 
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yang unbanked population dimiliki oleh Dinas KUKM, BUMN, 
dan BLU dibandingkan dengan perbankan yang hanya 
mengusulkan 7,24% pelaku usaha mikro (Kemenkop&UKM, 
2020). Pada tahun 2021, setidaknya ada lima program 
PEN yang diandalkan pemerintah pada tahun 2021, yaitu 
perlindungan sosial, kesehatan, insentif usaha, dukungan 
UMKM dan korporasi, serta program prioritas penciptaan 
lapangan kerja seperti padat karya, ketahanan pangan dan 
pariwisata. Lima program ini merupakan game changer 
untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantalan anggaran 
untuk game changer ini mencapai Rp699,43 triliun. Sebanyak 
Rp184,8 triliun diantaranya dialokasikan untuk dukungan 
terhadap UMKM dan Korporasi. 

usaha mikro dan kelemahan-
kelemahan yang perlu 
diperbaiki. 

Kementerian Keuangan 
melalui Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan (DJPb) 
Kantor Wilayah Jawa Barat, 
bekerja sama dengan Badan 
Kebijakan Fiskal dan LPPM 
Institut Teknologi Bandung 
(ITB)7 melakukan survei BPUM 
di Jawa Barat selama tiga 
bulan (Oktober s.d. Desember 
2020. Survei ini dilakukan 

untuk menjawab  
tiga pertanyaan: 
(i) apakah 
kebijakan PEN 
tepat sasaran? (ii) 
apakah kebijakan 
PEN berdampak 
positif terhadap 
penerima bantuan, 
baik dari sisi 
ekonomi, sosial 
dan kesehatan 

mental pelaku usaha mikro? 
dan (iii) sejauhmana tingkat 
kepuasan yang dirasakan 
oleh para penerima bantuan?.  
Pendekatan Mirrless digunakan 
untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam survei 
ini. Menurut Mirrless (1971), 
bantuan pemerintah dianggap 
efektif apabila diterima oleh 
target yang tepat, terhindar 
dari kesalahan penyaluran 
(adverse selection) dan 
terhindar dari penyimpangan 
moral (moral hazard).  

Populasi obyek penelitian 
ini adalah para pelaku 
UMKM yang diusulkan untuk 
menjadi penerima program 
BPUM di 27 kabupaten/kota 
di Jawa Barat. Penentuan 
sampel menggunakan 
metode stratified (balanced) 

Tabel 1 : AlokasiAnggaran Dukungan UMKM Dalam Program 

Sumber : Kementerian Keuangan, 2020

7Survei ini diketuai oleh Syahrir Ika, Peneliti BKF Kementerian Keuangan. Laporan Hasil Survei ini telah disampaikan oleh 
Kakanwil DJPb Wialayah Jawa Barat kepada Dirjen Perendaharaan dan Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Monev BPUM

Bantuan ini diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga yang 
sedang menjalankan usaha dan belum pernah mengakses 
kredit dari perbankan.  Mereka dibantu dengan modal usaha 
senilai Rp2,4 juta per pelaku usaha untuk periode waktu 4 
bulan di tahun 2020. Anggaran BPUM tahun 2020 sebanyak 
Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro realisasinya 
100 persen. BPUM bertujuan untuk memperkuat permodalan 
usaha agar bisa tetap survive di masa pandemi. Pemerintah 
juga menggunakan momentum ini untuk mendorong inklusi 
keuangan. Pelaku usaha mikro yang merupakan unbanked 
population ini oleh bank-bank penyalur BPUM dibuatkan 
rekening simpanannya. Mereka diarahkan untuk mulai 
mengenal bank berikut produk-produknya, dengan harapan 
mereka bisa mamanfaatkannya untuk memperluas usaha 
mereka setelah masa pandemi nanti. Kementerian Koperasi 
& UKM dan Kementerian Keuangan melakukan monitoring 
dan evaluasi (monev) terhadap implementasi program 
BPUM. Beberapa Lembaga seperti BRI, TNP2K, LIPI juga 
melakukan survei yang sama. Melalui survei ini, pemerintah 
bisa memperoleh informasi tentang efektivitas penyaluran 
BPUM, dampaknya terhadap keberlangsungan usaha pelaku 
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random sampling dengan 
ukuran sampel sebanyak 
540 responden dan response 
rate sebesar 88,5 persen 
atau 478 reponden. Survei ini 
mengonfirmasi sebanyak 44,2 
persen responden mengaku 
tidak mendapatkan bantuan 
apapun dari pemerintah. 
Sedangkan sebanyak 42,6 
persen responden mengaku 
mendapatkan BPUM, 12,6 
persen reponden mendapatkan 
KUR Super Mikro dan 6,8 
persen responden mengaku  
mendapatkan dua bantuan 
sekaligus (BPUM dan KUR 
Super Mikro). 

Setidaknya ada tiga 
kesimpulan yang didapat dari 
survei ini. Pertama, terdapat 
kesalahan pemilihan target 
penerima bantuan (adverse 
selection). Sebanyak 12 
persen penerima BPUM 
tidak memenuhi kriteria 
penerima bantuan karena 
mereka sedang menerima 
kredit perbankan (inclusion 
error).  Kedua, terdapat 42 
persen penerima BPUM belum 
mendapatkan bantuan apapun 
walaupun mereka diusulkan 
untuk memperoleh BPUM 
(exclusion error). Risiko moral 
(moral hazard) pada BPUM 
juga cukup tinggi. Sebanyak 
42 persen responden tidak 
menggunakan dana BPUM 
untuk modal usaha, melainkan 
dipakai untuk kepentingan 
dana darurat. Ketiga, dari 
sisi dampak BPUM, dengan 
menggunakan metode indeks 
diperoleh kesimpulan bahwa 
BPUM berdampak dari sisi 
ekonomi dengan indeks 65 
persen dan dari sisi sosial 
dengan indeks 67 persen. 

Sebagian besar responden 
mengatakan puas dengan 
program BPUM, indeksnya 
mencapai 85 persen. 
Kepuasan memang tinggi 
karena BPUM merupakan 
hibah, bukan pinjaman yang 
ada kewajiban mengembalikan 
pokok dan bunga pinjaman. 
Pelaku usaha menilai bahwa 
BPUM ini merefleksikan 
pemerintah hadir di tengah 
pelaku usaha mikro yang 
tengah membutuhkan 
bantuan modal untuk 
merawat keberlangsungan 
usaha mereka. Namun, 
pembelajaran untuk program 
ini adalah adanya adverse 
selection dan moral hazard 
yang menandakan bahwa 
ada persoalan terkait basis 
data pelaku usaha mikro 
(database). Pemerintah perlu 
membenahi database agar ke 
depan tidak terjadi adverse 
selection dan moral hazard. 
Survei yang dilakukan TNP2K 
juga menunjukkan bahwa 
BPUM dirasakan sangat 
besar manfaatnya oleh 
pelaku usaha mikro untuk 
bisa bertahan pada masa 
pandemi. Mayoritas penerima 
memanfaatkan dana bantuan 
untuk membeli bahan baku 
dan alat produksi. Beberapa 
pelaku usaha menggunakan 
dana bantuan untuk keperluan 
lainnya, seperti membayar 
utang, konsumsi, tabungan, 
biaya sekolah, dan biaya 
kesehatan (tnp2k.go.id).

Dengan mempertimbangkan 
pandemik yang belum reda 
dan besarnya manfaat 
program BPUM, pemerintah 
memutuskan untuk 
melanjutkan bantuan ini di 
tahun 2021. Sasaran penerima 

bantuan dan persyaratan 
BPUM masih sama dengan 
yang diterapkan di tahun 2020. 
Pada tahun 2021, penyaluran 
BPUM ditargetkan sebanyak 
12,8 juta pelaku usaha mikro. 
Namun, nilai bantuannya 
dikurangi, dari Rp 2,4 juta di 
tahun 2020 menjadi Rp1,2 
juta. Penerimanya dibagi ke 
dalam dua kelompok, yaitu  
9,8 juta penerima bantuan di 
tahun 2020 akan menerima 
lagi BPUM di tahun 2021, 
sedangkan 3 juta penerima 
lainnya merupakan penerima 
baru. Jadi, inklusi keuangan 
yang tercipta di tahun 2021 
melalui program BPUM hanya 
sebanyak 3 juta UMKM. Di 
luar BPUM, pemerintah juga 
memberikan dukungan UMKM 
berupa subsidi bunga baik 
melalui KUR regular maupun 
KUR super mikro. Pemerintah 
juga memperbanyak jumlah 
UMKM untuk akses ke KUR.  
Diharapkan para penerima 
BPUM dan KUR super 
mikro bisa naik kelas untuk 
mengakses KUR mikro untuk 
mendapatkan pembiayaan 
yang lebih besar. 

Strategi Pengembangan 
UMKM di masa Pandemi

UMKM mulai dari segmen 
ultra mikro dan mikro hingga 
segmen usaha kecil, dan 
usaha menengah bisanya 
menjadi bantalan atau pilar 
ekonomi ketika perekonimian 
dilanda krisis. Ini terbukti 
dari berapa kali kejadian 
krisis ekonomi yang dialami 
Indonesia. UMKM menjadi pilar 
karena (i) jumlah UMKM di 
Indonesia yang cukup banyak, 
diperkirakan mencapai  64 juta 
usaha atau sekitar 99 persen 
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dari total pelaku usaha di 
Indonesia (Kemenkop.go.id). 
Kontribusi UMKM pada PDB 
juga cukup besar, mencapai 58 
persen dan menyerap sekitar 
96,9 persen tenaga kerja. Oleh 
karena itu, ketika UMKM sehat, 
ekonomi akan sehat. Begitu 
juga sebaliknya. 

Pada masa pandemi 
COVID-19, di mana pemerintah 
menerapkan PSBB, sebagian 
besar UMKM terkena 
dampak. Penurunan omzet 
dan pendapatan, membuat 
UMKM tidak bisa lagi berperan 
sebagai penyangga krisis 
ekonomi. Justru yang terjadi 
adalah tingkat kemsikinan 
bertambah dan penyangga 
ekonomi melemah. Data 
terbaru yang dirilis BPS, 
jumlah penduduk miskin per 
September 2020 naik 10,1 
persen menjadi 27,55 juta 
jiwa atau bertambah 1,13 
juta jiwa terhadap Maret 
2020 dan bertambah 2,76 
juta jiwa terhadap September 
2019. Selama kasus positif 
COVID-19 masih tinggi, apalagi 
meningkat dan meluas ke 
banyak daerah, maka banyak 
UMKM  yang akan terkena 
dampak, angka kemiskinan 
masih tersu bertambah dan 
tentunya ongkos pemulihan 
ekonomi pun menjadi semakin 
mahal. 

Strategi apa yang harus 
dilakukan pemerintah agar 
potensi UMKM yang demikian 
besar tersebut bisa lebih 
berkembang dan dapat  
menjadi pilar ekonomi di saat 
krisis. Mendorong UMKM 
menggunakan e-commece 
dan menggunakan digitalisasi 
untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan dan mendapatkan  
pangsa pasar yang lebih 
luas salah satu strategi yang 
harus dilakukan pemerintah. 
Beberapa e-commerce 
yang dapat dimanfaatkan 
di Indonesia antara lain 
shopee, tokopedia, buka 
lapak, OLX, gojek, lazada 
dan sejenisnya, sudah mulai 
dikenal dan dimanfaatkan 
UMKM. E-commerce 
memiliki pengaruh terhadap 
peningkatan kinerja UMKM, 
yaitu dengan pengurangan 
biaya transaksi dan koordinasi 
aktivitas ekonomi sesama 
UMKM. Strategi lain, 
mendorong UMKM melakukan 
inovasi dan pengembangan 
produk, melakukan kolaborasi 
dengan mitra, serta berhimpun 
dalam orgnanisasi UMKM 
agar bisa saling bersinergi dan 
mensupport. 

Program pembinaan terhadap 
UMKM merupakan salah 
satu strategi.  Kementerian/
Lembaga mana yang 
sebenarnya memiliki tanggung 
jawab dan kewenangan 
untuk melakukan pembinaan 
UMKM? Fakta menunjukkan 
banyak Kementerian/Lembaga 
yang memiliki program 
pembinaan UMKM dengan 
target sesuai dengan sektor 
yang dilayaninya. Pembinaan 
ada di kementerian-
kementerian teknis seperti 
Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian 
Kehutan dan Lingkungan 
Hidup, Kementerian 
Koeperasi&UKM, Kementerian 
Desa, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian PUPR, 
Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Perdaganga, 

Kementerian Pariwisata 
dan Industri Kreatif, dan 
mungkin basih banyak lagi. 
Alokasi anggaran dukungan 
pemerintah terhadap UMKM 
tersebar di lembaga-
lembaga ini sehingga 
volumenya menjadi kecil dan 
kemanfaatannya menjadi 
rendah sehingga kurang 
efektif. Ada banyak program, 
tetapi bisa jadi double 
sehingga kurang efisien. Satu 
sasaran UMKM bisa jadi diurus 
oleh banyak kementerian/
lembaga. 

Pemerintah bisa mencoba 
menyatukan anggaran 
pembinaan UMKM 
pada satu Kementerian, 
misalnya di Kementerian 
Koperasi & UKM. Kapasitas 
anggaran kementerian ini 
perlu diperbesar karena 
membawa dua misi besar, 
tidak saja mengembangkan 
demokrasi ekonomi melalui 
usaha Koperasi, tetapi juga 
pengembangan kapasitas 
UMKM. Dengan anggaran 
UMKM yang tersentral, 
Kementerian ini bisa 
memperbaiki database 
koperasi dan UMKM 
agar menjadi satu data. 
Kementerian ini yang berperan 
menyalurkan kredit program 
agar menjadi tepat sasaran. 
Saat ini, Kemenkop&UKM telah 
memiliki jabatan fungsional 
‘pengawas koperasi’ dan 
mungkin ke depan bisa lagi 
mengembangkan jabatan 
fungsional pengawas 
UMKM. Kementerian ini yang 
melakukan koordinasi dan 
membangun sinergi dengan 
dinas-dinas koperasi di 
daerah. Menteri Koperasi 
bisa mengusulkan ke setiap 
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Gubernur, Bupati, dan Walikota 
agar tidak menggabungkan 
dinas koperasi & UKM dalam 
dinas-dinas lain hanya dengan 
alasan perampingan birokrasi. 
Birokrasi ramping tidak tidak 
efektif dan efisien itu bukan 
transformasi kelembagaan 
pemerintah yang baik. Dalam 
teori New Public Management 
(NPM), birokrasi yang baik 
itu, harus efisien, efektif, dan 
produktif (Osborne, 2006). 

Dengan kondisi yang ada 
saat ini, urusan atau kegiatan 
koperasi dan UKM digabung 
dengan urusan lain, seperti 
urusan perindustrian atau 
urusan perdagangan. 
Akibatnya Kepala Dinas yang 
ditunjuk Gubernur, Bupati dan 
Walikota bisa jadi kompeten 
di bidang industri atau 
perdagangan, akan tetapi bisa 
jadi tidak kompeten di bidang 
koperasi&UKM. Pembinaan 
koperasi&UKM tidak dikelola 
dengan baik. Sebagian besar 
UMKM ini masih merupakan 

unbanked population, mereka 
belum mampu mengakses 
layanan keuangan formal, 
khususnya perbankan 
sehingga menjadi sasaran 
empuk bagi para rentenir dan 
manajer investasi bodong. 
Asosisasi UMKM Indonesia 
(Akumindo) mengonfirmasi 
saat ini ada 57 juta pelaku 
UMKM nasional, dan baru 20 
persen yang dapat terlayani 
oleh perbankan dan lembaga 
jasa keuangan formal. 
Sementara itu, masih ada 
5 juta pelaku UMKM yang 
dilayani oleh rentenir dan 7 
juta pelaku UMKM yang masih 
mengandalkan pinjaman dari 
kerabat, serta 18 juta pelaku 
UMKM yang bahkan belum 
tahu mau pinjam ke mana pun 
(cnbcindonesia.com). 

Selama 80 persen UMKM 
belum bisa akses ke 
pembiayaan formal, selama 
rentenir masih mendapat 
tempat yang nyaman untuk 
berkembang, selama banyak 

UMKM tidak memiliki 
informasi untuk meminjam ke 
mana, dan selama kurangnya 
pembinaan maka sulit bagi 
pemerintah untuk mendorong 
perkembangan UMKM menjadi 
pilar ekonomi dan memberikan 
kontribusi terhadap 
kesejehteraan masyarakat. 
Pemerintah juga sulit untuk 
mempercepat turunnya 
kesenjangan pendapatan dan 
tingkat kemikinan. Pandemi 
COVID-19 ini mestinya 
menjadi momentum bagi 
pemerintah untuk membenahi 
UMKM, mulai dari regulasi, 
kelembagaan atau badan 
hukum, pembinaan, database, 
kredit/pembiyaan, subsidi, 
hingga pendampingan usaha 
dan digitalisasi. BPUM dan 
KUR bisa menjadi modal dasar 
untuk melakukan perbaikan di 
segala aspek UMKM. 
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Mendorong Transparansi SBDK untuk 
Percepatan Pemulihan Ekonomi

Eddy Mayor Putra Sitepu8

8Pegawai pada Badan Kebijakan FIskal

Pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 bersiap memasuki babak 
baru. Pertumbuhan ekonomi yang membaik pada kuartal IV tahun lalu 
dibandingkan kuartal sebelumnya, telah diiringi dengan perbaikan dalam 

berbagai indikator lainnya. Beberapa pengukuran seperti angka penjualan 
kendaraan bermotor, purchasing managers’ index  (PMI), indeks penjualan ritel, 
indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, penjualan ritel dan aktivitas 
belanja masyarakat menunjukkan angka positif yang menandai tren pemulihan 
dari dampak pandemi. 

Babak berikutnya adalah menjaga momentum percepatan pemulihan di 
berbagai sektor ekonomi khususnya yang terdampak signifikan akibat berbagai 
pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi. Berbagai kebijakan stimulus 
perlu dioptimalkan untuk mendukung langkah menjaga momentum tersebut. 
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Program pemulihan ekonomi 
nasional (PEN) sebagai respon 
cepat pemerintah atas dampak 
pandemi COVID-19 pada tahun 
2020 telah terealisasi dengan 
nilai mencapai Rp579,8 triliun. 
Pada tahun 2021, pemerintah 
kembali menganggarkan 
alokasi belanja untuk program 
PEN yang meningkat 22 
persen dari tahun sebelumnya 
sebesar Rp699,43 triliun, 
terbagi atas belanja bidang 
kesehatan sebesar Rp176,30 
triliun, dukungan sosial 
Rp157,41 triliun, dukungan 
UMKM dan korporasi Rp184,83 
triliun, insentif usaha Rp58,46 
triliun serta Rp122,44 triliun 
untuk dukungan program 
prioritas. 

Lima program tersebut 
diarahkan untuk menjadi game 
changer di tahun ini. Pada 
tahun 2021, kerangka 
pemulihan ekonomi terpusat 
pada tiga hal yaitu pertama, 
intervensi kesehatan melalui 
vaksinasi gratis dan disiplin 
dalam penerapan protokol 
COVID-19. Kedua, survival and 
recovery kit untuk menjaga 
kesinambungan bisnis, dan 
ketiga, reformasi struktural 
melalui UU No. 11/2020 
tentang Cipta Kerja.

Namun demikian, pandemi 
yang masih mendera, 
bangkitnya ekonomi 
masyarakat tampaknya 
masih belum dapat diraih. 
Berdasarkan hasil pendalaman 
Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK) dengan 25 
asosiasi yang mewakili 20 
sektor usaha, diketahui bahwa 
persoalan umum yang masih 
dihadapi sektor usaha adalah 
turunnya permintaan akibat 

pandemi COVID-19.

Hampir tidak ada sektor 
yang sepenuhnya ‘imun’ 
dari dampak pandemi. 
Mayoritas sektor usaha 
mengalami penurunan 
permintaan cukup signifikan, 
terutama sektor jasa terkait 
aktivitas pariwisata, sektor 
perdagangan, dan sektor 
manufaktur. Menurunnya 
permintaan menimbulkan 
penurunan pendapatan 
dan berdampak pada arus 
likuiditas. Sementara pada 
saat yang bersamaan juga 
dihadapkan pada sulitnya 
akses terhadap kredit karena 
persepsi risiko dari pihak 
perbankan.

Sesuai dengan hasil rapat 
berkala KSSK pada 27 Januari 
2021 yang lalu, telah disusun 
paket kebijakan terpadu untuk 
peningkatan pembiayaan 
dunia usaha dalam rangka 
percepatan pemulihan 
ekonomi, yang terdiri dari (i) 
kebijakan insentif fiskal serta 
dukungan belanja pemerintah 
dan pembiayaan; (ii) kebijakan 
moneter, makroprudensial 
dan sistem pembayaran; (iii) 
kebijakan prudensial sektor 
keuangan; (iv) kebijakan 
penjaminan simpanan; dan (v) 
kebijakan penguatan struktural. 

Dalam bagian ke-5 paket 
kebijakan terpadu tersebut 
terkait kebijakan penguatan 
struktural, salah satu 
kebijakan yang dijalankan 
adalah transparansi suku 
bunga. Tujuan dari kebijakan 
ini adalah mendorong 
pertumbuhan pembiayaan 
ekonomi melalui percepatan 
penurunan suku bunga 
dengan meningkatkan 

efektivitas transmisi suku 
bunga kebijakan pada suku 
bunga kredit bank. Meskipun 
baru berjalan singkat, namun 
kebijakan tersebut telah mulai 
terlihat hasilnya, tercermin dari 
turunnya suku bunga dasar 
kredit (SBDK) perbankan. 

Penurunan suku bunga acuan 
vs. SBDK 

Sejak Februari 2020 hingga 
Februari 2021, Bank Indonesia 
telah menurunkan suku bunga 
BI-7 Day Reverse Repo Rate 
(BI7DRR) sebesar 125 bps, 
dari 4,75 persen menjadi 3,5 
persen, yang masih tetap 
dipertahankan setidaknya 
hingga bulan April 2021. 
Berdasarkan laporan “Asesmen 
Transmisi Suku Bunga 
Kebijakan kepada Suku Bunga 
Dasar Kredit Perbankan” 
pada April 2021, penurunan 
suku bunga kebijakan Bank 
Indonesia tersebut telah 
direspons dengan baik 
oleh perbankan dengan 
menurunkan Suku Bunga 
Dasar Kredit (SBDK) sebesar 
171 bps (yoy), sehingga selisih 
SBDK terhadap BI7DRR turun 
dari 6,01 persen pada Februari 
2020 menjadi 5,55 persen 
pada Februari 2021 (turun 46 
bps). 

Sementara itu, suku bunga 
deposito telah merespons 
penurunan suku bunga 
kebijakan dengan lebih cepat 
yaitu turun sebesar 200 bps 
(yoy), sehingga selisih suku 
bunga SBDK dan suku bunga 
deposito 1 bulan mengalami 
kenaikan dari 4,88 persen 
menjadi 5,18 persen yang 
dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 2. Perkembangan SBDK berdasarkan Kelompok Bank

Sumber: OJK (diolah)
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Lebih jauh, masih dari laporan yang sama, bila dilihat 
berdasarkan kelompok bank, penurunan SBDK industri 
perbankan terutama didorong oleh penurunan yang 
dalam pada SBDK kelompok bank BUMN. Grafik 
2 menunjukkan pada Februari 2021, SBDK bank 
BUMN turun sebesar 210 bps dibandingkan bulan 
sebelumnya, atau turun sebesar 266 bps (yoy), lebih 
tinggi dibandingkan penurunan SBDK Kantor Cabang 
Bank Asing (KCBA), Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang turun 
masing-masing sebesar 113 bps (yoy), 97 bps (yoy) 
dan 88 bps (yoy). Dengan perkembangan tersebut, 
SBDK Bank BUMN posisi Februari 2021 lebih rendah 
(8,70 persen) dibandingkan dengan BUSN (9,49 persen) 
dan BPD (9,42 persen). 

Grafik 1. Perkembangan SBDK, BI7DRR, dan Suku Bunga Deposito 1 Bulan

Sumber: OJK (diolah)

Bila dilihat berdasarkan komponen 
pembentuknya, SBDK memiliki tiga 
komponen yaitu: Harga Pokok Dana 
untuk Kredit (HPDK) atau cost of fund; 
Biaya Overhead (OHC); dan Margin 
Keuntungan. Grafik 3 menunjukkan 
HPDK atau cost of fund mengalami 
penurunan yang lebih besar daripada 
komponen OHC dan komponen Margin 
Keuntungan. HPDK tercatat turun 
sebesar 120 bps (yoy) sejak Februari 
2020 hingga Februari 2021. Sementara 
itu, OHC dan margin keuntungan 
masing-masing turun sebesar 31 bps 
(yoy) dan 21 bps (yoy) (Grafik 3).
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Terakhir, berdasarkan jenis 
kredit, penurunan SBDK terjadi 
pada semua jenis kredit 
dengan penurunan terdalam 
masih pada jenis kredit Mikro, 
meski masih merupakan 
jenis kredit dengan level 
SBDK tertinggi. Dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya, 
SBDK seluruh jenis kredit 
menunjukkan penurunan 
cukup dalam pada periode 
bulan Februari 2021. Hal ini 
ditengarai sebagai dampak 
langsung dari kegiatan 
pengawasan dan komunikasi 
publik yang dilakukan oleh 
Kementerian Keuangan, BI, 
OJK, dan LPS sebagai anggota 
KSSK untuk mengupayakan 
terbentuknya tingkat suku 
bunga yang lebih efisien 
di sektor jasa keuangan, 
sebagaimana diamanatkan 
dalam rapat berkala KSSK 
tanggal 27 Januari 2021. 

Dengan perkembangan 
tersebut, selama Februari 
2020 hingga Februari 
2021, penurunan SBDK 
jenis kredit Mikro tercatat 
paling besar (346 bps 
secara yoy) menjadi 12,72 
persen, meski masih 
merupakan jenis kredit 

dengan level SBDK tertinggi. 
Grafik 4 menunjukkan 
turunnya SBDK kredit Mikro 
tidak terlepas dari kebijakan 
Pemerintah dalam mendorong 
pembiayaan pada skala usaha 
mikro melalui pemberian 
subsidi bunga kredit, di tengah 
pelemahan ekonomi akibat 
pandemi. Sementara itu, 
penurunan SBDK pada jenis 
kredit Konsumsi (KPR dan Non 
KPR), kredit Korporasi dan 
kredit Ritel masing-masing 
sebesar 194 bps, 193 bps, 139 
bps dan 136 bps (yoy) menjadi 
8,19 persen, 9,25 persen, 8,26 
persen dan 8,84 persen.

Grafik 3. Perkembangan Tiap Komponen SBDK

Sumber: OJK (diolah)

Perlu transmisi yang lebih 
baik dari suku bunga 
kebijakan ke suku bunga 
kredit

Memang turunnya SBDK tidak 
akan serta merta mendorong 
pertumbuhan pembiayaan 
ekonomi khususnya melalui 
perbankan. Berdasarkan 
laporan Survei Perbankan 
Bank Indonesia, penyaluran 
kredit diindikasikan baru akan 
meningkat pada triwulan II 
2021. Menurut hasil survey 
tersebut, peningkatan akan 
didorong oleh kredit konsumsi, 
diikuti oleh kredit modal kerja, 
dan kredit investasi. Dari sisi 
industri perbankan, aspek 
prudensial tentu menjadi 
pertimbangan utama. Besaran 
bunga kredit yang diberikan 
bank merupakan hasil kalkulasi 
faktor risiko masing-masing 
debitur. Itu artinya, semakin 
rendah risiko kredit debitur 
maka bunga yang ditawarkan 
akan semakin kecil. 

Di pihak lain, dari sisi 
debitur, meskipun bunga 
kredit sudah turun, prospek 
pemulihan ekonomi akan turut 
menentukan ability to pay 

Grafik 4. Perkembangan SBDK berdasarkan Jenis Kredit

Sumber: OJK (diolah)
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atas kredit yang akan diambil. Bagi pelaku 
usaha, terciptanya kepercayaan masyarakat 
sebagai hasil dari lancarnya program 
vaksinasi serta tingkat kepatuhan yang tinggi 
dalam menjalankan protokol kesehatan akan 
memberikan juga confidence untuk menarik 
pembiayaan melalui perbankan. 

Sebagai penutup, sejak Juni 2019 BI telah 
menurunkan suku bunga acuan sebesar 
225 bps dan melakukan pelonggaran dari 
sisi kebijakan makroprudensial. Hal ini 
telah direspons oleh perbankan dengan 
menurunkan SBDK meskipun belum dengan 
kecepatan yang sama. Oleh karena itu, masih 
terdapat ruang untuk dapat lebih menurunkan 
suku bunga kredit tersebut agar dapat sejalan 
dengan suku bunga kebijakan. 

Kelompok bank selain bank BUMN diharapkan 
dapat mempercepat penurunan SBDK 
sebagai upaya bersama untuk mendorong 
kredit atau pembiayaan bagi dunia usaha 
dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, 
efisiensi perbankan juga perlu mendapat 

perhatian, mengingat sejauh 
ini, penurunan komponen 
overhead cost dan Margin 
Keuntungan masih sangat 
terbatas sifatnya, jauh lebih 
kecil daripada penurunan 
HPDK atau cost of fund. 

Terakhir, melalui transparansi, 
masyarakat dan dunia usaha 
akan dapat melihat dan 
membandingkan suku bunga 
kredit yang ditawarkan oleh 
bank-bank. Transmisi suku 
bunga kebijakan yang lebih 
baik ke suku bunga kredit, 
dalam bentuk penurunan suku 
bunga kredit yang sepadan, 
diharapkan akan mampu 
meningkatkan permintaan 
kredit sehingga membantu 
pemulihan ekonomi.
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Pemulihan Ekonomi Hijau 
Pasca Pandemi
Rakhmindyarto9

9Peneliti Ahli Muda pada Badan Kebijakan FIskal

Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis kesehatan 
global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi akibat 
kebijakan karantina dan lockdown. Namun, pandemi 

juga memberikan dampak terhadap pola hidup jutaan manusia 
dan lingkungan yang cukup menarik. Dengan menyebarnya 
wabah COVID-19, aktivitas industri dan mobilitas transportasi 
menjadi melambat, akibatnya emisi CO2 menjadi jauh berkurang, 
sehingga mampu meningkatkan kualitas udara dan lingkungan.          

Situasi darurat yang terjadi karena adanya wabah pandemi 
COVID-19 bila dicermati memiliki kemiripan dengan emergency 
situation akibat dampak perubahan iklim. Keduanya membawa 
risiko sistemik secara global kepada kehidupan dan mengancam 

kesejahteraan manusia. 
Potensi risiko yang ditimbulkan 
keduanya juga membutuhkan 
strategi-strategi yang extra 
ordinary sebagai kebijakan 
yang responsif. Dalam kondisi 
seperti ini, antisipasi yang 
matang dan kolaborasi sangat 
berperan penting untuk 
keberhasilan strategi kebijakan 
recovery yang akan digulirkan.
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Paket kebijakan yang 
telah digulirkan terkait 
dengan pemulihan ekonomi 
nasional telah dirancang 
dan diimplementasikan di 
berbagai negara di dunia. 
Jumlah total uang yang 
dikeluarkan oleh negara-
negara anggota G-20 dalam 
rangka paket stimulus telah 
mencapai lebih dari US$4,44 
triliun. Paket kebijakan 
tersebut diperlukan untuk 
membantu kelangsungan 
bisnis dan kehidupan sosial 
kemasyarakatan. Namun, fokus 
kebijakan yang dikeluarkan 
menekankan kepada mitigasi 
dan penanganan dampak 
langsung dari pandemi 
COVID-19, tidak atau belum 
terdapat indikasi adanya 
kebijakan yang mengarah 
kepada target penurunan emisi 
gas rumah kaca (GRK). 

Kebijakan Pemulihan Ekonomi 
Jangka Panjang

Dalam waktu beberapa 
bulan ke depan, negara-
negara di dunia akan 
mulai menginisiasi strategi 
kebijakan recovery untuk 
jangka panjang. Kebijakan 
jangka panjang tersebut 
tentunya akan membawa 
dampak yang signifikan 
terhadap kesejahteraan 
hidup masyarakat di masa 
datang, termasuk komitmen 
untuk menurunkan emisi 
GRK Indonesia sesuai 
dengan perjanjian yang 
telah disepakati dalam Paris 
Agreement. Oleh karena 
itu, paket kebijakan secara 
keseluruhan akan sangat 
mempengaruhi apakah 
target penurunan emisi 
GRK yang telah ditetapkan 

dalam Nationally Determined 
Contributions (NDCs) 
Indonesia dapat tercapai.             

Penurunan kualitas 
lingkungan hidup dan daya 
dukung sumber daya alam 
berpotensi menghambat 
keberlanjutan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang 
saat ini masih bertumpu 
pada sektor komoditas dan 
sumber daya alam. Selain 
itu, karakteristik Indonesia 
yang memiliki risiko bencana 
tinggi dan dampak perubahan 
iklim dapat menimbulkan 
kehilangan, kerugian, dan 
kerusakan yang lebih besar 
di masa mendatang apabila 
tidak diantisipasi dan ditangani 
dengan baik. Memperhatikan 
kondisi tersebut, upaya 
membangun lingkungan hidup, 
meningkatkan ketahanan 
bencana, dan perubahan iklim 
ditetapkan sebagai salah 
satu prioritas nasional di 
dalam RPJMN 2020-2024. 
Secara lebih spesifik, prioritas 
nasional tersebut diuraikan ke 
dalam tiga kelompok kebijakan, 
yaitu: (1) meningkatkan 
kualitas lingkungan hidup; 
(2) meningkatkan ketahanan 
bencana dan perubahan 
iklim; serta (3) menerapkan 
pendekatan pembangunan 
rendah karbon.

Dalam RPJMN 2020-
2024 telah ditetapkan 
empat pengarusutamaan 
(mainstreaming) sebagai 
bentuk pembangunan yang 
inovatif dan adaptif. Salah 
satu aspek yang menjadi arus 
utama dalam RPJMN 2020-
2024 adalah pembangunan 
berkelanjutan. Pembangunan 
berkelanjutan adalah 

pembangunan yang dapat 
memenuhi kebutuhan masa 
kini tanpa mengorbankan 
generasi masa depan, 
dengan mengedepankan 
kesejahteraan tiga dimensi, 
yaitu dimensi sosial, ekonomi 
dan lingkungan. Pembangunan 
berkelanjutan pada dasarnya 
merupakan alat dan sarana 
untuk mencapai agenda 
pembangunan nasional yang 
mensyaratkan partisipasi dan 
kolaborasi semua pihak. Salah 
satu yang menjadi penekanan 
pembangunan berkelanjutan 
adalah mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim.  

Jadi, perubahan iklim menjadi 
salah satu aspek penting yang 
menjadi perhatian dalam arah 
pembangunan nasional lima 
tahun ke depan. Perubahan 
iklim dan menurunnya daya 
dukung lingkungan dapat 
berdampak negatif terhadap 
upaya pencapaian target 
pertumbuhan ekonomi. Oleh 
karena itu pembangunan 
ke depan diarahkan 
untuk mempertahankan 
keseimbangan antara 
pertumbuhan ekonomi, target 
penurunan emisi dan kapasitas 
daya dukung sumber daya 
alam (SDA) saat ini dan di 
masa yang akan datang.

Integrasi Antara 
Pembangunan Ekonomi dan 
Aspek Perubahan Iklim

Seiring dengan dinamika 
pembangunan di tingkat 
nasional maupun global, 
diperlukan penguatan integrasi 
antara upaya penanganan 
perubahan iklim dengan 
program dan pencapaian 
target-target pembangunan. 
Integrasi kebijakan 
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penanggulangan perubahan 
iklim ke dalam program 
pembangunan nasional 
sekaligus juga sebagai 
implementasi dari komitmen 
Paris Agreement yang telah 
diratifikasi oleh pemerintah 
melalui Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2016. Dalam 
konteks ini, perubahan iklim 
tidak hanya menyangkut isu 
lingkungan semata, namun 
juga terkait erat dengan 
pembangunan ekonomi 
dari setiap negara sesuai 
dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan. Oleh karena 
itu, diperlukan transisi 
penanganan perubahan iklim 
dari semula hanya fokus pada 
upaya penurunan emisi GRK 
menjadi penanganan yang 
lebih holistik dengan tetap 
menjaga keberkelanjutan 
dan keselarasan antara 
pembangunan ekonomi, 
sosial-budaya, dan perbaikan 
lingkungan hidup melalui 
platform pembangunan 
rendah karbon (low-carbon 
development).

Pembangunan rendah 
karbon merupakan platform 
pembangunan yang bertujuan 
untuk mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi dan 
sosial melalui kegiatan 
pembangunan rendah 
emisi dan mengurangi 
eksploitasi sumber daya alam 
yang berlebihan. Konsep 
pembangunan rendah karbon 
menekankan pada trade-
off kebijakan lintas sektor 
yang dibutuhkan untuk 
menyeimbangkan target 
pertumbuhan ekonomi dan 

pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, 
serta mendorong tumbuhnya green investment untuk 
pembangunan yang berkelanjutan. Penurunan emisi GRK 
akan sangat tergantung dari implementasi kebijakan di sektor 
energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian, serta 
pesisir dan kelautan. Oleh karena itu, kelima sektor tersebut 
perlu menjadi prioritas pembangunan rendah karbon dalam 
RPJMN 2020-2024.

Capaian Pemerintah Dalam Pembangunan Rendah Karbon

Capaian penurunan emisi GRK semakin mendekati target 
penurunan emisi GRK 26 persen di tahun 2020. Capaian 
potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2018 
adalah sebesar 22,59 persen dari Baseline akumulatif hingga 
tahun 2018. Capaian penurunan emisi GRK tahunan pada 
tahun 2018 adalah sebesar 23,18 persen atau 452.613 Ribu 
Ton CO2e. Sedangkan intensitas emisi GRK pada tahun 2017 
adalah sebesar 412 ton CO2e/miliar rupiah.

Selain penurunan emisi GRK, program-program 
pembangunan rendah karbon berkontribusi secara langsung 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, 
pembangunan rendah karbon sektor energi yang dilakukan 
melalui tiga program inti yaitu energi terbarukan, efisiensi 
energi, dan substitusi bahan bakar minyak telah menunjukkan 
beberapa hasil positif. Penggunaan bahan bakar nabati 
B20 sebagai subtitusi BBM yang tercatat menyumbang 
penghematan negara sebesar USD385,9 juta antara periode 
2018-2019. Penghematan ini menjadi angin segar dalam 
upaya pemerintah Indonesia menangani Current Account 
Deficit. 

Di bidang kehutanan, optimalisasi produktivitas lahan sawit 
yang dapat ditingkatkan diperkirakan dapat berdampak positif 
bagi peningkatan ekonomi maupun menekan laju deforestasi 
hutan menjadi lahan sawit. Selain peningkatan produktivitas 
lahan sawit, upaya sertifikasi penjaminan kelestarian sawit 
melalui sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
apabila terus ditingkatkan juga memiliki dampak positif bagi 
upaya tata kelola lahan berkelanjutan. 

Di bidang pengelolaan limbah, potensi penurunan emisi GRK 
terutama berasal dari kegiatan penyediaan infrastruktur 
pengelolaan sampah. Kegiatan pembangunan rendah karbon 
di bidang pengelolaan limbah, selain berkontribusi dalam 
penurunan emisi GRK juga berpotensi dalam peningkatan 
akses sanitasi serta melindungi kualitas lingkungan dari 
pencemaran sampah dan limbah domestik. 
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Strategi Kebijakan Fiskal Yang Rendah Karbon

Indonesia mempunyai knowledge dan pengalaman yang 
sangat kaya untuk dijadikan referensi negara-negara lain 
dalam menangani isu perubahan iklim. Beberapa knowledge 
tersebut antara lain pengarusutamaan isu perubahan iklim 
melalui tagging anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, 
peningkatan peran wanita dalam penanganan perubahan iklim, 
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, penerbitan sukuk 
hijau dan pembentukan SDGs Indonesia One sebagai platform 
pembangunan rendah karbon yang melibatkan berbagai 
stakeholders.

Pemerintah akan melanjutkan upaya dan merumuskan 
kebijakan untuk memenuhi komitmen Indonesia pada forum 
internasional, yaitu menurunkan emisi GRK nasional sebesar 29 
persen dari business as usual (BAU) pada tahun 2030 dengan 
usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. 
Dalam hal ini, strategi akan difokuskan pada dua agenda, yaitu 
melakukan penyusunan kebijakan untuk mendukung sustainable 
environment melalui pengembangan instrumen fiskal yang 
efektif dan mendorong peningkatan kerja sama dan akses 
pembiayaan perubahan iklim internasional (International Climate 
Finance). 

Untuk strategi yang pertama, akan dilakukan melalui 
pengembangan kebijakan fiskal dalam rangka mendukung 
integrasi isu pengelolaan lingkungan hidup dan aksi 
pengendalian perubahan iklim dalam program pembangunan 
nasional. Dalam mewujudkan agenda tersebut, beberapa 
kegiatan utama yang akan dilakukan selama tahun 2020-2024, 
antara lain:

Melakukan pengembangan penandaan anggaran perubahan 
iklim tingkat pusat dan daerah;

Menyediakan dukungan bagi pengembangan skema 
pembiayaan/pendanaan inovatif untuk investasi ramah 
lingkungan seperti melalui penerbitan Green Sukuk;

Optimalisasi 
dukungan 
BPDLH dan 
skema inovatif 
lainnya serta 
melaksanakan 
kajian 
mengenai 
carbon pricing 
dan Climate 
Change Fiscal 

Framework (CCFF). 

Untuk strategi yang kedua, 
peningkatan kerja sama 
dan akses pembiayaan 
perubahan iklim internasional 
(international climate finance), 
dalam lima tahun ke depan 
akan dilakukan berbagai 
agenda, antara lain: 

Peningkatan peran aktif 
Kementerian Keuangan di 
forum internasional terkait 
perubahan iklim antara lain 
UNFCCC, GCF, dan Koalisi 
Menteri Keuangan untuk 
Perubahan Iklim;

Penetapan country program 
Indonesia untuk Green 
Climate Fund (GCF). Agenda 
ini ditargetkan untuk dapat 
diselesaikan pada tahun 2020;

Penyebaran informasi dan 
penyediaan dukungan untuk 
stakeholders mengenai 
fasilitas pembiayaan GCF; 

Peningkatan dan optimalisasi 
kerja sama bilateral dan 
multilateral di bidang 
pembiayaan perubahan iklim, 
antara lain GIZ, AFD, GGGI, dan 
Bank Dunia. 

Pembangunan rendah 
karbon dalam mengatasi 
perubahan iklim melalui aksi 

Tabel 1: Perbandingan antara Target dan Capaian Penurunan 
Emisi GRK

Sumber: Bappenas, 2020
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mitigasi dan adaptasi masih akan menghadapi 
tantangan dalam beberapa tahun ke depan, 
baik pada tataran global maupun domestik. 
Pada tataran global, mundurnya Amerika Serikat 
dari Perjanjian Paris perlu menjadi perhatian 
yang serius mengingat hal ini dapat memicu 
menurunnya komitmen negara-negara maju atas 
penanganan perubahan iklim. Selain itu, potensi 
penolakan negara-negara Eropa atas produk-
produk olahan minyak sawit Indonesia juga perlu 
mendapatkan penyelesaian. 

Dari sisi domestik, pengarusutamaan perubahan 
iklim melalui mekanisme tagging anggaran 
Pemerintah Pusat dan Daerah masih perlu 
diperkuat. Oleh karena itu, Kementerian 
Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal 
harus langkah-langkah strategis dalam rangka 

melaksanakan amanah Agenda 
Pembangunan 6 RPJMN 2020-
2024, yaitu peningkatan ketahanan 
bencana dan perubahan iklim 
sebagai bagian integral dari 
kontribusi dalam mendukung 
arah kebijakan pembangunan 
nasional. Diperlukan komitmen 
yang tinggi dari seluruh 
pemangku kepentingan kunci 
agar pelaksanaan kebijakan 
pengendalian perubahan iklim 
nasional seperti termaktub 
dalam RPJMN 2020-2024 tidak 
mengalami konflik kebijakan di 
tataran operasional. 
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Kesetaraan Gender untuk Pemulihan 
Ekonomi Nasional yang Inklusif

Citra H Nasruddin dan Ariza Ayu Ramadhani10

10Pegawai pada Badan Kebijakan FIskal

Krisis kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19 berdampak 
secara disproporsional bagi kelompok rentan dan 
perempuan. Sejumlah besar perempuan kehilangan mata 

pencaharia n, menanggung beban ganda mengurus rumah 
tangga dan mendampingi anak menjalani sekolah jarak jauh, 
atau mencari sumber pendapatan tambahan. Melalui bantuan 
sosial dan dukungan UMKM dalam program Pemulihan 
Nasional (PEN), Pemerintah berupaya mengurangi dampak 
pandemi, termasuk untuk perempuan. Namun, masih banyak 
ruang untuk perbaikan program agar dapat mengakomodasi 

kebutuhan perempuan dan 
mendorong kesetaraan 
gender. Salah satunya adalah 
dengan pengarusutamaan 
(mainstreaming) gender 
dan program targeted untuk 
perempuan, di dalam rencana 
pemulihan (recovery) dan 
reformasi struktural (reform). 
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Shecession: Dampak Lebih 
Besar pada Perempuan

Pandemi COVID-19 adalah 
krisis yang paling diskriminatif 
terhadap perempuan. 
Setidaknya itu yang terlihat 
dari temuan berbagai studi 
selama setahun terakhir. Data 
dari UN menunjukkan, sekitar 
750 juta perempuan bekerja 
di sektor formal, dan sekitar 
510 juta atau 40% dari total 
seluruh pekerja perempuan 
di dunia, ada di sektor yang 
paling terdampak dari krisis ini, 
seperti pariwisata, perhotelan, 
dan penyedia makanan. 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak mencatat, hingga 
Juni 2020, 5.970 pekerja 
perempuan mengalami 
pemutusan hubungan kerja 
dan 16.941 pekerja perempuan 
dirumahkan. Selain itu, per 
September 2020, 70,4% dari 
total 32.277 pekerja migran 
yang dipulangkan dari berbagai 
negara adalah perempuan. 
Tidak heran kalau kemudian 
krisis ekonomi akibat wabah 
ini juga disebut sebagai 
“shecession”.

Pembatasan sosial dan 
penutupan sekolah juga 
berimbas pada meningkatnya 
tanggung jawab pengasuhan 
anak dan pengurusan rumah 
tangga. Akibatnya, kerentanan 
perempuan meningkat dan 
jurang ketidaksetaraan gender 
juga melonjak. Risiko lebih 
tinggi dan dampak lebih besar 
lagi, ditanggung perempuan 
miskin dan berpendapatan 
rendah. Komnas perempuan 
melaporkan peningkatan 
kekerasan terhadap 
perempuan meningkat 63% 

selama pandemi ini. Dari 
survei yang dilakukan UNDP 
dan J-PAL SEA, ditemukan 
bahwa situasi keuangan, 
hilangnya pekerjaan, dan 
pendampingan sekolah 
jarak jauh menjadi beberapa 
sumber dari adanya kekerasan 
berbasis gender (GBV). Jika 
tidak ditangani, kerentanan 
ini dapat menghilangkan 
momentum dan capaian 
yang sudah diraih beberapa 
tahun ke belakang dalam hal 
kesetaraan gender. 

Bantuan Sosial dan Dukungan 
UMKM dalam PEN

Sebagai upaya menekan 
dampak sosial ekonomi 
dari COVID-19, pemerintah 
telah mengimplementasikan 
kebijakan fiskal countercyclical 
berupa peningkatan belanja 
dan pengurangan pajak melalui 
program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Di tahun 2020, 
pemerintah menggelontorkan 
dana Rp220,39 triliun untuk 
belanja perlindungan sosial 
dalam bentuk Program 
Keluarga Harapan (PKH), 
Kartu Sembako, Bansos 
Jabodetabek dan Non 
Jabodetabek, Kartu PraKerja, 
Diskon Listrik dan bantuan 
Logistik/Pangan/Sembako, 
dan Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) Dana Desa, serta subsidi 
kuota untuk pembelajaran 
daring jarak jauh. Sementara 
itu, di tahun 2021, 
Kementerian Keuangan telah 
menganggarkan Rp157,41 
triliun untuk program yang 
sama, kecuali bantuan logistik/
sembako, dengan disertai 
tambahan untuk iuran jaminan 
kehilangan pekerjaan. 

Fokus lainnya dalam 
percepatan pemulihan ekonomi 
nasional adalah dukungan 
kepada UMKM dan korporasi 
melalui subsidi bunga UMKM, 
Bantuan Presiden Produktif 
Usaha Mikro (BPUM), Subsidi 
Imbal Jasa Penjaminan (IJP), 
Penempatan Dana pada 
Bank Umum, Insentif Pajak, 
dan Restrukturisasi Kredit 
dengan total alokasi sebesar 
Rp 184,83 triliun dalam APBN 
2021, naik 5 persen dari 
alokasi tahun 2020. Salah 
satu program dukungan 
UMKM yang disalurkan 
langsung kepada pelaku 
usaha adalah BPUM dengan 
alokasi anggaran tahun 2021 
sebesar Rp 17,34 triliun atau 
mengalami penurunan dari 
alokasi tahun 2020 sebesar Rp 
28,9 triliun. BPUM merupakan 
bantuan langsung tunai yang 
memiliki tujuan produktif yaitu 
menjaga kelangsungan usaha 
dan memberikan tambahan 
modal bagi pelaku UMKM yang 
akan disalurkan kepada 12,8 
juta pelaku usaha di tahun 
2021.

Dimensi Gender pada PEN

Dalam berbagai kesempatan, 
Menteri Keuangan mengatakan 
bahwa penyaluran bantuan 
sosial dan UMKM pada 
program PEN dirancang 
dengan kesadaran bahwa 
perempuan paling terdampak 
di masa krisis. Hal ini pun 
didukung dengan pemahaman 
bahwa perempuan dan 
kepala keluarga perempuan 
sebagai penerima bantuan 
akan mengelola dana 
dengan insting melindungi, 
membelanjakan uang bantuan 
untuk kepentingan keluarga, 
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anak-anak, dan keluarga besar. 
Selain itu, pemerintah pun 
melihat bahwa perempuan 
merupakan penggerak aktivitas 
perekonomian, baik dalam 
penyelenggaraan kegiatan 
rumah tangga, maupun 
sebagai pemilik lebih dari 50 
persen dari total UMKM di 
Indonesia (Survey World Bank, 
2016). Oleh karena itu, alih-
alih gender-neutral, kebijakan 
transfer tunai dalam program 
PEN memiliki dimensi dan 
sensitivitas gender, serta 
berpihak kepada kaum rentan 
dan perempuan.

Ruang Perbaikan PEN untuk 
Pemulihan yang Inklusif

Terlepas dari itikad baik 
untuk menerapkan kebijakan 
yang sensitif gender dan 
alokasi anggaran dengan 
mempertimbangkan 
dampaknya bagi kesetaraan 
gender, upaya pemulihan 
masih belum selesai. Masih 
banyak ruang untuk perbaikan 
program pemulihan nasional, 
agar dapat mengakomodasi 
kebutuhan perempuan. 
Bagaimanapun juga, pemulihan 
yang inklusif dan menyeluruh 
tidak akan terwujud tanpa 
upaya untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi 
perempuan dan kelompok 
rentan. Untuk mencapai hal 
tersebut, pengarusutamaan 
(mainstreaming) gender 
harus berjalan selaras dengan 
program targeted untuk 
perempuan. Dengan demikian, 
pemerintah dapat menciptakan 
lingkungan yang kondusif 
(enabling environment) 
bagi terciptanya kesetaraan 
gender, baik di dalam rencana 

pemulihan maupun reformasi 
struktural untuk membangun 
daya lenting.

Pengarusutamaan gender 
(PUG) merupakan suatu 
pendekatan di dalam 
perumusan kebijakan yang 
mengakui adanya perbedaan 
kebutuhan, kondisi dan 
ketidaksetaraan akses 
terhadap berbagai sumber 
daya antara perempuan 
dan laki-laki. Metode ini 
juga mempertimbangkan 
kebutuhan spesifik orang 
dengan disabilitas. Dengan 
adanya kesadaran tersebut, 
perspektif kesetaraan gender 
dapat terintegrasi di seluruh 
tahap dan tingkatan kebijakan, 
program, maupun proyek. 

Kementerian Keuangan telah 
memulai inisiatif ini melalui 
Anggaran Responsif Gender 
dan sistem penandaan 
anggaran (budget tagging). 
Hal ini selaras dengan mandat 
PBB melalui platform for 
action (A/S-23/10/Rev.1) pada 
Juni 2000 untuk memasukkan 
perspektif gender di dalam 
proses penyusunan anggaran. 
Namun, untuk mencapai 
anggaran yang berkeadilan 
gender, integrasi PUG perlu 
dilakukan pada seluruh proses 
pengambilan kebijakan fiskal, 
misalnya PUG di dalam 
analisis dan kebijakan ekonomi 
makro. Langkah tersebut dapat 
mendorong PUG di seluruh 
program kerja dan kebijakan 
pemerintah.

Sementara itu, program 
khusus yang ditargetkan 
untuk perempuan meliputi 
kebijakan atau aktivitas yang 

spesifik menyasar perempuan, 
serta aksi afirmasi, yaitu 
upaya untuk meningkatkan 
representasi perempuan di 
berbagai level dan sektor. 
Termasuk di dalamnya 
adalah perlindungan sosial 
yang responsif terhadap 
kebutuhan dan hak dasar 
perempuan. Misalnya, bantuan 
sosial selama pandemi dan 
pemulihan nasional untuk 
11 juta kepala keluarga 
perempuan, yang berdasarkan 
survei BPS tahun 2019 
memiliki tingkat kesejahteraan 
lebih rendah daripada kepala 
keluarga laki-laki

Besarnya dampak COVID-19 
bagi perempuan memerlukan 
respon dan penanganan 
khusus, baik di dalam 
rencana pemulihan (recovery) 
maupun reformasi struktural 
(reform). Dengan kata lain, 
mendorong kesetaraan 
dan menutup kesenjangan 
gender harus menjadi bagian 
integral dan vital dari program 
pemulihan nasional. Tanpa 
fokus dan penekanan pada 
dimensi gender, pemulihan 
nasional yang inklusif sulit 
tercapai. Oleh karena itu, 
pemerintah perlu melakukan 
monitoring dan evaluasi 
yang menyeluruh dari lensa 
gender, menyediakan akses 
keuangan dan perlindungan 
sosial bagi perempuan, serta 
meningkatkan efektivitas 
penerimaan bantuan 
melalui perbaikan data dan 
mekanisme distribusi sehingga 
manfaat dapat diterima oleh 
mereka yang membutuhkan.
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Mencegah Terjadinya Penghindaran Pajak 
Melalui Corporate Tax Sheltering

Melani Dewi Astuti11

11Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan FIskal

Pemerintah telah memberikan berbagai macam paket insentif pajak, khususnya 
pada tahun 2020, tidak terbatas pada pajak penghasilan (PPh), namun juga 
jenis pajak lainnya. Salah satu insentif yang diberikan adalah penurunan 

tarif PPh Badan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang 
merupakan pengundangan dari Perpu 1 Tahun 2020. 

Banyaknya insentif pajak yang diberikan berpotensi menurunkan penerimaan pajak. 
Berdasarkan data tahun 2020, penerimaan PPh Badan turun 37,8% dibandingkan 
dengan penerimaan tahun 2019, sedangkan penerimaan dari PPh OP mengalami 
kenaikan sebesar 3,22% (APBN-kita: 2021). Salah satu penyebab penurunan 
penerimaan PPh Badan antara lain adanya penurunan tarif menjadi 22%. 

Namun demikian, dengan adanya insentif diharapkan investasi dapat ditingkatkan 
yang sekaligus memperluas lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan 
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ekonomi Indonesia.  Di sisi 
lain, banyaknya insentif 
juga berpotensi digunakan 
sebagai alat penghindaran 
pajak oleh Wajib Pajak 
untuk menghemat kewajiban 
pajaknya. Dengan banyaknya 
insentif pajak, Wajib Pajak 
akan berupaya melakukan 
rekayasa pajak (tax arbitrage) 
untuk mendapatkan manfaat 
pajak dari fasilitas tersebut. 
Salah satunya melalui upaya 
corporate tax sheltering, yaitu 
upaya penghematan pajak 
dengan berlindung di bawah 
pemajakan Wajib Pajak Badan.

Praktik Corporate Tax 
Sheltering

Salah satu bentuk dari 
corporate tax sheltering adalah 
pendirian Badan/korporasi 
(inkorporasi) dengan tujuan 
utama untuk mendapatkan 
penghematan pajak, antara 
lain melalui pengenaan 
tarif PPh Badan. Upaya 
penghindaran pajak melalui 
inkorporasi didorong oleh 
adanya perbedaan yang cukup 
signifikan antara tarif PPh 
Orang Pribadi (OP) dan tarif 
PPh Badan12.

Sejak Tahun Pajak 2020, tarif 
PPh Badan menjadi 22% dari 
yang sebelumnya 25% dan 
pada tahun 2022 tarif PPh 
Badan akan menjadi 20%. 
Khusus bagi Wajib Pajak 
badan go public, tarif PPh 
Badan yang dikenakan 3% 
lebih rendah. Sementara itu, 
berdasarkan Undang-Undang 
PPh, Wajib Pajak OP dikenakan 
tarif pajak progresif dengan 
ketentuan: (1) tarif 5% untuk 

penghasilan s.d. Rp50.000.000; 
(2) tarif 15% untuk 
penghasilan Rp50.000.000 
s.d. Rp250.000.000; (3) tarif 
25% untuk penghasilan 
Rp250.000.000 s.d. 
Rp500.000.000; and (4) tarif 
30% untuk penghasilan lebih 
dari 30%. Jika dibandingkan 
antara tarif PPh Badan dan 
tarif tertinggi PPh OP, maka 
pada tahun 2020-2021 
terdapat selisih tarif sebesar 
8% sedangkan pada Tahun 
2022, tarif tertinggi PPh OP 
akan menjadi 10% lebih besar 
dari tarif PPh Badan pada 
umumnya.

Dengan perbedaan tarif yang 
cukup besar tersebut, individu 
dengan penghasilan yang 
dikenakan pajak tarif tertinggi, 
mungkin saja melakukan 
upaya penghematan pajak 
dengan mendirikan suatu 
badan. Pendirian badan 
tersebut bertujuan untuk 
menghindari pengenaan 
PPh OP melalui pengalihan 
penghasilan dari penghasilan 
orang pribadi menjadi 
penghasilan badan. Definisi 
Badan dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang PPh 
sangat luas, tidak terbatas 
hanya pada badan hukum atau 
Perseroan Terbatas. Terlebih 
lagi berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja, pendirian 
perusahaan oleh satu orang 
individu (sole proprietorship) 
diperbolehkan.

Dengan mendirikan badan, 
maka orang pribadi 
berpenghasilan tinggi (high 
wealth individual) dapat 
menghemat pajak dari 30% 

menjadi 20%. Umumnya, 
praktik corporate tax sheltering 
ini dilakukan oleh orang 
pribadi yang memberikan 
jasa profesional.13 Penelitian 
mengenai praktik inkorporasi 
telah dilakukan di Israel pada 
kurun waktu 1993-1999 
yang menunjukkan bahwa 
perbedaan signifikan antara 
tarif PPh Badan dan tarif 
marginal tertinggi PPh OP 
secara persisten mendorong 
terjadinya inkorporasi. 
Berdasarkan penelitian 
tersebut ditemukan bahwa, 
jumlah Wajib Pajak Badan 
meningkat sekitar 61.5% 
dalam kurun waktu tersebut, 
sedangkan, jumlah Wajib Pajak 
Orang Pribadi self employed 
hanya meningkat sekitar 5%.

Melalui corporate tax 
sheltering, terdapat 
kemungkinan Wajib Pajak 
mengubah jenis penghasilan 
yang diterima dari pemberi 
kerja (Badan) dari gaji 
menjadi dividen untuk 
mendapat manfaat pajak. 
Hal ini dimungkinkan apabila 
suatu negara memberikan 
pengecualian pajak 
atas dividen, sementara 
penghasilan gaji dikenakan 
pajak sesuai dengan tarif 
PPh OP. Menurut Feldstein 
and Slemrod (1980), adanya 
pengecualian pajak atas 
dividen yang diterima 
pemegang saham individu, 
menghasilkan tarif efektif 
lebih rendah atas penghasilan 
dividen, dibandingkan pajak 
efektif atas gaji yang diterima 
individu dari suatu Badan 
sebagai pemberi kerja.

12Feldstein, Martin S., and Joel Slemrod. “Personal Taxation, Portfolio Choice, and the Effect of the Corporation Income Tax.” Journal of Political 
Economy, vol. 88, no. 5, 1980, pp. 854–866. JSTOR, www.jstor.org/stable/1833138. Accessed 16 Feb. 2021.
13Dmitri Romanov, The Corporation as A Tax Shelter: Evidence from Recent Israeli Tax Changes, Bank of Israel Research Department: 2004.
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Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja yang merupakan 
perubahan Pasal 4 ayat (3) 
huruf f Undang-Undang PPh, 
penghasilan dividen yang 
diterima oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi dalam negeri 
dikecualikan dari objek pajak 
penghasilan sepanjang 
diinvestasikan di wilayah NKRI 
dalam jangka waktu tertentu. 
Sebelumnya, penghasilan 
dividen yang diterima orang 
pribadi dikenakan PPh Final 
dengan tarif 10%.

Dengan pengecualian pajak 
atas dividen ini, Orang 
Pribadi yang melakukan 
inkorporasi dengan mendirikan 
perusahaan, selain berpeluang 
mendapatkan penghematan 
pajak dari pengenaan tarif PPh 
Badan, dapat juga berpeluang 
untuk mendapatkan 
penghematan pajak atas 
dividen yang diterima dari 
badan yang didirikan. Apabila 
Orang Pribadi tersebut tidak 
mendirikan perusahaan 
melainkan tetap menerima gaji 
dari perusahaan, maka gajinya 
akan dikenakan pajak dengan 
tarif PPh OP. Dalam hal tidak 
terdapat pengecualian pajak 
atas dividen, maka Wajib 
Pajak Orang Pribadi harus 
menanggung beban pajak 
tambahan, yaitu PPh final 10%.

Upaya Pencegahan

Perbedaan tarif yang cukup 
signifikan antara PPh Badan 
dan tarif marginal tertinggi 
PPh OP dapat menimbulkan 
risiko penghindaran pajak, 
khususnya melalui corporate 
tax sheltering. Sebelum 
Tahun Pajak 2020, perbedaan 

antara tarif PPh badan dan 
tarif marginal tertinggi PPh 
OP relatif kecil, sehingga 
risiko terjadinya corporate tax 
sheltering tidak terlalu besar 
sehingga tidak sebanding 
dengan biaya untuk melakukan 
rekayasa pajak. Pada tahun 
1984 di mana Undang-Undang 
Pajak Penghasilan mulai 
berlaku, tarif PPh antara orang 
pribadi dan badan bahkan 
sama.

Penghindaran pajak melalui 
corporate tax sheltering 
tersebut tidak hanya dihadapi 
oleh Indonesia namun juga 
beberapa negara di dunia 
yang juga mempunyai 
perbedaan signifikan 
antara tarif PPh Badan dan 
PPh OP. Beberapa cara 
dilakukan antara lain dengan 
memberlakukan general anti-
avoidance rules (GAAR) yang 
memungkinkan bagi Otoritas 
Pajak membatalkan manfaat 
pajak atas suatu transaksi/
skema/pengaturan yang 
diformulasikan dengan tujuan 
utama untuk mendapatkan 
manfaat pajak. Manfaat pajak 
didefiniskan sangat luas, tidak 
terbatas pada penurunan 
tarif pajak, tetapi juga 
dapat berupa pengecualian 
pajak, pembebanan biaya, 
penundaan pembayaran pajak 
dan manfaat lainnya. GAAR 
dapat berlaku secara umum 
tidak hanya untuk pajak 
penghasilan tetapi dapat 
diberlakukan juga bagi jenis 
pajak lainnya. Beberapa negara 
telah menerapkan GAAR 
diantaranya: Australia, Kanada, 
Inggris14, dan beberapa negara 
lainnya. 

Indonesia sampai dengan 
saat ini belum mempunyai 
GAAR, namun lebih kepada 
peraturan anti-penghindaran 
pajak yang sifatnya spesifik 
(specific anti-avoidance rules) 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 18 Undang-Undang PPh. 
Dengan banyaknya insentif 
pajak, perlu dipertimbangkan 
untuk menerapkan GAAR guna 
mencegah agar insentif pajak 
tidak disalahgunakan sehingga 
tujuan utama pemberian 
insentif untuk mendorong 
investasi baru tidak tercapai. 
Dapat terjadi kemungkinan 
Wajib Pajak justru melakukan 
rekayasa atas investasi yang 
sudah ada atau penghasilan 
yang selama ini dipajaki agar 
mendapatkan penghematan 
pajak.

Selain GAAR, untuk mencegah 
terjadinya corporate tax 
sheltering, dapat diterapkan 
specific anti-avoidance rules 
(SAAR) yang dikhususkan 
untuk kasus corporate tax 
sheltering. Indonesia telah 
memiliki SAAR dalam Pasal 
18 Undang-Undang PPh 
untuk kasus-kasus yang 
terkait: debt to equity ratio, 
controlled foreign company 
(CFC), arm’s length principle, 
indirect transfer of assets, 
dan international hiring out 
labor. Namun demikian, 
belum terdapat SAAR yang 
dikhususkan untuk mencegah 
terjadinya corporate tax 
sheltering.

Meskipun belum terdapat 
ketentuan anti-penghindaran 
pajak untuk mencegah 
terjadinya corporate tax 
sheltering, dalam hal terjadi 

14The Department of The Treasury, The Problem of Corporate Tax Shelters: Discussion, Analysis and Legislative Proposals, Department of 
Treasury: 1999.
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penghindaran pajak, dapat diterapkan judicial 
doctrines, yang pada umumnya digunakan 
oleh Hakim di negara dengan sistem hukum 
Common Law. Judicial doctrines yang dapat 
digunakan kaitannya dengan kasus corporate 
tax sheltering adalah economic substance. 
Dengan menerapkan economic substance, 
maka pendirian badan yang tidak mempunyai 
substansi ekonomi karena ditujukan utamanya 
untuk mendapatkan manfaat pajak, dapat 
diabaikan dan dianggap sebagai penghasilan 
orang pribadi.

Penurunan tarif PPh Badan berpotensi 
menimbulkan penurunan penerimaan pajak 
yang cukup signifikan karena Indonesia masih 
menggantungkan pada penerimaan dari PPh 
Badan, dimana selama ini penerimaan PPh 
Badan merupakan penerimaan PPh yang 

menduduki urutan kedua setelah 
PPh Pasal 21. Dengan adanya 
insentif penurunan PPh Badan ini, 
jangan sampai kemudian menggerus 
penerimaan PPh Pasal 21 maupun 
PPh OP melalui corporate tax 
sheltering. Hasil yang diharapkan 
dari penurunan tarif PPh Badan ini 
adalah timbulnya investasi-investasi 
baru baik dari dalam maupun luar 
negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga 
agar penerimaan pajak tidak semakin 
turun dan investasi baru dapat 
ditarik, maka perlu dipertimbangkan 
untuk menerapkan ketentuan anti-
penghindaran pajak baik yang sifatnya 
umum maupun spesifik. 
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Komitmen Fiskal di ASEAN+3 untuk 
Menghadapi Pandemi COVID-19: Pelebaran 
Defisit dan Peningkatan Pembiayaan

Yudha Perdana15

15Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan FIskal

Mayoritas negara ASEAN+3 memiliki anggaran yang 
defisit—di mana belanja lebih besar daripada 
pendapatan—dan pada tahun 2019, meskipun anggaran 

defisit hingga rata-rata -2,55%, pertumbuhan ekonomi secara-
rata-rata untuk 13 negara ASEAN+3 dan Hongkong tumbuh 
3,99%. Hongkong dimasukkan karena observasi karena terlibat 
dalam berbagai inisiatif kerja sama jalur keuangan di ASEAN+3. 
Pada tahun 2019, korelasi antara pertumbuhan PDB riil dengan 
rasio defisit atas PDB untuk kawasan ASEAN+3 bernilai 
negatif dengan nilai koefisien yang rendah, sebesar -0,26. 
Namun, penyebaran COVID-19 mengubah situasi pertumbuhan 
ekonomi di kawasan. Meskipun terjadi pelebaran defisit untuk 
mengatasi pandemi oleh semua negara dan kawasan, namun 

ekonomi tetap tidak tumbuh 
positif. Selain itu, terdapat 
perubahan atas korelasi, 
koefisiennya mendekati 0 
di angka 0,01 dan memiliki 
arah yang positif. Pada tahun 
2020, ekonomi kawasan 
ASEAN+3 mengalami kontraksi 
sebesar negatif 2,41%. Nilai 
tersebut lebih rendah daripada 
kontraksi ekonomi Indonesia 
yang tumbuh negatif 2,07%. 
Pertumbuhan Indonesia 
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di 2020 juga masih berada di lebih rendah daripada nilai tengah (median) dari pertumbuhan 
ekonomi di ASEAN+3 sebesar -2,55%. Berikut perbandingan antara pertumbuhan PDB riil dan 
rasio defisit per PDB di ASEAN+3 pada tahun 2019 dan 2020:

Gambar 1 Pertumbuhan PDB Riil dan Rasio Defisit per PDB di ASEAN+3 Tahun 2019 dan 2020

Sumber: diolah dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), 2021.

Gambar 2 Tren Rasio Defisit Anggaran atas PDB di ASEAN+3, 2018—2020

Sumber: diolah dari AMRO, 2021.

Rasio defisit anggaran atas PDB di ASEAN+3 pada tahun 2020 meningkat tajam bila 
dibandingkan dengan rasionya pada tahun 2019, yang berarti selisih antara belanja dan 
pendapatan semakin lebar. Di kawasan, rasio defisit anggaran 2020 meningkat secara rata-rata 
sebesar 74,53% dibandingkan dengan tahun 2019, dengan median peningkatan sebesar 85,57%. 
Nilai mutlak peningkatan (karena ada beberapa negara dari sebelumnya surplus menjadi defisit) 
terendah terjadi sebesar 28,05% pada Laos, dan yang terbesar sebesar 967,29% di Korea Selatan. 
Dari 14 kawasan, terdapat 9 negara dan kawasan yang pelebaran defisitnya di tahun 2020 
tumbuh lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun 2019. Pelebaran defisit yang kurang dari 
dua kali lipat terjadi di Laos, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan RRT. Namun, belum dapat diambil 
suatu simpulan bahwa pertumbuhan defisit di 5 negara tersebut tidak bersifat signifikan. Berikut 
perbandingan rasio defisit anggaran atas PDB di ASEAN+3 selama 3 tahun:
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tahun 2020 karena penanganan COVID-19. Di kawasan, defisit 
keseimbangan primer 2020 meningkat secara rata-rata sebesar 
942,35% dibandingkan dengan tahun 2019, dengan median 
peningkatan sebesar 254%. Nilai mutlak peningkatan (karena ada 
beberapa negara dari sebelumnya surplus menjadi defisit) terendah 
terjadi sebesar 12,65% pada Laos, dan yang terbesar sebesar 
5.376% di Korea Selatan. Dari 14 kawasan, terdapat 11 negara dan 
kawasan yang mengalami pelebaran defisit keseimbangan primer 
di tahun 2020 lebih dari 100% apabila dibandingkan dengan tahun 
2019. Pelebaran defisit yang kurang dari dua kali lipat terjadi di 

Laos, Malaysia, dan RRT. 
Berikut perbandingan rasio 
keseimbangan primer atas 
PDB di ASEAN+3 selama 3 
tahun:

Apabila dibuat suatu 
hipotesis awal bahwa 
pelebaran rasio defisit atas 
PDB dan kenaikan defisit 
keseimbangan primer 
di kawasan ASEAN+3 
pada tahun 2020 sama 
dengan periode-periode 
sebelumnya, terdapat 
10 negara/daerah di 
mana hipotesis awal 
tersebut ditolak. Pengujian 
dilakukan secara 2 arah 
dengan tingkat keyakinan 
95%. Sementara dapat 
disimpulkan bahwa di 10 
negara/daerah, pelebaran 
defisit dan kenaikan defisit 
keseimbangan primer 
dibandingkan dengan 
PDB, meningkat secara 
signifikan. Hipotesis 
awal gagal untuk ditolak 
pada Brunei Darussalam, 
Kamboja, Laos, dan 
Vietnam. Untuk Brunei 
Darussalam dan Kamboja, 
rerata kedua indikator 
ini lebih rendah daripada 
Laos dan Vietnam. Untuk 
semua negara ASEAN-5 
dan kawasan Plus 3, terjadi 
pelebaran defisit anggaran 
serta kenaikan defisit 
keseimbangan primer yang 
signifikan di tahun 2020.

Pelebaran rasio defisit 
anggaran atas PDB di 

Gambar 3 Tren Rasio Keseimbangan Primer 
atas PDB di ASEAN+3, 2018—2020

Sumber: diolah dari AMRO, 2021.

Tabel 1 Rasio Defisit atas PDB dan Rasio Keseimbangan Primer 
atas PDB di Kawasan ASEAN+3 Tahun 2011—2019, Pengujian 2 
Arah, Tingkat Keyakinan 95% (Nilai Tabel Z: ±1,96)

* menandakan bahwa defisit 
anggaran atau keseimbangan 
primer  pada tahun 2020 lebih 
rendah daripada batas bawah. 
Sumber: diolah dari AMRO, 
2021.

Sebelum tahun 2020, postur anggaran pemerintah kawasan ASEAN+3 
telah mengalami defisit pada keseimbangan primer, yaitu selisih 
antara pendapatan dengan seluruh belanja kecuali belanja untuk 
bunga utang. Nilai defisit keseimbangan primer juga melebar di 
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Korelasi di antara kedua 
inidikator ini koefisiennya 
bernilai positif sebesar 0,23 
(mengecualikan Kamboja, 
Laos, Myanmar, Filipina, dan 
Jepang karena data belum 
tersedia). Di kawasan, rasio 
utang pemerintahan umum 
tahun 2020 meningkat 
secara rata-rata sebesar 
19,63% dibandingkan dengan 
tahun 2019, dengan median 
peningkatan sebesar 22,56%. 
Nilai peningkatan yang berada 
di atas rata-rata dan median 
dengan urutan tertinggi 
dialami oleh Thailand (26,63%), 
Indonesia (25,29&), RRT 
(24,07%), Singapura (23,09%), 
dan Korea Selatan (22,56%). 
Kenaikan tersebut terlihat 

tajam di atas 20% 
karena sebelumnya 
rasio utang 
pemerintahan 
umumnya 
atas PDB tidak 
tinggi. Berikut 
perbandingan rasio 
utang pemerintah 
atas PDB di 
ASEAN+3 selama 3 
tahun:

Apabila dibuat 
suatu hipotesis 
awal bahwa 
rasio utang 
pemerintahan 
umum atas PDB 
kawasan ASEAN+3 
pada tahun 2020 
sama dengan 
periode-periode 

Gambar 4 Tren Rasio Utang Pemerintahan Umum atas PDB di 
ASEAN+3, 2018—2020

Sumber: diolah dari AMRO dan APBN Kita, 2021.

Tabel 2 Rasio Utang Pemerintahan Umum Tahun 2011—2019 
dan Tahun 2011—2020, Pengujian 2 Arah, Tingkat Keyakinan 
95% (Nilai Tabel Z: ±1,96)

* menandakan bahwa rasio utang pada tahun 2020 lebih tinggi daripada batas atas.
Sumber: diolah dari AMRO dan APBN Kita, 2021.

kawasan ASEAN+3 diikuti dengan kenaikan pembiayaan, 
yang dalam hal ini berupa rasio utang pemerintahan umum 
(termasuk pemerintahan daerah) atas PDB pada tahun 2020. 
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sebelumnya (2011—2019), terdapat 6 negara di mana hipotesis awal 
tersebut ditolak. Pengujian dilakukan secara 2 arah dengan tingkat 
keyakinan 95%. Sementara dapat disimpulkan bahwa di 6 negara, 
kenaikan rasio utang atas PDB pada tahun 2020, meningkat secara 
signifikan. Apabila kenaikan signifikan 2020 dibandingkan dengan 
data 2011—2020 itu sendiri, untuk Indonesia, hipotesis awal gagal 
Gambar 5 Pertumbuhan PDB Riil dan Rasio Utang per PDB di 
ASEAN+3 Tahun 2019 dan 2020

Sumber: diolah dari AMRO dan APBN Kita, 2021.
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Program Konversi PLTD Menjadi PLTBm 
di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal

Agunan P. Samosir16

16Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan FIskal

“Menerangi 17 ribu pulau bukanlah pekerjaan mudah. Saya yakin PLN mampu 
melakukannya”. Pernyataan tersebut merupakan arahan Presiden Jokowi 27 
Oktober 2020 pada saat Hari Listrik Nasional (HLN) yang juga merupakan hari 

lahirnya Perusahaan Listrik Negara (PLN). Arahan ini diberikan untuk mendorong PLN 
ikut mewujudkan target pencapaian energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

Target pencapaian bauran energi terbarukan tersebut merupakan target yang 
tidak mudah untuk diimplementasikan mengingat sampai dengan saat ini masih 
didominasi energi fosil, yaitu batubara. Menurut International Institute for Sustainable 
Development (IISD) 2018, target penggunaan energi terbarukan di Indonesia sebanyak 
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23 persen pada tahun 2025 
tidak akan tercapai. Indonesia 
hanya mampu mencapai 12 
persen penggunaan energi 
terbarukan pada tahun 2025.

Beberapa faktor yang 
mengakibatkan tidak 
tercapainya target penggunaan 
energi terbarukan adalah 
pasokan listrik yang lebih 
dari cukup di Pulau Jawa, 
penetapan biaya pokok 
penyediaan (BPP) listrik yang 
rendah mengakibatkan investor 
kurang tertarik menanamkan 
modalnya, regulasi yang 
diterbitkan seperti Peraturan 
ESDM No. 12 dan No. 50 
Tahun 2017 sebagaimana 
telah diubah kedua kali dengan 
Permen ESDM No. 4 Tahun 
2020 kurang mendorong 
penggunaan energi terbarukan 
secara tidak langsung, 
ketergantungan terhadap 
PLN sebagai pembeli tunggal 
tenaga listrik (off-taker) dan 
lebih menyukai penggunaan 
bahan bakar minyak (BBM) 
diesel untuk daerah-daerah 
yang belum terjangkau PLN 
(off-grid) seperti daerah 
terdepan, terluar dan tertinggal 
(3T).

Upaya untuk memenuhi 
komitmen yang disampaikan 
Indonesia pada pertemuan 
Conference of the Parties 
(COP) 21 UNFCCC di 
Paris tahun 2015 dengan 
menggunakan energi 
terbarukan seperti geothermal, 
tenaga surya, sampah, 
angin, hidro dan bio-massa 
menjadi pilihan beragam bagi 
pengambil keputusan yang 
disesuaikan dengan kondisi 
wilayah Indonesia. Komitmen 
Indonesia telah ditetapkan 

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Paris Agreement To The United 
Nations Framework Convention On Climate Change 
(Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan 
Iklim).

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk 
mencapai target penggunaan energi terbarukan 
sebagai sumber listrik terutama di daerah 3T adalah 
mengurangi pengoperasian pembangkit berbasis 
BBM yang berbasis diesel dan telah melebihi masa 
operasi lebih dari 15 tahun. Target selama tiga tahun 
kedepan oleh pemerintah melalui PLN diyakini tidak 
hanya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), 
tetapi juga mengurangi belanja negara terutama BBM 
yang sebagian besar masih impor dan juga akan 
mengurangi belanja subsidi  BBM dan listrik.

Disisi lain, program konversi EBT ini diharapkan dapat 
mengurangi beban PLN dengan menurunkan BPP 
yang lebih murah dibandingkan menggunakan BBM 
diesel. Tarif BPP saat ini di daerah 3T adalah USD 
20-25 sen/kWh. Saat ini  ada sekitar 5.200 unit PLTD 
yang terpasang di seluruh wilayah Indonesia dan 
tersebar di 2.130 lokasi. Total kapasitas terpasang 
sekitar 225 MW. Pada tahap awal, kapasitas inilah 
yang menjadi potensi bagi PLN untuk merealisasikan 
program konversi PLTD ke energi terbarukan.

Potensi energi terbarukan yang besar dan melimpah 
serta berbasis lokal adalah bio-massa yang berasal 
dari pohon atau tanaman yang tumbuh dan tersebar 
di daerah 3T. Global Green Growth Indonesia (GGGI), 
2020, menyebutkan ada enam tanaman, yaitu bambu, 
gamal, kaliandra, lamtoro, akasia, dan akor yang 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar 
yang dapat diperbaharui dan digunakan menjadi 
energi listrik. Adanya ketersediaan listrik di desa-desa 
yang berdekatan dengan hutan akan memberikan 
manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat untuk 
meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan produksi. 

Konversi PLTD ke PLTBm

Dalam Dirgantara, (2019), pemilihan teknologi 
pembangkit di daerah 3T sangat diperlukan dalam 
memenuhi pasokan bagi sistem tenaga listrik. 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau mikro 
hidro (PLTMH), panas bumi dan PLTBm memiliki 
karakteristik base load yang dapat dioperasikan dan 
berkelanjutan. Jenis pembangkit ini dapat digunakan 
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dapat 
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ditingkatkan kapasitasnya dengan pemasangan 
beberapa mesin pembangkit secara paralel 
sehingga sangat potensial untuk menggantikan 
PLTD.

Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 
tidak bisa digunakan secara terus menerus. Listrik 
yang dihasilkan oleh kedua pembangkit tersebut 
hanya pada waktu-waktu tertentu. Bila ingin 
digunakan lebih panjang waktunya, dibutuhkan 
alat untuk menyimpan energi tersebut, yaitu 
baterai. Beberapa hal yang menjadi hambatan 
menggunakan kedua jenis pembangkit tersebut 
adalah usia baterai yang masih relatif pendek yaitu 
1-2 tahun dan harga baterai yang masih mahal.

PLTBm telah terbukti memiliki keunggulan 
dibandingkan pembangkit lain yang berbasis energi 
terbarukan. Keunggulan PLTBm di daerah 3T 
antara lain: (i) tarif listrik kompetitif, tarif EBT lebih 
rendah dibandingkan tarif disel, (ii) penyaluran 
energi yang efisien, karena sumber energi berada 
dekat dengan masyarakat, (iii) ketahanan energi, 
satu daerah ditopang melalui berbagai pembangkit 
EBT tersebar, (iv) akses terhadap energi bagi 
industri lokal melalui demand creation yang dibina 
oleh kementerian terkait seperti Kementerian 
Desa PDTT, dan (v) energi bersih sebagai bentuk 
tanggung jawab pada pembangunan berbasis 
SDGs

Menurut Samosir, (2019), penggunaan feedstock 
bambu sebagai sumber bahan bakar PLTBm 
memberikan banyak manfaat bagi daerah 3T. 
Bambu yang selama ini hanya untuk menangkap 
udang dan pekarangan rumah memiliki nilai 
ekonomis dan ramah lingkungan. Kesejahteraan 
masyarakat Siberut, Kepulauan Mentawai 
meningkat dengan menjual bambu yang dicacah 
ke PLTBm. Masyarakat lokal terlibat aktif pada 
proses penyediaan sumber energi pembangkit 
listrik. 

Pembangunan PLTBm Mentawai layak direplikasi 
pada daerah 3T di Indonesia yang sesuai 
dengan geografisnya dan menjadi role model 
pengembangan PLTBm Bambu. Alliance for 
Rural Electrification (ARE), 2019, menyatakan 
bahwa hasil kajian yang dilakukan di beberapa 
pembangkit di Asia menunjukkan bahwa PLTBm 
Bambu di Mentawai paling banyak menyerap 

tenaga kerja sebanyak 450 
orang dengan pengurangan 
emisi gas rumah kaca sebanyak 
3.000 tCo2.

Hal yang sama juga dengan 
proyek pembangunan PLTBm 
sebesar 5 MW di Ponu 
dengan tanaman gamal. Hasil 
perhitungan sementara dari 
pembangkit tersebut dapat 
mengurangi penggunaan BBM 
disel sebanyak 19.400 liter 
per tahun atau setara dengan 
penurunan emisi GRK sebesar 
51,4 tCO2.

Pemanfaatan energi terbarukan 
berbasis sumber daya lokal 
di atas menunjukkan bahwa 
pembangkit yang dibangun 
sesuai dengan kapasitas 
yang dibutuhkan masyarakat. 
Dibandingkan BBM disel, 
tidak ada biaya pengangkutan 
feedstock yang tinggi karena 
sumber energi tersedia di 
daerah 3T. Tarif BPP untuk 
PLTBm di daerah 3T sebesar 
USD 12-18 sen/kWh. Tarif ini 
jauh lebih murah dibandingkan 
tarif BPP BBM disel.

Skema pengembangan dan 
pengoperasian PLTBm yang 
dapat dilaksanakan pada daerah 
3T antara lain: (i) masyarakat 
diberikan konsesi untuk 
menanam bio-massa selama 30 
tahun, (ii) bibit/benih diberikan 
gratis oleh pemerintah kepada 
masyarakat, (iii) perusahaan 
pembangkit/independent power 
producer (IPP) melakukan 
kontrak jangka panjang dengan 
BUMD penyediaan feedstock 
bio-massa dengan harga 
tetap, dan (iv) IPP menjual 
listrik dengan tarif BPP sesuai 
Keputusan Menteri ESDM 
dengan take or pay.
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Pengembangan PLTBm

Mengingat pembangunan PLTBm memerlukan 
sinergi antar kementerian dan Pemda, maka perlu 
regulasi khusus Dalam pembangunan PLTBm, 
terdapat banyak pemangku kepentingan yang 
harus terlibat, Diperlukan penyelarasan regulasi 
berupa Peraturan Presiden tentang Percepatan 
Pembangunan PLTBm di Daerah 3T. Dukungan 
yang diberikan dalam Perpres tersebut antara 
lain: (i) penggunaan lahan idle atau kritis oleh 
masyarakat selama 30 tahun, (ii) pemberian benih 
atau bibit pohon/tanaman secara gratis untuk 
pertama kali kepada masyarakat, (iii) penetapan 
tarif yang sesuai dengan daerah 3T tapi masih lebih 
rendah dibandingkan BPP disel, dan (iv) pelibatan 
perusahaan daerah/BUMD sebagai penyedia 
feedstock bio-massa. Usulan Perpres PLTBm ini 
sudah pernah dilakukan pada penyediaan Lampu 
Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dalam Perpres 
Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu 
Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang 
Belum Mendapatkan Akses Listrik.

Selain APBN, investasi pembangunan PLTBm dapat 
dilakukan dengan kerjasama pengelolaan aset 

Gambar 1. Pembangunan PLTBm di Daerah Terdepan, Terluar 
dan Tertinggal

PLN
Pembangkit Listrik

Tarif BPP 
Wilayah 3T

PLN menjadi offtaker
listrik dengan kontrak 
ToP selama 20 tahun 
dan mendistribusikannya
kepada masyarakat

• BUMN
• Swasta

Masyarakat yang 
diberikan konsesi 
oleh Pemerintah 

menanam biomassa 
dan menjual ke 

BUMDes dan menjual
ke Perusda/BUMD

Sumber: Samosir dan Wahono, 2020

MasyarakatBUMDes

Perusda/BUMD

Pembibitan bersumber dari 
APBN/APBD

IPP

Biomassa: Bambu, 
Gamal, Kaliandra, 

Lamtoro, Akasia & Akor IPP melakukan kontrak jangka panjang 
dengan BUMD dalam penyediaan 

feedstock dengan harga fix

daerah yang diamanatkan 
dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 sebagaimana 
telah diubah dengan PP 
Nomor 28 Tahun 2020 
tentang pengelolaan barang 
milik negara/daerah. 
Peraturan pemerintah ini 
telah ditindaklanjuti melalui 
Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. Bentuk kerja sama 
model tersebut bisa sampai 
dengan 30 tahun. Dalam 
kerjasama model ini, pemda 
memperoleh manfaat lain, 
yaitu biaya sewa lahan yang 
dilakukan oleh perusahaan 
pembangkit listrik.
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Beragamnya Laju Pemulihan Ekonomi Dunia
Bramantya Saputro17

17Pegawai pada Badan Kebijakan FIskal

Kecepatan Pemulihan yang Beragam di Tengah Ketidakpastian Tinggi

Sudah satu tahun setelah pandemi, namun prospek global masih tetap sangat tidak 
pasti. Mutasi virus baru dan akumulasi jumlah korban manusia menimbulkan 
kekhawatiran, bahkan ketika cakupan vaksin yang meningkat sedikit demi sedikit 

mulai mengangkat sentimen. Pemulihan ekonomi yang berbeda-beda antar negara dan 
sektor mencerminkan variasi gangguan yang disebabkan oleh pandemi dan tingkat 
dukungan kebijakan.

Sementara itu, pembatasan sosial, vaksinasi, dan perawatan telah membantu 
memperlambat perkembangan virus dan menyelamatkan nyawa. Namun, pada saat 
yang sama, krisis telah memperlihatkan perbedaan besar dalam kapasitas negara 
untuk mendukung penduduknya, terutama yang paling rentan. Jumlah kematian akibat 
pandemi yang terukur (lebih dari 2½ juta orang di seluruh dunia), kematian yang 
berlebihan dari penyebab lain karena perawatan yang tertunda, dan pengangguran yang 
meningkat telah menimbulkan ketegangan sosial yang ekstrim di seluruh dunia.

Saat ini, gelombang infeksi kedua dan ketiga mengharuskan pembatasan baru di banyak 
Negara. Ritme stop-go ini menunjukkan pemulihan akan tidak seimbang dan jauh dari 
selesai. Meskipun tingkat PDB, secara umum, pulih lebih kuat dari yang diharapkan pada 
paruh kedua tahun 2020, namun tetap jauh di bawah tren pra-pandemi di sebagian 
besar negara. 

Fiskal Internasional
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Di berbagai negara, kecepatan 
pemulihan ditentukan oleh 
jalur pandemi, pembatasan 
mobilitas, dan tindakan 
kebijakan. Dampak yang 
sangat besar dirasakan 
bagi negara-negara yang 
bergantung pada pariwisata, 
ekspor komoditas, dan bagi 
mereka yang memiliki ruang 
kebijakan terbatas untuk 
merespons. Banyak dari 
negara-negara ini memasuki 
krisis dalam situasi fiskal 
yang genting dan dengan 
kapasitas yang kurang 
untuk melakukan tanggapan 
kebijakan perawatan kesehatan 
utama, yang mana memaksa 
penguncian yang lebih ketat 
untuk menahan penyebaran 
virus. Faktor-faktor seperti 
proporsi pekerjaan yang 
“dapat di-telework”, pangsa 
pekerjaan di usaha kecil dan 
menengah, kedalaman pasar 
modal, ukuran sektor informal, 
dan kualitas dan akses ke 
infrastruktur digital juga 
berperan  dalam penurunan 
maupun kecepatan pemulihan 
(Acemoglu, 2011). Di sisi lan, 
volume perdagangan barang 
dagangan telah kembali ke 
tingkat sebelum pandemi, 
sedangkan perdagangan jasa 
lintas batas tetap lemah.

Pemulihan pasar tenaga kerja 
juga belum lengkap, dengan 
angka pengangguran dan 
setengah pengangguran yang 
masih tinggi (lihat Gambar 
1). Terlepas dari dukungan 
kebijakan yang luar biasa 
(termasuk program retensi 
pekerjaan dan subsidi upah), 
tingkat pengangguran telah 
meningkat sekitar 1½ poin 
persentase di atas rata-rata 
sebelum pandemi di pasar 

maju dan berkembang serta negara berkembang. Partisipasi 
angkatan kerja juga menurun.

Mengingat sifat asimetris dari guncangan COVID-19, dampak 
pekerjaan dan pendapatan dari pandemi ini sangat tidak setara 
di antara kelompok pekerja. Kaum muda, wanita, dan mereka 
yang berketerampilan relatif lebih rendah adalah yang paling 
terpukul. Kelompok demografis ini paling menderita dalam 
resesi ini, sebagian karena pekerjaan mereka terkonsentrasi 
di layanan intensif kontak dan sektor informal. Ketimpangan 
pendapatan kemungkinan besar telah meningkat secara 
signifikan di negara maju dan pasar berkembang.

Selain itu, menurut data studi UNESCO (Januari, 2021), 
kemunduran proses belajar-mengajar lebih parah terjadi di 
negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, yang lebih 
kesulitan menghadapi penutupan sekolah, dan terutama bagi 
anak perempuan dan siswa dari rumah tangga berpenghasilan 
rendah. Kemunduran yang tidak merata di sekolah dapat 
semakin memperkuat ketimpangan pendapatan.

Perbedaan Kecepatan Pemulihan dan Tantangan yang Muncul 
untuk Kebijakan

Prospek global masih dibayang-bayangi ketidakpastian yang 
tinggi. Perkembangan ke depan akan sangat bergantung pada 
(1) jalur pandemi, (2) tindakan kebijakan, (3) evolusi kondisi 
keuangan dan harga komoditas, dan (4) kapasitas ekonomi 
untuk menyesuaikan diri dengan hambatan kegiatan terkait 
kesehatan. Pasang surutnya pendorong ini dan interaksinya 
dengan karakteristik khusus negara akan menentukan 

Gambar 1 (Employment and Labor Force Participation)

Sumber: IMF World Economic Outlook, April 2021
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kecepatan pemulihan jangka 
menengah.

Berdasarkan data dan 
kemajuan terbaru, terdapat 
distribusi vaksin yang tidak 
merata di seluruh wilayah. 
Ketersediaan vaksin secara 
luas di negara maju dan 
beberapa negara pasar 
berkembang diharapkan dapat  
tersedia pada musim panas 
tahun 2021 dan di sebagian 
besar negara pada paruh 
kedua tahun 2022. Dalam 
tataran global, penyebaran 
vaksin akan lambat di seluruh 
wilayah, dengan beberapa 
negara keluar dari krisis lebih 
cepat, dan dengan strain baru 
yang memaksa penguncian 
sesekali dan terlokalisasi 
sebelum vaksin tersedia 
secara luas.

Ekonomi maju, seperti Amerika 
Serikat dan Jepang telah 
mengumumkan dukungan 
fiskal yang cukup besar untuk 
tahun 2021, dan Uni Eropa 
telah setuju untuk mulai 
mendistribusikan dana the Next 
Generation EU funds. Di Amerika 
Serikat dengan $ 1,9 triliun, 
paket fiskal baru pemerintahan 
Joe Biden diharapkan dapat 
memberikan dorongan yang 
kuat untuk pertumbuhan pada 
tahun 2021 dan memberikan 
dampak positif yang cukup 
besar kepada mitra dagang.

Biaya layanan utang 
diharapkan tetap dapat 
dikelola negara-negara maju, 
berkat bagian yang relatif 
besar dari beban utang mereka 
yang ditanggung oleh obligasi 
jangka panjang dan terkadang 
dengan hasil negatif. 
Sementara itu, dukungan 
fiskal di pasar negara 

berkembang dan negara berkembang lebih terbatas, 
dan defisit secara umum diperkirakan menurun 
karena pendapatan meningkat dan pengeluaran terkait 
krisis mereda seiring dengan pemulihan ekonomi 
yang diproyeksikan. Biaya pembayaran hutang 
yang lebih tinggi juga diperkirakan akan membatasi 
kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan 
sosial, termasuk meningkatnya kemiskinan dan 
meningkatnya ketimpangan, atau untuk memperbaiki 
kemunduran dalam akumulasi modal manusia selama 
krisis. Kebijakan moneter akan tetap akomodatif dan 
mengetat hanya secara bertahap saat pemulihan 
berlangsung (termasuk di beberapa pasar negara 
berkembang dan negara berkembang di mana 
kerangka kerja kebijakan telah mapan dan ekspektasi 
inflasi berlabuh dengan baik). 

Sejalan dengan proyeksi pemulihan global, harga 
minyak juga diproyeksikan tumbuh 30 persen pada 
tahun 2021 dari basis terendahnya pada tahun 2020. 
Harga logam diproyeksikan akan meningkat pesat pada 
tahun 2021, sebagian besar mencerminkan rebound di 
China. Harga pangan juga diperkirakan akan naik tahun 
ini.

PDB Global di bawah Proyeksi Pra-Pandemi

Menurut IMF World Economic Outlook (April, 2021), 
disebutkan bahwa setelah perkiraan kontraksi –3,3 
persen pada 2020, ekonomi global diproyeksikan 
tumbuh pada 6 persen pada 2021, moderat menjadi 
4,4 persen pada 2022, yang mana mencerminkan 
dukungan fiskal tambahan di beberapa negara besar 
dan pemulihan yang didukung vaksin yang diantisipasi 
pada paruh kedua tahun ini. Kecepatan ini juga 
mencerminkan adaptasi berkelanjutan dari semua 
sektor ekonomi terhadap situasi kesehatan yang 
menantang. Kekuatan pemulihan yang diproyeksikan 
berbeda-beda di setiap negara.

Kemudian setelah tahun 2022, pertumbuhan global 
diproyeksikan sedang hingga 3,3 persen dalam jangka 
menengah. Kerusakan terus-menerus pada potensi 
pasokan di ekonomi pasar maju dan berkembang serta 
pertumbuhan angkatan kerja yang lebih lambat karena 
penuaan populasi (sebagian besar di negara maju, 
tetapi juga di beberapa negara pasar berkembang), dan 
penyeimbangan kembali yang diperlukan untuk jalur 
pertumbuhan berkelanjutan di Tiongkok, semuanya 
diperkirakan akan membebani prospek pertumbuhan 
ekonomi global dalam jangka menengah. Tingkat PDB 
diproyeksikan akan tetap jauh di bawah jalur tren pra-

Fiskal Internasional
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Sumber: IMF World Economic Outlook, April 2021

Jalur pemulihannya pun juga bervariasi. Amerika Serikat 
diproyeksikan akan kembali ke level aktivitas akhir 2019 pada 
paruh pertama 2021 dan Jepang pada paruh kedua. Di kawasan 
Euro dan Inggris Raya, aktivitas diperkirakan akan tetap di 
bawah level akhir 2019 hingga 2022. Paket penyelamatan senilai 
$ 1,9 triliun dari pemerintahan Joe Biden diperkirakan akan 
terus berlanjut meningkatkan PDB selama 2021–22, dengan 
limpahan yang signifikan ke mitra dagang utama AS. Negara-
negara Eropa (misalnya, Siprus, Italia, Malta, Portugal, Spanyol), 
dapat menyelamatkan sebagian dari musim turis musim panas 
dengan membuka kembali akses wisatanya pada pertengahan 
2020. Tapi hal ini kemudian ini diikuti oleh lonjakan infeksi yang 
memaksa lockdown baru dalam beberapa bulan terakhir tahun 
2020, berlanjut ke 2021.

Di pasar negara berkembang dan negara berkembang, data 
pengadaan vaksin menunjukkan bahwa perlindungan yang 
efektif akan tetap tidak tersedia untuk sebagian besar penduduk 
pada tahun 2021. Lockdown dan pembatasan sosial mungkin 
diperlukan lebih sering pada tahun 2021 dan 2022 daripada di 
negara maju. Perbedaan yang cukup besar terlihat di Tiongkok, 
di mana langkah-langkah penahanan yang efektif, respons 
investasi publik yang kuat, dan dukungan likuiditas bank sentral 
telah memfasilitasi pemulihan yang kuat. Ekonomi berbasis 
pariwisata seperti Fiji, Seychelles, Thailand menghadapi prospek 
yang sangat sulit mengingat normalisasi perjalanan lintas batas 
yang diperkirakan akan lambat. Profil pemulihan tiap negara 
akan berbeda-beda, berdasarkan perbedaan regional dalam 
tingkat keparahan pandemi, struktur ekonomi (ketenagakerjaan 

dan pangsa PDB dari sektor 
padat kontak), keterpaparan 
terhadap guncangan 
tertentu (misalnya, karena 
ketergantungan pada ekspor 
komoditas), dan efektivitas 
respon kebijakan untuk 
memerangi dampak buruk 
tersebut.

Untuk grup negara 
berkembang regional Asia, 
proyeksi untuk tahun 2021 
telah direvisi naik sebesar 0,6 
poin persentase, yang mana 
mencerminkan pemulihan 
yang lebih kuat dari yang 
diperkirakan semula. Namun, 
beban kasus COVID-19 masih 
tinggi di beberapa negara 
berkembang besar di Asia 
pada tahun 2020: Kuartal 1, 
yang mana dapat membatasi 
prospek pertumbuhan.

Untuk Timur Tengah dan 
Asia Tengah, proyeksi untuk 
tahun 2021 tetap tidak 
berubah tetapi mencerminkan 
perbedaan yang signifikan di 
antara negara-negara, yang 
mana bergantung pada jalur 
pandemi, peluncuran vaksin, 
ketergantungan pariwisata, 
perkembangan harga minyak, 
serta ruang dan tindakan 
kebijakan. Rata-rata, negara-
negara yang memulai 
vaksinasi sejak dini (misalnya, 
negara-negara Dewan 
Kerjasama Teluk) menghadapi 
prospek yang relatif lebih baik, 
sementara negara-negara 
yang rapuh dan terpengaruh 
konflik, yang mungkin harus 
bergantung pada pasokan 
yang lebih terbatas yang 
disediakan oleh COVAX, belum 
mencapai kemajuan yang 
signifikan.

Gambar 2 (Medium-Term GDP Losses Relative to 
Pre–COVID-19, by Region)

pandemi hingga tahun 2024 untuk sebagian besar negara (lihat 
Gambar 2).
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Pada tahun 2021, hanya pemulihan ringan dan 
multispeed yang diharapkan terjadi di Amerika 
Latin dan Karibia, menyusul penurunan tajam 
pada tahun 2020 lalu. Berkat rebound manufaktur 
global pada paruh kedua tahun 2020, pertumbuhan 
melebihi ekspektasi di beberapa negara pengekspor 
besar seperti Argentina, Brasil, Peru, sehingga 
perkiraan tahun 2021 menjadi 4,6 persen. Namun, 
prospek jangka panjang terus bergantung pada 
jalur pandemic, karena seperti Chili, Kosta Rika, 
Meksiko, sebagian besar Negara di Amerika Latin 
dan Karibia belum mendapatkan cukup vaksin 
untuk menutupi populasi mereka. Sementara 
itu, proyeksi 2021 untuk ekonomi Karibia yang 
bergantung pada pariwisata telah direvisi turun 1,5 
poin persentase menjadi 2,4 persen.

Di sub-Sahara Afrika (terutama, misalnya, Ghana, 
Kenya, Nigeria, Afrika Selatan), pandemi terus 
menyebabkan banyak korban. Menyusul kontraksi 
terbesar yang pernah terjadi di kawasan ini 
(–1,9 persen pada tahun 2020), pertumbuhan 
diperkirakan akan pulih menjadi 3,4 persen pada 
tahun 2021, jauh lebih rendah daripada tren yang 
diantisipasi sebelum pandemi. Ekonomi yang 
bergantung pada pariwisata kemungkinan akan 
paling terpengaruh.

Tekanan Inflasi Akan Tetap Terkendali di Sebagian 
Besar Negara

Seperti dicatat, harga komoditas (terutama 
minyak) diperkirakan akan menguat lebih lanjut 
di bulan-bulan mendatang. Mengingat rekor 
level terendahnya tahun lalu, penguatan harga 
secara mekanis akan mengangkat indeks harga 
konsumen, dan inflasi headline, khususnya, dapat 
berubah menjadi tidak stabil dalam beberapa bulan 
mendatang.

Prospek yang lemah juga dicerminkan dari 
perkembangan di pasar tenaga kerja, di mana 
pertumbuhan upah yang lemah dan daya tawar 
pekerja yang lemah telah diperparah oleh 
pengangguran yang tinggi, setengah pengangguran, 
dan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Selain 
itu, berbagai ukuran inflasi yang mendasari tetap 
rendah.

Apakah inflasi sementara melampaui atau mulai 
menjadi tren dalam jangka menengah dapat 
bergantung pada kredibilitas kerangka moneter dan 
reaksi otoritas moneter terhadap tekanan inflasi 

yang meningkat. Misalnya, jika 
kebijakan moneter digunakan 
terutama untuk menjaga agar 
biaya pinjaman pemerintah 
tetap rendah (atau secara luas 
dianggap demikian) dengan 
mengorbankan memastikan 
stabilitas harga, ekspektasi 
inflasi dan inflasi pada 
prinsipnya dapat meningkat 
dengan cepat. Tetapi ini 
tampaknya tidak mungkin 
untuk sebagian besar negara 
maju dan banyak negara 
pasar berkembang dengan 
bank sentral independen.

Harga pangan yang meningkat 
pesat telah mengangkat 
tingkat inflasi utama di 
beberapa wilayah, termasuk 
Afrika sub-Sahara dan Asia. 
Inflasi umum yang tinggi 
untuk sementara dapat 
meningkatkan ekspektasi 
inflasi di negara-negara ini 
dan mempengaruhi inflasi 
secara tahan lama (Atinmo, 
2009).

Satu Ketidakpastian yang 
Menyeluruh dan Banyak 
Risiko

Oleh karena jalur pandemi 
sangat tidak pasti, maka 
sangat sulit untuk mengukur 
keseimbangan risiko. Vaksin 
baru yang menawarkan 
jalan menuju pemulihan 
sedang disetujui secara 
berkelanjutan. Namun, masih 
ada ketidakpastian mengenai 
keefektifannya terhadap virus 
varian baru. Penundaan dalam 
penyuntikan di semua bagian 
dunia dapat menyebabkan 
mutasi virus yang kebal 
vaksin, wabah baru dapat 
dimulai di mana saja dan 
kapan saja, dan pembatasan 
baru mungkin diperlukan 
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untuk memperlambat penularan. Ketidakpastian tentang 
durasi ritme stop-go ini membuat elemen lain sulit 
diprediksi.

Strain yang resisten terhadap vaksin merupakan 
hambatan potensial bagi kegiatan ekonomi, begitu 
juga risiko operasional seperti penundaan produksi 
dan distribusi vaksin. Demonstrasi yang berlebihan di 
berbagai wilayah dapat memicu pola munculnya kembali 
titik-titik infeksi, memperpanjang periode pembatasan 
sosial dan ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga, 
perusahaan, dan pembuat kebijakan. Selain itu, jika 
mutasi melebihi peluncuran vaksin, COVID-19 dapat 
menjadi penyakit endemik dengan tingkat keparahan 
yang tidak diketahui.

Penilaian ulang fundamental pasar, peningkatan imbal 
hasil inti, atau evaluasi ulang risiko inflasi dapat memicu 
penetapan harga kembali aset keuangan secara tajam. 
Harga aset berisiko bisa turun tajam, menyebabkan 
volatilitas dan memicu kerugian yang signifikan di 
lembaga keuangan nonbank besar. Premi risiko yang 
lebih tinggi akan menimbulkan kesulitan pembiayaan 
bagi perusahaan dan rumah tangga dengan leverage. 
Gelombang kebangkrutan — yang tetap terkendali 
sejauh ini berkat dukungan kebijakan yang ekstensif — 
dapat mengikis penyangga modal bank dan membatasi 
kemampuan bank untuk memberikan kredit. Di tengah 
tingkat utang yang tinggi dan meningkat, peminjam 
yang rentan dapat menghadapi risiko rollover, sebuah 
masalah yang akan menjadi akut bagi beberapa pasar 
berkembang dan negara berpenghasilan rendah. Kondisi 
keuangan yang lebih ketat akan menghambat prospek 
pertumbuhan. Hal ini dapat menyebabkan penetapan 
harga kembali aset keuangan dalam putaran umpan 
balik yang berpotensi berbahaya (Hallegatte, 2019).

Meskipun tindakan kebijakan sejauh ini telah mencegah 
krisis kesehatan dan ekonomi yang parah berubah 
menjadi krisis keuangan sistemik, namun krisis 
COVID-19 masih dapat menyebabkan potensi kerusakan 
yang substansial dan terus-menerus. Hal ini dapat 
timbul, sebagai akibat dari berkurangnya partisipasi 
angkatan kerja, kebangkrutan, dan gangguan terkait 
jaringan produksi. Semakin lama resesi, semakin besar 
kemungkinan bahwa efek tersebut akan permanen, 
terutama di pasar berkembang dan negara berkembang, 
di mana prevalensi perusahaan yang relatif kecil dan 
pasar modal yang dangkal dapat mengurangi investasi 
dan lapangan kerja untuk waktu yang lama.

Sementara keresahan sosial menurun pada bulan-bulan 

pertama pandemi (karena 
berkurangnya mobilitas), 
peristiwa terkini menunjukkan 
bahwa tren bencana alam 
multi-tahun sebelum pandemi 
dapat dengan cepat muncul 
kembali — dampaknya dapat 
memperburuk krisis yang 
sudah ada terutama di negara-
negara di mana terdapat 
pergolakan masalah sosial dan 
politik. Krisis yang lebih lama 
dapat meningkatkan keresahan 
sosial, yang dapat merusak 
sentimen dan memperlambat 
aktivitas ekonomi (Cantelmo, 
2019). Upaya reformasi 
perlu dilakukan juga dapat 
terhambat, dengan dampak 
negatifnya pada pertumbuhan 
jangka panjang dan 
keberlanjutan utang.

Frekuensi dan tingkat 
keparahan bencana alam 
akibat cuaca ekstrem yang 
terkait dengan perubahan 
iklim telah meningkat dalam 
beberapa tahun terakhir, 
menimbulkan korban 
kemanusiaan yang besar dan 
hilangnya mata pencaharian 
penting. Beberapa negara 
kecil dan rentan bahkan 
dapat menderita kerusakan 
ekonomi yang relatif besar, 
paling tidak karena respons 
kebijakan pandemi telah 
meningkatkan kapasitas fiskal 
mereka dan mengurangi 
kemampuan mereka untuk 
mengatasi lonjakan kebutuhan 
perawatan kesehatan terkait 
bencana (IMF Policy Paper, 
2019). Bencana alam juga 
dapat menyebabkan tekanan 
keuangan, terutama di sektor 
asuransi.
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Selain itu, banyak faktor 
risiko sebelum COVID-19 
terus relevan. Ketegangan 
antara Amerika Serikat dan 
China tetap tinggi di berbagai 
bidang, termasuk perdagangan 
internasional, kekayaan 
intelektual, dan keamanan 
siber. Selain itu, risiko 
kecenderungan proteksionis 
seputar teknologi semakin 
meningkat. Kecenderungan 
proteksionis dapat meluas ke 
pasokan medis dan kemajuan 
farmasi terkait COVID-19, yang 
akan menghambat pasokan 
vaksin global.

Berbeda dengan respons 
fiskal setelah krisis keuangan 
global, dukungan fiskal 
sebagai respon pandemi — 
telah sangat kuat dan dapat 
memiliki efek yang lebih besar 
daripada yang diproyeksikan 
saat ini. Selain itu, negara-
negara maju mungkin masih 
memiliki ruang fiskal yang 
belum dimanfaatkan yang 
dapat digunakan untuk 
merekayasa pemulihan yang 
jauh lebih kuat.

Pelonggaran kebijakan moneter 
dan fiskal terjadi secara kuat 
dan sinkron selama fase 
awal pandemi. Pemulihan 
yang lebih baik dari perkiraan 
dapat terjadi jika koordinasi 
internasional tentang exit 
policy dipertahankan pada 
tahap pemulihan selanjutnya. 
Selain itu, kerjasama yang 
lebih intensif dalam vaksinasi 
akan dapat mempercepat 
produksi dan distribusi vaksin, 
sehingga dapat mengakhiri 
pandemi lebih cepat dari yang 
diharapkan.

Kebijakan yang Spesifik Sesuai Kebutuhan yang 
Berbeda

Meskipun tujuan kebijakan mungkin serupa, kebijakan 
yang diperlukan untuk mencapainya harus disesuaikan 
dengan keadaan masing-masing Negara (Hallegatte, 
2018). Untuk memaksakan suatu struktur pada 
keragaman ini, prioritas kebijakan berikutnya dipisahkan 
ke dalam fase-fase krisis: tindakan segera; inisiatif 
untuk mengamankan pemulihan; dan langkah-langkah 
untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, 
dan berkelanjutan secara lingkungan untuk dunia pasca-
COVID-19.

Fase pertama yaitu keluar dari krisis dapat dilakukan 
dengan menerapkan belanja perawatan kesehatan 
yang harus tetap menjadi prioritas, dukungan kebijakan 
fiskal yang harus tepat sasaran dan dikalibrasi ke tahap 
pandemi, serta dibantu oleh akomodasi moneter sedapat 
mungkin dengan kebijakan makroprudensial yang dilatih 
secara tepat untuk menahan risiko stabilitas keuangan. 
Sementara itu pada fase kedua yaitu dengan menjaga 
pemulihan yang mana kebijakan yang diambil harus 
mampu mengatasi luka ekonomi yang terus-menerus 
(baik untuk perusahaan, kebijakan pasar tenaga kerja, 
modal manusia, dan dukungan fiskal yang lebih luas), 
namun tanpa mengorbankan efisiensi. Sedangkan pada 
fase ketiga, diperlukan upaya investasi di masa depan 
melalui kerjasama kebijakan internasional, meningkatkan 
produktivitas dan pertumbuhan, menciptakan kerangka 
kerja yang lebih baik yang dapat menghasilkan ruang 
kebijakan, merestrukturisasi hutang, menciptakan ruang 
fiscal yang tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi 
juga meningkatkan progresivitas, dan meningkatkan 
kerangka kebijakan moneter.

Penutup

Terlepas dari pandangan yang sangat bervariasi di 
berbagai negara, tujuan kebijakan yang menyeluruh 
tetap sangat seragam. Yang terpenting di antaranya 
adalah mengatasi krisis kesehatan segera dan 
mengembalikan pekerjaan ke tingkat normal. Di luar ini, 
negara-negara perlu membatasi dampak jangka panjang 
dari krisis. Jauh di depan, ancaman perubahan iklim 
semakin mendesak, menuntut tindakan berani untuk 
membatasi emisi (seperti penetapan harga karbon, 
investasi infrastruktur hijau, subsidi untuk penelitian 
hijau, transfer kompensasi bertarget), terutama bagi 
penyumbang polusi terbesar. Tanpa kerja sama global, 
perubahan iklim akan terus menghambat pertumbuhan 
dan konvergensi ekonomi.

Fiskal Internasional
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Kerja sama internasional yang kuat 
sangat penting untuk mencapai 
tujuan ini dan memastikan bahwa 
pasar negara berkembang dan 
negara berkembang berpenghasilan 
rendah terus mempersempit 
kesenjangan antara standar 
hidup mereka dengan negara 
berpenghasilan tinggi. Di bidang 
perawatan kesehatan, ini berarti 
memastikan produksi vaksin di 
seluruh dunia yang memadai dan 
distribusi universal dengan harga 
terjangkau sehingga semua negara 
dapat dengan cepat dan tegas 
mengalahkan pandemi. Pembatasan 
ekspor pada vaksin, input vaksin, 
dan barang medis harus dihapus.

Komunitas internasional juga perlu bekerja sama untuk 
memastikan bahwa ekonomi dengan keterbatasan 
finansial memiliki akses yang memadai ke likuiditas 
internasional sehingga mereka dapat melanjutkan 
belanja perawatan kesehatan, sosial lainnya, dan 
infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan 
mereka dan melanjutkan konvergensi ke pendapatan 
per kapita yang lebih tinggi. Selain menangani masalah 
yang timbul langsung dari pandemi, negara-negara 
juga harus bekerja sama untuk melipatgandakan upaya 
mitigasi perubahan iklim dan untuk menyelesaikan 
masalah ekonomi yang mendasari ketegangan 
perdagangan dan teknologi serta menutup celah 
dalam sistem perdagangan multilateral berbasis 
aturan. Berdasarkan kemajuan terkini dalam kebijakan 
pajak internasional, upaya harus terus difokuskan 
pada pembatasan perpindahan laba lintas batas, dan 
penghindaran pajak.
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Calon Doktor Termuda 
dari Indonesia

Rosyid Bagus Ginanjar Habibi17

17Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Toga biru tua melingkar di atas kepala gadis berdarah 
minang yang baru saja merayakan wisuda kelulusan 
magisternya. Jika anak seusianya masih berkutat 

dengan tugas kuliah, dara manis dengan nama lengkap 
Maya Nabila itu justru bersiap menapak jenjang lebih 
tinggi di Strata-3 (S3) program studi Matematika pada 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada 
PMB ITB Tahun Akademik 2021/2022.

Senyum ceria tampak tersungging manja di bibir gadis 
yang baru saja merayakan usia ke-22 tahun tersebut. 
Meski masih sangat muda, dia tak canggung memenuhi 
permintaan wawancara dari Tim Warta Fiskal.

“Sebenarnya saya tidak merasa sudah berbuat banyak. 

Inspirasi

Tak apakah masuk rubrik 
inspirasi di Warta Fiskal?” 
tanyanya merendah.

Perempuan kelahiran Padang, 
9 Mei 1999, itu memasuki SD 
di usia 5 tahun. Kemudian saat 
masuk SMA,  ia menamatkan 
pendidikan menengah tersebut 
dalam kurun waktu dua tahun 
setelah mengambil program 
akselerasi. Untuk pendidikan 
sarjana ia tempuh dengan 
waktu kurang dari empat 
tahun.

Maya bercerita jika sejak 
kanak-kanak ia senang 
bersekolah. Terinspirasi dari 
latar belakang dan pendidikan 
sang ayah yang pernah 
mengambil ilmu hingga S3 
di ITB, sejak dulu ia memang 
suka belajar hal baru dan ingin 
melanjutkan sekolah setinggi-
tingginya bahkan ke tingkat 
S2/S3.

Bagi gadis pecinta kucing 
itu jalan hidupnya mengalir 
saja seperti air. Tidak ada 
rahasia khusus. Hanya saja ia 
sempat memiliki kendala untuk 
menyesuaikan pelajaran saat 
mengambil Magister di ITB, 
kampus idamannya sejak kecil. 
Karena pendidikan sebelumnya 
ia ambil studi sarjana pada 
Universitas Andalas prodi 
matematika.



65 Edisi #1/2021

Inspirasi

“Alhamdulilah berkat program 
beasiswa Pendidikan Magister 
menuju Doktor untuk 
Sarjana Unggul (PMDSU) 
Kemenristekdikti, saya bisa 
langsung diterima S3 ditahun 
yang sama saya lulus S2,” 
tutur pemilik zodiak taurus 
tersebut.

Meski menjadi mahasiswa 
S3 termuda ITB, ia mengaku 
dapat menyesuaikan diri 
dengan bahan ajar berkat 
dukungan dari rekan-rekan dan 
para pengajar. Cita-citanya 
yang ingin menjadi dosen 
juga yang mendorongnya 
tampil percaya diri. Ia ingin 
membagikan ilmu yang telah 
didapat selama ini sehingga 
dapat memberi dampak positif 
bagi orang-orang di sekitarnya 
berada.

Prinsip utama saat ia 
memutuskan hijrah dari 

Padang ke Bandung yaitu ingin 
menantang kemampuannya 
sendiri. Ia merasa sukses 
dalam hidup tidak ditentukan 
oleh kekayaan dan jabatan 
orang tua melainkan dirinya 
sendiri.

“Hidup kan cuma sekali, kalau 
kita tidak pernah mencoba 
ya akan rugi. Satu-satunya 
orang yang bisa dijadikan 
tempat bergantung ya diri kita 
sendiri. Kalau bukan diri ini 
yang berusaha untuk maju, 
maka siapa lagi yang akan 
berjuang?,” ungkapnya.

Pandangan tentang 
Pendidikan

Sebagai orang yang 
menempuh akademis tinggi 
dan berencana mendirikan 
sekolah, Maya mengungkap 
pandangannya 
mengenai 
pendidikan. Ia 
berpendapat 
jika pendidikan 
tetap menjadi 
salah satu 
faktor penting 
dalam 
kehidupan dan 
pembangunan 
negara.

Menurut Maya, 
bersekolah 
adalah sesuatu 
hal yang 
menyenangkan. 
Dengan sekolah, 
seseorang bisa 
membentuk 
karakter pribadi. 
Belajar banyak 
ilmu dan bentuk 
aktualisasi 
baik di dalam 
kelas ataupun 

di luar kelas. Maya bersyukur 
dalam perjalanan hidupnya 
bisa terus menyelesaikan dan 
melanjutkan studi ke jenjang 
yang lebih tinggi tanpa jeda.

Bagi kakak dari Shafira dan 
Rijal itu, semakin sering 
belajar semakin menimbulkan 
kesadaran bahwa banyak hal 
yang tidak diketahui. Hal ini 
pula yang menjadikan Maya 
suka dengan wawasan baru 
saat belajar.

Namun ada juga sisi dukanya. 
Waktu bermain dengan 
teman sebaya menjadi 
berkurang karena ia harus 
mempersiapkan segala 
hal agar bisa lolos ujian. 
Selain itu, ia dituntut untuk 
menyesuaikan diri di setiap 
jenjang pendidikan yang 
akan ditempuh. Terutama 

Cita-citanya yang 
ingin menjadi 

dosen juga yang 
mendorongnya 
tampil percaya 

diri. Ia ingin 
membagikan 

ilmu yang telah 
didapat selama ini 

sehingga dapat 
memberi dampak 

positif bagi orang-
orang di sekitarnya 

berada.
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saat memulai pendidikan S2 
di ITB, langkahnya terasa 
berat karena harus mengejar 
ketertinggalan bahan ajar.

“Setiap proses yang saya lalui 
dalam jenjang pendidikan 
memiliki kenangan tersendiri. 
Itu semua saya jadikan 
pelajaran untuk mengevaluasi 
diri, terutama masa menjelang 
akhir tahun dan saat 
menyelesaikan tugas akhir,” 
kata gadis yang suka nonton 
kartun dan membaca novel di 
akhir pekan itu.

Layaknya mahasiswa pada 
umumnya, aktivitas Maya 
saat ini belajar, mengerjakan 
tugas kuliah, dan melakukan 
penelitian bersama 
dosen pembimbing. Jika 
memungkinkan waktunya, ia 
juga mengisi seminar atau 
sharing bersama beberapa 
instansi atau komunitas terkait 
proses belajar mengajar 
maupun pengalaman 
pendidikan yang sudah 
ditempuhnya selama ini.

“Menurut saya pendidikan 
di Indonesia saat ini punya 
banyak kelebihan. Salah 
satunya yaitu tidak hanya 
mengutamakan nilai sekolah 
saja tapi pendidikan karakter 
juga semakin dikemukakan,” 
tambah putri pasangan 
Syafrizal dan Dewi.

Hanya saja dengan situasi 
daring seperti sekarang, 
pembelajaran sering tidak 
berlangsung sebagaimana 
mestinya. Sehingga capaian 
yang ditargetkan dalam 
kurikulum kurang terealisasi 
dengan baik. Ditambah lagi, 

masih banyak anak didik yang 
punya pemikiran untuk fokus 
mendapatkan nilai tinggi. 
Sehingga dalam praktiknya 
banyak melakukan berbagai 
cara untuk memperoleh nilai 
yang tinggi termasuk berbuat 
curang sekalipun. 

Untuk itu anak pertama 
dari tiga bersaudara ini 
mengusulkan agar nilai ujian 
sekolah sebaiknya cukup 
dijadikan sebagai akibat/hasil 
dari proses belajar mengajar 
yang terjadi didalam kelas, 
bukan penentu kelulusan. Dan 
akan lebih sempurna lagi jika 
dijadikan sebagai tolak ukur 
kemampuan diri siswa.

“Membangun karakter dan 
pola pikir itu penting dalam 
hidup, mungkin ada beberapa 
hal yang bisa dipelajari dari 
pendidikan nonformal, tetapi 
untuk hal tertentu seperti 
sosialisasi, sopan santun, 
perkembangan ilmu, dan 
teknologi bisa dibantu dengan 
menempuh pendidikan formal,” 
ungkapnya.

Pesan Moral untuk Milenial

Sebagai generasi Milenial, 
Maya punya potensi besar 
untuk membangkitkan 
semangat anak-anak muda 
untuk terus bisa mencapai 
impian. Apalagi media 
sosial akun instagramnya @
mayanabila_ sudah bercentang 
biru dan diikuti 40 ribu lebih 
followers. Artinya, dampak 
postingan foto di berandanya 
bisa menginspirasi banyak 
orang jika dikelola secara 
positif.

Di kampung halamannya 
Payakumbuh Sumatera Barat, 
ada aturan tak tertulis bagi 
orang yang ingin sukses 
baik karir dan kehidupannya. 
Mereka harus melakukan 
dua hal yaitu ikhtiar (usaha) 
dan tawakkal (pasrah/doa). 
Sebagai anak kampung 
yang tinggal di kota, Maya 
memegang erat budaya 
tersebut.

Oleh karena itu usaha dan 
doa tak bisa lepas dari 
kesehariannya. Selesai 
berusaha semaksimal 
mungkin, ia memasrahkan 
hasilnya pada Allah dan 
berdoa agar dikabulkan segala 
hajatnya. Kita tidak pernah 
tahu, usaha dan doa yang 
mana yang akan berhasil dan 
dikabulkan sepenuhnya. Tidak 
perlu mati-matian mengejar 
kesuksesan seperti yang 
dilakukan orang lain. Yang 
paling penting adalah menjadi 
pribadi agar lebih baik dari 
waktu ke waktu.

“Memiliki seseorang untuk 
dijadikan panutan memang 
bagus tapi bukan sebagai 
perbandingan, lebih baik fokus 
dengan apa yang sedang kita 
usahakan saja. Salah satu 
quote yang saya suka adalah 
“workhard until you don’t need 
to introduce yourself”. Bekerja 
keraslah, sampai kita tak perlu 
lagi menyebutkan diri kita 
siapa, cukup hasil saja yang 
menjelaskannya,” tutup pecinta 
kuliner Spaghetti Carbonara 
itu.

Inspirasi
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Bayar Utangmu Tepat Waktu
Indrawan Susanto19 dan Chintya Pramasanti20

19Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan pada Badan Kebijakan Fiskal
20Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Renungan

Utang piutang dalam kehidupan umat manusia adalah hal 
yang biasa dan sering terjadi. Bahkan, mungkin saat ini 
sedang anda alami baik sebagai pengutang atau yang 

memiliki piutang. Menariknya, banyak kejadian di mana orang 
yang berutang melakukan peran yang sangat memelas dan 
terkesan merengek saat meminta untuk diberi pinjaman atau 
utang, namun saat ditagih, si pengutang malah lebih galak 
dibandingkan si penagih. Kami pernah punya pengalaman 
memilukan itu. Anda juga punya pengalaman demikian?

Sejatinya, ingkar janji dalam membayar utang, baik secara 
sengaja mengulur waktu pembayaran atau bahkan sampai 
tidak membayarnya adalah tindakan yang sangat merugikan 
dan tercela. Kerugian terbesar bagi yang hobinya berutang dan 
lalai membayar adalah hancurnya integritas dan kehilangan 
kepercayaan dari banyak orang. 

Kerugian beruntun bahkan juga bisa terjadi kepada orang yang 
meminjamkan uang. Lho kok bisa? Begini ilustrasinya, si A 
meminjam uang kepada si B dengan janji dibayar bulan Mei. Di 
saat yang sama, boleh jadi si B memiliki sebuah bisnis UMKM 
yang memiliki janji membayar upah bulan Mei kepada orang-
orang yang menjadi pegawainya, karena si B mengandalkan 
pembayaran utang dari si A. Sementara para pegawai juga 
punya janji membayar kewajiban masing-masing kepada si D, 
si E, dan lain-lain di bulan yang sama, karena para pegawai 
tersebut berharap upahnya dibayarkan tepat waktu oleh si B. 
Begitu si A lalai membayar, maka itu akan berdampak bukan 
hanya ke B, tetapi juga ke para pegawai yang perlu “dihidupinya” 
juga, D, E dan seterusnya. 

Sebagai orang yang mungkin pernah terkena efek ini, Anda 
tentu akan berpendapat bahwa ingkar janji dalam membayar 

utang adalah tindakan yang 
sangat merugikan. Tentu akan 
lain cerita jika orang yang 
berutang sudah berupaya 
melunasi utangnya, namun 
belum mencukupi. Bicarakan 
dan komunikasikan. Jangan 
berlagak lupa. 

Tidak membayar utang 
dapat menimbulkan kerugian 
berantai, maka sangat 
wajar dalam sebuah hadits 
dikatakan: “Semua dosa 
orang yang mati syahid akan 
diampuni kecuali utang.” 
(HR Muslim). Bahkan di 
dalam hadist riwayat Ahmad 
dikatakan bahwa : “… tidak 
akan masuk surga sampai 
utangnya itu dilunasi.” Sebuah 
hukuman keras kepada 
orang-orang yang lalai dalam 
membayar utang.

Bagi Anda yang punya utang, 
segeralah bayar utang Anda 
agar tenang menjalani hidup 
ini dan selamat di akhirat. Yuk 
ingat-ingat punya utang apa 
dan ke siapa… segera dilunasi 
ya!
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Menjadi Pegawai dan 
Orang Tua yang Bekerja 
dari Rumah

Fatima Medina Septiyanti21

21Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Genap sudah satu tahun sejak Pemerintah mengumumkan 
secara resmi Pandemi COVID-19 di Indonesia dan 
masyarakat khususnya para pekerja dihimbau untuk 

bekerja dari rumah (Work From Home/WFH). Mengubah 
kebiasaan utama dari yang semula bekerja dari kantor menjadi 
WFH tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi untuk para 
pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak yang 
juga harus bersekolah dari rumah (School From Home/SFH). 
Mereka dituntut memiliki kemampuan lebih untuk membagi 
fokus secara bersamaan (multitasking), baik untuk fokus pada 
pekerjaan, sekolah anak, maupun pekerjaan rumah tangga.

Orang tua adalah dunia pertama anak, terutama untuk bayi dan 
anak di bawah lima tahun (balita). Anak berpikir apapun bisa ia 
dapat dari orang tuanya. Selama WFH, anak menjadi terbiasa 
bersama dengan orang tuanya selama 24 jam. Inilah yang 
kemudian dapat memicu tantangan baru para orang tua yang 
WFH, bagaimana menjaga kewarasan dalam mengasuh anak.

Kewarasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kesadaran. 
Seringkali perilaku para orang tua terjadi secara otomatis tanpa 
kesadaran untuk mengontrolnya. Ada tiga hal utama dalam 
menjaga kewarasan dalam mengasuh anak, yakni: mengelola 
diri sendiri sebagai orang tua, mengenal ego serta pemicunya, 
dan membuat anak setuju tanpa paksaan.

“Before you assist others, 
always put your oxygen mask 
on first”, ujar pramugara/i 
saat menjelaskan pertolongan 
pertama dalam keadaaan 
darurat sebelum pesawat 
lepas landas. Sama halnya 
dengan pola pengasuhan anak. 
Bagaimana orang tua bisa 
mengelola dinamika perilaku 
dan emosi anak yang sangat 
sulit ditebak, jika orang tuanya 
pun sulit ditebak? Orang tua 
yang sensitif, terpicu masalah 
sedikit emosinya langsung 
meletup-letup, anak bersikap 
atau melakukan hal sepele 
yang tidak sesuai langsung 
meluapkan amarah.

Ada tiga hal penting dalam 
mengelola diri sendiri: berlatih 
napas secara sadar, berlatih 
salurkan emosi dengan aman 
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dan nyaman, serta belajar 
kecewa. Berlatih napas secara 
sadar ini dengan berdiam 
sejenak sambil merasakan 
setiap tarikan dan hembusan 
napas kita. Latihan napas 
ini perlu menjadi kebiasaan 
agar sebagai orang tua kita 
tidak mudah blank terutama 
pada saat emosi terpantik. 
Saat seseorang emosi, 
otak reptilnya berfungsi 
seketika sedangkan otak 
berpikirnya tidur. Alhasil, 
bila target emosinya lebih 
lemah (anak), orang tua akan 
cenderung melawan dengan 
cara menguasai. Terjadilah 
ancaman, bentakan, amarah, 
ataupun pukulan.

Kedua, berlatih salurkan emosi 
dengan aman dan nyaman. 
Emosi adalah energi. Energi 
tidak bisa dihilangkan atau 
dilupakan. Bahkan jika energi 
dipendam akan menumpuk 
sebagai ‘sampah’ di hati. 
Menyalurkan emosi dengan 
aman dan nyaman adalah 
bentuk sabar yang sehat. 
Aman berarti tidak menyakiti 
diri maupun orang lain. 
Nyaman adalah bagaimana 
membuat hati kita lega, 
namun batasan aman tetap 
harus diingat. Setiap orang 
tentu berbeda penyaluran 
emosinya. Ada yang dengan 
berolahraga, ada yang dengan 
membersihkan rumah, 
ada yang butuh menangis, 
menyanyi, ataupun berteriak 
di tempat yang aman. 
Atau sesederhana dengan 

mengatakan pada anak, “Kak, 
boleh main di luar dulu? Bunda 
lagi marah jadi butuh sendiri 
dulu. Kakak main dulu ya 
sama Ayah di luar. Nanti kalau 
Bunda sudah lega, sudah ngga 
marah, Bunda main lagi sama 
kakak”. Ini mengajarkan juga 
pada anak bahwa menyalurkan 
emosi adalah sebuah 
kewajaran asal disalurkan 
dengan cara yang aman dan 
nyaman.

Terakhir, belajar kecewa. 
Sebagai orang tua, kita perlu 
sanggup menyadari bahwa 
tidak semua situasi, perilaku 
orang lain termasuk pasangan 
dan anak selalu sesuai dengan 
keinginan ataupun ekspektasi 
kita. Ada saatnya kita perlu 
belajar merelakan hal-hal 
yang di luar kewenangan 
kita. Terlebih saat WFH, tidak 
semua hal bisa kita kontrol. 
Tidak semua hal bisa tuntas 
dengan sempurna dalam 
waktu yang bersamaan. 
Semua butuh waktu dan 
proses. Begitupun dengan 
anak, belajarlah mengenalkan 
anak pada konsep kecewa. 
Tidak semua hal bisa anak 
dapatkan dari orang tuanya.

Jika anak sudah mulai merajuk 
atau bahkan tantrum di tengah 
kepadatan jadwal rapat selama 
WFH, kenali apakah rajukannya 
merupakan penyaluran emosi 
atau strategi menjajah orang 
tua. Jika memang emosi 
karena anak sedih orang tua 
tidak bisa bermain dengannya 

di sela-sela bekerja, ajak anak 
salurkan emosi dengan aman 
dan nyaman. Tapi jika rajukan 
tersebut adalah strategi 
untuk menjajah orang tuanya 
(merajuk agar keinginannya 
dipenuhi), tawarkan pilihan 
kepada anak untuk bersepakat 
dan biarkan anak yang 
memilihnya.

“Kak, Bunda sekarang lagi 
rapat dulu dan ngga bisa 
main sama kakak. Kakak 
boleh main di luar, asal makan 
siang dulu” atau “Maaf ya 
Bunda ngga bisa main dulu 
sama kakak karena Bunda 
lagi rapat, tapi setelah Kakak 
tidur siang, kita bisa main 
bareng lagi”. Anak harus 
mulai belajar untuk sanggup 
kecewa bahwa keinginannya 
untuk bermain bersama 
orang tuanya yang WFH tidak 
melulu bisa ia dapatkan, 
tetapi dengan bersepakat 
melakukan alternatif lain, anak 
juga akan belajar bahwa ia 
bisa mendapatkan yang ia 
mau setelah melakukan usaha 
terlebih dahulu.

Tentunya dalam pengasuhan 
anak, pada praktiknya tidak 
semua mudah dilakukan 
sebagaimana teori parenting 
yang bertebaran di lini masa 
media sosial saat ini. Namun 
sebagai orang tua yang 
berwawasan baik, kita perlu 
menyiram diri kita dengan 
ilmu-ilmu parenting agar terus 
belajar mengasuh anak dengan 
lebih baik lagi.
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Indonesia dan Korea Selatan Eksplorasi 
Langkah Efektif terkait Aksi Iklim

Jakarta (04/02): Teknologi memiliki peran 
yang sangat penting dalam menghadapi 
dampak perubahan iklim. Badan Kebijakan 

Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan 
bersama pemerintah Korea Selatan, dan 
didukung oleh Global Green Growth Institute 
menggelar “Indonesia-Korea Joint Workshop 
– Accelerating Climate Technology and 
Entrepreneurship” pada Kamis, (04/02) melalui 
video conference. Acara ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi langkah-langkah efektif dalam 
mendukung wirausaha dengan solusi teknologi 
iklim. 

“Kemajuan teknologi, terutama dalam menjawab 
kebutuhan aksi iklim, telah memberikan pilihan 
baru yang menjanjikan dalam merespons 
dampak buruk perubahan iklim,” ujar Kepala 
BKF Febrio Kacaribu saat membuka acara.

Febrio menjelaskan bahwa teknologi 
menawarkan cara yang lebih efektif dan 
efisien dalam rangka melaksanakan upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
Seringkali, teknologi ini berasal dari ide-ide 
segar perusahaan rintisan yang sedang banyak 
berkembang dan diakselerasi oleh mereka. Di 
2019, perusahaan rintisan ini menyumbang 

sekitar 3 triliun USD bagi ekonomi global.

Menyadari potensi untuk lebih mendorong 
pertumbuhan techno-preneurship dan 
kebutuhan untuk mendorong kolaborasi antar 
pemangku kepentingan dalam melaksanakan 
aksi yang berkaitan dengan iklim, Pemerintah 
Indonesia mulai merumuskan insentif bagi 
sektor swasta untuk berkontribusi dalam 
aksi tersebut. Insentif itu termasuk insentif 
pajak, dana insentif daerah dan biaya jasa 
pengelolaan sampah, fasilitas pengembangan 
proyek, dan fasilitas peningkatan kredit. Selain 
itu, mekanisme pendanaan iklim eksternal, 
seperti Green Climate Fund (GCF), juga 
memberikan insentif bagi sektor swasta untuk 
mengakses pendanaan mereka dalam upaya 
mengembangkan proyek iklim yang kuat di 
negara berkembang.

Republik Korea telah menjadi salah satu 
pemimpin dalam pengembangan dan inovasi 
teknologi secara global. Hal ini berkat 
keterampilan dan investasi yang kuat dalam 
penelitian dan pengembangan. Republik Korea 
maupun Indonesia masing-masing memiliki 
kekuatan dalam menawarkan solusi iklim yang 
nyata.
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2021 Diharapkan Menjadi 
Titik Pulih Tanah Air

Jakarta (23/02) – Sebagai bentuk akuntabilitas 
Kementerian Keuangan terhadap publik, Konferensi 
Pers APBN KiTa Kembali diselenggarakan secara 

virtual. Membahas kinerja APBN selama Januari 2021, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis jika 
penanganan COVID-19, pelaksanaan kebijakan fiskal, dan 
reformasi struktural dapat berjalan baik, pertumbuhan 
ekonomi tahun 2021 diproyeksikan bisa mencapai 4.5 
hingga 5.3%.

“Jumlah kasus sembuh dari COVID-19 di Indonesia 
sebesar 1.09 juta dari total kasus kumulatif 1.29 juta. 
Artinya, sebanyak 85,1% kasus sembuh di Indonesia 
masih lebih tinggi persentasenya dibanding kasus 
sembuh global sebesar 78.2%”, ungkap Sri Mulyani 
mengawali Konfrensi Pers.

Sri Mulyani melanjutkan bahwa Indonesia juga terus 
melakukan akselerasi vaksinasi sebagai langkah kunci 
pengendalian pandemi yang berujung pada pemulihan 
ekonomi. Di Indonesia, vaksinsi pada 1,48 juta tenaga 
Kesehatan terus berprogres, juga yang diikuti dengan 
mulainya vaksinasi pada kelompok prioritas: petugas 
publik dan lansia.

Secara singkat, sejumlah indikator 
ekonomi mulai menunjukkan 
perbaikan di Januari 2021, 
diantaranya: meningkatnya konsumsi 
listrik dan ekspor; indeks manufaktur 
yang sudah berada dalam zona 
ekspansif; serta menguatnya indeks 
ekspektasi konsumen. Aktivitas 
investasi juga terus menunjukkan 
indikasi positif dan inflasi terjaga. 
Sedangkan pada sektor industri 
pengolahan, perdagangan, pertanian, 
dan pertambangan trennya 
menunjukkan pemulihan.

“Dari sisi penerimaan, meski 
masih terkontraksi, pertumbuhan 
penerimaan Januari 2021 sudah lebih 
baik dari bulan sebelumnya. Bahkan 
paling baik sejak penurunan terdalam 
pada Mei 2020 lalu,” ujar Sri Mulyani.
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Pemerintah Berikan Diskon 
Pajak Mobil dan Perumahan 
Agar Ekonomi Segera Pulih

Jakarta (01/03) – Selain 
percepatan program 
vaksinasi, Pemerintah melalui 

Kementerian Keuangan juga 
mengakselerasi pemulihan 
ekonomi melalui berbagai 
kebijakan dalam bentuk 
keringanan pajak. Senin (1/3), 
empat Kementerian berkolaborasi 
menyelenggarakan Press 
Statement  ‘Pemberian 
Insentif Kendaraan Bermotor 
dan Perumahan’. Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
bersama tiga Menteri lainnya: 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita 
dan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Basuki 
Hadimuljono hadir pada Press 
Statement  ini.

“Kebijakan yang didesain PMK 20/PMK.010/2021 mengenai 
kebijakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang 
diberikan insentif PPnBM adalah kendaraan bermotor sedan 
dengan kapasitas isi silinder ≤ 1.500 cc dan/ kendaraan 
bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang (4x2) 
dengan kapasitas isi silinder ≤ 1.500 cc,” lanjut Sri Mulyani.

Dua kategori kendaraan bermotor tersebut adalah yang 
diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan 
memiliki  local purchase di atas 70%. Besaran insentif 
(PPnBM) diberikan dengan skema bertahap serta secara 
konsisten dievaluasi efektivitasnya per tiga bulan. 
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan APBN 
yang countercyclical, adaptif, efektif dan akuntabel.

Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas 
menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan papan 
(penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun 
dengan kriteria tertentu), Pemerintah memberikan keringanan 
melalui Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah 
(PPN DTP). Kebijakan ini merupakan kebijakan terpadu 
(Kemenkeu, BI, OJK, LPS) untuk memacu ritme pemulihan 
ekonomi.
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MERAMU KEBIJAKAN 
DI TENGAH PANDEMI 

COVID-19

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan 
Indonesia di tahun 2020 berbeda dari penyakit-
penyakit lainnya karena penyebaran yang sangat cepat 

dan massif. Hal ini berdampak pada pelemahan kinerja 
ekonomi yang merupakan konsekuensi dari Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PBB) secara menyeluruh atau parsiap 
sebagai upaya mengendalikan penyebaran virus. Pemerintah 
memberikan berbagai paket stimulus untuk melindungi para 
pelaku ekonomi yang disalurkan dalam berbagai skema 
kebijakan countercyclical untuk mengakselerasi pemulihan 
ekonomi nasional. Namun ketidakpastian masa depan 
masih tinggi walaupun kinerja pertumbuhan ekonomi pada 
triwulan ketiga di tahun 2020 mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan triwulan kedua, hal ini disebabkan 
oleh pengetahuan dan pengalaman yang masih minim 
dalam menghadapi penyakit Covid-19. Ketidaktahuan akibat 
dampak pandemi yang berdampak pada banyak sektor ini 

memicu rasa ingin tahu dalam 
memahami sebuah fenomena yang 
terjadi sehingga dapat memberikan 
pemahaman secara holistik dan 
mendetail tentang bagaimana 
pandemi memengaruhi semua 
aspek kehidupan dalam skala 
yang tidak pernah terpikirkan atau 
terbayangkan sebelumnya.

Buku ini disajikan untuk membuka 
pemikiran pembaca tentang 
pandemi yang berpengaruh 
terhadap banyak sektor 
seperti Kesehatan, keuangan 
daerah, ekonomi, pariwisata, 
pembangunan desa, dan berbagai 

Anggi Pratiwi22

22Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal
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sektor lainnya. Selain itu, 
dalam buku ini juga berisi 
kumpulan penelitian yang 
mengulas dampak pandemi 
Covid-19 di Indonesia, serta 
rekomendasi-rekomendasi 
kepada para pemangku 
kepentingan dalam meramu 
kebijakan yang tepat untuk 
menangani situasi pandemi. 
Buku ini dibagi menjadi lima 
bagian yang terjalin dalam 
kesatuan topik mengenai 
pandemi Covid-19, yaitu (i) 
Responsi kebijakan dalam 
menghadapi pandemi di level 
global, nasional, dan daerah-
daerah di Indonesia, serta 
terdapat reaksi pemerintah 
daerah atas situasi dan 
kondisi pandemi; (ii) Dampak 
pandemi terhadap sektor-

sektor ekonomi, seperti sektor 
keuangan, sektor pariwisata, 
serta sektor transportasi; (iii) 
Dampak kebijakan pemerintah 
terhadap ekonomi masyarakat 
khususnya usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM); (iv) 
Adaptasi perilaku masyarakat 
atas pandemi yang 
mengharuskan masyarakat 
melakukan penyesuaian dalam 
berbagai aktivitas keseharian, 
serta membahas tentang para 
pekerja yang memanfaatkan 
implicit subsidy dari saldo 
dana jaminan hari tua mereka; 
dan (v) Tantangan kebijakan 
yang dihadapi Indonesia 
selama pandemi dan pasca 
pandemi, seperti tantangan 
keuangan negara dalam 
menjamin kesinambungan 

anggaran negara serta 
tantangan pencapaian 
pembangunan berkelanjutan di 
kawasan pedesaan.

Buku ini sangat menarik untuk 
dibaca sebagai referensi 
Anda yang ingin mendalami 
isu  dalam meramu kebijakan 
di tengah pandemi Covid-19 
yang dibahas dari berbagai 
sudut pandang. Selain itu 
fokus buku ini ialah mengulas 
dari berbagai analisis ekonomi 
dan statistik dengan konsep 
makro serta studi kasus 
yang lebih mikro sehingga 
menjadi perpaduan serasi 
dalam menyeimbangkan fokus. 
Selamat membaca!

Resensi
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Glosarium

GLOSARIUM

Adverse Selection

Sebuah konsep dalam ilmu 
ekonomi, asuransi, dan 
manajemen risiko, yang 
menggambarkan situasi 
di mana partisipasi pasar 
dipengaruhi oleh informasi 
asimetris. Ketika pembeli dan 
penjual memiliki informasi 
yang berbeda, hal ini dikenal 
sebagai keadaan asimetris 
informasi.

Arm’s Length Principle

Atau Prinsip Kewajaran dan 
Kelaziman Usaha, yaitu prinsip 
yang mengatur bahwa apabila 
kondisi dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan 
Istimewa sama atau sebanding 
dengan kondisi dalam 
transaksi yang dilakukan 
antara pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa yang menjadi 
pembanding, maka harga atau 
laba dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan 
Istimewa harus sama dengan 
atau berada dalam rentang 

harga atau laba dalam 
transaksi yang dilakukan 
antara pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa yang menjadi 
pembanding.

Controlled Foreign Company 
(CFC)

Perusahaan terkendali yang 
dimiliki oleh wajib pajak dalam 
negeri yang berada di negara 
yang mengenakan pajak 
rendah atau tidak mengenakan 
pajak sama sekali (tax haven 
country) yang dibentuk dengan 
maksud untuk menunda 
pengakuan penghasilan dalam 
rangka penghindaran pajak 
(tax avoidance).

Counter Cyclical Policy

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

Debt to Equality Ratio

Sebuah rasio keuangan yang 
membandingkan jumlah 

hutang dengan ekuitas. 
Ekuitas dan jumlah hutang 
yang digunakan untuk 
operasional perusahaan harus 
berada dalam jumlah yang 
proporsional.

Emerging Market

Suatu negara dengan kondisi 
ekonomi di level rendah yang 
menuju ke level menengah.

Exit Strategy

Rencana kontingensi yang 
dijalankan oleh investor, 
pedagang, pemodal ventura, 
atau pemilik bisnis untuk 
melikuidasi posisi dalam aset 
keuangan atau membuang 
aset bisnis berwujud setelah 
kriteria tertentu yang telah 
ditentukan untuk terpenuhi 
atau terlampaui.

E-commerce

Penyebaran, pembelian, 
penjualan, pemasaran barang 
dan jasa melalui sistem 
elektronik seperti internet, 
televisi, dan jaringan komputer 
lainnya.
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General Anti-Avoidance Rules 
(GAAR)

Ketentuan anti penghindaran 
pajak untuk mencegah 
transaksi yang semata-mata 
dilakukan oleh wajib pajak 
untuk tujuan penghindaran 
pajak atau transaksi yang tidak 
memiliki substansi bisnis.

Herd Immunity

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

Leading Indicators

Suatu rangkaian data statistik 
periode lalu yang menunjukkan 
kecenderungan yang 
mencerminkan perubahan-
perubahan pada waktu 
mendatang dalam beberapa 
sektor ekonomi terkait, dan 
berdasar pada informasi ini 
dapat dibuat suatu ramalan 
tentang perubahan-perubahan 
yanag akan terjadi di waktu 
yang akan datang, karena 
perubahan-perubahan 
tersebut selalu mengikuti pola 
yang konsisten pada kurun 
waktu yang relatif konsisten. 
Contohnya, data statistik 
kelahiran pada waktu berjalan, 
memberikan dasar yang 
kuat dalam membuat suatu 
ramalan tentang pendaftaran 
sekolah anak-anak sekolah 
dasar dalam lima atau enam 
tahun mendatang.

Moral Hazard

Dalam bidang ekonomi, 
risiko moral (bahasa Inggris: 
moral hazard) terjadi ketika 
seseorang   meningkatkan 
paparan mereka terhadap risiko 
ketika tertanggung. Hal ini 
dapat terjadi, misalnya, ketika 
seseorang mengambil lebih 
banyak risiko karena orang lain 
menanggung biaya dari risiko-
risiko tersebut.

Multiplier Effect

Efek dalam ekonomi dimana 
peningkatan pengeluaran 
nasional mempengaruhi 
pendapatan dan konsumsi 
menjadi lebih tinggi 
dibandingkan jumlah 
sebelumnya. Efek pengganda ini 
memiliki pengaruh yang luas, 
yang ditimbulkan oleh suatu 
kegiatan dan selanjutnya akan 
mempengaruhi kegiatan lainnya.

New Public Management 
(NPM)

Sebuah pendekatan dalam 
menjalankan kegiatan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh organisasi 
publik/pemerintahan baik pada 
level pusat maupun daerah, 
yang menitikberatkan pada 
anggapan bahwa manajemen 
yang dilakukan sektor bisnis 
lebih unggul dari pada 
manajemen yang selama ini 
diselenggarakan oleh birokrasi 
sehingga perlu diganti.

Purchasing Managers Index 
(PMI)

Indikator ekonomi yang dibuat 
dengan melakukan survey 
terhadap sejumlah Purchasing 
Manager di berbagai sektor 
bisnis.

Spesific Anti-Avoidance Rules 
(SAAR)

Ketentuan anti penghindaran 
pajak atas transaksi seperti 
transfer pricing, thin 
capitalization, treaty shopping, 
controlled foreign corporation.

Standby Buyer

Investor yang siap membeli 
saham baru yang tidak 
terjual. Standby Buyer bisa 
berasal dari pemegang saham 
lama ataupun investor lain. 

Sustainable Development Goals 
(SDGs)

Suatu rencana aksi global yang 
disepakati oleh para pemimpin 
dunia, termasuk Indonesia, 
guna mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan 
melindungi lingkungan.

Tax Arbitrage

Upaya atau praktik untuk 
memaksimalkan laba 
atau keuntungan dengan 
cara mengidentifikasi dan 
mengeksploitasi kompleksitas 
ketentuan perpajakan. Tax 
Arbitrage dilakukan dengan 
cara menata kembali pola 
atau model transaksi yang 
dilakukan Wajib Pajak menjadi 
suatu bentuk yang lebih 
memberikan penghematan 
atau penghilangan beban pajak 
yang dapat dikandung suatu 
transaksi bisnis.

Unbanked Population

Penduduk Indonesia yang tidak 
memiliki collateral  (jaminan), 
tidak memiliki usaha dengan 
usia yang matang, maupun 
tidak memenuhi prasyarat-
prasyarat kelayakan lain untuk 
mendapatkan pinjaman dari 
lembaga keuangan.
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Kuis

Dalam negeri 

Kota di Sulawesi Utara

Hewan yang bernafas dengan 
insang

Perubahan untuk perbaikan

Antigenik untuk menghasilkan 
kekebalan tubuh 

Surat utang

Kondisi cuaca

Harapan

Percepatan

Tidak sakit

Mendatar

Menurun

Kirim jawaban melalui email ke:Pemenang Kuis Edisi VI/2020:
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Ada hadiah menarik bagi 
yang beruntung, pemenang 
akan diumumkan pada edisi 

selanjutnya
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