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1Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal

Editorial

Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan 
perekonomian dunia secara signifikan. 
Hampir semua negara di dunia, termasuk 
Indonesia mengalami kontraksi ekonomi atau 
pertumbuhan negatif. pada kuartal II-2020, 
pertumbuhan ekonomi negara-negara G-20 
rata-rata minus 9,1% year-on-year. Hanya 
China yang pertumbuhan ekonominya positif 
3,2%. Sementara India mencatat kontraksi 
pertumbuhan ekonomi tertinggi di area G-20, 
yaitu minus 25,2%. OECD Quarterly National 
Database (2020) melaporkan setidaknya sepuluh 
negara G-20 mengalami kontraksi di atas 10% 
pada kuartal II-2020. 
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 
daya tahan ekonomi Indonesia dari pandemi 
COVID-19 jauh lebih baik dibandingkan dengan 
negara-negara anggota G-20 lainnya, di mana 
pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 
mengalami kontraksi 5,3% atau hanya kalah dari 
dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan China. 
Walaupun demikian, bila dibandingkan dengan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal 
I-2020 yang masih positif 2,97% year-on-year, 
maka ekonomi Indonesia mengalami penurunan 
yang signifikan. Pandemi COVID-19 menjadi 
faktor utama yang menekan pertumbuhan 
ekonomi. Hingga akhir Agustus 2020, jumlah 
kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah 
mencapai 172.053 kasus dan yang meninggal 
tercatat sebanyak 7.343 kasus (Kompas.com). 
Jumlah ini diramalkan terus meningkat pada 
bulan-bulan berikutnya sepanjang kepatuhan 
masyarakat terhadap protokol kesehatan masih 
rendah dan vaksin COVID-19 belum ditemukan 
dan disuntikan kepada semua penduduk 
Indonesia. 
Peningkatan kasus positif COVID ini akan 
menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami 
kontraksi. Rantai pasokan dalam proses 
produksi dan perdagangan terganggu, konsumsi 
masyarakat terganggu, investasi terganggu, 

MENAHAN KONTRAKSI EKONOMI
DI TENGAH PANDEMI

kegiatan ekspor-impor pun terganggu. Kondisi 
ini pada gilirannya akan menekan pendapatan 
nasional dan pertumbuhan ekonomi hingga 
akhir tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi 
pada kuartal III/2020 akan berada di rentang 
minus 2% hingga 0%, sementara pertumbuhan 
ekonomi sepanjang tahun diproyeksi berada 
di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2% 
(DDTCNews, 25/8/2020). Proyeksi negatif 
tersebut disebabkan oleh belum pulihnya 
berbagai kegiatan ekonomi yang tercermin dari 
kinerja penerimaan pajak. 
Pandemi virus corona telah menekan sektor 
konsumsi yang selama ini selalu menjadi motor 
penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena itu, 
pemerintah pun meluncurkan berbagai program 
bantuan sosial untuk menggerakan konsumsi 
masyarakat tersebut. Menurut Menkeu Sri 
Mulyani, berbagai bantuan sosial itu tidak akan 
mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia 
dari risiko pertumbuhan negatif jika kelompok 
menengah dan atasnya belum pulih. Indonesia 
masih tetap memiliki risiko pertumbuhan 
negatif jika konsumsi semua lapisan 
masyarakat belum membaik pada kuartal III 
dan IV/2020. 
Pemerintah  berharap ada pergerakan positif 
dari sektor investasi atau pembentukan modal 
tetap bruto (PMTB) agar terjadi perbaikan 
pada kuartal III dan IV/2020. Jika pada kuartal 
III/2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
kembali terkontraksi, Indonesia masuk dalam 
zona resesi secara teknikal. Semoga berbagai 
program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 
yang sedang dijalankan pemerintah mulai dari 
pemberian bantuan sosial, relaksasi kredit/
pembiayaan dan penempatan dana kepada 
bank-bank umum bisa menahan ekonomi 
Indonesia untuk tidak jatuh lebih dalam di akhir 
tahun. Demikian editorial. 

Syahrir Ika1
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Capaian Pertumbuhan 

Ekonomi: Berlanjutnya Tren 

Pemulihan Ekonomi Di Dunia
Wignyo Parasian1 & Dwi Anggi Novianti2

Sejak awal kemunculannya di Tiongkok awal 
2020, COVID-19 telah memberikan pengaruh 
yang sangat besar bagi dunia. Baik kegiatan 
individu maupun perusahaan, saat ini polanya 
sudah mulai bergeser ke arah normal yang 
baru. Bekerja dari rumah (work from home) 
menjadi hal yang lazim dilakukan sekarang 
dan tentu menjadi pilihan utama apabila 
memungkinkan. Begitu pun dengan virtual 
meeting yang semakin umum dilakukan untuk 
kegiatan rapat maupun bertemu dengan 
kerabat. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa 
kemajuan teknologi memberi manfaat 
yang sangat besar bagi manusia sehingga 
mampu mendukung setiap aktivitas di tengah 
pandemi ini.

COVID-19 juga mengakibatkan banyaknya 
aturan ketat yang terpaksa ditetapkan oleh 
pemerintah, misalnya aturan yang bersifat 
persuasif dalam bentuk kampanye 3M, yakni 
mencuci tangan, memakai masker, serta 
menjaga jarak. Sementara itu, apabila terjadi 
lonjakan kasus yang tinggi, pemerintah 
atau otoritas di beberapa negara terpaksa 
memberlakukan kebijakan restriksi atau 
lockdown untuk membatasi pergerakan 
masyarakat. Sekolah dan universitas 
secara umum ditutup sementara, demikian 
juga dengan aktivitas bisnis yang masuk 
dalam kategori non-essentials, misalnya 
restoran, bioskop, serta tempat wisata. 
Alhasil, kegiatan masyarakat pun mengalami 
penurunan drastis karena mereka cenderung 
untuk beraktivitas di rumah. Namun, dengan 
kemajuan teknologi yang ada masyarakat 
tidak perlu khawatir kegiatannya akan 

terhambat. Berkurangnya aktivitas yang dilakukan 
oleh masyarakat tentunya berdampak pada 
perekonomian seluruh negara yang mengalami 
penurunan tajam pada 2020. Resesi pun menjadi 
tidak terhindarkan karena hampir seluruh negara 
mencatatkan pertumbuhan negatif selama dua 
triwulan berturut-turut. Namun, proses pemulihan 
ekonomi telah menunjukkan sinyal perkembangan 
yang positif. Negara-negara pada umumnya telah 
mencatatkan pembalikan pada pertumbuhan 
ekonominya di triwulan III-2020, meskipun masih 
dalam zona kontraksi. Membaiknya kinerja 
perekonomian ini tidak lepas dari peran negara-
negara maju, seperti AS dan Eropa, dimana aktivitas 
ekonominya mampu berkembang pesat pasca 
kebijakan relaksasi di bulan Mei lalu. Meningkatnya 
permintaan dalam beberapa bulan terakhir 
menyebabkan kenaikan pada output, sehingga bisnis 
dapat mulai pulih dan ekonomi pun mampu pulih 
lebih cepat dari perkiraan awal.

1Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
2 Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Fiskal
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Grafik 1: Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara (%, yoy) 
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Sumber: Bloomberg, diolah 

Seperti halnya negara lain, 
Indonesia pun juga merasakan 
kontraksi pada pertumbuhan 
ekonominya sebagai dampak 
beberapa kebijakan restriksi 
yang dilakukan. Meski 
demikian, Indonesia patut 
bersyukur dengan situasi 
yang ada karena kontraksi 
pertumbuhan yang dialami 
tidak seburuk negara lainnya. 
Pada triwulan II-2020, Indonesia 
mencatatkan kontraksi -5,3 
persen di saat beberapa 
negara lain sudah terkontraksi 
hingga dua digit. Sementara 
itu, ekonomi Indonesia pun 
secara perlahan mampu 
bangkit pada triwulan III-2020 
dengan tingkat pertumbuhan 
sebesar -3,5 persen. Tidak 
dipungkiri bahwa dampak dari 
pandemi ini cukup substansial, 
tapi kontraksi relatif tidak 
sedalam di banyak negara lain, 
baik di G-20 maupun ASEAN. 
Di lihat dari komponen yang 
lebih detail, peranan sektor 
eksternal seperti ekspor di 
dalam PDB, yang tidak terlalu 
besar membuat imbas dari 
pelemahan ekonomi dunia yang 
dialami Indonesia, tidak sebesar 
di negara seperti Singapura, 
Thailand atau kawasan Eropa. 

Meski demikian, pembatasan 
sosial serta sikap kehati-
hatian masyarakat tercermin 
dari kontraksi komponen 
konsumsi dan investasi yang 
selama ini menjadi driver utama 
pertumbuhan. Di sisi lain, 
stimulus program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) yang 
diberikan pemerintah juga 
mampu membantu masyarakat 
dan dunia bisnis, sehingga 
dapat memberikan stimulasi 
pada perekonomian yang 
sedang menurun.

Meski sudah terlihat titik balik 
pemulihan, pemerintah tetap 
bersikap waspada dalam 
menyikapinya. Beberapa sektor 
usaha seperti yang terkait 
dengan pariwisata, misalnya 
akomodasi dan transportasi, 
masih mengalami pertumbuhan 
minus yang tajam. Dan tren ini 
juga konsisten dengan kinerja 
di banyak negara, bahkan di 
Tiongkok yang sudah berhasil 
tumbuh positif kembali. Namun, 
beberapa sektor tetap mampu 
bertahan di tengah pandemi ini, 
seperti pertanian dan informasi 
komunikasi (infokom). Sektor 
pertanian mampu tumbuh 
stabil karena didorong 

pemenuhan kebutuhan pokok 
manusia, sehingga tidak akan 
terjadi perubahan pada pola 
konsumsinya. Sementara 
itu, pesatnya pertumbuhan 
dialami oleh sektor infokom 
sebagai dampak perubahan 
pola kegiatan yang saat ini 
lebih banyak memanfaatkan 
teknologi.

Melihat ekonomi yang mulai 
kembali pulih pada triwulan 
III-2020 serta didorong oleh 
sentimen positif dari vaksin, 
hampir seluruh negara maupun 
institusi di dunia optimis bahwa 
perekonomian mampu tumbuh 
positif pada tahun 2021. 
IMF dalam World Economic 
Outlook (WEO) Oktober 2020 
memproyeksikan ekonomi 
global akan tumbuh 5,2 persen 
pada 2021, sedangkan prediksi 
OECD berada pada angka 5,0 
persen. Meski demikian, masih 
terdapat beberapa faktor yang 
dapat menjadi penghambat 
pertumbuhan ekonomi pada 
tahun depan.

Pandemi COVID-19 tentunya 
menjadi faktor utama karena 
hingga saat ini penyebarannya 
masih terus berlangsung, 
bahkan di beberapa negara 
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Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Defisit Fiskal Negara G-20 dan ASEAN-6 (%)

Sumber: IMF WEO Desember, diolah

tercatat telah memasuki gelombang ketiga. Per 8 Desember 2020, jumlah kasus sudah di atas 
67 juta dan merenggut lebih dari 1,5 juta jiwa di dunia. Vaksin akan memegang peranan kunci 
dalam penyelesaian pandemi karena dapat menciptakan respon imun pada tubuh manusia agar 
kebal terhadap COVID-19. Inilah yang membuat banyak negara saat ini sedang berlomba dalam 
pembuatan vaksin. Tapi pengadaan vaksin serta proses vaksinasi memiliki kompleksitas yang 
harus diwaspadai.

Faktor lainnya yang perlu dikelola yakni 
risiko fiskal yang ditanggung oleh setiap 
negara. Besarnya stimulus yang diberikan 
selama periode pandemi menyebabkan 
defisit fiskal serta tingkat utang di berbagai 
negara. Ini perlu diwaspadai mengingat ruang 
bagi negara untuk memberikan bantuan 
akan semakin sempit, sehingga berpotensi 
mengganggu proses pemulihan ekonomi di 
tahun mendatang. Dilihat dari sudut pandang 
pelebaran defisit, kembali posisi Indonesia 
relatif lebih baik dibanding banyak negara. 
Disiplin fiskal yang selalu terjaga sebelum 
era pandemi menjadi salah satu modal baik 
Indonesia dalam menciptakan ruang kebijakan 
di saat krisis seperti yang terjadi sekarang.

Faktor-faktor eksternal, seperti tensi geopolitik 
di Timur Tengah maupun isu brexit, tentu 

masih berpotensi dalam mempengaruhi 
ekonomi pada 2021. Namun, dengan 
melihat banyak negara yang saat ini 
sedang fokus pada pembuatan vaksin, 
faktor eksternal diperkirakan tidak memiliki 
pengaruh besar. Terlebih dengan terpilihnya 
Joe Biden sebagai presiden baru AS, dunia 
pun cukup optimis dalam menyambut 
administrasi pemerintahan yang baru, 
yang diperkirakan akan lebih mendorong 
multilateralisme serta menghindari 
proteksionisme. Seluruh sentimen positif 
tersebut perlu dijaga agar pemulihan 
ekonomi pada tahun 2021 diharapkan 
dapat terealisasi dengan optimal. Satu hal 
yang penting, optimis boleh, tapi jangan 
kendur pada disiplin protokol kesehatan! 
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Refleksi Program 

Perlindungan Sosial di Masa 

Pandemic COVID-19
Irsyan Maududy1 dan Agung Romy Hasiholan1

Pandemi COVID-19 
memberikan tekanan hebat 
pada perekonomian Indonesia. 
Upaya Pemerintah dalam 
mencegah penyebaran 
virus COVID-19 melalui 
penerapan PSBB berdampak 
negatif terhadap kegiatan 
perekonomian. Lesunya 
kegiatan ekonomi pada 
berbagai sektor menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi 
melemah di sepanjang tahun 
2020. Kondisi ini tentunya 
memberikan tantangan bagi 
Pemerintah dalam menjaga 
tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Salah satu 
tantangan yang dihadapi 
adalah penurunan tingkat 
pendapatan dan ketahanan 
pangan. Hasil survey yang 
dilakukan oleh World Bank 
(2020)2  menunjukkan bahwa 
terdapat 24 persen dari kepala 
keluarga yang menjadi sample 
survey berhenti bekerja, 64 
persen kepala keluarga yang 
masih bekerja mengalami 

penurunan pendapatan, dan 
sekitar 30% rumah tangga 
melaporkan kekurangan 
makanan. Isu peningkatan 
kemiskinan menjadi tantangan 
penting lainnya bagi Pemerintah 
di masa pandemi. Suryahadi, 
et al. (2020) mengestimasi 
bahwa pandemi Covid-19 dapat 
meningkatkan jumlah orang 
miskin baru sebesar 1,3 hingga 
8,45 juta. Berdasarkan hasil 
tersebut, intervensi Pemerintah 
sangat diperlukan untuk 
mencegah peningkatan tingkat 
kemiskinan.

Untuk merespon isu 
kesejahteraan masyarakat di 
masa pandemic COVID-19, 
Pemerintah hadir melalui 
berbagai program perlindungan 
sosial yang menjadi bagian dari 
program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Pemerintah 
telah menyiapkan Rp203,9 T 
untuk program perlindungan 
sosial dengan rincian sebagai 
berikut: 1) PKH sebesar Rp 37,4 

T; 2) Kartu Sembako sebesar 
Rp43,6 T; 3) Diskon Listrik 
sebesar Rp6,9 T; 4) Sembako 
Jabodetabek sebesar Rp6,8 
T; 5) BST Non-Jabodetabek 
sebesar Rp32,4 T; 6) BLT Dana 
Desa sebesar sebesar Rp31,8 
T; 7) Kartu Pra Kerja sebesar Rp 
20 T; dan 8) Logistik sebesar 
Rp 25 T. Melalui program 
perlindungan sosial, konsumsi 
masyarakat khususnya mereka 
yang miskin dan rentan 
diharapkan dapat terjaga 
selama pandemi. Bantuan baik 
dalam bentuk uang maupun 
natura diberikan agar konsumsi 
masyarakat tidak mengalami 
penurunan signifikan. Tujuan 
untuk menjaga tingkat 
kesejahteraan ini tentunya 
hanya dapat dicapai jika 
seluruh program perlindungan 
sosial dilaksanakan secara 
efektif dimana berbagai target 
sasaran penerima bantuan 
dapat memperoleh manfaat 
program yang telah ditetapkan. 

2Survei dilakukan pada tanggal 1–17 Maret 2020 dengan jumlah responden 
sebesar 4338 rumah tangga di 35 kota dan 27 provinsi di Indonesia.

1Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
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Pelaksanaan Klaster Perlinsos 
pada PEN 

Pada fase implementasi, 
rincian dan alokasi klaster 
perlindungan sosial mengalami 
penyesuaian agar dapat lebih 
berperan pada masa pelemahan 
ekonomi. Penyesuaian 
dilakukan dengan penambahan 
durasi program sampai dengan 
bulan Desember agar konsumsi 
masyarakat, khususnya 
masyarakat miskin dan rentan, 
dapat tetap terjaga sampai 
akhir tahun. Penyesuaian 
lainnya adalah inovasi program 
baru untuk mempercepat 
realisasi program perlindungan 
sosial sosial. Beberapa program 
baru diantaranya bansos beras 
bagi penerima PKH, bantuan 
langsung tunai untuk penerima 
kartu sembako, pemberian 
subsidi gaji, serta pemberian 
subsidi kuota bagi peserta dan 
tenaga pendidikan. Program 
subsidi gaji merupakan bantuan 

kas kepada 12 juta pekerja 
(terdaftar pada BPJS TK dan 
memiliki penghasilan dibawah 
Rp 5 Juta) dengan nilai bantuan 
sebesar Rp600 ribu per bulan 
selama 4 bulan. Program 
ini memiliki tujuan untuk 
menguatkan daya beli kelas 
menengah dan diharapkan 
dapat mendorong pertumbuhan 
konsumsi masyarakat, 
khususnya pada kuartal 3 
dan 4 2020. Program ini juga 
diperluas cakupannya dengan 
menambah segmen guru 
honorer dengan total target 
2,4 Juta guru. Inovasi program 
lainnya adalah pemberian 
subsidi kuota untuk siswa, 
mahasiswa, guru, serta dosen 
pada sekolah yang berada 
pada naungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
maupun Kementerian 
Agama. Pemberian subsidi 
kuota diharapkan mampu 
menurunkan biaya akses 
pendidikan yang meningkat 

akibat proses pembelajaran 
jarak jauh.

Penyesuaian program 
perlindungan sosial membuat 
pagu pada klaster ini juga 
meningkat dari Rp203,9 T 
menjadi Rp230,7 T. Penyesuaian 
program juga mempercepat 
realisasi program PEN secara 
keseluruhan. Dibandingkan 
dengan klaster lainnya pada 
program PEN, realisasi 
klaster perlindungan sosial 
menunjukan hasil yang paling 
progresif. Sampai dengan 
2 Desember 2020, realisasi 
kluster perlindungan sosial 
pada PEN sudah mencapai 
Rp212,01 T atau mencapai 
92% dari pagu. Realisasi per 
program juga menunjukan 
angka yang signifikan, bahkan 
sudah ada yang mencapai 100% 
realisasi seperti PKH, Bansos 
Tunai Non Jabodetabek, 
Bansos Beras Bagi Penerima 
PKH, serta kartu pra kerja.
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Salah satu program yang masih 
memiliki gap yang cukup besar 
antara realisasi dan pagu 
adalah Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa (BLT DD) 
yang baru terserap Rp19,64 
T dari pagu Rp31,8 T (per 2 
Desember). Hal ini dikarenakan 
adanya penyesuaian target 
penerima dari 12 Juta KPM 
menjadi 8 Juta KPM. Secara 
desain, program BLT DD 
ditujukan untuk menangkap 
exclusion error, yaitu orang yang 
terkena dampak dari pandemi 
COVID-19 namun belum 
mendapatkan bantuan dari 
program perlindungan sosial 
lainnya. Untuk itu, penerima 
program BLT DD tidak boleh 
menerima program lainnya, 
seperti PKH, Kartu Sembako, 
serta BST Non-Jabodetabek. 
Penyesuaian target penerima ini 
memang akan memperlambat 
realisasi, namun di sisi lain 
hal ini menunjukan bahwa 

penyaluran jaring pengaman 
sosial lainnya sudah cukup 
tersebar pada tingkat desa. 

Walaupun realisasi program 
perlindungan sosial sudah 
menunjukan hasil yang 
membaik, design kebijakan 
perlindungan sosial masih 
memerlukan perbaikan 
kedepannya. Evaluasi secara 
umum adalah masih adanya 
exclusion dan inclusion error. 
Salah satu indikasinya adalah 
masih adanya KPM program 
PKH yang tidak menerima 
program kartu sembako. 
Padahal secara design program, 
seharusnya seluruh KPM PKH 
juga menerima kartu sembako. 
Evaluasi selanjutnya adalah 
bagaimana program dapat 
lebih disesuaikan dengan 
kondisi resesi ekonomi serta 
dapat menangkap penduduk 
yang dikategorikan sebagai 
penduduk miskin baru (sebelum 

pandemi berada pada kelas 
pendapatan menengah namun 
turun ke kelas pendapatan 
bawah karena kehilangan 
pendapatan). Pemerintah 
memang menggunakan Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) menjadi jangkar namun 
dalam kondisi darurat seperti 
saat ini, DTKS perlu diberikan 
ruang untuk penambahan 
data dari sumber lain yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Perubahan mekanisme 
penyaluran pada program 
perlindungan sosial yang 
existing juga menimbulkan 
unintended consequences. 
Hasil Studi SMERU (2020) 
menunjukan perubahan 
penyaluran PKH dari triwulan 
menjadi bulanan berdampak 
pada bertambah biaya untuk 
mendapatkan bantuan (ongkos 
ke ATM atau biaya penarikan). 

Fokus
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3Survei dilakukan dengan melibatkan 1683 responden di seluruh Indonesia dengan 
komposisi 53% disabilitas fisik, 27% disabilitas sensorik, 11% disabilitas intelektual, 
6% disabilitas ganda, dan 3% disabilitas mental.

Perlindungan bagi Kelompok 
Rentan

Tantangan penting lainnya 
dalam pelaksanaan program 
perlindungan sosial di masa 
pandemi adalah memberikan 
perlindungan bagi kelompok 
rentan. Salah satu kelompok 
yang perlu menjadi perhatian 
Pemerintah adalah kelompok 
lanjut usia (lansia) sebab 
penduduk lansia sangat rentan 
untuk sakit parah jika terinfeksi 
oleh virus COVID-19 (CDC, 
2020). Selain itu, karakteristik 
sosioekonomi kelompok 
lansia menjadi alasan penting 
lainnya bagi Pemerintah untuk 
memberikan perlindungan 
khusus. Keadaan para lansia 
yang umumnya tidak memiliki 
pendapatan tetap, kondisi 
fisik yang menurun, dan 
tingginya ketergantungan 
dengan anggota keluarga 
untuk bertahan hidup membuat 
para lansia sangat rentan 
untuk jatuh miskin. Padahal, 
kemiskinan pada kelompok 
lansa juga sudah relative tinggi 
sebelumnya adanya Pandemi 
COVID-19. SUSENAS Maret 
2019 menunjukkan bahwa 
tingkat kemiskinan pada 
kelompok usia lebih dari 65 
tahun sebesar 12,62 persen, 
jauh lebih tinggi dibandingkan 
tingkat kemiskinan nasional 
sebesar 9,41 persen.

Kelompok rentan lainnya yang 
perlu mendapat perlindungan 
lebih adalah kelompok 
penyandang disabilitas. 
Pemerintah perlu memberikan 
perhatian lebih pada kelompok 
penyandang disabilitas sebab 
mereka adalah kelompok 

yang sangat terdampak oleh 
pandemi COVID-19. Survei 
yang dilakukan oleh KOMPAK 
(2020)3  menunjukkan bahwa 
87% penyandang disabilitas 
mengalami penurunan 
pendapatan berkisar 50 
sampai 80 persen. Penurunan 
tingkat pendapatan yang 
signifikan membuat mayoritas 
penyandang disabilitas 
berpotensi menjadi miskin 
atau semakin miskin di masa 
Pandemi COVID-19. Kondisi 
sosioekonomi yang memburuk 
membuat mereka semakin sulit 
untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari. Keterbatasan 
pendapatan membuat mereka 
tidak mampu mengakomodasi 
biaya hidup yang lebih tinggi 
yang timbul oleh keterbatasan 
kondisi disabilitas untuk 
beraktivitas.

Meskipun kedua kelompok 
rentan di atas memiliki 
risiko kesehatan lebih tinggi 
dan kondisi sosioekonomi 
yang memburuk, sampai 
saat ini belum ada program 
perlindungan sosial di masa 
pandemi COVID-19 yang secara 
khusus menjadikan mereka 
sasaran utama penerima 
manfaat program. Sejauh 
ini, kelompok lansia maupun 
penyandang disabilitas hanya 
memperoleh bantuan program 
perlindungan sosial yang 
telah berjalan. Akan tetapi, 
cakupan program perlindungan 
sosial bagi kelompok lansia 
dan penyandang disabilitas 
masih sangat terbatas. Hal ini 
dapat terlihat dari sedikitnya 
jumlah lansia yang memiliki 
akses terhadap pensiun 
(TNP2K, 2020) dan cakupan 

Fokus

perlindungan sosial bagi 
penyandang disabilitas berat 
hanya sebesar 5,5 persen 
(TNP2K, 2019). 

Arah Kebijakan Kedepan

Sebelum ditemukannya 
vaksin yang terbukti efektif, 
pandemi COVID-19 masih 
akan membuat ketidakpastian 
pada perekonomian tahun 
2021. Tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang terdampak 
karena resesi ekonomi tidak 
akan sepenuhnya pulih dalam 
waktu singkat. Untuk itu, daya 
beli masyarakat, khususnya 
kelas menengah kebawah, 
tetap membutuhkan intervensi 
kebijakan fiskal. Pada APBN 
2021, Pemerintah telah 
memutuskan untuk melanjutkan 
program perlindungan sosial 
sebagai instrument pemulihan. 
Selain melanjutkan program 
regular yang sudah ada seperti 
PKH dan Kartu Sembako, 
Pemerintah juga melanjutkan 
pemberian Bantuan Sosial 
Tunai (BST) selama 6 bulan, 
BLT DD, serta kartu prakerja. 
Untuk tahun 2021, penerima 
Bantuan Sembako Jabodetabek 
akan di integrasikan ke 
program BST yang sebelumnya 
tidak mencakup wilayah 
Jabodetabek. Horizon waktu 
yang menjadi fokus pemerintah 
adalah semester 1 tahun 
2021, namun tidak menutup 
kemungkinan bahwa program-
program tersebut akan berlanjut 
dengan memperhatikan 
dinamika perkembangan 
ekonomi. Untuk itu, Pemerintah 
telah menyiapkan dana 
cadangan yang sewaktu-waktu 
dapat digunakan jika intervensi 
tambahan dibutuhkan.



12Edisi #4/2020 Warta Fiskal

Fokus

Kondisi resesi ekonomi juga dapat memberikan 
manfaat bagi reformasi kebijakan perlindungan 
sosial. Tahun 2021 dapat dijadikan tahun awal 
reformasi perlindungan sosial ke depannya. 
Reformasi ini tentu harus dimulai dengan basis 
data yang lebih solid. Adanya sumber-sumber 
data program baru saat pandemi COVID-19 
dapat diintegrasikan pada DTKS sehingga DTKS 
dapat menjadi lebih komprehensif menangkap 
penduduk miskin dan rentan. Salah satu sumber 
yang dapat diintegrasikan ke DTKS adalah data 
BLT Dana Desa. Blessing lainnya dari Pandemi 

COVID-19 yang dapat dijadikan sebagai 
instrumen reformasi perlindungan sosial adalah 
penyempurnaan mekanisme perlindungan 
sosial yang lebih adaptif terhadap risiko sosial, 
sehingga program perlindungan sosial dapat 
lebih berperan sebagai automatic stabilizer saat 
terjadinya resesi ekonomi. Reformasi lainnya 
yang tidak kalah penting adalah bagaimana 
program perlindungan sosial lebih berperan 
dalam mendorong produktivitas penyandang 
disabilitas serta menjaga daya beli kelompok 
lansia.
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Pemerintah Indonesia 
pertama kalinya memberikan 
subsidi pada masyarakat 
sekitar tahun 1970-an. 
Artinya, pemerintah sudah 
menerapkan kebijakan subsidi 
sekitar lima dekade. Kala itu, 
pemerintah mengalokasikan 
subsidi Bahan Bakar Minyak 
(BBM) dalam APBN dengan 
tujuan memberikan benefit 
dan insentif pada masyarakat 
untuk mengkonsumsi, dimana 
kondisinya harga masih murah 
dan produksi melimpah. 

Seiring berjalannya waktu, 
kebijakan subsidi di Indonesia 
sudah semakin beragam, 
baik bentuk maupun jenisnya, 
dengan berbagai tujuan dan 
sasaran. Selain subsidi BBM, 
ada yang namanya subsidi LPG, 
subsidi listrik, subsidi pupuk, 
subsidi kredit program, public 
service obligation (PSO), subsidi 
pajak/bea masuk ditanggung 
pemerintah (DTP) dan lainnya. 
Apakah model kebijakan 
tersebut berlanjut hingga 

Reformasi Belanja Subsidi: 

Perubahan Paradigma 

Kebijakan Subsidi
Muhammad Olgiano Paellorisky1 dan Praptono Djunedi2

sekarang dan bagaimana ke 
depannya? Tulisan singkat ini 
mencoba membahasnya.

Konsep Subsidi dalam 
Perekonomian

Dari sudut pandang ekonomi, 
subsidi bertujuan untuk 
mengatasi kegagalan 
pasar, meningkatkan skala 
keekonomian dalam produksi, 
serta mencapai tujuan-tujuan 
sosial seperti melindungi 
daya beli masyarakat yang 
kurang mampu. Subsidi 
dapat mempengaruhi dan 
mengarahkan perilaku dalam 
perekonomian sehingga subsidi 
seringkali dijadikan instrumen 
kebijakan belanja yang utama 
oleh pemerintah dalam 
menyelesaikan permasalahan 
eksternalitas (encourage 
positive externalities).

Namun demikian, dalam suatu 
perekonomian subsidi tidak 
selalu dipandang sebagai hal 
yang positif. Subsidi secara 

langsung menimbulkan 
beban pada fiskal pemerintah 
dan seringkali menghadapi 
permasalahan, seperti 
ketidaktepatan sasaran 
(inclusive and exclusive 
error) ataupun arbritase 
(kebocoran, penyelundupan, 
penyalahgunaan, dan lainnya). 
Hal ini menyebabkan beban 
subsidi yang ditanggung 
pemerintah menjadi lebih besar 
dari manfaat yang diterima 
perekonomian (konsumen/ 
produsen). Permasalahan-
permasalahan tersebut 
seringkali terjadi pada subsidi 
dalam bentuk selisih harga 
komoditas (commodity price 
subsidy).

Pemberian subsidi harga 
dapat menyebabkan inefisiensi 
dalam perekonomian atau 
yang disebut dengan dead-
weight-loss (DWL).  DWL 
mengacu pada hilangnya 
efisiensi ekonomi bagi 
konsumen ataupun produsen 
akibat efisiensi alokasi 

1Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
2Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal
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sumber daya tidak tercapai. 
Permasalahan ini terjadi ketika 
penawaran dan permintaan 
tidak pada titik equilibrium. 
Dengan kata lain, beban yang 
dikeluarkan pemerintah untuk 
memberikan subsidi lebih tinggi 
dibandingkan surplus yang 
diterima oleh pasar.

Perkembangan dan Tantangan 
Belanja Subsidi di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan 
di atas, subsidi dalam APBN 
mencakup pada subsidi 
BBM, subsidi LPG, subsidi 
listrik, subsidi pupuk, subsidi 
kredit program, public service 
obligation (PSO), dan subsidi 
pajak/bea masuk ditanggung 
pemerintah (DTP). Subsidi 
tersebut pada umumnya 
bertujuan untuk menjaga daya 
beli dengan meringankan 
beban masyarakat dan 
menjaga agar produsen mampu 
menghasilkan barang/jasa 
dengan harga terjangkau. 
Selain itu, pemberian subsidi 
juga memiliki beberapa tujuan 
yang lebih spesifik lainnya, 
seperti untuk meningkatkan 
produksi pertanian, 
memberikan insentif bagi 
dunia usaha dan masyarakat, 
serta meningkatkan kualitas 
pelayanan publik pada sektor 
transportasi dan komunikasi.

Dilihat dari sisi besaran 
anggarannya, alokasi subsidi 
cenderung terus meningkat. 
Dalam periode empat tahun 
(2016-2019), rata-rata realisasi 
belanja subsidi meningkat 
sebesar 5,0 persen per tahun, 
yaitu dari Rp174,2 triliun 
pada tahun 2016 menjadi 
Rp201,8 triliun pada tahun 
2019. Namun demikian, 
outlook belanja subsidi di 

tahun 2020 menunjukkan 
penurunan 4,8 persen, yaitu 
diperkirakan sebesar Rp192,0 
triliun (Nota Keuangan 
RAPBN 2021). Penurunan ini 
utamanya sebagai dampak 
pandemi COVID-19 yang 
menyebabkan harga minyak 
dunia dan ICP turun cukup 
drastis. Tren penurunan ini juga 
diperkirakan akan berlanjut 
di tahun berikutnya, dimana 
belanja subsidi dalam APBN 
2021 dialokasikan sebesar 
Rp175,4 triliun. Perkembangan 
anggaran dan realisasi subsidi 
dipengaruhi oleh dua hal 
utama, yaitu parameter dan 
kebijakannya. Parameter yang 
menjadi input dalam komoditas 
barang/jasa yang disubsidi 
tentunya akan mempengaruhi 
besaran dari subsidi. Faktor-
faktor seperti nilai tukar rupiah, 
ICP, CP Aramco, maupun 
volume penyaluran akan 
mempengaruhi volatilitas dari 
harga komoditas tersebut.  
Determinan untuk subsidi 
komoditas tertentu bisa saja 
berbeda dengan determinan 
untuk subsidi komoditas 
lainnya.

Di sisi lain, dengan kebijakan 
subsidi yang masih berorientasi 
pada komoditas sampai saat 
ini, maka volatilitas atas harga 
komoditas akan tercermin 
dalam anggaran/realisasi 
belanja subsidi di APBN, jika 
harga di tingkat masyarakat 
(administered price) tidak 
mengalami penyesuaian. 
Kebijakan lainnya yang juga 
mempengaruhi besaran subsidi 
dalam APBN adalah bentuknya 
berupa subsidi selisih harga 
atau subsidi tetap. Pada subsidi 
tetap tentunya perubahan harga 
komoditas tidak mempengaruhi 
besaran subsidi. Besaran 

subsidi pada subsidi tetap 
hanya akan berpengaruh 
sebagai akibat dari perubahan 
volume penyaluran. Selain itu, 
kebijakan seperti penyelesaian 
kurang bayar tahun sebelumnya, 
ataupun carry over (penundaan 
pembayaran ke tahun depan) 
juga mempengaruhi besaran 
subsidi tahun berjalan.

Adanya dilema dalam 
mengambil langkah kebijakan 
subsidi seringkali menjadi 
tantangan yang harus 
dihadapi Pemerintah. Dengan 
kebijakan subsidi yang masih 
berorientasi pada komoditas, 
ketika parameter input seperti 
ICP/CP Aramco meningkat 
atau kurs rupiah terhadap 
USD mengalami depresiasi, 
beban belanja subsidi tentunya 
akan meningkat. Hal ini 
menyebabkan risiko pada 
APBN, dimana ruang fiskal 
semakin menipis dan defisit 
dapat meningkat. Lebih jauh, 
ruang untuk belanja yang lebih 
produktif menjadi terbatas 
sehingga potensi pertumbuhan 
ekonomi jangka panjang 
menjadi tidak optimal.

Di sisi lain, kebijakan 
penyesuaian harga komoditas 
bersubsidi perlu dilakukan 
secara berhati-hati. Saat 
harga komoditas naik 
akibat perubahan parameter 
sebagaimana di atas, jika 
pemerintah menyesuaikan 
dengan menaikan harga 
di tingkat masyarakat 
(administered price), maka 
terdapat potensi terjadinya 
inflasi dan penurunan daya 
beli, yang berimbas pada 
naiknya tingkat kemiskinan. 
Sebagai contoh, saat kondisi 
pandemi COVID-19 yang 
terjadi seperti saat ini, maka 



Pengurangan subsidi listrik dan kenaikan tarif 
secara bertahap untuk 8 golongan konsumen 
(rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas, 
industri besar, gedung pemerintah >200kVA, dan 
penerangan jalan)
Penerapan tariff adjustment (tidak lagi di subsidi) 
untuk 4 golongan konsumen (real estate, bisnis 
menengah, bisnis besar, dan gedung pemerintah)

Subsidi listrik untuk rumah tangga hanya 
diberikan kepada masyarakat miskin dan 
rentan dengan daya 900 VA dan semua 
rumah tangga daya 450 VA.
Uji coba BPNT di 44 kota dengan sasaran 
penerima 1,2 juta KPM

Penghapusan subsidi listrik dan penerapan tariff 
adjustment untuk beberapa golongan pelanggan 
(industri, bisnis besar, dan real estate).
KUR (Subsidi Bunga KUR), suku bunga diturunkan 
menjadi 9 persen per tahun.
Menerapkan subsidi selisih bunga dan subsidi 
bantuan uang muka untuk perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah.

KUR (Subsidi Bunga KUR), suku bunga diturunkan 
menjadi 7 persen per tahun.
Penghapusan subsidi benih akibat adanya dualisme 
program, sehingga difokuskan pada BLBU (Bantuan 
Langsung Benih Unggul).
Transformasi subsidi Rastra menjadi Bansos, (BPNT 
dan Bansos Rastra)

Pemerintah mencabut subsidi 
premium dan menerapkan subsidi 
tetap untuk solar sebesar Rp 1.000 
per liter, dan realokasi pada belanja 
produktif dan perlindungan sosial
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fleksibilitas pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan semakin terbatas. Ditengah defisit 
APBN yang semakin melebar akibat kebutuhan 
pembiayaan berbagai program, namun kebijakan 
untuk menurunkan beban subsidi dengan cara 
menyesuaikan harga memiliki potensi terhadap 
ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan kata 
lain, penerapan kebijakan subsidi sangat harus 
mempertimbangkan perekonomian dan aspek 
lainnya.

Reformasi Kebijakan Subsidi: Kini dan 
Mendatang

Selama perkembangan kebijakan subsidi, 
Pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya dalam mengefisienkan beban subsidi 
dan meningkatkan ketepatan sasarannya. 
Pemerintah telah berhasil menekan realisasi 
belanja subsidi dari sebesar 22,1 persen 
terhadap Belanja Pusat atau 3,7 persen PDB 
pada tahun 2014 menjadi sebesar 7,7 persen 
terhadap belanja pusat 1,2 persen PDB pada 
tahun 2019. Beberapa reformasi kebijakan 

Gambar 1: Kronologis Reformasi Kebijakan Subsidi

Sumber: KEM-PPKF 2020

subsidi energi maupun non energi dilakukan 
untuk menekan beban subsidi, meskipun 
dalam lima tahun terakhir kecenderungannya 
meningkat seiring dengan kondisi 
perekonomian. Beberapa reformasi besar 
yang dilakukan Pemerintah diantaranya adalah 
mencabut subsidi BBM Premium, menerapkan 
subsidi tetap untuk BBM Solar, subsidi listrik 
hanya diberikan untuk masyarakat rentan dan 
miskin 900 VA dan seluruh 450 VA, pengalihan 
Subsidi Pangan (Rastra) menjadi BPNT, dan 
lainnya. Secara lebih rinci, reformasi yang 
dilakukan dapat dilihat sebagaimana gambar 1.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah 
telah gencar dalam melakukan pembahasan dan 
analisis terkait peralihan dari subsidi komoditas 
menjadi subsidi langsung. Sebagaimana yang 
telah dibahas pada konsep subsidi di atas, 
kebijakan subsidi saat ini masih berorientasi 
pada komoditas dan pemberian subsidi 
komoditas berpeluang menimbulkan distrosi 
pasar (market distortion) sehingga dapat 
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menimbulkan berbagai masalah 
turunannya. Oleh karena itu, 
merubah paradigma (shifting 
paradigm) kebijakan dari 
subsidi komoditas menjadi 
subsidi langsung pada 
masyarakat sasaran (direct 
personel subsidy) semakin 
mendesak untuk dilakukan.

Sebagai ilustrasi, penyaluran 
subsidi pupuk melalui kartu 
tani dan e-RDKK sudah mulai 
dilakukan walaupun belum 
sepenuhnya diimplementasikan. 
Ke depan, reformasi pemberian 
subsidi langsung untuk LPG 
tabung 3 kg dan listrik juga 
direncanakan untuk dilakukan. 
Hal ini mengingat bahwa kedua 
subsidi tersebut merupakan 
subsidi dengan anggaran 
terbesar, yaitu masing-masing 
sebesar 20,9 persen dan 30,6 
persen dari total anggaran 
subsidi dalam APBN 2021.

Reformasi subsidi LPG tabung 
3 kg dilakukan karena selama 
ini distribusi LPG tabung 3 kg 
bersubsidi yang masih bersifat 
terbuka yang menyebabkan 
subsidi LPG dapat diakses oleh 
setiap lapisan masyarakat, 
baik kaya maupun miskin. 
Akibatnya, terjadi shifting 
konsumsi dari LPG non subsidi 
ke LPG bersubsidi sehingga 
LPG tabung 3 kg banyak 

dikonsumsi masyarakat mampu 
dan mendorong ketimpangan. 
Susenas 2018 menunjukkan 
bahwa 4 desil termiskin 
menikmati 36,4 persen total 
subsidi LPG dan 4 desil terkaya 
menikmati 39,5 persen total 
subsidi LPG.

Mencermati hal tersebut, maka 
perlu dilakukan reformasi 
kebijakan subsidi LPG tabung 
3 kg menjadi subsidi langsung 
pada target sasaran, yaitu 
masyarakat miskin dan rentan, 
petani kecil, nelayan kecil, dan 
usaha mikro. Adapun reformasi 
yang dilakukan mengacu pada 
dua konsep utama, yaitu:

1. Getting the price right, 
yaitu idealnya harga LPG 
3 kg dan minyak tanah di 
pasar merupakan harga 
keekonomian “yang efisien” 
sehingga tidak terjadi gap 
dan distorsi pasar. Masalah 
arbritase (penyelundupan, 
pengoplosan, dll) dan 
ketidaktepatan sasaran 
(inclusion dan exclusion 
error) dapat terhindari.

2. Protect the poor, yaitu 
kelompok masyarakat 
tertentu (miskin dan 
rentan) perlu dilindungi 
melalui suatu mekanisme. 
Subsidi berbasis komoditas 

perlu dialihkan mejadi 
subsidi langsung pada 
masyarakat baik berupa 
cash transfer ataupun inkind 
benefit. Dengan demikian 
target sasaran diberikan 
sejumlah rupiah tertentu 
untuk menjaga daya beli 
(menutup gap dengan harga 
keekonomian).

Selanjutnya, terkait dengan 
reformasi subsidi listrik, 
meskipun subsidi listrik sudah 
cenderung lebih tepat sasaran 
semenjak diterapkannya 
kebijakan subsidi listrik untuk 
rumah tangga hanya diberikan 
kepada masyarakat rentan dan 
miskin RT 900 VA dan seluruh 
RT 450 VA, namun akibat tidak 
diberlakukannya penyesuaian 
tarif tenaga listrik (TTL) maka 
Pemerintah tetap menanggung 
beban kompensasi yang 
merupakan bentuk lain dari 
subsidi. Data menunjukkan 
bahwa kompensasi bersifat 
regresif, dinikmati oleh industri 
besar (55,2 persen), bisnis 
besar (21,4 persen), dan rumah 
tangga mampu (18,5 persen).

Dengan begitu, reformasi 
subsidi listrik yang saat ini 
menempati sebagai subsidi 
terbesar dalam APBN, perlu 
dilakukan. Adapun reformasi 
yang dilakukan mengacu pada 
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dua konsep utama, yaitu:

1. Auto Tariff Adjustment, yaitu 
tarif listrik yang berlaku 
akan disesuaikan secara 
berkala mengikuti harga 
keekonomian listrik yang 
berlaku, dengan tetap 
memperhatikan efisiensi 
penyediaan harga listrik 
(allowable non-allowale cost, 
specific fuel consumption, 
performance based 
regulatory, etc).

2. Integrated Energy Support 
for The Poor, yaitu 
bantuan dengan jumlah 
rupiah tertentu diberikan 
kepada masyarakat yang 

menjadi target penerima 
(beneficeries). Besaran 
bantuan diberikan dalam 
jumlah tetap (fix value) dan 
ditentukan berdasarkan 
rata-rata konsumsi listrik 
target penerima, agar tidak 
ada penurunan daya beli.

Sebagai penutup, mengingat 
kedua rancangan reformasi 
subsidi di atas diarahkan 
untuk berorientasi pada 
subsidi langsung (direct 
personal transfer), maka 
seyogyanya penyaluran 
kedua subsidi tersebut dapat 
diintegrasikan. Selanjutnya, 
Pemerintah juga perlu secara 

bertahap melakukan integrasi 
pemberian subsidi energi 
dengan berbagai program 
bantuan sosial yang bersifat 
targeted. Upaya ini dapat 
dilakukan dengan mekanisme 
kompensasi yang tepat bagi 
masyarakat tidak mampu yang 
dilaksanakan secara bertahap 
guna meningkatkan kesiapan 
data, infrastruktur keuangan, 
dan memperhatikan kondisi 
stabilitas sosial di masyarakat.
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Strategi dan Hikmah 

Kebijakan Fiskal

di Era COVID-19
Wahyu Utomo1 dan Praptono Djunedi2 

Esensi kebijakan makro fiskal 
merupakan kontrol agregat 
(aggregate control) untuk 
menjaga agar pengelolaan 
fiskal dapat secara efektif 
menstimulasi perekonomian 
dan mewujudkan kesejahteraan 
dengan tetap memperhatikan 
keberlanjutan (sustainability) 
dalam jangka menengah-
panjang. Sejalan dengan itu, 
APBN sebagai instrumen 
utama kebijakan fiskal didorong 
agar mampu merespon 
dinamika perekonomian 
secara tepat, menjawab 
tantangan pembangunan, dan 
mendukung pencapaian target 
pembangunan secara optimal. 

Di tengah upaya yang kuat 
untuk mewujudkan visi 
Indonesia Maju pada tahun 
2045, tantangan dalam 
mengelola perekonomian 
datang silih berganti. Selama 
dua dekade terakhir, tantangan 
itu dimulai diantaranya dari 
sisi global. Tantangan pertama 

muncul dari krisis moneter Asia 
pada 1998, dilanjutkan krisis 
keuangan global (subprime 
mortgage crisis) 2008, kasus 
krisis utang di Eropa, perang 
dagang AS-Tiongkok, ancaman 
geopolitik, hingga saat ini 
dunia menghadapi dahsyatnya 
gelombang pandemi COVID-19. 

Kita semua memahami 
bahwa pandemi COVID-19 
bukan hanya mengancam 
keselamatan jiwa, tetapi juga 
menghantam sendi-sendi 
perekonomian, melumpuhkan 
aktivitas sektor riil, dan 
berdampak pada stabilitas 
sektor keuangan. Dampak 
pandemi COVID-19 yang 
sangat dramatis ini mendorong 
pemerintah mengambil 
langkah-langkah extraordinary 
yang membutuhkan pendanaan 
sangat besar. Salah satu 
langkah yang dilakukan 
adalah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) No. 1 tahun 

2020 yang sudah disahkan 
menjadi UU No.2 tahun 2020, 
guna meningkatkan fleksibilitas 
fiskal dalam penanganan 
COVID-19. Hal ini terefleksi 
dari dimungkinkannya defisit 
APBN melebihi 3% terhadap 
PDB selama 3 tahun hingga 
tahun 2022. Pelebaran 
defisit ini diperlukan untuk 
memberi fleksibilitas ruang 
fiskal dalam mempercepat 
penanganan COVID-19 dan 
pemulihan ekonomi, antara lain 
melalui tambahan stimulus 
kesehatan, jaring pengaman 
sosial (social safety net), dan 
dukungan terhadap pelaku 
usaha dan UMKM. Namun 
demikian, dalam kerangka 
pengendalian risiko, pemerintah 
akan menempuh kebijakan 
konsolidasi fiskal secara 
bertahap dimana diharapkan 
defisit kembali maksimal 3% 
terhadap PDB mulai tahun 
2023. Tulisan singkat ini 

  1 Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal
  2 Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal



APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK PENANGANAN COVID DAN PEN
Di tengah menghadapi Pandemik, tetap melakukan reformasi untuk penguatan fondasi

“Extraordinary Policy”

IMMEDIATE RESPONSE:
KEBIJAKAN EXTRAORDINARY

PEMBERIAN STIMULUS:
MENDUKUNG REOPENING

AKSELERASI RECOVERY & 
REFORMASI

“Reopening Policy” “Recovery & Reform Policy”
Dampak COVID-19 luar biasa, harus 
direspon dengan extradionary policy

Perpu No.1/2020/ menjadi UU 
No.2/2020;

Stimulus penanganan COVID-19 dan 
Program PEN, defisit APBN melebar 
6,34% PDB

Mengakselerasi recovery 
melalui keberlanjutan kebijakan 
pemulihan ekonomi

Mendorong transformasi 
melalui reformasi

Komite PEN, perluasan stimulus 
dan rekonstruksi program agar 
lebih simple dan implementasi 
sehingga dapat segera mungkin 
dapat dieksekusi

Komitmen untuk dapat mengatasi 
COVID-19 dan recovery ekonomi

Momentum untuk reformasi 
penguatan fondasi

2020 2021
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mencoba mengelaborasi apa 
yang dimaksud extraordinary 
policy, bagaimana detailnya, 
dan hikmah apa yang bisa 
jadi pelajaran dari munculnya 
pandemi COVID-19 ini.

Extraordinary Policy untuk 
Menangani COVID-19

Secara umum respon 
kebijakan fiskal yang ditempuh 
pemerintah terbagi dalam 
tiga pendekatan, yaitu (i) 
extraordinary policy yang 
difokuskan untuk penyelamatan 
dan mitigasi dampak, (ii) 
reopening policy yang lebih 
difokuskan untuk menjaga daya 
tahan perekonomian sehingga 
terhindar dari pemburukan 
kondisi yang semakin dalam, 
(iii) recovery and reform 
policy  yang difokuskan untuk 

Gambar 1: Respon Kebijakan Fiskal di masa Pandemik

Sumber: BKF, Kemenkeu

mendorong dunia usaha 
agar punya daya ungkit 
untuk akselerasi pemulihan 
(recovery) sekaligus momentum 
melakukan reformasi untuk 
mendukung transformasi 
ekonomi (Lihat Gambar 1).

Dalam konteks melaksanakan 
extraordinary policy, pemerintah 
memberikan stimulus yang 
diprioritaskan untuk mendukung 
sektor kesehatan agar 
penanganan COVID-19 dapat 
berjalan efektif, melindungi 
daya tahan masyarakat miskin 
dan rentan miskin, mendukung 
dunia usaha dan UMKM agar 
terhindar dari pemburukan 
yang semakin dalam, serta 
perluasan program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) yang 
esensinya mempertahankan, 
melindungi serta meningkatkan 

kemampuan ekonomi pelaku 
usaha, baik sektor riil maupun 
sektor keuangan, agar mampu 
bertahan dan menjalankan 
usahanya. 

Biaya penanganan COVID-19 
dan program PEN tahun 
2020 diperkirakan mencapai 
Rp695,20 triliun. Besaran 
dicanangkan meliputi dana 
untuk dukungan sektor 
kesehatan sebesar Rp97,26 
triliun, program perlindungan 
sosial sebesar Rp234,33 triliun, 
insentif dunia usaha sebesar 
Rp120,61 triliun, dukungan 
untuk UMKM sebesar Rp114,8 
triliun, pembiayaan korporasi 
sebesar Rp62,2 triliun, serta 
dukungan sektoral dan 
Pemerintah Daerah sebesar 
Rp65,97 triliun. 



Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) IDR695.2 tn

Kesehatan

IDR97.26 tn IDR234.33 tn IDR65.97tn IDR120.6tn IDR114.81tn IDR62.2tn

Perlindungan
Sosial

Insentif Dunia
Usaha

Pembiayaan
Korporasi

Pemda dan
Sektoral UMKM

Mengatasi 
pandemi dengan 
memastikan 
kualitas 
perawatan dan 
mempercepat 
upaya 
penanggulangan

Peralatan 
medis 
COVID-19
Insentif untuk 
tenaga medis
Bantuan iuran 
BPJS 
kesehatan
Satgas 
COVID-19

Melindungi 
orang miskin 
dan rentan 
sebagai 
kelompok yang 
paling terkena 
dampak selama 
pandemi

PKH
Bansos
Kartu Prakerja
Diskon Listrik
Subsidi 
Internet untuk 
pelajar
Subsidi Gaji

Memberdaya-
kan pemerintah 
daerah dan 
sectoral dalam 
menghadapi 
pandemi 
COVID-19

Program 
padat karya 
kementerian
Insentif 
Perumahan 
Pariwisata
Dana Insentif 
Daerah
Dana Alokasi 
Khusus Fisik

Memberdayakan 
bantalan bagi 
bisnis yang 
terkena dampak 
pandemi melalui 
misalnya

Pajak DTP
Percepatan 
Retur PPN 
Insentif Pajak 
Perorangan
Insentif Pajak 
Korporasi

Menjaga 
keberlanjutan 
UMKM sebagai 
bagian penting 
dari pemulihan 
ekonomi

Subsidi Bunga
Penempatan 
Dana 
Penjaminan 
Modal Kerja
Pajak 
Penghasilan 
Final DTP
Bantuan 
Pembiayaan

Memastikan 
ketersediaan 
pembiayaan 
untuk tahap 
pemulihan 
ekonomi

Penempatan 
Dana untuk 
Kegiatan 
Padat Karya
Penyertaan 
Modal Negara
Investasi 
Modal Kerja

Akibat kondisi ekonomi dan upaya penanganan COVID-19 termasuk program PEN, implementasi 
APBN 2020 bergerak dengan sangat dinamis. Defisit APBN yang semula melebar menjadi 
5,07% dari PDB (pagu berdasarkan Peraturan Presiden No.54 tahun 2020), kembali mengalami 
pelebaran menjadi 6,34% dari PDB (Peraturan Presiden No.72 tahun 2020) seiring dengan 
perluasan berbagai program stimulus fiskal. Upaya untuk akselerasi recovery ekonomi tetap 
dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekaligus menjadi momentum untuk penguatan reformasi 
dalam rangka memperkuat fondasi agar mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah 
(middle income trap). Oleh karena itu, pemerintah masih membutuhkan kebijakan yang ekspansif 
dan konsolidatif dengan defisit 5,7% dari PDB.
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Gambar 2: Biaya Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sumber: Kemenkeu, diolah



2022-2024

Extraordinary dan reopening policy 2020 Recovery dan reopening policy 2020 Fiscal Consolidation

Menjaga 
Sustainabilitas 

Jangka 
Menengah

PERKEMBANGAN DEFISIT DIMASA PANDEMI COVID-19 (%PDB)

Difisit secara 
bertahap 
menurun dan 
mulai 2023: 
maksimal 3% 
PDB;
Primary balance 
menuju positif
Debt ratio 
diupayakan 
menurun

Penangan COVID-19

APBN APBNRAPBNPerpres
No.54

Perpres
No.72

KEM-PPKF Catatan
KEM-PPKF

-1.76

-5.7-5.5

-5.07

-6.34

-4.17
-4.7

Akselerasi
Pemulihan Ekonomi

Antisipasi Risiko uncertainty
 Perekonomian dan Reformasi

-3.21
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Grafik 3: Dinamika Perubahan Postur APBN Masa Pandemik COVID-19

Sumber: Kemenkeu, diolah

Untuk mewujudkan peran APBN 
sebagai instrumen counter-
cyclical untuk penanganan 
COVID-19 dan percepatan 
program PEN, maka dibutuhkan 
peningkatan pembiayaan. 
Secara umum arah kebijakan 
pembiayaan yang ditempuh 
pemerintah adalah mendorong 
pembiayaan yang fleksibel, 
namun tetap dikelola secara 
hati-hati (prudent) dan 
berkelanjutan (sustainable). 
Untuk menutup financing 
gap akibat pelebaran defisit 
tersebut, ditempuh berbagai 
kebijakan antara lain:

• Penghematan belanja non 
prioritas (perjalanan dinas, 
paket meeting, rapat, honor 
dll).

• Memanfaatkan alokasi 

dana yang tersedia melalui 
re-alokasi dan re-focusing 
untuk penanganan 
COVID-19.

• Memanfaatkan sumber 
pembiayaan alternatif 
(antara lain dana BLU, dana 
abadi dan akumulasi dana 
abadi Pendidikan, serta 
dana lain yang dikuasai 
negara dengan kriteria 
tertentu).

• Memanfaatkan Saldo 
Anggaran Lebih (SAL).

• Pengadaan Pinjaman 
program dari Lembaga 
multilateral maupun 
bilateral (antara lain World 
Bank, ADB, AIIB, JICA, KFW).

• Penerbitan SUN/SBSN 

secara oportunistik di pasar 
domestik/global.

• Penerbitan SUN/SBSN 
untuk tujuan tertentu 
yang dapat dibeli di pasar 
perdana oleh BI, termasuk 
di dalamnya memanfaatkan 
skema burden sharing 
antara Pemerintah dengan 
Bank Indonesia untuk 
mengurangi beban APBN.

Di tengah upaya agar APBN 
tetap bergerak berlawanan 
dengan siklus ekonomi yang 
sedang kontraksi (counter 
cyclical) dalam mengakselerasi 
pemulihan sosial-ekonomi, 
Pemerintah tetap terus menjaga 
kebijakan yang prudent dalam 
mengelola strategi pembiayaan 
di tahun 2020 dan 2021. Hal ini 
diwujudkan utamanya dengan 



(4) Utang Jatuh Tempo

Uraian

Defisit terhadap PDB
(1) Pembiayaan Defisit

(2) Pembiayaan Investasi dll
(3) Pembiayaan Utang Neto (1+2)

(5) Pembiayaan Utang Bruto (3+4)
424.8

6,34%
1,039.2
181.2

1,220.5

1,654.3
471.9

5.7%
1,006.4
171.0

1,177.4

1,649.2

APBN 2021

Triliun Rupiah
APBN 2020

(Perpres 72/2020)

Pinjaman LN (Program)

Sumber Pembiayaan Utang (triliun)
Penarikan Pinjaman

Pinjaman DN
Pinjaman LN (Proyek)

Penerbitan SBN Ritel

Penerbitan SBN Domestik Reg
Penerbitan SBN Valas

Penerbitan SBN
115.4

1,645.3
148.0

3,0
29.5

1,497.3
USD 5-6 miliar

1,649.2
5-10%

2.7
29.5

90-95%
1,277.7 70-80%
159.2 USD 11-15 miliar
60.4 Rp 50-80 triliun

}

}
Telah 
ditetapkan 
dalam 
APBN

Akan 
ditetapkan 
dalam SPT 
2020

Catatan:
Utang jatuh tempo menggunakan data per September 2020 dan 
akan disesuaikan pada akhir oktober 2020 untuk penyusunan 
draft Kepdirjen Strategi Pembiayaan Tahunan (SPT) 2020
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Grafik 4: Pembiayaan untuk Menutup Financing Gap APBN 2020 dan 2021

menerapkan kebijakan pembiayaan berbasis 
SBN-sekitar 90-95 persen pembiayaan berasal 
dari penerbitan SBN. Secara detil, kebijakan 
penerbitan SBN di tahun 2021 antara lain 
dilakukan dengan melakukan optimalisasi SBN 
rupiah tenor menengah-panjang untuk mitigasi 
risiko pembiayaan kembali (refinancing), SBN 
ritel digunakan untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, 
SBN valas diarahkan sebagai pelengkap 
instrument pembiayaan, private placement 

akan dilakukan secara terukur, dan peningkatkan 
koordinasi dengan BI dalam pemenuhan target 
penerbitan SBN. 

Sementara itu, bauran kebijakan pembiayaan 
lainnya adalah penarikan pinjaman -akan berkisar 
5-10 % dari bauran instrumen pembiayaan. Secara 
umum, strategi yang akan diterapkan untuk 
penarikan pinjaman antara lain adalah melakukan 
optimalisasi pinjaman program dengan 
mempertimbangkan biaya dan risiko.



Tantangan Pembayaran Utang 2021

Kebijakan Penerbitan SBN:

SAI sebesar Rp15T (2020 Rp70,6T)
Tidak ada kebijakan penurunan GWM perbankan (2020: Rp 110,2T)
Tidak ada pembelian SBN oleh BI Public Goods (2020: Rp 397,6T)
Kondisi pasar keuangan masih uncertain dan volatile

Optimalisasi SBN Rupiah tenor menengah-panjang untuk mitigasi risiko refinancing
SBN Valas sebagai pelengkap untuk menghindari crowding out effect dengan tetap 
memperhatikan cost of fund yang menarik
SBN Ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan 
pembangunan
Private placement secara terukur, mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan 
kondisi kas negara
Koordinasi dengan BI dalam pemenuhan target penerbitan SBN

Kebijakan Penerbitan Pinjaman:

Optimalisasi pinjaman program sesuai kemampuan lenders dengan mempertimbangkan 
biaya dan risiko
Pinjaman proyek USD2 bio disesuaikan kapasitas pelaksana proyek
Pinjaman program dioptimalkan hingga USD-6 bio
Jika terdapat tambahan potensi pinjaman program akan dipergunakan untuk 
mengurangi target SBN Valas dan/atau SBN Rupiah
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Sumber: Kemenkeu, diolah

Dalam rangka memenuhi 
pembiayaan untuk 
penguatan fungsi APBN yang 
counter cyclical tersebut, 
Pemerintah bersama 
dengan Bank Indonesia telah 
mengembangkan skema 
pembiayaan inovatif untuk 
merespon kondisi yang luar 
biasa ini. Kesepakatan yang 
pertama, atau tertuang dalam 
Surat Keputusan Bersama 
(SKB) I menyatakan bahwa 
BI akan menjadi backstop 
buyer pada pasar primer untuk 

surat berharga yang dapat 
diperdagangkan. Kebijakan ini 
akan dilanjutkan hingga tahun 
mendatang.

Sementara itu kesepakatan 
yang kedua (SKB II) merupakan 
kesepakatan gotong royong 
berbagi beban (burden sharing) 
terutama yang terkait dengan 
program PEN. BI akan membeli 
SBN melalui skema private 
placement khusus untuk 
pembiayaan yang mengalir 
ke penciptaan barang publik 
di antaranya pengeluaran 

untuk kesehatan. SBN yang 
diperoleh BI melalui skema ini 
tetap bersifat tradeable dan 
marketable untuk menjaga 
independensi kebijakan 
moneter Bank Indonesia. 
Pemerintah sepakat untuk 
kegiatan burden sharing hanya 
diselenggarakan di tahun 2020 
dan tidak akan dilanjutkan 
pada tahun depan. Jadi, pada 
tahun depan, Bank Indonesia 
hanya akan berperan sebagai 
backstop buyer sesuai dengan 
SKB I.



Skema Burden Sharing-SKB II (7 Juli 2020)

1. Public Goods

2. Non-Public Goods:
UMKM
Korporasi
Non-UMKM

3. Non-Public Goods:
Lainnya

Ditanggung BI 
seluruhnya sebesar BI 
reverse repo rate

Ditanggung 
PEMERINTAH  
sebesar BI reverse 
repo 3 Bulan 
dikurangi 1%, sisanya 
ditanggung BI

Ditanggung 
PEMERINTAH  
seluruhnya sebesar 
market rate

Penerbitan 
secara khusus 
kepada BI 
melalui private 
placement

Penerbitan 
melalui 
mekanisme 
market (lelang, 
green shoe 
option, private 
placement sesuai 
SKB tanggal 16 
April 2020)

Burden sharing antara Pemerintah dan BI:
1. Public Goods: Dilakukan sejak penerbitan sampai 
dengan jatuh tempo SUN dan/atau SBSN;
2. Non-Public Goods UMKM: Selama jangka waktu 7 
(tujuh) tahun sejak penerbitan SUN dan/atau SBSN 
(akan dibayarkan BI dalam bentuk kontribusi)
3. Non-Public Goods Pembiayaan Korporasi: 5 (lima) 
tahun sejak penerbitan SUN dan/atau SBSN (akan 
dibayarkan BI dalam bentuk kontribusi)

FILOSOFI BURDEN SHARING ANTARA KEMENKEU DAN BI:
Mengedepankan semangat gotong royong agar penanganan COVID-19 
lebih optimal dengan risiko terkendali

BEBAN DAMPAK 
COVID-19

Rp903,46 T

Kesehatan
Rp87,55  T

Public Goods
Rp397,56  T

Non-Public
Goods
Rp505,90  T

Perlindungan
Sosial
Rp203,90  T

Sektoral K/L,
Pemda
Rp106,11  T

UMKM
Rp123,46  T

Korporasi
Non-UMKM
Rp53,57  T

Lainnya
Rp328,87  T
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Grafik 5: Skema Burden Sharing Kemenkeu dan BI

Sumber: Kemenkeu, diolah

Lesson Learned dari Pandemi 
COVID-19

Kita semua menyadari bahwa 
pandemi COVID-19 menjadi 
keprihatinan bersama. Namun 
demikian, pandemi COVID-19 
juga telah memberi pelajaran 
yang sangat berharga kepada 
kita semua. Baik itu dari 
sisi substansi kebijakan 
maupun elemen pendukung 
pelaksanaan kebijakan.

Dari sisi elemen pendukung 
pelaksanaan kebijakan, 
pandemi COVID-19 memberikan 
pelajaran mengenai pentingnya 

inovasi untuk tetap produktif 
di tengah keterbatasan 
mobilitas fisik. Hal ini tentunya 
mengarah pada pentingnya 
memanfaatkan Information 
Communication and Technology 
(ICT) untuk tetap menjaga 
konsistensi dan koordinasi 
serta produktivitas dalam 
menjalankan aktivitas 
pekerjaaan sehari-hari. 
Tentunya, hal ini membuka 
mata dan kesadaran kita bahwa 
pola kerja yang selama ini 
kita lakukan ternyata masih 
membuka ruang untuk efisiensi. 
Layanan publik yang semula 
kita anggap normal, ternyata 

masih membuka ruang untuk 
disederhanakan, dimudahkan 
dan dipercepat. Proses bisnis 
yang cukup panjang demi 
akuntabilitas ternyata bisa 
dipotong, disimplifikasi dengan 
tetap dijaga akuntabilitasnya. 

Selanjutnya mengenai desain 
operasionalisasi program. 
Berbagai program terkait 
penanganan kesehatan, 
perlindungan sosial dan 
pemulihan ekonomi yang 
dalam kondisi normal selama 
ini kita anggap sudah cukup 
memadai, ternyata masih 
menyisakan celah yang perlu 



1 2 3 4
PENTINGNYA 
INOVASI POLA 
KERJA AGAR 
TETAP 
PRODUKTIF DI 
TENGAH 
TERBATASNYA 
MOBILITAS FISIK 
(optimalisasi ICT 
dan digitalisasi 
birokrasi)

PENTINGNYA 
PENYEMPURNAAN 
PROGRAM AGAR 
LEBIH COMPATIBLE 
DENGAN KONDISI 
KEDARURATAN 
program yang 
simple dan 
implementatif 
(kesehatan, 
perlinsos, program 
pemulihan 
ekonomi)

MENYADARKAN 
KITA SEMUA 
HANYA DENGAN 
GOTONG ROYONG 
& BURDEN 
SHARING AKAN 
MENGUATKAN agar 
mampu bertahan 
sekaligus 
percepatan recovery 
sosial ekonomi, 
sinergi kebijakan 
moneter, fiskal, 
sektor keuangan 
dan sektor riil

PENANGANAN 
COVID-19 JUGA 
MENJADI 
MOMENTUM 
REFORMASI 
UNTUK KELUAR 
DARI MIT melalui 
transformasi 
ekonomi, daya 
saing dan 
kapasitas produksi
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penyempurnaan. Hal ini 
memberi pembelajaran yang 
sangat berharga mengenai 
pentingnya desain program 
yang simpel, implementatif 
namun akuntabel sehingga 
menjadi kunci percepatan 
eksekusi dan efektivitas 
program. Hal ini terbukti 
dalam realisasi program PEN, 
dimana untuk program existing 
dapat dieksekusi dengan baik 
dan terhindar dari jebakan 
problematika administrasi, 
regulasi dan proses bisnis yang 
rumit. Melalui pilihan program 
yang simpel dan implementatif 
diharapkan berbagai program 
tersebut dapat lebih compatible 
dalam suasana kedaruratan, 

yaitu semua harus bergerak 
cepat, tepat dan akuntabel.

Ketiga, dampak COVID-19 
yang sangat luar biasa 
telah menyadarkan kita 
semua bahwa hanya dengan 
semangat bergandengan 
tangan berjuang bersama, 
bergotong royong dan burden 
sharing, mampu menguatkan 
kita semua bertahan sekaligus 
mendorong percepatan 
recovery sosioekonomi. 
Semangat kebersamaan 
yang mensinergikan berbagai 
kebijakan, baik moneter, fiskal, 
sektor keuangan maupun 
sektor riil, mempunyai nilai 
strategis untuk mencegah 

ancaman krisis. Terakhir, di saat 
yang sama dengan perjuangan 
menangani pandemi COVID-19, 
kita juga perlu menangkap 
momentum untuk berbenah 
dan menguatkan fondasi agar 
ke depan mampu bangkit dan 
kembali pada jalur menuju 
Indonesia Maju. Secara 
khusus, kebijakan fiskal yang 
berkontribusi ke transformasi 
ekonomi, peningkatan daya 
saing, dan peningkatan 
kapasitas produksi perlu terus 
didorong di tahun pemulihan 
yang diperkirakan terjadi 
pada 2021 dan tahun-tahun 
berikutnya.

Sumber: Kemenkeu, diolah

Grafik 6: Lesson Learned Pandemi COVID-19
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Analisis Singkat Tentang 

Sistem Penganggaran Kita 
Abdul Aziz 1

Akhir-akhir ini perbincangan 
tentang sistem penganggaran 
kembali menghangat seiring 
munculnya beberapa kendala 
ketika mengimplementasikan 
sistem penganggaran kita. 
Beberapa kendala yang 
menjadi perbincangan publik 
saat ini antara lain adalah: 
Pertama, secara umum disain 
anggaran dan program/
kegiatan pada kementerian/
lembaga (K/L) dianggap belum 
bisa menggambarkan korelasi 
yang kuat dengan output dan 
outcome yang dihasilkan. 
Contohnya adalah Indonesia 
dan Vietnam sama-sama 
mempunyai komitmen untuk 
mengalokasikan anggaran 
pendidikan sebesar 20% 
dari APBN-nya (Srubakti, 
2017). Namun, dilihat dari 
output pendidikan berupa 

skor mata pelajaran tertentu 
yaitu matematika, sains, dan 
membaca, ranking Indonesia 
di Programme for International 
Student Assesment (PISA) 
itu berada di urutan 52 dari 
65 negara, sementara negara 
Vietnam itu menempati urutan 
ke-8.

Kedua, pengalokasian anggaran 
pada program/kegiatan 
pemerintah dan pemerintah 
daerah (pemda) dinilai kurang 
sinkron sehingga capaian 
kinerja pembangunan nasional 
dan daerah menjadi tidak 
optimal. Kegiatan sinkronisasi 
dalam penyusunan anggaran 
dan program/kegiatan pada 
pemerintah (K/L) dengan 
daerah memerlukan kemauan 
dan upaya yang sangat 
besar. Hal ini karena proses 
penganggaran untuk APBD 

yang selama ini ada adalah 
melalui dua jalur, yaitu (1) 
penganggaran melalui proses 
pembahasan antara Pemda 
dengan DPRD-nya masing-
masing, dan (2) penganggaran 
yang langsung dari pemerintah 
ke pemda yang disebut sebagai 
transfer keuangan ke daerah 
dan desa (TKDD) seperti 
melalui DAU, DAK, dan DID. 
Bahkan, alokasi TKDD dalam 
APBN ini semakin besar setiap 
tahunnya yaitu selalu di atas 30 
persen dari total APBN.

Potensi munculnya kendala 
berupa tidak sinkronnya 
penganggaran pada program/
kegiatan pemerintah dan 
pemda itu terkadang karena 
kurangnya koordinasi 
serta adanya dua proses 
penganggaran APBD tersebut 

1Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
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yang tidak terkomunikasikan 
dengan baik.  Di sisi lain, 
menurut Mardiasmo dalam 
Victoria (2019), bahwa masih 
banyak daerah yang belum 
memenuhi pelaksanaan 
mandatory spending di 
sektor-sektor tertentu yang 
diamanahkan oleh peraturan 
perundang-undangan seperti: 
ada 146 daerah yang belum 
memenuhi mandatory spending 
di sektor pendidikan, ada 
64 daerah belum memenuhi 
mandatory spending di bidang 
kesehatan, 289 daerah yang 
belum memenuhi mandatory 
spending untuk layanan 
infrastruktur dan ada 83 
daerah yang belum memenuhi 
mandatory spending untuk 
Alokasi Dana Desa (ADD).

Sekilas Konsep Anggaran dan 
Sistem Penganggaran

Beberapa definisi anggaran 
yang dikutip oleh Renaldo, 
(2016) adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan mengenai 
estimasi kinerja yang 
hendak dicapai selama 
periode waktu tertentu yang  
dinyatakan dalam ukuran 
finansial. 

2. Rencana kegiatan yang 
diwujudkan dalam 
bentuk finansial, meliputi 
usulan pengeluaran yang 
diperkirakan untuk suatu 
periode waktu, serta usulan 
cara-cara memenuhi 
pengeluaran tersebut, dan 

3. Paket pernyataan 
perkiraan penerimaan 
dan pengeluaran yang 
diharapkan akan terjadi 
dalam satu atau beberapa 
periode mendatang. 

Sedangkan berbicara tentang 
sistem penganggaran 
khususnya pada sektor 
publik (pemerintahan) maka 
menurut Renaldo, dkk (2016) 
itu ada dua pendekatan besar 
yaitu pendekatan tradisional 
dan pendekatan new public 
management (NPM). Sistem 
Penganggaran dengan 
pendekatan tradisional ini 
banyak digunakan di negara 
berkembang. Sedangkan NPM 
digunakan untuk mengatasi 
kelemahan anggaran 
tradisional. Pendekatan 
NPM memiliki empat 
pendekatan yaitu (i) sistem 
anggaran berbasis kinerja, 
(ii) zero based budgeting, (iii) 
program budgeting, dan (iv) 
planning, programming and 
budgeting system. Secara 
umum, perbandingan antara 
pendekatan tradisional dan 
NPM adalah sebagai berikut.

Anggaran Tradisional New Public Management

Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output dan outcome (value 
for money)

Sentralistis Desentralisasi & devolved management

Line-item dan incrementalism Berdasarkan sasaran kinerja

Batasan departemen/instansi yang kaku Lintas departemen/instansi

Bersifat tahunan Mempertimbangkan periode-periode mendatang

Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang Utuh dan komprehensif dengan perencanaan
jangka panjang

Tabel 1: Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Berbasis NPM

Sumber: Renaldo dkk (2016), diolah. 
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Sumber: Anguiano, M. 2015. Path to transformation Budget 
Redesign Process. UCR data diolah

Indikator-Indikator Perbaikan 
Sistem Penganggaran

Anguiano, M (2015), 
berpendapat bahwa 
penganggaran yang baik itu 
harus memenuhi beberapa 
indikator sebagai berikut:

1. Transparent, adalah 
bagaimana pemerintah 
dapat  menyampaikan 
model alokasi sumber daya  
yang mudah dipahami dan 
mudah diakses oleh setiap 
institusi/setiap pihak yang 
terkait. 

2. Strategic, dimaknai 
bahwa ketika pemerintah 
mengambil keputusan harus 

disesuaikan dengan sasaran 
strategis lembaga/instansi 
dan memberikan insentif 
untuk mengoptimalkan 
pertumbuhan pendapatan 
dan pengurangan biaya.

3. Collaborative, adalah 
bagaimana pemerintah 
mengembangkan budaya 
inklusif dengan menampung 
masukan dari para 
pemangku kepentingan 
terkait dalam membuat 
keputusan desain anggaran 
yang penting.

4. Aligned, adalah upaya 
pemerintah untuk 
meningkatkan penyelarasan 
antara tanggung jawab 

dengan akuntabilitas, baik 
secara lokal maupun lintas 
organisasi sehingga setiap 
keputusan Pemerintah 
untuk memperoleh tingkat 
kepercayaan yang tinggi 
dari seluruh pemangku 
kepentingan terkait.

5. Logical, adalah bagaimana 
pemerintah menggunakan 
indikator kinerja kunci 
yang masuk akal dan 
proporsional untuk melacak 
kemajuan realisasi terhadap 
kinerja yang direncanakan 
selama waktu/periode 
tertentu. 

6. Actionable, adalah 
bagaimana pemerintah 
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fokus pada pengembangan 
model sistem anggaran 
yang realistis untuk 
diterapkan juga model yang 
memfasilitasi benchmarking 
dalam implementasi sistem 
anggaran tersebut.

7. Incentivized, adalah 
bagaimana pemerintah 
memperhatikan dan 
memasukkan sistem 
insentif yang dapat 
mendukung kegiatan yang 
kreatif dari semua lembaga/
institusi.

8. Risk-Tolerant, adalah 
bagaimana para pemangku 
kepentingan di bidang 
anggaran itu bisa 
mengambil risiko yang 
terukur dan pemerintah 
memberikan imbalan atas 
output/outcome yang 
memenuhi standar yang 
teleh ditentukan.

Proposal Perbaikan Sistem 
Anggaran

Memperhatikan konsep dasar 
sistem penganggaran di atas 
terlihat bahwa penyusunan 
anggaran kita sesungguhnya 
sudah berada di era NPM dan 
sudah mulai meninggalkan 
sistem anggaran tradisional. 
Beberapa indikator yang 
ada dalam NPM itu telah 
diimplementasikan dalam 
sistem penganggaran 
Indonesia seperti berorientasi 
tidak semata-mata pada 
input, namun juga output dan 
outcome (value for money) di 
mana pada tahap penyusunan 
anggaran itu ada perumusan 
indikator kinerja program yang 
merupakan alat ukur untuk 
menilai capaian program suatu 
K/L yang telah direncanakan 
sebelumnya dan juga adanya 

perumusan kegiatan yang 
mencerminkan aktivitas yang 
mencerminkan kegiatan 
yang menghasilkan output 
dan mendukung pencapaian 
outcome. Disamping itu, 
indikator-indikator perbaikan 
sistem anggaran juga harus 
diperhatikan sehingga proses 
penyususnan anggaran dan 
program/kegiatan akan 
berjalan lebih baik terutama 
ketika berhadapan dengan dua 
kendala di atas. Pada bagian 
ini, penulis ingin memberikan 
saran agar dua kendala tersebut 
dapat diminimalisir. 

A. Indikasi belum ada korelasi 
antara program dan kegiatan 
dengan output dan outcome-
nya.

Seperti dicontohkan 
pada bagian atas bahwa 
penganggaran kita belum 
bisa mengkorelasikan antara 
anggaran dan program/
kegiatan K/L dengan output dan 
outcome yang dihasilkan secara 
lebih baik. Beberapa langkah 
yang mungkin dapat dilakukan 
oleh Pemerintah adalah seperti:
  
1. Memperhatikan beberapa 

poin-poin indikator 
perbaikan sistem anggaran 
yang relevan dalam 
kendala/masalah ini 
seperti: (a) sinkronisasi 
output/outcome suatu 
program/kegiatan pada 
K/L atau gabungan K/L 
itu dengan skala prioritas 
pembangunan, (b) sejauh 
mana penyusunan anggaran 
dilakukan secara transparan 
dengan menampilkan 
output dan outcome 
yang hendak dicapai, (c) 
adanya pengukuran tingkat 
strategis suatu program dan 

kegiatan, (d) mengevaluasi 
kemajuan dari suatu 
program/kegiatan yang 
digulirkan dengan membuat 
indeks kinerja utama 
(IKU) yang masuk akal 
dan proporsional dengan 
melihat besarnya alokasi 
anggaran dan output/
outcome.

2. Ketika merumuskan 
suatu output/outcome 
dari program/kegiatan 
pada suatu K/L maka 
harus mencerminkan 
pekerjaan dan kegiatan 
serta tugas fungsi dari K/L 
berkenaan sehingga hal 
ini dapat menghindarkan 
diri dari perumusan output 
yang salah sasaran dan 
overlaping dengan K/L 
lainnya,

3. Di samping itu juga jumlah 
dan kualitas output dan 
outcome dari program/
kegiatan pada suatu 
K/L harus dibatasi yang 
disesuaikan dengan 
kapasitas SDM yang 
tersedia, sarana dan 
prasarana pendukung 
program/kegiatan pada K/L 
tersebut. 

4. Selalu dilakukan koordinasi 
antar instansi dalam internal 
K/L dan antar K/L sehingga 
perumusan suatu output/
outcome dari program/
kegiatan dapat dilakukan 
lintas eselon 2, antar eselon 
1 pada K/L yang sama 
bahkan bisa antra K/L. 

5. Tentu saja K/L harus 
berkoordinasi dengan 
baik dengan instansi 
penanggung jawab dan 
perencana program dan 
kegiatan pembangunan 
yaitu Bappenas agar 
terjadi sinergi program dan 
kegiatan antar K/L termasuk 
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juga output/outcome yang diharapkan akan 
dilahirkannya.

6. Jika ada kemiripan suatu program dan 
kegiatan pada beberapa instansi pada K/L 
yang sama atau pada K/L yang berbeda 
maka perlu ditunjuk koordinator program 
dan kegiatan agar tidak overlaping  antar 
unit dan K/L.

B. Indikasi tidak sinkronnya program/kegiatan 
belanja Pemerintah dengan Pemda sehingga 
capaian kinerja pembangunan nasional dan 
daerah menjadi tidak optimal.
Seperti diketahui bersama bahwa ada dua 
jalur proses penganggaran untuk APBD, yaitu:                   
(1) penganggaran melalui proses pembahasan 
Pemda dengan DPRD-nya masing-masing, dan 

(2) penganggaran langsung dari pusat ke daerah 
yang disebut sebagai TKDD seperti melalui DAU, 
DAK, dan DID.

Alokasi TKDD yang selama ini diberikan 
pemerintah kepada pemda itu sebenarnya sudah 
sangat besar jumlah nominal dan proporsinya 
(dalam APBN). Dari data yang diobservasi oleh 
penulis yaitu tahun 2015-2020 di bawah ini 
nampak bahwa proporsi TKDD selalu di atas 
30% dari total belanja APBN-nya dengan angka 
nominal lebih dari Rp600 triliun s.d. Rp800 
triliun. Tentu saja angka nominal dan proporsi 
yang sangat besar ini dapat mengurangi fiscal 
space pemerintah karena pemerintah juga harus 
menutup mandatory spending lainnya seperti pada 
bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Rp T %TKDD
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34.00%

32.00%

30.00%
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Grafik 1: Pagu APBN, TKDD & Proporsi TKSDD 2015-2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020. Data diolah.

Sinkronisasi program/kegiatan 
antar pemerintah dan pemda 
menjadi wajib sehingga capaian 
kinerja pembangunan nasional 
dan daerah menjadi optimal. 
Jika sinkronisasi ini tercapai 
maka ‘pengorbanan’ yang 
dilakukan pemerintah selama 
ini akan ‘terbayarkan dengan 
lunas.’ Beberapa langkah yang 
mungkin dapat diambil agar 
terjadi sinkronisai program/

kegiatan antara pemerintah dan 
pemda adalah seperti:
1. Memperhatikan beberapa 

poin-poin indicator 
perbaikan sistem 
penganggaran yang relevan 
dalam kendala ini seperti: 
(a) mengembangkan 
sisitem insentif bagi 
para pemda-pemda yang 
memperhatikan sinkronisasi 
program/kegiatannya 

dengan tema, tujuan, dan 
prioritas pembangunan 
nasional, (b) selalu 
mengevaluasi kemajuan 
dari suatu program/kegiatan 
yang digulirkan dengan 
membuat IKU yang masuk 
akal dan proporsional 
dengan melihat besarnya 
alokasi anggaran dan 
output/outcome dari 
program/kegiatan tersebut.
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2. Dari awal, pemerintah dan pemda 
seharusnya harus fokus dengan visi dan 
misi Presiden karena Presiden dianggap 
sebagai posisi yang paling pas untuk 
mempertemukan dua kepentingan  kedua 
belah pihak ini. 

3. Dalam penyusunan program dan 
kegiatan maka pemda seharusnya 
melakukan sinkronisasi perencanaan 
dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi 
ini seharusnya diawali dari pembuatan 
RPJMD yang berpedoman kepada RPJM 
begitu pula ketika menyusun RKPD 
termasuk di dalamnya adalah bagaimana 
mensinkronkan kebijakan pemerintah 
daerah dengan tema, sasaran, dan prioritas 
pembangunan nasional yang ada dalam 
RKP sehingga kemungkinan terjadinya 
ketidak-sinkronan pada tahap perencanaan 
dan penganggaran bisa diminimalisir.

4. Proses sinkronisasi  ini juga dilakukan 
pemda saat melaukan proses 
penganggaran yang dimulai ketika 
‘menterjemahkan’ RKPD yang telah disusun 
menjadi dokumen Kebijakan Umum 

APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan 
disepakati dengan DPRD-nya masing-masing. 

Penutup
Implementasi dari sistem penganggaran di 
Indonesia memang harus selalu dimonitoring 
dan dievaluasi secara periodik sehingga 
dapat meminimalisir kendala, masalah, 
ketidaksinkronan antar program/kegiatan/
level pemerintah, dan lainnya serta kekeliruan 
di lapangan. Kemudian, dari proses inilah 
dilakukan perbaikan yang diperlukan secara 
periodik juga sehingga kualitas dari proses 
penganggaran ini semakin lama akan semakin 
baik. Proses perbaikan ini bisa dilakukan dengan 
selalu melakukan koordinasi dengan seluruh 
stake-holders yang terlibat dan terkait dengan 
selalu dibarengi proses up-grading pada proses 
pengenggaran kita yaitu dengan cara melakukan 
pembelajaran yang terus menerus terhadap 
konsep yang selalu berkembang dan best 
practices dari negara lain termasuk best practices 
dari implementasi proses penganggaran tahun-
tahun sebelumnya. 



Dampak Pandemi COVID-19 

Terhadap Kemiskinan, Perlindungan 

Sosial Sebagai Upaya Mitigasi
Cornelius Tjahjaprijadi1
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Dampak pandemi COVID-19 
terhadap perekonomian telah 
memberikan efek domino. 
Pergerakan masyarakat selama 
masa pandemi COVID-19 
menurun tajam, berbagai 
kegiatan mulai dari belajar dan 
bekerja dilakukan di rumah. 
Penurunan tajam pergerakan 
masyarakat ini dirasakan 
sejak awal masa pandemi 
meskipun selama ini belum 
pulih sepenuhnya.  Efek domino 
pandemi COVID-19 merembet 
ke berbagai sektor kegiatan, 
mulai dari kesehatan, sosial, 
sektor riil, dan keuangan. 
Di sektor kesehatan, wabah 
pandemi bergerak secara cepat 
menular dalam bentangan 
yang luas di masyarakat. 
Terbatasnya pengalaman 
berbagai pihak menghadapi 
wabah pandemi ini ditambah 
juga dengan terbatasnya tenaga 
kesehatan serta prasarana dan 

sarana kesehatan menambah 
semakin masifnya penyebaran 
wabah pandemi ini.
Di bidang sosial, pemberlakukan 
kebijakan jaga jarak yang 
mulai diberlakukan sekitar 
pertengahan bulan Maret 2020 
memberi efek kepada turunnya 
kegiatan sosial dan pergerakan 
masyarakat. Kegiatan belajar 
mengajar siswa dan tenaga 
pendidikan dilakukan dengan 
study from home, demikian 
juga dengan kegiatan bekerja 
yang dilakukan dengan working 
from home. Kondisi ini semakin 
membatasi kehadiran dan 
pergerakan masyarakat yang 
kemudian berimbas kepada 
kegiatan yang lainnya. Di sektor 
riil, perekonomian mengalami 
kontraksi dimana permintaan 
dan konsumsi mengalami 
penurunan. Demikian juga 
kontraksi terjadi di kegiatan 
investasi, ekspor maupun 

impor. Beberapa sektor 
mengalami penurunan seperti 
pariwisata, terutama yang 
menyangkut hotel dan restoran, 
manufaktur, dan perdagangan. 
Tak ketinggalan sektor informal 
juga ikut mengalami kontraksi.
Di sektor keuangan, volatilitas 
di pasar keuangan yang 
terjadi pada awal wabah 
pandemi mengalami capital 
outflow, adanya tekanan 
pada pasar saham dan juga 
nilai tukar. Sektor perbankan 
ikut mengalami dampak dari 
wabah pandemi melalui non 
performing loan, profitability, 
solvency risk yang disebabkan 
oleh tekanan di sektor riil.
Di tengah wabah COVID-19 
ini, pemulihan dalam dunia 
usaha perlu terus didorong 
supaya kegiatan ekonomi dapat 
terus bergerak. Perbaikan di 
beberapa sektor mulai terlihat 
pada kuartal III tahun 2020. 

1Peneliti Ahli Muda Badan Kebijakan Fiskal
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Beberapa sektor mengalami 
perbaikan pertumbuhan, yaitu 
sektor industri pengolahan 
yang pada kuartal II sebesar 
-6,2 persen membaik pada 
kuartal III menjadi sebesar -4,3 
persen, pertumbuhan sektor 
perdagangan meningkat dari 
-7,6 persen menjadi sebesar -5,0 
persen, pertumbuhan sektor 
transportasi dan pergudangan 
mulai pulih menjadi -16,7 
persen dari yang sebelumnya 
sebesar -30,8 persen, 
pertumbuhan sektor konstruksi 
juga pulih dari sebesar -5,4 
persen menjadi sebesar -4,5 
persen, dan pertumbuhan 
sektor akomodasi, makanan 
dan minuman relatif membaik, 
dari sebesar -22,0 persen 
menjadi sebesar -11,9 persen 
(Badan Pusat Statistik, 2020). 

Dampak Terhadap Kemiskinan 
dan Perlindungan Sosial
Dalam kajiannya, Suryahadi 
(2020) memaparkan 
pengalaman dampak kenaikan 
harga minyak pada tahun 
2005 dan 2006. Dikutip dari 
hasil kajian tersebut bahwa 
pada paruh kedua tahun 2005, 
karena tekanan dari harga 
minyak internasional yang 
terus meningkat, Pemerintah 
Indonesia tidak punya pilihan 
selain menaikkan harga 
bahan bakar dalam negeri 
rata-rata sebesar 125 persen 
pada bulan Oktober tahun itu 
(Sen dan Steer, 2005). Saat 
itu, harga bahan bakar yang 
ditetapkan oleh pemerintah 
sangat mahal, sehingga selisih 
harga minyak internasional 
otomatis ditutup dengan 
subsidi pemerintah. Pada saat 
harga minyak internasional naik 
secara substansial di tahun 
2005, pemerintah mengalami 
tekanan anggaran, dan ini 

memaksa pemerintah untuk 
menaikan harga bahan bakar 
dalam negeri. Masih dilanjutkan 
dalam kajian Suryahadi (2020) 
dengan menggunakan data 
Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) yang mendata 
pengeluaran rumah tangga dan 
digunakan untuk mengukur 
kemiskinan, dampaknya 
terhadap pengeluaran rumah 
tangga dan kemiskinan 
cukup signifikan. Rata-rata 
pengeluaran per kapita rumah 
tangga turun sekitar enam 
persen, sedangkan angka 
kemiskinan meningkat dari 
16 persen pada tahun 2005 
menjadi 17,8 persen pada tahun 
2006 (BPS, 2007). 
Jika melihat dalam konteks 
kekinian dimana wabah 
pandemi COVID-19 berdampak 
terhadap perekonomian 
seperti yang telah diuraikan 
di muka maka melemahnya 
pertumbuhan ekonomi 
yang diawali sejak kuartal 
pertama tahun 2020 telah 
menimbulkan efek terhadap 
bertambahnya penduduk 
miskin baru, terutama dari 
sisi konsumsi rumah tangga. 
Realisasi Produk Domestik 
Bruto (PDB) pada kuartal tiga 
tahun 2020, untuk konsumsi 
rumah tangga dan Lembaga 
Non Profit yang melayani 
Rumah Tangga (LNPRT) adalah 
sebesar -4,0 persen. Meskipun 
konsumsi rumah tangga 
mengalami tekanan namun 
perannya dalam menopang 
pertumbuhan ekonomi (PDB) 
masih sangat significant. 
Sebelum masa wabah pandemi 
COVID-19, kontribusi konsumsi 
rumah tangga terhadap PDB 
cenderung mengalami trend 
yang menurun. Akan tetapi 
selanjutnya terjadi kenaikan 
kontribusi konsumsi rumah 

tangga di tahun 2020 menjadi 
57,8 persen dari 56,4 persen di 
tahun 2019. Mengutip dari hasil 
simulasi staf BKF, kemiskinan 
secara kuartalan diperkirakan 
meningkat relatif tinggi, 
menjadi 29,8 juta orang atau 
tingkat kemiskinan sebesar 
10,96 persen di kuartal tiga 
tahun 2020 akibat penurunan 
konsumsi rumah tangga yang 
cukup dalam karena pandemi 
COVID-19. Angka ini akan terus 
meningkat di kuartal keempat 
tahun 2020 apabila intervensi 
program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) perlindungan 
sosial (Perlinsos), seperti 
perluasan bantuan tunai, 
PKH Beras, Bantuan Presiden 
Produktif Usaha Mikro (BPUM), 
dan bantuan kuota internet, 
tidak diteruskan. Masih 
dengan merujuk kepada hasil 
simulasi staf BKF, jika cakupan 
anggaran program perlindungan 
sosial mencapai 96,7 persen 
atau sebesar Rp.245,0 triliun 
dari total anggaran sebesar 
Rp.253,4 triliun, jika dibagi 
dalam 10 desil rumah tangga 
dari yang termiskin hingga 
yang terkaya, didapat distribusi 
manfaat program perlindungan 
sosial dari desil pertama yang 
termiskin hingga desil ke 
sepuluh yang terkaya secara 
berurutan sebagai berikut: 
13,5 persen, 13,5 persen, 13,8 
persen, 14,0 persen, 14,3 
persen, 6,6 persen, 6,2 persen, 
5,9 persen, 6,0 persen, dan 6,2 
persen. Pemerintah melakukan 
beberapa pergeseran program 
PEN menjadi program 
perlindungan sosial di awal 
kuartal empat tahun 2020, 
sehingga terjadi perubahan 
distribusi manfaat dimana 40 
persen rumah tangga terendah 
menerima manfaat sebesar 
55 persen dari total Rp.245 
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triliun program perlindungan sosial. Simulasi 
distribusi manfaat perlindungan sosial 
ditampilkan dalam grafik berikut ini.

Masih menggunakan simulasi yang dihitung 
oleh staf BKF, jika dihitung secara rata-rata, 
maka penurunan konsumsi rumah tangga 
sebagai akibat dari wabah pandemi COVID-19 
hingga kuartal empat tahun 2020 akan 
mencapai 6,8 persen. Akan tetapi penurunan 
tersebut, utamanya pada kelompok 40 persen 
rumah tangga termiskin, akan tetap terjaga 
melalui program perlindungan sosial. Melihat 

kepada hasil simulasi yang ditampilkan pada grafik 
berikut jelas nampak bahwa program perlindungan 
sosial memberikan dampak terhadap perbaikan 
pengeluaran rumah tangga, mulai dari rumah 
tangga termiskin hingga rumah tangga terkaya. 
Perubahan terbesar dialami oleh 50 persen rumah 
tangga terbawah yang melonjak perubahan 
pengeluarannya dengan adanya program 
perlindungan sosial. Masih menggunakan simulasi 
yang dihitung oleh staf BKF, jika dihitung secara 
rata-rata, maka penurunan konsumsi rumah tangga 
sebagai akibat dari wabah pandemi COVID-19 
hingga kuartal empat tahun 2020 akan mencapai 

Grafik 1: Distribusi Manfaat Perlindungan Sosial pada Kelas Pendapatan Hingga Kuartal 4 tahun 2020

Sumber: Simulasi staf BKF

6,8 persen. Akan tetapi penurunan tersebut, utamanya pada kelompok 40 persen rumah tangga 
termiskin, akan tetap terjaga melalui program perlindungan sosial. Melihat kepada hasil simulasi 
yang ditampilkan pada grafik berikut jelas nampak bahwa program perlindungan sosial memberikan 
dampak terhadap perbaikan pengeluaran rumah tangga, mulai dari rumah tangga termiskin hingga 
rumah tangga terkaya. Perubahan terbesar dialami oleh 50 persen rumah tangga terbawah yang 
melonjak perubahan pengeluarannya dengan adanya program perlindungan sosial.
Dengan simulasi yang sama dapat diperoleh informasi bahwa apabila program perlindungan sosial 
tidak disalurkan, maka jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 dapat bertambah sebesar 6,28 
juta orang atau tingkat kemiskinan menyentuh angka 11,22 persen. Selanjutnya masih dengan 
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Grafik 2: Perubahan Pengeluaran Rumah Tangga Akibat COVID-19 dan Perlindungan Sosial

Sumber: Simulasi staf BKF, 2020

simulasi yang sama, jika 
program perlindungan sosial, 
diasumsikan efektif 100 persen, 
maka akan mampu mengurangi 
naiknya tingkat kemiskinan 
pada tahun 2020 menjadi 
9,11 persen, dimana tingkat 
kemiskinan masih di atas 
benchmark tahun 2020 namun 
lebih rendah dibandingkan 
tahun lalu. 

Kesimpulan
Wabah pandemi COVID-19 
berdampak signifikan 
terhadap perekonomian yang 
selanjutnya bertransmisi 
kepada tingkat kemiskinan. 
Penjelasan melalui simulasi 

yang dilakukan oleh staf BKF 
telah menunjukkan bahwa 
meski tingkat kemiskinan akibat 
wabah pandemi COVID-19 
meningkat (adanya penurunan 
perubahan konsumsi rumah 
tangga) namun melalui 
program perlindungan sosial, 
seperti PKH dan bantuan 
tunai, perubahan pengeluaran 
rumah tangga telah meningkat 
signifikan dari yang sebelumnya 
negatif menjadi positif dengan 
adanya program perlindungan 
sosial. Melihat manfaat 
program perlindungan sosial 
ini maka menjadi hal yang 
penting untuk selalu menjaga 
penyaluran dan efektivitas 

program perlindungan sosial 
hingga benar-benar sampai 
ke pihak yang membutuhkan. 
Hal lain yang tidak kalah 
penting adalah perlunya 
integritas dan perhatian 
dalam menyalurkannya agar 
besaran rupiah dari program 
perlindungan sosial yang harus 
disalurkan kepada penerimanya 
sesuai dengan semestinya, 
tanpa ada pengurangan 
sedikitpun. Harapannya semua 
kelompok masyarakat terutama 
kelompok masyarakat miskin 
yang terendah dapat terbantu 
di tengah wabah pandemi 
COVID-19 yang belum terlihat 
sinar terang kapan berakhirnya.



Memperkuat Desentralisasi Fiskal 

dari Sisi Penerimaan: Pajak Daerah 
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Terhitung sudah dua dekade 
atau dua puluh tahun 
desentralisasi fiskal diterapkan 
di Indonesia mengiringi 
kebijakan otonomi daerah 
yang di mulai pada masa 
reformasi 1998. Dalam kurun 
waktu tersebut kebijakan 
fiskal mengalami banyak 
perubahan sejak pertama kali 
di terapkan. Pada awalnya 
kebijakan desentralisasi fiskal 
lebih menitikberatkan pada 
desentralisasi fiskal dari sisi 
pengeluaran artinya pemerintah 
memberikan kewenangan 
kepada pemerintah daerah 
untuk mengelola belanja 
(pengeluaran) daerahnya 
sendiri. Tentu saja kebanyakan 
pemeritah daerah di Indonesia 
kondisi keuangannya “lebih 
besar pasak dari pada tiang” 
yaitu kebutuhan pengeluaran 
daerah jauh melebihi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
sehingga membutuhkan 
dukungan pendanaan dari 
pemerintah pusat.  Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
menjadi tumpuan pemerintah 
daerah untuk mendanai 
kebutuhan belanjanya. Namun, 
arti TKDD sebagai tumpuan 
tampaknya telah tereskalasi 
menjadi ketergantungan 
bagi daerah. Besarnya 
ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap pendanaan 
dari pusat tercermin dalam 
dua indikator. Pertama, rasio 
TKDD terhadap belaja daerah 
dalam lima tahun terakhir 
mencapai 69,5 persen dan 
indikator kedua adalah rasio 
PAD sekitar 24,4 persen. Seperti 
yang terlihat pada Grafik 1, 
rasio TKDD terhadap belanja 
daerah cenderung mengalami 
penurunan namun belum 

sebanding dengan peningkatan 
rasio PAD. 
Ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap alokasi 
TKDD menimbulkan beberapa 
konsekuensi baik bagi 
pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah itu sendiri. 
Pertama dari sisi pemerintah 
daerah, jika dominasi TKDD 
untuk membiayai belanja 
daerah semakin tinggi maka 
semakin sedikit kewenangan 
pemerintah daerah dalam 
penggunaannya. Meskipun 
komponen terbesar TKDD 
adalah Dana Alokasi Umum 
(DAU) yang bersifat block grant 
yaitu daerah diberi keleluasaan 
dalam penggunaannya sesuai 
dengan prioritas dan kebutuhan 
daerah namun pemerintah 
pusat memiliki diskresi dalam 
hal penggunaan DAU seperti 
kebijakan mandatory spending 

1Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
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sebesar 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) harus dialokasikan untuk belanja infrastruktur 
daerah2. Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir proporsi alokasi DAU semakin menurun, 
karena DAU dinilai kurang memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah mengingat banyak 
pemerintah daerah yang menggunakannya untuk membayar gaji PNSD. Terdapat risiko fiskal 
yang harus ditanggung pemerintah daerah manakala belanja daerahnya bergantung pada TKDD 
yaitu ketika belanja negara mengalami penurunan akibat perubahan kondisi makroekonomi yang 
mempengaruhi penerimaan negara sebagai dasar perhitungan TKDD. 

Perubahan Desentralisasi 
Fiskal Sisi Penerimaan

Dengan berjalannya waktu, 
desentralisasi fiskal 
berkembang ke sisi penerimaan, 
yaitu ditandai dengan 
penetapan Undang-Undang No. 
28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
Hal ini tentunya menjadi 
angin segar bagi pemerintah 
daerah karena pemerintah 
daerah dapat meningkatkan 
penerimaan daerah sesuai 
dengan potensi daerah masing-
masing. Perubahan signifikan 
dari implementasi Penerapan 
Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 (UU No.28/2009) 
adalah pengalihan pajak-pajak 
yang semula dipungut dan 
dikelola pemerintah pusat 
menjadi pajak daerah. Selain itu, 
Pemerintah juga memberikan 
kewenangan bagi daerah untuk
menaikkan tarif maksimum 
beberapa jenis pajak daerah 
dan juga memberikan
diskresi penetapan tarif pajak 
2DAU dan DBH merupakan bagian dari DTU, pada tahun 2020 kebijakan mandatory spending 25 persen 
dari DTU direlaksasi dapat digunakan dalam kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.

Grafik 1: Rasio PAD dan TKDD terhadap Belanja Daerah (%)

kepada daerah.
Seperti yang terlihat pada Tabel 
1, terjadi perubahan jumlah 
jenis pajak daerah pemerintah 
Provinsi yang semula hanya 
terdiri dari tiga jenis menjadi 
lima jenis dengan penambahan 
Pajak Air Permukaan dan 
Pajak Rokok. Sedangkan pajak 
yang dipungut pemerintah 
Kab/Kota semula hanya 
enam jenis menjadi 11 jenis. 
Terdapat penambahan lima 
jenis pajak, diantara jenis pajak 
daerah baru tersebut pajak-
pajak terkait sektor properti 
menjadi “game changer” bagi 
pelaksanaan desentralisasi 
fiskal. Hal ini disebabkan pajak 
sektor properti yaitu PBB-P2 
dan BPHTB menambah pundi-
pundi PAD secara signifikan. 
Meskipun komponen PAD 
bukan hanya PDRD saja namun 
komponen lain seperti hasil 
pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan Lain-lain 
PAD yang sah tidak banyak 
berkontribusi secara signifikan. 
Hal ini terlihat dari rata-rata 

proporsi komponen di luar 
PDRD hanya berkisar 20-30 
persen di seluruh daerah.
Pada tahun 2008, sebelum 
UU No.28/2009 diterapkan 
penerimaan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (PDRD) hanya 
sebesar Rp40,2 triliun kemudian 
jumlah penerimaannya meroket 
setelah Undang-Undang 
tersebut diterapkan hingga 
realisasinya mencapai Rp87,0 
triliun (2011). Selain itu, jumlah 
pemda yang mengalami 
peningkatan penerimaan 
lebih banyak dibanding 
pemda yang mengalami 
penurunan penerimaan PBB-P2 
periode sebelum dan setelah 
pengalihan, respons pemda 
cukup tinggi ditandai penerbitan 
perda PBB-P2 mencapai 475 
pemda (96,5%) (BKF, 2015). 
Dengan demikian penerapan UU 
No. 28/2009 sebagai langkah 
awal peningkatan local taxing 
power telah direspon baik oleh 
pemerintah daerah.
Kendala Dalam Peningkatan 
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Kapasitas Keuangan Daerah

Upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan 
local taxing power pemerintah daerah masih 
terganjal beberapa hal.  Pertama kapasitas 
pengelolaan keuangan daerah yang beragam, 
berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 
2019 masih terdapat 56 pemerintah daerah 
yang belum mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengeculian (WTP). Umumnya daerah-daerah 
yang belum dapat memenuhi prinsip-prinsip 
pengelolaan keuangan dikarenakan faktor 
keandalan kapasitas sumber daya yang 
terbatas. Pengelolaan keuangan daerah yang 
kurang transparan dan akuntabel dalam 
pengumpulan basis data, penentuan tarif, 
pelayanan pemungutan pajak, dan pengelolaan 

penggunaannya akan berdampak pada proses 
pengadministrasian PDRD. Jika pemerintah 
belum dapat menerapkan prinsip pengelolaan 
keuangan yang baik dikhawatirkan terjadi 
penyalahgunaan wewenang yang dapat 
mengganggu iklim investasi di daerah. 
Kedua, kondisi demografi Indonesia yang 
beragam menyebabkan bervariasinya potensi 
sumber penerimaan daerah. Daerah perkotaan 
umumnya memiliki potensi ekonomi yang lebih 
besar untuk dijadikan sumber penerimaan 
perpajakan. Sedangkan daerah yang lebih 
bersifat perdesaan biasanya mengandalkan 
Sumber Daya Alam (SDA) dan terdapat pula 
daerah yang tidak memiliki potensi SDA dan 
ekonomi sehingga membutuhkan upaya untuk 
menumbuhkan basis pajaknya. Perbedaan 
potensi daerah tersebut dapat menyebabkan 

Pajak Provinsi

No UU No. 34/2000 UU No. 28/2009

1 Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor

2 Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4 Batasan departemen/instansi yang kaku Pajak Air Permukaan

5 Bersifat tahunan Pajak Rokok

Pajak Kab./Kota

No UU No. 34/2000 UU No. 28/2009

1 Pajak Hotel dan Restoran Pajak Hotel

2 Pajak Hiburan Pajak Restoran

3 Pajak Reklame Pajak Hiburan

4 Pajak Penerangan Jalan Pajak Reklame;

5 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan 
Galian Golongan C Pajak Penerangan Jalan

6 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7 Pajak Parkir

8 Pajak Air Tanah

9 Pajak Sarang Burung Walet

10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tabel 1: Perubahan Pajak Daerah

Sumber: Penulis
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pelebaran ketimpangan pendapatan daerah 
jika seluruh pajak dikelola daerah. 

Langkah Menuju Kemandirian Fiskal Daerah

Lantas apa keuntungan jika desentralisasi 
dari sisi penerimaan dikembangkan hingga 
daerah-daerah dapat mencapai kemandirian 
fiskal?. Daerah akan mampu membiayai 
pembangunan daerah dan memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada 
masyarakat tanpa tergantung dengan 
dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh 
karena itu kemandirian fiskal daerah adalah 
sebuah kondisi yang harus diupayakan 
oleh pemerintah daerah seiring dengan 
pemberian otonomi oleh Pemerintah Pusat.
Rapor PAD terutama dari sisi PDRD daerah-
daerah di Indonesia sampai dengan tahun 
2019 sebenarnya telah cukup mengalami 
kemajuan namun juga menghadapi berbagai 
tantangan. Rata-rata pertumbuhan PDRD 
per tahun dalam sepuluh tahun terakhir 
sebesar 14,9 persen, angka ini lebih tinggi 
dibanding TKDD yaitu sebesar 9,7 persen. 
Daerah dengan penerimaan PDRD tertinggi 
adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp42,9 
triliun pada tahun 2019, tidak mengejutkan 
tentunya karena Provinsi DKI Jakarta 
sebagai ibukota negara menjadi pusat 
perekonomian nasional, selain itu sebagai 
daerah istimewa ibukota pemerintah provinsi 
DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk 
memungut pajak daerah yang dipungut 
pemerintah Kab./Kota dan retribusi daerah. 
Provinsi DKI Jakarta hanya kurang unggul 
untuk jenis-jenis pajak daerah terkait Sumber 
Daya Alam, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam 
& Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, 
dan Pajak Air Permukaan. Namun, jenis 
pajak daerah tersebut besaran penerimaan 
pajaknya relatif rendah dibanding pajak 
daerah terkait sektor properti. Selain Provinsi 
DKI Jakarta, terdapat beberapa daerah yang 
juga menjadi juara dalam penerimaan PDRD 
yaitu Kab. Badung dengan penerimaan PDRD 
yang utamanya dihasilkan dari pajak hotel, 
dan pajak restoran, penerimaan PDRD dapat 
mencukupi 81,0 persen dari total belanja 
daerah pada tahun 2019. Hampir seluruh 

pemerintah daerah provinsi di pulau Jawa masuk 
dalam jajaran 10 besar pemerintah daerah dengan 
penerimaan PDRD tertinggi.  Namun, masih banyak 
daerah-daerah yang penerimaan PDRD-nya sangat 
rendah, sekitar 80 persen daerah baik pemerintah 
Kab/Kota yang hanya memiliki penerimaan PDRD 
sebesar kurang dari 10 persen dari total belanja 
daerahnya. Temuan tersebut senada dengan hasil 
perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal daerah yang 
dilakukan oleh BPK2 bahwa Kesenjangan kemandirian 
fiskal antar daerah yang sangat tinggi. Angka 
indeks kemandirian fiskal TA 2019 memperlihatkan 
perbedaan indeks yang sangat mencolok antara 
Provinsi DKI Jakarta dengan indeks yang tertinggi 
sebesar 0,7107 dengan Provinsi Papua Barat dengan 
indeks yang terendah senilai 0,0427. Selain itu, BPK 
menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah 
daerah belum mandiri yaitu sebanyak 458 dari 497 
Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2019. 

Kesimpulan
Penguatan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan 
melalui penerapan UU No. 28/2009 merupakan 
lompatan besar bagi perjalanan otonomi daerah. 
Pemerintah daerah mendapatkan kepercayaan 
mengelola lebih banyak jenis PDRD dan diharapkan 
mampu mencapai kemandirian daerah. Namun, perlu 
upaya-upaya perbaikan baik dari sisi pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Diharapkan adanya reviu 
dan pemantauan secara berkala terhadap kinerja 
pemerintah daerah dalam memungut PDRD agar tetap 
selaras dengan kebijakan perpajakan pusat sehingga 
tidak mengganggu iklim investasi di daerah. 
 
Rekomendasi
Untuk mengarahkan laju desentralisasi fiskal menuju 
ke sisi penerimaan perlu dilakukan pengalihan 
pajak pemerintah pusat  kepada pemerintah 
daerah khususnya pajak-pajak terkait SDA. Hal 
ini perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas 
fiskal pemerintah daerah dengan karakteristik 
non-perkotaan. Lebih lanjut, pengalihan pajak-
pajak terkait SDA perlu diikuti dengan peningkatan 
kualitas pengelolaan keuangan daerah diantaranya 
memberikan asistensi dan capacity building kepada 
aparatur pengelola keuangan daerah dan membangun 
sistem administrasi perpajakan daerah yang 
terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi.

2Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dihitung dengan 
Formula Hunter(1977) yang digunakan dalam reviu ini disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia.



Pemajakan atas Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik: Suatu Cara 

Menambah Basis Pajak
Chintya Pramasanti1 dan Hadi Setiawan2

Penerimaan perpajakan 
merupakan kontributor utama 
pendapatan negara. Proporsi 
nya dari tahun ke tahun terus 
meningkat. Jika pada tahun 
2008 penerimaan perpajakan 
masih menyumbang sekitar 
67% dari total pendapatan 
negara, maka pada tahun 
2019 sudah berada pada 
angka sekitar 78%. Walaupun 
begitu, dari sisi pencapaian 
targetnya, sejak tahun 2005 
s.d. 2019 tercatat hanya satu 
kali mencapai target, pada 
tahun 2008. Pada waktu 

itu realisasi penerimaan 
perpajakan mencapai 108,12% 
dari target dengan perincian 
realisasi penerimaan pajak 
yang diperoleh oleh DJP 
mencapai 106,84% dan realisasi 
penerimaan DJBC sebesar 
117,27%.

Berdasarkan pencapaian 
tax ratio, kinerja Indonesia 
merupakan yang salah satu 
yang terendah di dunia. Tax 
ratio Indonesia lebih rendah 
dibandingkan dengan negara-
negara ASEAN, rata-rata Afrika, 

rata-rata Latin Amerika, apalagi 
jika dibandingkan dengan 
negara OECD (Grafik 1). Sejak 
tahun 2012 sampai dengan 
sekarang, angka tax ratio terus 
menurun, hanya sekali naik 
pada tahun 2018. Demikian juga 
dengan tax buoyancy, Indonesia 
hanya mencapai nilai di atas 
1 pada tahun 2010-2012 dan 
2018 ketika harga komoditas 
tinggi. Selebihnya selalu 
berada di bawah 1 yang artinya 
pertumbuhan penerimaan 
pajak tidak bisa mengimbangi 
pertumbuhan PDB3  (Grafik 2).

3Pertumbuhan penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB

1Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
2Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal
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4Perhitungan total tax ratio menurut OECD merupakan perhitungan penerimaan perpajakan pusat dan daerah
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Grafik 1: Total Tax Ratio 20174 

Grafik 2: Rasio Perpajakan dan Tax Bouyancy Indonesia 

Sumber: OECD, 2017

Sumber: LKPP berbagai tahun, perhitungan penulis
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Adanya pandemi COVID-19 
semakin menambah 
terpuruknya kinerja perpajakan 
Indonesia. Perpres 54/2020 
yang diubah dengan Perpres 
72/2020 bahkan menurunkan 
target penerimaan perpajakan 
tahun 2020 yang sebelumnya 
sebesar Rp1.865,7 triliun 
menjadi hanya sebesar 
Rp1.404,5 triliun atau turun 
sebesar 24.72%. Walaupun 
pertumbuhan ekonomi tahun 
2020 kemungkinan besar 
turun tetapi pasti tidak sebesar 
penurunan penerimaan pajak, 
sehingga dapat dipastikan 
rasio perpajakan tahun 2020 
akan turun kembali (bahkan 
diprediksi di bawah 8%).
Oleh karena itu kebutuhan 
penambahan basis penerimaan 
pajak menjadi sangat urgent. 
Apalagi pada tahun 2023, 
Indonesia harus kembali 
mencapai defisit di bawah 
3% sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Perpu 
1 tahun 2020 (UU Nomor 2 
tahun 2020). Setelah pada 
tahun 2020-2022, UU tersebut 
membolehkan Pemerintah 
untuk melonggarkan defisit di 
atas 3% karena adanya kondisi 
pandemi COVID-19.

Salah satu basis pemajakan 
baru yang baru saja dibuka oleh 
UU Nomor 2 tahun 2020 adalah 
perlakuan perpajakan dalam 
kegiatan Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik (PMSE). Di 
dalam UU Nomor 2 tahun 2020 
diatur mengenai (i) pengenaan 
PPN atas pemanfaatan 
Barang Kena Pajak (BKP) 
Tidak Berwujud dan/atau 
Jasa Kena Pajak (JKP) dari 
luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean melalui PMSE 
dan (ii) pengenaan PPh atau 
pajak transaksi elektronik atas 

kegiatan PMSE yang dilakukan 
oleh subjek pajak luar negeri 
yang memenuhi ketentuan 
kehadiran ekonomi signifikan.

Nilai perdagangan melalui 
sistem elektronik (e-commerce) 
yang sangat besar merupakan 
potensi yang memang harus 
digali. Riset McKinsey pada 
2018 yang bertajuk “How online 
commerce is driving Indonesia’s 
economic development” 
mencatat total pasar online 
commerce di Indonesia 
diprediksi akan mencapai 
US$ 55 miliar hingga US$ 65 
miliar pada 2022 atau sekitar 
Rp797,5 trilun sampai dengan 
Rp942.5 triliun (Katadata, 
2020). Nilai ini dipastikan akan 
semakin membesar. Selain 
itu pengenaan pajak atas 
PMSE juga untuk menciptakan 
kesetaraan perlakuan 
perpajakan (equal level playing 
field) baik antara pelaku usaha 
konvensional dan pelaku usaha 
ekonomi digital maupun antara 
pelaku usaha ekonomi digital di 
dalam negeri dan di luar negeri.
 
PPN atas Kegiatan PMSE
UU Nomor 2 Tahun 2020 
telah mengatur bahwa PPN 
dikenakan atas pemanfaatan 
BKP Tidak Berwujud dan/atau 
JKP dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean melalui 
PMSE. Hal ini sesungguhnya 
sudah berlaku sejak dahulu 
sebagaimana diatur dalam 
UU PPN. Hanya saja, jika di 
UU PPN, pembeli (konsumen) 
yang wajib untuk menyetor 
sendiri PPN yang terutang, 
maka di UU Nomor 2/2020, ada 
beberapa pihak ditunjuk untuk 
memungut dan menyetor PPN 
yang terutang. Beberapa pihak 
tersebut yaitu Pedagang Luar 
Negeri, Penyedia Jasa Luar 

Negeri, Penyelenggara PMSE 
(PPMSE) Luar Negeri, dan/atau 
PPMSE Dalam Negeri.
Pengenaan PPN atas kegiatan 
PMSE sudah mulai dijalankan 
oleh Pemerintah sejak 1 Juli 
2020. Untuk tahap awal yaitu 
pada tanggal 7 Juli 2020, DJP 
telah menetapkan 6 perusahaan 
global yang memenuhi kriteria 
sebagai pemungut PPN atas 
barang dan jasa digital yang 
dijual kepada pelanggan di 
Indonesia (PMSE). Ke-enam 
perusahaan tersebut adalah 
Amazon Web Services Inc., 
Google Asia Pacific Pte. Ltd., 
Google Ireland Ltd., Google LLC., 
Netflix International B.V., dan 
Spotify AB. Dengan penunjukan 
ini maka produk dan layanan 
digital yang dijual oleh keenam 
pelaku usaha tersebut akan 
dipungut PPN. Jumlah PPN 
yang harus dibayar pembeli 
adalah 10% dari harga sebelum 
pajak, dan harus dicantumkan 
pada resi atau kwitansi yang 
diterbitkan penjual sebagai 
bukti pungut PPN.

Perusahaan-perusahaan 
yang ditunjuk ini kemudian 
akan memungut PPN untuk 
setiap transaksi penyerahan 
barang atau jasa digital 
yang mereka jual kepada 
konsumen di Indonesia mulai 
1 Agustus 2020. PPN tersebut 
kemudian mereka setorkan 
ke kas negara dan dilaporkan 
setiap 3 bulan sekali. Bukti 
pungut PPN dapat berupa 
commercial invoice, billing, 
order receipt, atau dokumen 
sejenis, yang menyebutkan 
pemungutan PPN dan telah 
dilakukan pembayaran. PPN 
yang dipungut tersebut dapat 
dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak sepanjang 
memenuhi persyaratan tertentu, 
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yaitu mencantumkan nama 
dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak Pembeli di Indonesia; 
atau alamat posel (email) 
pembeli yang terdaftar pada 
administrasi Direktorat Jenderal 
Pajak. Pada tahap 2 yaitu 
pada tanggal 7 Agustus 2020, 
DJP kembali mengumumkan 
10 perusahaan yang ditunjuk 
sebagai pemungut PPN 
PMSE, yaitu Facebook Ireland 
Ltd., Facebook Payments 
International Ltd., Facebook 
Technologies International Ltd., 
Amazon.com Services LLC, 
Audible, Inc., Alexa Internet, 
Audible Ltd., Apple Distribution 
International Ltd., Tiktok Pte. 
Ltd., dan The Walt Disney 
Company (Southeast Asia) 
Pte. Ltd. Ke-10 perusahaan 
ini akan mulai memungut dan 
menyetorkan PPN pada 1 
September 2020. Penunjukkan 
perusahaan-perusahaan ini 
berdasarkan pada kriteria yang 
sudah ditetapkan, yaitu nilai (i) 
transaksi dengan pembeli di 
Indonesia melebihi Rp600 juta 
dalam 1 tahun atau Rp50 juta 
dalam 1 bulan; dan/ atau (ii) 
jumlah traffic atau pengakses 
di Indonesia melebihi 12 ribu 
dalam 1 tahun atau seribu 
dalam 1 bulan. Selain ditunjuk 
oleh DJP, pelaku usaha yang 
memenuhi kriteria dapat juga 
mendaftar secara sukarela.
Dengan adanya peraturan 
ini, maka diharapkan potensi 
penerimaan PPN dari 
transaksi pemanfaatan BKP 
Tidak Berwujud dan/atau 
JKP dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean 
dapat dimaksimalkan. Hal ini 
karena pengawasannya yang 
menjadi lebih mudah, jika 
dibanding sebelumnya. Menurut 
pemerintah sendiri, potensi 
penerimaan negara dari PPN 

PMSE ini paling tidak sebesar 
Rp10,4 triliun (kontan.co.id, 
2020). Apalagi kedepannya 
potensi penerimaan pajak dari 
PMSE semakin besar dengan 
semakin besar nya transaksi 
PMSE.
 
PPh atas Kegiatan PMSE
Selain mengatur pengenaan 
PPN, UU 2/2020 juga 
memberikan pengaturan 
tentang pengenaan PPh atas 
kegiatan PMSE. Pengaturan 
PPh atas kegiatan PMSE 
terdapat dalam Pasal 6 
UU 2/2020. Merujuk pada 
ketentuan Pasal 6 tersebut, 
Subjek Pajak Luar Negeri yang 
memenuhi Kehadiran Ekonomi 
Signifikan (KES) dikenakan 
PPh atau Pajak atas Transaksi 
Elektronik (PTE). Pengenaan 
PPh dan PTE menjadi langkah 
nyata pemerintah untuk 
menciptakan equal level of 
playing field antara pelaku 
usaha dalam negeri dan luar 
negeri serta pelaku usaha 
konvensional maupun digital.

Pedagang Luar Negeri, 
Penyedia Jasa Luar Negeri, 
dan/atau Penyelenggara PMSE 
(PPMSE) luar negeri yang 
memenuhi ketentuan KES 
dapat diperlakukan sebagai 
Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 
dikenakan Pajak Penghasilan. 
Dalam hal penetapan sebagai 
status sebagai BUT tidak 
dapat dilakukan karena 
adanya penerapan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda 
(P3B) yang dimiliki oleh 
Indonesia dengan negara/
jurisdiksi mitra, maka Pedagang 
Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar 
Negeri, dan/atau Penyelenggara 
PMSE dimaksud akan 
dikenakan PTE. 

Untuk menentukan apakah KES 
terpenuhi di Indonesia, dapat 
dilihat dari tiga faktor yaitu (i) 
peredaran bruto konsolidasi 
grup usaha, (ii) jumlah 
penjualan di Indonesia, dan (iii) 
jumlah pengguna aktif media 
digital di Indonesia. Namun 
demikian, ketentuan KES 
tersebut belum didefinisikan 
lebih lanjut dan memerlukan 
pengaturan lebih lanjut untuk 
pelaksanaannya.

Langkah pemerintah 
mengenakan PPh dan PTE atas 
kegiatan PMSE dapat dikatakan 
sebagai upaya unilateral 
measure dalam mengenakan 
pajak atas transaksi digital. 
Unilateral measure sudah 
lebih dulu diperkenalkan di 
negara-negara lain, seperti 
India dengan Equalization Levy, 
Inggris dengan Diverted Profit 
Tax, dan Perancis dengan 
Digital Service Tax.
Maraknya unilateral measure 
tidak terlepas dari belum 
tercapainya konsensus global 
atas pemajakan transaksi 
digital yang saat ini tengah 
dibahas oleh OECD. Pada 
akhir tahun 2019 lalu, OECD 
mengeluarkan proposal Unified 
Approach untuk pemajakan 
atas transaksi digital. Proposal 
ini bertujuan untuk memberikan 
nexus baru bagi negara pasar, 
tanpa mendasarkan pada 
adanya physical presence yang 
selama ini menjadi hambatan 
dalam pengenaan PPh 
transaksi digital. Konsensus 
global terkait pemajakan 
transaksi digital diharapkan 
dapat tercapai pada akhir tahun 
2020 ini.

Selain memberikan nexus 
baru bagi negara pasar, Unified 
Approach juga memperkenalkan 
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pengaturan alokasi profit 
baru yang terdiri dari Amount 
A, Amount B, dan Amount C. 
Secara singkat, Amount A 
mengatur nexus baru tanpa 
melihat adanya physical 
presence/BUT, serta alokasi 
penghasilan menggunakan 
formulaic approach. Nexus 
baru tersebut antara lain dilihat 
dari total peredaran usaha 
perusahaan multinasional, 
jumlah penjualan di negara 
pasar, dan plus factor. Di sisi 
lain, Amount B dan C, tidak 
menciptakan nexus baru 
(mendasarkan pada adanya 
physical presence/BUT) dan 
alokasi profit menggunakan 
Arm’s Length Principle yang 
disimplifikasi menggunakan 
fixed percentage.
Walaupun telah menerbitkan 
UU 2/2020, upaya untuk 
mengenakan PPh atas 
kegiatan PMSE masih 
memiliki tantangan dalam 
implementasinya. Pertama, 
penerapannya memerlukan 
aturan pelaksanaan lebih 
lanjut yang hingga saat ini 
belum diterbitkan. Terdapat 
beberapa hal yang memerlukan 
penjabaran lebih lanjut antara 
lain terkait kriteria KES, tarif 
PTE, serta dasar pengenaan 
dan penghitungan PPh dan PTE. 
Pemerintah memiliki tantangan 
untuk menyeimbangkan antara 

kebutuhan penggalian potensi 
basis pajak baru dan menjaga 
tax environment agar tetap 
kondusif. Selain itu, compliance 
cost dan administration cost 
juga perlu dijaga pada tingkat 
yang efisien bagi Wajib Pajak 
maupun bagi otoritas pajak.
Kedua, jika nanti ketentuan 
PPh atas kegiatan PMSE ini 
telah berlaku dan konsensus 
global telah tercapai, maka 
akan terjadi overlap pengaturan. 
Untuk menghindari adanya 
situasi tumpang tindih 
peraturan, maka seyogyanya 
aturan PPh atas kegiatan 
PMSE dalam UU 2/2020 
harus dicabut. Hal ini juga 
menunjukkan komitmen 
Indonesia sebagai anggota G20 
dan BEPS Inclusive Framework 
yang harus menghormati hasil 
konsensus.

Ketiga, komunikasi publik 
atas kebijakan PPh atas 
kegiatan PMSE ini nantinya 
harus dilakukan dengan efektif 
untuk menghindari kekeliruan 
pemahaman di masyarakat. 
Masyarakat perlu diedukasi 
bahwa peraturan ini bukan 
menyasar usaha mereka, 
tetapi yang disasar adalah 
pelaku usaha luar negeri. Hal 
ini berkaca dari pengalaman 
dicabutnya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 210/

PMK.010/2018 tentang 
Perlakuan Perpajakan atas 
Transaksi PMSE.

Penutup 
Pada akhirnya, Pemerintah 
Indonesia telah mengambil 
langkah tepat dengan 
menerbitkan UU 2/2020 
sebagai basis pajak baru 
ditengah merosotnya 
penerimaan negara akibat 
pandemi COVID-19. Selain itu, 
pengenaan PPN dan PPh atas 
kegiatan PMSE merupakan 
upaya nyata dari Pemerintah 
Indonesia dalam menyamakan 
level playing field bagi pelaku 
usaha di Indonesia. 
Mengingat diskusi internasional 
dalam upaya mencapai 
konsensus global masih terus 
dilakukan, Indonesia harus 
tetap aktif berpartisipasi agar 
concern sebagai negara pasar 
dapat terakomodasi. Tentu 
kita tidak ingin konsensus 
global yang dicapai hanya 
menguntungkan negara-
negara maju yang umumnya 
merupakan negara domisili 
perusahaan multinasional. 
Indonesia merupakan negara 
pasar potensial. Maka dari 
itu, Pemerintah Indonesia 
berkepentingan dalam 
memastikan pembagian ‘kue 
pemajakan’ ini dapat dilakukan 
seadil-adilnya.
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Memberdayakan Masyarakat 

Membuat Batu Bara Nabati:

Co Firing PLTU Jeranjang, 

Lombok, Nusa Tenggara Barat 

  1Pelaku TOSS
  2Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal

Arief Noerhidayat1 dan Agunan P. Samosir2 

Sejalan dengan komitmen 
pemerintah untuk melistriki 
seluruh pelosok tanah air serta 
mencapai target penggunaan 
energi terbarukan 23% pada 
bauran energi nasional,  
awal Februari 2020, PT PLN 
berkomitmen melistriki 
daerah terluar, tertinggal, 
dan terdepan (3T) sekaligus 
program penghematan BBM 
(gas, batu bara, minyak) 
melalui strategi pengembangan 
ekosistem listrik kerakyatan 
yaitu dengan pemberdayaan 
masyarakat dan teknologi 
serta peralatan  dalam negeri 
untuk memanfaatkan potensi 
biomassa sebagai energi 
alternatif untuk substitusi 
bahan bakar pembangkit listrik 
konvensional yaitu pembangkit 
listrik tenaga uap batubara 
(PLTU), dan pembangkit listrik 
tenaga diesel (PLTD). 

Untuk mengimplementasikan 
strategi tersebut, PT PLN 

menyatakan akan melakukan 
tiga program yaitu: (i) 
mengurangi konsumsi BBM  
dengan mengganti PLTD 
existing yang statusnya sewa, 
dengan pembangkit listrik 
tenaga biomassa (PLTBm) 
atau pembangkit listrik 
tenaga biogas (PLTBg), (ii) 
membangun atau menambah 
pembangkit biomasa PLTBm 
atau PLTBg di daerah 3T, dan 
(iii) mengurangi konsumsi 
batu bara pada PLTU batubara 
melalui program cofiring yaitu 
mencampur batubara dengan 
batu bara nabati berupa briket/
pelet yang berasal dari sampah 
dan hutan energi (tanaman 
industri) dengan pemberdayaan 
masyarakat serta melibatkan 
pemerintah daerah setempat.

Biomassa merupakan salah 
satu sumber energi yang bisa 
diperbaharui dengan usaha 
manusia seperti menanam 
kembali atau bisa diproduksi 

setiap hari seperti sampah 
termasuk daun ranting lapuk 
dari pertanian, perkebunan 
dan sampah tumbuhan liar 
lainnya yang diproduksi setiap 
hari. Selain itu jenis energi 
biomassa tersebut ada di setiap 
tempat dan bisa diproduksi 
oleh masyarakat setempat 
dengan teknologi sederhana 
yang dikembangkan dengan 
metode “Tempat Olah Sampah 
Setempat” (TOSS) sejak tahun 
2015. 

Metode TOSS merupakan 
pengembangan community 
based waste to energy yang 
bersumber dari kearifan 
lokal yang dikenal dengan 
“peuyeumisasi”. Teknik 
peuyeumisasi telah berhasil 
mengolah eceng gondok 
Saguling dan sampah sungai 
Citarum menjadi briket yang 
dapat digunakan untuk 
campuran batu bara dan juga 
pengganti BBM diesel. 
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Metoda Community Based 
Waste to Energy (TOSS)

Keberhasilan TOSS dimulai 
dengan kerjasama PT PLN 
(Persero) dan PT Indonesia 
Power di Kabupaten Klungkung, 
Bali pada periode Agustus 2017 
– Desember 2018. Hasil dari uji 
coba penelitian menunjukkan 
bahwa (i) TOSS yang didesain 
sebagai solusi sampah skala 
desa/kelurahan, terbukti bisa 
dimanfaatkan sebagai energi 
alternatif yaitu thermal dan 
listrik yang diproses oleh rakyat 
setempat, (ii) Produk TOSS 
berupa pelet sampah memiliki 
nilai kalor sekitar 3000 kcal/
kg bahkan ada yang bisa 
mencapai 4000 kcal/kg, dapat 
dikonversi menjadi gas sintetis 
melalui metoda gasifikasi 
untuk mengoperasikan PLTD. 
Syntetic gas tersebut membuka 
peluang untuk digunakan 
sebagai substitusi bahan bakar 
solar dan/atau gas sehingga 
merupakan potensi besar 
untuk menurunkan biaya pokok 
produksi pembangkitan listrik, 
dan (iii) produk TOSS berupa 
pelet atau briket  mampu 
digunakan sebagai  bahan baku 
cofiring 1-5% yaitu campuran 
batu bara pada PLTU. 

TOSS juga memiliki nilai 
luhur bagi perusahaan dalam 
upaya menjaga kelestarian 
lingkungan karena memberikan 
manfaat lingkungan dan sosial 
yang tinggi. Selain dapat 
mengurangi penggunaan 
energi fosil, TOSS juga bisa 
menjadi solusi permasalahan 
sampah yang saat ini telah 
menjadi masalah kritis karena 
terbatasnya kapasitas TPA. 
Hal ini merupakan kontribusi 
besar untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca (GRK) 
berkurangnya gas methan yang 
berasal dari tumpukan sampah 
di TPA. 

Dari sisi dampak sosial, 
TOSS yang memberdayakan 
masyarakat sekitar, dapat 
memberikan lapangan kerja 
serta berkomitmen pada 
energi ramah lingkungan. 
Atas dasar inilah maka PT 
Indonesia Power meraih Proper 
Emas pada 2018 dan 2019 
dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Selain 
itu, melalui TOSS, Pemerintah 
Kabupaten Klungkung 
memperoleh penghargaan top 
40 inovasi kebijakan publik 
dari kementerian PAN-RB pada 
2018. Kedua penghargaan 
tersebut merupakan pengakuan 
resmi atas keberhasilan 
program TOSS yang merupakan 
karya murni anak bangsa 
yang menggunakan hampir 
sepenuhnya peralatan dalan 
negeri.

Menjawab Keraguan akan 
Ketersediaan Biomassa

Terbatasnya jumlah sampah 
sebagai pasokan bahan baku 
cofiring PLTU membuat banyak 
pihak, termasuk PLN, yang 
meragukan keberlangsungan 
pasokan bahan baku briket/
pelet biomasa. Walau demikian, 
sampah yang digunakan 
untuk cofiring tidak terbatas 
pada sampah kota tetapi 
juga berbagai jenis sampah 
termasuk kebun, taman, 
pertanian, dan tanaman liar. 
Kementerian ESDM, pada bulan 
Februari 2020, menyatakan 
bahwa ada dua bahan baku 
yang jadi campuran metode 
cofiring, yakni sampah dan 

limbah/hasil hutan berupa 
kayu, yang bila diakumulasikan 
potensinya cukup menjanjikan.

Legino, (2019) menyebutkan 
bahwa potensi energi dari 
masa hayati tahunan bisa 
mencapai sekitar 1.900 juta ton, 
yang dapat menjadi substitusi 
konsumsi sekitar 183 juta 
ton batu bara dan 59 juta liter 
BBM. Potensi tersebut setara 
dengan sekitar 375 ribu GWH 
yang dapat digunakan untuk 
membangkitkan sekitar 42 
ribu MW beban dasar, yang 
berasal dari lima kategori residu 
biomassa dan dihitung hanya 
dengan asumsi pemanfaatan 
10% residu daun ranting hutan 
, 20% penanaman lahan kritis, 
10 juta Ha lahan pertanian, 
20% sampah daun ranting 
pertamanan, serta sampah 
rumah tangga dengan dominasi 
sampah organik yang berasal 
dari separuh penduduk 
Indonesia.

Dari ketiga perspektif tersebut, 
dapat terlihat bahwa potensi 
sampah sebagai bahan baku 
energi sangat besar dan 
mampu memenuhi kebutuhan 
continuity of supply bahan 
baku pelet sampah untuk 
kebutuhan cofiring yang saat 
ini baru diproyeksikan sebesar 
5% dari total penggunaan batu 
bara. Oleh karenanya, perlunya 
pembentukan ekosistem 
dimana masyarakat, UKM, dan 
komunitas berperan untuk 
mengelola dan mengolah 
sampah secara kerakyatan yang 
selanjutnya memproduksi pelet/
briket sampah sesuai dengan 
kualitas, kuantitas yang telah 
dipersyaratkan oleh PT PLN.
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Prospek TOSS Menuju 
Kebijakan Nasional 
Program cofiring merupakan 
pilihan alternatif mudah dan 
cepat untuk meningkatkan 
porsi energi terbarukan dalam 
bauran energi nasional tanpa 
harus membangun tambahan 
pembangkit baru. Oleh karena 
itu program cofiring telah 
menjadi perhatian PT PLN. 
Melalui anak perusahaannya, 
PT Indonesia Power, PLN 
telah melakukan dua kali 
uji performance dengan 
menggunakan pelet hasil 
TOSS, di tahun 2019 yang 
di PLTU Jeranjang, Lombok, 
Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Sementara anak perusahaan 
PLN lainnya, Pembangkitan 
Jawa Bali (PJB) telah menguji 
cofiring dengan menggunakan 
serpihan dan limbah kayu dan 
cangkang sawit di 5 lokasi, 
yakni di PLTU Paiton, PLTU 
Indramayu, PLTU Ketapang, 
PLTU Tenayan dan PLTU 
Rembang. Dukungan regulasi 
sebagai tindak lanjut dari 
sejumlah uji coba cofiring 
yang dilakukan PT PLN telah 
ditunjukkan oleh direksi PT PLN 
dengan menerbitkan Peraturan 
Direksi PT PLN Nomor: 001.P/
DIR/2020 tanggal 5 Maret 2020, 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Co-firing Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap Berbahan Bakar 

Batubara dengan Bahan Bakar 
Biomassa. Dalam peraturan 
direksi tersebut disebutkan 
mekanismpe pelaksanaan 
cofiring, perhitungan harga, 
hingga spesifikasi minimal 
bahan bakar biomassa 
termasuk yang berasal dari 
pelet sampah sebagai berikut: 
(i) moisture content ≤ 20%, (ii) 
caloric value (CV) minimal 3400 
kcal/kg, (iii) Komposisi material 
organik minimal 95%, dan (iv) 
tidak mengandung material B3 
dan senyawa klorida.
Guna mewujudkan program 
cofiring tersebut, langkah-
langkah yang dilakukan di 
TPA Kebon Kongok, Lombok, 
NTB adalah (i) membuat 
formulasi pelet berdasarkan 
sampah yang masuk ke TPA 
Kebon Kongok, Lombok, NTB 
berdasarkan pengalaman dan 
ujicoba yang dilakukan, (ii) 
melakukan pengujian sample 
pelet di laboratorium internal PT 
PLN dan (iii) membuat skema 
supply-value chain management 
untuk kebutuhan cofiring di 
PLTU Jeranjang.
Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi NTB (2020), jumlah 
sampah yang masuk ke TPA 
Kebon Kongok berkisar antara 
300–350 ton per hari. Selama 
masa observasi, Sampah yang 
masuk ke TPA Kebon Kongok, 
Lombok, NTB didominasi 

dengan sampah biomassa.  
Sampah biomassa ini terdiri 
dari ranting pohon, daun, kulit 
buah (duren, kelapa, buah 
buahan lainnya), serta sampah 
pertanian dan perkebunan. 
Sedangkan sampah domestik 
makanan sebagian besar 
dialihkan ke lokasi magotiasi 
dan juga sebagai pakan 
ternak. Adapun sampah 
organik makanan yang busuk 
dialihkan ke TPA dengan 
dibungkus plastik. Hasilnya, 
ditemukan komposisi ideal 
untuk kebutuhan cofiring pada 
PLTU Jeranjang, yaitu sample 
pelet  dengan komposisi 95% 
adalah bahan organik (sampah 
domestik organik dan sampah 
biomassa) dengan kandungan 
plastik (non PVC) sebesar 5%. 
Hasil pengujian menunjukkan 
angka-angka yang memenuhi 
Peraturan Direksi tersebut 
yaitu (i) Caloric Value rata-rata 
di atas 3000 kcal/kg bahkan 
ada yang mencapai 4000 kCal/
kg, (ii) Volatile Meter sangat 
baik, (iii) Kandungan abu rata-
rata 10% (standar batu bara 
adalah dibawah 6%) sedangkan 
sample lain termasuk sampah 
biomassa (ranting, daun, 
batang, kombinasi) diatas 15%, 
dan (iv) kadar air (moisture 
content) di bawah 10%.
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Uraian Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3

Jml Pelet Sampah (ton per hari/tph) 20 tph 30 tph 30 tph
Biaya Investasi (Rp) 3,90 Miliar 5,15 Miliar 5,51 Miliar
Biaya operasi (Rp) 2,82 Miliar 4,53 Miliar 5,34 Miliar

Harga jual pelet (Rp/ton) 595.000 595.000 675.000
Pendapatan per tahun (Rp) 4,34 Miliar 6,51 Miliar 7,39 Miliar

IRR 22% 19% 21%
Payback Period 2 tahun 2 tahun 2 tahun

Tabel 3: Skenario Bisnis Pelet Biomassa

Sumber: Hasil survei, diolah. 2020

Skenario Bisnis Pelet Biomassa
Berdasarkan kolaborasi 
tersebut, jika kerjasama 
antara PT PLN dan Pemprov 
NTB dilanjutkan pada 
tataran komersil, maka pihak 
pengusaha termasuk UKM 
atau Koperasi setempat 
bisa mendapatkan nilai 
keekonomian yang baik yang 
ditunjukkan dengan angka IRR 
yang lebih tinggi dari bunga 
bank, dengan kondisi sebagai 
berikut:

Batu Bara Nabati Non
Sampah Kota
Selain provinsi NTB, PT PLN 
juga melakukan observasi 
pengelolaan dan pengolahan 
sampah biomassa rabasan 
yang dilakukan disepanjang 
Jaringan Tegangan Menegah 
(JTM). Dalam hal ini, PT PLN 
Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa 
Tenggara Timur (NTT) melalui 
Unit Pelaksana Pelayanan 
Pelanggan (UP3) Kupang. 
Tujuan dari pemanfaatan 
sampah rabas adalah untuk 

kehandalan sistem kelistrikan 
dan mendatangkan manfaat 
bagi petugas PLN. Selain itu 
sampah rabas tersebut diolah 
menggunakan metoda TOSS 
hingga menjadi pelet yang 
dapat menjadi bahan baku 
energi. Pemanfaatan sampah 
rabasan memberikan manfaat 
ganda bagi PLN karena hasil 
rabasan tidak lagi harus 
dibuang ke TPA sehingga bisa 
menghemat biaya disamping 
produknya bisa digunakan 
sebagai substitusi batu bara 
PLTU.

Hasil dari rabas ULP Kupang 
kurang lebih 4 Ton setelah 
menjadi Pelet. Namun ada 
5 ULP di Timor sehingga 
memiliki potensi pelet 20 ton 
per hari. Masalah perabasan 
ini sangat penting guna 
menjaga keandalan jaringan 
dan meminimalisir gangguan 
penyediaan tenaga listrik. 
Salah satu contoh besar 
adalah blackout yang terjadi 
beberapa waktu lalu di 

Indonesia. Mckinsey (2019), 
menyatakan bahwa salah satu 
penyebab blackout yang terjadi 
di Indonesia tersebut adalah 
karena keberadaan pohon 
yang menyentuh jaringan listrik 
PT PLN. Seharusnya PT PLN 
mampu melakukan perabasan 
dan memanfaatkan hasil 
rabasan tersebut. 
Pemanfaatan hasil 
rabasan tersebut tidak 
akan menimbulkan isu 
lingkungan seperti kandungan 
dioxine furrant yang sering 
menghambat pengolahan 
sampah, karena sampah 
hasil rabasan adalah 100% 
biomassa dan sifatnya adalah 
homogen. Sebagai tambahan, 
pemanfaatan tersebut bisa 
diperuntukkan untuk kebutuhan 
Corporate Social Responsibility 
dan Corporate Social Value 
serta kebutuhan komersil. 
Dengan memanfaatkan sampah 
hasil rabasan ini saja, PT PLN 
juga mampu menurunkan 
biaya pokok produksi dan bisa 
memberdayakan masyarakat 
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untuk memproduksi energi 
alternatif dari hasil rabasan 
tersebut. Dengan merangkul 
masyarakat dalam kegiatan 
pengelolaan energi, maka 
akan berdampak pada brand 
image PT PLN. Melihat peluang 
tersebut, maka sudah saatnya 
PT PLN mulai mencoba 
menjadikan perbasan ini 
sebagai mitigasi resiko dalam 
industri ketenagalistrikan. 
Mitigasi resiko dari sisi 
ketersediaan bahan baku fosil, 
tuntutan akan capaian 23% EBT, 
hingga peningkatan hubungan 
yang erat dengan masyarakat 
(pelanggan). 
Pelet yang dihasilkan dari 
sampah biomassa rabasan 
sesuai dengan Peraturan 
Direksi PT PLN. Hasil uji coba di 
NTT menunjukkan ketersediaan 
biomassa untuk memenuhi 
kebutuhan pasokan cofiring 
dan kebutuhan energi lainnya 
dapat terjawab karena batu 
bara nabati bisa diproduksi oleh 
berbagai jenis residu tanaman. 
Pendekatan untuk Kelancaran 
Implementasi Community 
Based Waste to Energy
Ada sejumlah pendekatan 
dalam pengembangan metoda 
TOSS untuk Listrik Kerakyatan, 
diantaranya: (i) Kebijakan 
pemerintah antara lain UU 
18/2008 tentang pengurangan 
sampah, penutupan semua 
TPA open dumping pada 
tahun 2013, dan monitoring 
kualitas lingkungan pasca 
penutupan TPA hingga 20 
tahun, PP 81/201 menyebutkan 
setiap orang wajib melakukan 
pengurangan dan penanganan 

sampah dan pemerintah 
menyediakan fasilitas 
pengelolaan sampah berupa 
TPS 3R dan Permen PU 3/2013 
dimana pemilahan sampah 
dilakukan oleh: Setiap orang 
pada sumbernya, pengelolaan 
kawasan, dan pemerintah, (ii) 
program nasional Kementerian 
ESDM melalui program 
nasional pengembangan pelet 
biomassa TOSS, program 
cofiring dengan pelet biomassa 
pada exsisting PLTU dan 
program pengembangan PLT 
biomassa skala kecil untuk 
Wilayah Indonesia Timur, 
dan (iii) program nasional 
pengembangan pelet TOSS.
Selain itu, perlu adanya 
sinergi antar kementerian 
dan juga pemerintah daerah 
untuk bisa mendukung 
ekosistem ini antara lain (i) 
Kementerian Desa melalui 
program Desa Tertinggal dan 
Terluar bekerjasama dengan 
kementerian ESDM dalam 
program melistriki daerah 3T, 
(ii) Dana Desa diperuntukan 
untuk modal kerja operasional 
atau modal kerja pembelian 
mesin produksi yang dikelola 
melalui BUMDes atau Koperasi, 
(iii) Kementerian Perindustrian 
Bersama BUMN/Swasta 
memberikan pelatihan dan 
supervisi kepada industri lokal, 
(iv) Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
memberikan perijinan dan 
pelatihan serta pengawasan 
kepada pihak swasta/kelompok 
masyarakat/koperasi untuk 
mengelola hutan tanaman 
industri, (v) Kementerian KLHK 

Bersama BUMN/swasta melalui 
program CSR memberikan 
pelatihan pengelolaan 
sampah kepada kelompok 
masyarakat/koperasi/BUMDes, 
(vi) Kementerian Pertanian 
Bersama BUMN/swasta melalui 
program CSR memberikan 
bantuan pembibitan dan 
pelatihan manajemen siklus 
feed stock kepada kelompok 
masyarakat/koperasi/swasta. 
Manfaat ganda dalam suatu 
ekosistem tersebut antara 
lain (i) Pemanfaatan dana 
desa, program CSR BUMN, 
dana murah G to G dan APBN 
secara terintegrasi, (ii) Industri 
tersebut menyerap sumber 
daya lokal secara masif, (iii) 
Pengelolaan tanaman untuk 
kebutuhan bahan bakar PLTBm 
dapat dilakukan dengan 
lebih baik mulai dari tahap 
perencanaan sampai eksekusi 
oleh masyarakat, (iv) pelatihan 
dapat dibuat terstruktur dan 
pengawasan menjadi lebih 
baik karena program dibuat 
masif dimulai dari tahap 
perencanaan sampai dengan 
eksekusi, (v) penyediaan listrik 
bagi masyarakat didaerah 
3T dapat dilayani dengan 
melibatkan masyarakat sendiri 
sehingga dapat mendorong 
keberlanjutan penyediaan 
listrik, dan (v) peningkatan 
awareness dan ownership 
masyarakat dapat ditumbuhkan 
dan ditingkatkan melalui 
pelatihan dan pendampingan 
manajemen melalui program 
CSR BUMN secara terpadu 
yang direncanakan secara 
komprehensif.

Analisis
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Askolani: APBN 2021 

untuk Pemulihan dan 

Penguatan Reformasi
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Wawancara

Tahun 2021 diprediksi oleh 
berbagai lembaga internasional 
disebut sebagai tahun 
pemulihan, dimana ekonomi 
akan rebound setelah sempat 
tertekan dengan adanya 
pandemi COVID–19. Meski 
demikian, ketidakpastian 
yang disebabkan oleh 
pandemi tersebut masih 
cukup tinggi. Oleh karena 
itu, kebijakan yang ditempuh 
oleh pemerintah harus tetap 
adaptif sesuai dengan kondisi 
yang terjadi. Lalu, bagaimana 
kebijakan pemerintah dalam 
menghadapi pandemi di 
tahun 2021? Apa yang 
menjadi fokus agar Indonesia 
dapat pulih lebih cepat dan 
dapat kembali melanjutkan 
agenda pembangunan yang 
sempat tertunda? Pada Warta 
Fiskal kali ini, tim redaksi 
Warta Fiskal mewawancarai 
Direktur Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan, 
Askolani tentang arah kebijakan 
fiskal dan program prioritas 
pemerintah yang disusun untuk 
menjawab tantangan ekonomi 
di tahun depan.

Menurut Askolani, kebijakan 
yang disusun oleh pemerintah 
di tahun 2021 memiliki kaitan 
yang erat dengan kondisi 
yang terjadi di tahun 2020. 
Pada tahun tersebut, hampir 
seluruh negara di dunia 
dihadapkan pada tekanan 
pandemi COVID –19 yang 
memberikan efek domino ke 
berbagai bidang kehidupan. 
Ia pun menilai bahwa tahun 
2020 merupakan tahun 
yang sangat dinamis karena 
adanya ketidakpastian yang 
sangat tinggi akibat pandemi. 
“Tahun 2020 merupakan tahun 
yang sangat dinamis. Hal ini 
terlihat dari proyeksi beberapa 

lembaga internasional seperti 
World Bank dan IMF yang 
mengubah prediksi mereka 
hingga beberapa kali. Kita 
bisa lihat dari sisi global 
maupun domestik, kondisinya 
sama. Sehingga kita juga 
harus bisa fleksibel dalam 
membuat prediksi,” ungkap 
pria kelahiran Palembang 
ini. Ia menyampaikan bahwa 
penyusunan APBN 2021 
berbasis pada data yang 
muncul pada bulan Juli 
2020, dimana pada saat itu 
pemerintah masih memiliki 
optimisme akan terjadi 
pemulihan ekonomi secara 
bertahap. Namun, optimisme 
pemerintah berubah ketika 
memasuki bulan berikutnya. 
Lebih lanjut ia mengatakan, 
saat menyusun APBN 2021, 
pemerintah memproyeksi 
pertumbuhan ekonomi 
dengan rentang 4,5% s.d. 
5,5%. Menurutnya, asumsi 
pertumbuhan dengan rentang 
baru pertama kali dilakukan 
Pemerintah Indonesia di 
tahun 2021. “Pada tahun – 
tahun sebelumnya, kalau kita 
menyusun asumsi APBN, 
selalu ada angka pasti. Hanya 
untuk 2021 ini sangat dinamis, 
sehingga diputuskan asumsi 
dengan range yang lebih 
fleksibel. Jadi kita bisa melihat 
perkembangan sejalan dengan 
2020 dan pelaksanaan di 2021”, 
jelas Askolani. 

Ketika ditanya optimisme 
pertumbuhan positif pada 
rentang 4,5% s.d. 5,5%, 
Askolani menjawab bahwa 
hal ini disebabkan oleh basis 
pertumbuhan di tahun 2020 
yang mendekati nol atau 
negatif. Dengan turunnya 
basis di tahun 2020 dan 
ditambah dengan sedikit 

pemulihan, pemerintah optimis 
pertumbuhan Indonesia 
dapat segera naik. Tak hanya 
pemerintah, menurut Askolani, 
lembaga internasional seperti 
IMF, bahkan memprediksi 
pertumbuhan Indonesia lebih 
baik di tahun 2021, dengan 
angka mencapai 6%, sedikit 
lebih tinggi dari prediksi 
pemerintah Indonesia. 

Prediksi tersebut lanjut 
Askolani, telah disepakati oleh 
pemerintah dan DPR RI. Dengan 
berbagai macam pembahasan 
baik di Komis VII, Komis XI dan 
Banggar, DPR dan pemerintah 
sepakat bahwa dibutuhkan 
kehati–hatian dan upaya luar 
biasa dalam penanganan 
kesehatan dan pemulihan 
ekonomi di tahun 2021. 
Tidak hanya itu, di tahun 2021, 
selain fokus pada penanganan 
jangka pendek akibat COVID– 
19, pemerintah dan DPR juga 
sepakat akan melanjutkan 
agenda pembangunan jangka 
menengah yang sempat 
tertunda akibat adanya 
pandemi. Ia menjelaskan bahwa 
pemerintah akan kembali 
meneruskan pembangunan 
di berbagai bidang melalui 
berbagai reformasi yang akan di 
lakukan di 2021. 

Ketika berbicara terkait 
program prirotas 2020, Askolani 
mengungkapkan, di tahun 2019 
presiden mencanangkan visi 
untuk menjadi negara maju di 
tahun 2045. Ia menyebutkan 
bila pemerintah telah mulai 
menyusun berbagai program 
untuk mencapai visi tersebut 
sejak tahun 2019 dan akan 
diimplementasikan tahun 2020. 
“Pijakan dalam Menyusun 
rencana 5 tahun dari 2020– 
2024 sudah mengarah kesana, 
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seperti perbaikan kualitas SDM, 
pembangunan infrastruktur, 
peningkatan produktivitas 
dan adaptasi industri 4.0, 
merupakan beberapa skema 
yang disiapkan untuk jangka 
menengah. Tetapi kemudian, 
di bulan Maret kita terkena 
pandemi. Syok ini membuat 
pemerintah mengeluarkan 
kebijakan luar biasa dengan 
pembentukan Perppu. Ini 
membuat arah 2020 sedikit 
bergeser,” ujar pria kelahiran 
11 Juni 1966 tersebut 
menjelaskan. Banyak program 
terpaksa ditunda. Sementara 
itu, berbagai program baru 
disusun untuk menjawab 
tantangan jangka pendek yang 
muncul, yaitu penanganan 
pandemi. Program untuk 
penanganan kesehatan, 
perlindungan sosial, dan 
pemulihan ekonomi didesain 
sebagai salah satu upaya 
luar biasa yang ditempuh 
pemerintah dalam menangani 
pandemic COVID–19. Selain 
merefokusing program 
prioritas, pemerintah juga 
men-top up anggaran belanja 
negara dengan melebarkan 
defisit lebih dari 3% untuk bisa 
menyiapkan dana dalam rangka 
penanganan pandemi. Rencana 
penanganan COVID–19 pun 
disiapkan sampai tahun 2022. 
Menurut Askolani, rencana 
tersebut dapat memperlambat 
upaya pemerintah untuk 
mencapai visi menjadi negara 
maju. Namun demikian, ia 
mengatakan bahwa pemerintah 
harus dapat beradaptasi dan 
memanfaatkan keadaan yang 
terjadi untuk menemukan pola 
pembangunan baru dan lebih 
kreatif yang dapat menjawab 
tantangan jangka pendek dan 
menengah. 

Pada tahun 2021, Askolani 
mengungkapkan terdapat tujuh 
program prioritas pemerintah 
yang disiapkan untuk menjawab 
tantangan Indonesia saat ini 
dan ke depan. Salah satunya 
yaitu program kebijakan di 
bidang kesehatan. Pada tahun 
2020, saat awal Indonesia 
terkena pandemi, banyak 
tantangan yang dihadapi di 
sektor kesehatan, seperti 
sarana dan prasarana yang 
kurang memadai, laboratorium 
dan rumah sakit yang terbatas. 
Askolani menuturkan bahwa 
pemerintah telah menyiapkan 
anggaran untuk mengatasi 
berbagai tantangan pada 
sarana dan prasaran tersebut 
di tahun 2020. Oleh karena itu, 
pada tahun 2021, pemerintah 
akan melanjutkan program 
untuk penangan COVID–19 di 
bidang Kesehatan lainnya.

“Dengan anggaran di tahun 
2020 sebesar Rp 87,5 triliun, 
selain kita menangani 
pandemi, kita sebenarnya 
sudah mulai investasi, untuk 
rehabilitasi rumah sakit, 
investasi di laboratorium 
dan alat kesehatan. Usaha 
tersebut sudah menjadi 
pijakan kita untuk memperkuat 
sektor kesehatan di tahun 
depan”, ungkap Askolani. 
Ia menjelaskan bahwa 
belanja kesehatan untuk 
penanganan pandemi yang 
dilakukan di tahun 2020 ada 
yang merupakan belanja 
modal yang sifatnya jangka 
panjang. Sehingga di tahun 
2021, anggaran untuk belanja 
modal dianggap sudah cukup 
maksimal. Sementara itu, 
pengendalian COVID–19 
dengan penerapan protokol 
kesehatan, penanganan pasien, 
dan peningkatan tes diharapkan 

dapat menekan laju penyebaran 
dan kasus COVID–19. Dengan 
harapan di akhir tahun 2020 
penanganan pandemi semakin 
baik, fokus pemerintah dalam 
penanganan pandemi di bidang 
kesehatan selanjutnya di 
tahun 2021 ialah menemukan 
vaksin untuk memitigasi dan 
menangani risiko ke depan. 
Lebih lanjut, ia menyatakan 
bahwa anggaran kesehatan 
tahun 2021 mencapai 
Rp 169 triliun. Menurutnya, 
secara nominal anggaran 
tersebut memang lebih rendah 
dibandingkan tahun 2020. 
Namun, angka di tahun 2021, 
jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan tahun 2019 yang hanya 
mencapai Rp 113 triliun. Selain 
itu anggaran kesehatan tahun 
2021 memiliki alokasi mencapai 
6,2% dari APBN. Angka tersebut 
lebih tinggi dari anggaran 
kesehatan yang diamanatkan 
pada undang–undang yaitu 
sebesar 5%. 

Ini menunjukan keseriusan 
pemerintah dalam penanganan 
COVID–19 di bidang Kesehatan 
masih akan terus menjadi 
prioritas pemerintah di tahun 
depan. Terkait program prioritas 
lainnya, Askolani menerangkan 
bahwa pemerintah akan 
meningkatkan kualitas dan 
produktivitas SDM untuk 
menuju Indonesia maju 2045 
dan keluar dari middle income 
trap. Di bidang pendidikan, 
beragam reformasi dan inisiatif 
baru yang direncanakan di 
tahun 2020 akan dilanjutkan di 
tahun 2021. Selain reformasi 
yang dilakukan di Kemendikbud, 
keberlanjutan support 
pemerintah tetap dilakukan 
dengan mempertahankan 
dukungan untuk program–
program yang telah ada 
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(existing) dalam rangka 
mempertahankan kualitas 
pendidikan di Indonesia. 
Salah satunya yaitu program 
Indonesia pintar (PIP) yang 
diberikan kepada hampir 20 
juta siswa. Selain itu ada juga 
program KIP kuliah bidik misi. 
Saat ini telah terdapat lebih 
dari 1juta mahasiswa yang 
telah mendapat bantuan KIP 
kuliah bidik misi dan menurut 
Askolani jumlah penerima akan 
terus ditingkatkan hingga tahun 
2024. “Investasi ini tidak lagi 
hanya sampai tingkat SMA, 
tetapi ditingkatkan hingga level 
perguruan tinggi. Pemerintah 
akan menambah jumlah 
mahasiswa penerima manfaat 
sebanyak 300ribu hingga 
400ribu dalam dua tahun ini,” 
ujar Askolani. 

Pemerintah juga akan 
melanjutkan pemberian 
bantuan operasional sekolah 
(BOS) melalui transfer 
keuangan daerah dan dana 
desa (TKDD) atau melalui 
Kementerian Agama. Saat ini 
jumlah penerima BOS yang 
diberikan oleh pemerintah telah 
mencapai 50 juta siswa. BOS 
digunakan untuk mengurangi 
biaya yang harus dibayar siswa 
untuk sekolah, sehingga siswa 
dapat bersekolah dengan biaya 
yang terjangkau. 

Untuk meningkatkan kualitas 
SDM, pemerintah tidak hanya 
menyasar siswa tetapi juga 
tenaga pendidiknya dengan 
cara meningkatkan kualitas 
dan juga kesejahteraannya. 
Pemerintah akan memberikan 
tunjangan penghasilan 
guru yang jumlahnya dapat 
mencapai Rp 500ribu per guru. 
Selain itu pembangunan sarana 
dan prasarana pendidikan 

juga akan menjadi fokus 
pembangunan di sektor 
pendidikan di tahun depan.

Program lain terkait 
pengembangan pendidikan 
di Indonesia yaitu program 
pelatihan vokasi yang sudah 
dimulai pada tahun 2020 
melalui kartu pra kerja. Untuk 
2021, pemerintah menargetkan 
sekitar 2juta tenaga kerja 
atau calon tenaga kerja yang 
akan diasah keterampilannya 
untuk berkembang. Jumlah 
tersebut sangat signifikan jika 
dibandingkan dengan jumlah 
pelatihan sebelum tahun 2020, 
dimana pelatihan hanya dapat 
diberikan kepada 300ribu 
hingga 400ribu tenaga kerja. 
Selain itu, pemerintah juga 
memiliki program beasiswa 
LPDP untuk pendidikan master 
dan doktoral. Sehingga saat 
ini, bantuan yang diberikan 
pemerintah di bidang 
pendidikan, tidak hanya 
menyasar sampai pendidikan 
menengah, tetapi juga sudah 
sampai ke pendidikan tinggi. 
“Dengan kombinasi ini, jika 
kita perkuat dan perluas serta 
konsisten kita jalankan hingga 
jangka menengah panjang, kita 
bisa mewujudkan visi Indonesia 
maju ke depan,” ungkap 
Askolani optimis.  

Selain kesehatan dan 
pendidikan, beberapa 
program prioritas lain yang 
akan disasar pemerintah 
yaitu, pembangungan untuk 
infrastruktur information and 
communication technology (ICT) 
di daerah 3T yaitu tertinggal, 
terdepan dan terluar. Investasi 
tersebut akan dilanjutkan 
tiga sampai empat tahun ke 
depan. Diharapkan dengan 
pengembangan ICT, terjadi 

peningkatan produktivitas 
manusia di Indonesia yang pada 
akhirnya dapat mendorong daya 
saing Indonesia.

Selain membangun 
infrastruktur, pemerintah 
juga akan mengombinasikan 
program untuk membangun 
soft skill dan hard skill SDM 
Indonesia serta menjaga 
penduduk Indonesia tetap 
sehat. Program perlindungan 
sosial untuk masyarakat 
miskin dan rentan akan 
konsisten dilakukan. Tidak 
hanya melanjutkan beberapa 
program perlindungan 
sosial di tahun 2020 untuk 
pemulihan, pemerintah juga 
akan melakukan reformasi 
program perlindungan sosial 
agar pelaksanaannya semakin 
efektif dan tepat sasaran. Selain 
perlindungan sosial, pemerintah 
juga akan memfokuskan 
prioritasnya untuk ketahanan 
pangan Indonesia. “Belajar dari 
pandemi, kita harus memiliki 
ketahanan pangan. Oleh karena 
itu, kita akan membuka food 
estate di Kalimantan untuk 
produksi pangan di jangka 
panjang,” terang Askolani. 

Prioritas lainnya yang akan 
menjadi fokus pemerintah 
ialah sektor pariwisata. 
Askolani menuturkan bahwa 
salah satu sektor pendorong 
pertumbuhan Indonesia 
ke depan yaitu pariwisata. 
Pariwisata dianggap sebagai 
sektor yang dapat memberikan 
efek pengganda yang tinggi 
bagi ekonomi. Oleh karena 
itu, dukung untuk pariwisata 
akan terus dilanjutkan dan 
menjadi prioritas pembangunan 
pemerintah di tahun 2021.
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Dengan berbagai prioritas 
belanja yang disusun 
pemerintah baik untuk 
pemulihan ekonomi dan 
penguatan reformasi, Askolani 
berharap dana transfer ke 
daerah dari pemerintah pusat 
juga dapat digunakan oleh 
daerah untuk pemulihan 
dan penguatan reformasi di 
daerah. “Untuk TKDD, sejalan 
dengan reformasi yang menjadi 
kunci seperti penanganan 
di kesehatan dan pemulihan 
ekonomi, dibuat in line dengan 
transfer keuangan daerah dan 
dana desa (TKDD),” terang 
Askolani. Oleh karena itu 
menurutnya, sinergi antara 
kebijakan pemerintah pusat dan 
daerah harus kuat dan tidak 
bisa dipisahkan. 
“Di tahun 2021, langkah 
sinergitas dan harmonisasi 
pusat dan daerah menjadi kunci 
pemulihan dan penguatan 
reformasi Indonesia. Kita akan 
menyesuaikan area prioritas 
dengan TKDD agar mengarah 
dan konsisten,” lanjutnya lagi. 

Untuk membiayai program 
prioritas dan program 
lain dalam APBN 2021, 
Askolani mengatakan bahwa 
dibutuhkan anggaran belanja 
mencapai Rp 2750 triliun. 
Ia pun menyampaikan jika 
pemerintah akan melakukan 
berbagai strategi peningkatan 
dan perbaikan baik dari sisi 
penerimaan dan belanja 

agar agenda pemulihan dan 
pembangunan 2021 dapat 
berjalan sesuai dengan yang 
telah direncanakan.
Dari sisi penerimaan, pandemi 
COVID–19 yang menjangkiti 
Indonesia menyebabkan 
sumber penerimaan negara 
turun signifikan. Dengan 
adanya tekanan ini, pemerintah 
berharap angka penerimaan 
di tahun 2021 akan kembali 
pada angka penerimaan tahun 
2019. Strategi yang akan 
disiapkan pemerintah untuk 
mengoptimalisasi penerimaan 
negara pun telah disiapkan 
seperti reformasi perpajakan 
baik dari sisi administrasi, 
teknologi dan sumber daya 
manusia dari otoritas pajak. 
Tidak hanya reformasi 
perpajakan, pajak juga akan 
digunakan untuk menstimulus 
ekonomi melalui berbagai 
insentif yang diberikan. “Potensi 
tetap kita tingkatkan, namun di 
sisi lain secara konsisten kita 
akan memberikan insentif bagi 
industri atau sektor tertentu 
dalam rangka mendorong 
ekonomi,” ucap Askolani. 
Ia mengungkapkan bahwa 
pemberian berbagai insentif 
baik dari pajak, kepabeanan 
dan PNBP akan tetap dilakukan 
untuk menjaga momentum 
pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang akan kembali 
pulih. Kombinasi reformasi dan 
pemberian insentif dari tiga 
sumber penerimaan tersebut 

akan dilakukan untuk 2021 
hingga beberapa tahun ke 
depan.

Sementara itu, selain 
melakukan reformasi di 
penerimaan, pemerintah juga 
akan mengoptimalkan belanja 
yang lebih efisien dengan 
melakukan reformasi sistem 
penganggaran. Askolani 
menuturkan bahwa pemerintah 
telah melakukan hal tersebut 
di tahun 2020 pada saat 
penyusunan RAPBN 2021. “Ini 
sudah diimplementasikan pada 
penyusunan Nota Keuangan 
(NK). Kita merubah program, 
harapannya lebih simple dan 
eye catching. Nama program 
K/L terlalu normatif. Ini yang 
kita ubah mengenai desain ini,” 
ujar Askolani.  

Askolani mengutarakan bahwa 
saat ini telah ada beberapa 
program yang teridentifikasi 
dengan mudah dengan visi 
presiden dari adanya perubahan 
penamaan program tersebut. 
“Sudah ada 7 s.d.10 program 
prioritas di 2021. Sehingga 
ketika presiden ingin melihat 
koneksi program dengan 
visi yang telah ditetapkan, 
kita dapat mengidentifikasi 
dengan cepat program 
tersebut dijalankan oleh K/L 
mana, berapa anggaran yang 
dibutuhkan, dan output serta 
outcome-nya,” tambah Askolani. 
Selain itu, ia menyatakan bahwa 
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Kemenkeu saat ini sedang membangun 
sistem untuk dapat mengoptimalisasi 
data terkait potensi penerimaan baik dari 
pajak, bea cukai dan PNBP. Sistem tersebut 
akan digunakan untuk mengurangi loop 
hole yang selama ini menjadi tantangan 
penerimaan negara. Menurut Askolani, 
dengan adanya sistem yang terintegrasi dan 
sinergi antar otoritas pajak, bea cukai dan 
PNBP, Kemenkeu dapat mencegah duplikasi 
kegiatan yang dapat membantu efisiensi. 
Lebih lanjut Askolani mengungkapkan bahwa 

pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan 
memperbaiki kualitas sistem penganggaran ke 
depan. Sebelum menutup wawancara Askolani 
mengatakan bahwa di tahun 2021 mendatang akan 
menjadi tahun yang tetap menantang. Oleh karena 
itu, pemerintah harus tetap melihat kondisi dan 
kebijakan di tahun 2020 sebagai acuan. Di tahun 
2021 fleksibilitas masih diperlukan untuk menjawab 
tantang yang bergerak cepat. Oleh karena itu, 
penting untuk selalu waspada dan antisipatif agar 
kita semua dapat tetap adaptif dengan kondisi 
terkini.
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Wanita listrik, julukan yang 
diberikan kepada seorang 
wanita luar biasa dalam 
upayanya menerangi 
desa-desa dengan inovasi 
membangun pembangkit 
listrik menggunakan sumber 
air. Namanya Tri Mumpuni 
Wiyatno. Wanita kelahiran 
Semarang, 56 tahun lalu ini, 
tak kenal lelah mendatangi 
dan membangun energi 
terbarukan di desa-desa 
terpencil dan terluar di 
pelosok negeri ini. Bersama 
suaminya, Iskandar 
Budisaroso Kuntoadji, 
wanita lulusan IPB ini 
membangun Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH). Sumber listrik ini 
memanfaatkan potensi energi 
air di wilayah setempat untuk 
menggerakkan turbin. 

Pada malam itu Tri Mumpuni 
tampak begitu ceria dan 
bersemangat saat bertemu 
secara virtual dengan 
tim Warta Fiskal, padahal 
jadwalnya begitu padat, dari 
pagi hingga sore. Dengan 
senyum yang tak pernah lepas 
dari bibirnya, Puni, demikian 
wanita berjilbab ini biasa 
disapa, menceritakan kisah 
dan pengalamannya dalam 

membangun listrik mandiri 
untuk desa-desa terpencil dan 
saat dipercaya sebagai inisiator 
sekaligus mentor program 
Patriot Desa di Jawa Barat. 
Saat ditanya mengenai latar 
belakangnya mengembangkan 
listrik secara mandiri, 
wanita yang pernah meraih 
penghargaan Climate Hero 
for Nature dari World Wildlife 
Fund (WWF) ini mengatakan 
bahwa aktivitasnya didasari 
kenyataan bahwa desa-desa 
terpencil yang ia datangi 
ternyata tidak tersentuh oleh 
program-program Pemerintah, 
bahkan daerah-daerah tersebut 
juga tidak mungkin dilistriki 
oleh PLN karena dianggap 
tidak ekonomis. ‘’Selama ini, 
listrik hanya dipahami sebagai 
infrastruktur dan sebuah 

komoditi serta membutuhkan 
dana yang sangat besar.’’ 
ungkapnya.

Melihat adanya keterbatasan 
yang dimiliki oleh Pemerintah 
dan PLN, maka Puni melalui 
Institut Bisnis dan Ekonomi 
Kerakyatan (IBEKA) yang 
didirikannya mencoba 
mengisi gap keterbatasan itu. 
Puni mengakui dana untuk 
membangun pembangkit 
mikrohidro yang ia kerjakan 
tidak menggunakan dana 
pemerintah baik APBD 
maupun APBN. ‘’Dulu kami 
mengumpulkan dana dari 
orang-orang atau NGO di luar 
negeri yang memiliki perhatian 
terhadap ide pengembangan 
desa. Setelah beberapa tahun, 
Indonesia dianggap sudah tidak 

Indrawan Susanto
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eligible menerima bantuan dana dari luar, 
karena dianggap sudah mampu. Kemudian 
kami beralih menghimpun dana melalui 
perusahaan/BUMN dalam skema Corporate 
Social Responsibility (CSR).’’ tutur Puni. Lebih 
lanjut Puni menjelaskan, melalui PLTMH 
ini, tim IBEKA mengimplementasi teknologi 
tepat guna, yang nantinya dapat memberikan 
jaminan penghasilan berkesinambungan bagi 
masyarakat di desa terpencil dan pelosok.
Puni mengatakan bahwa mikrohidro 
bukan alat untuk mencari uang, tapi alat 
pemberdayaan masyarakat, membangun 
modal sosial bangsa. 

ujar wanita yang sudah menerangi lebih 
dari 60 desa terpencil di Indonesia. Ia pun 
menceritakan suka duka saat mencoba 
membangun pembangkit listrik mikrohidro. 
“Saya dan suami sering tidur di rumah warga 
di pedalaman. Bahkan kami pernah membuat 
gubuk yang terbuat dari plastik untuk tempat 
kami beristirahat. Dingin mencekam luar 
biasa, angin, panas, semua dijalani dengan 
gembira. Kami ikhlas. Itu jadi perjalanan 
yang indah untuk dikenang,’’ kenangnya. 
Tak hanya itu, pengalaman yang cukup 
berkesan dan menantang baginya juga ia 
rasakan ketika ia mendapatkan bantuan 
dana CSR untuk pengembangan desa 
dari salah satu bank BUMN. “Desa yang 
kami kunjungi sangat terpencil. Aksesnya 
sangat sulit karena desa tersebut berada 
di daerah pegunungan.  Oleh karena itu, 
untuk menjangkau daerah tersebut saya 
harus menggunakan helikopter,” tuturnya 
mengenang pengalaman yang ia lakukan 
bersama Menteri BUMN saat itu, Dahlan 
Iskan. 

Seiring berjalannya waktu, Puni mengaku 
mulai muncul orang-orang kaya di Indonesia 
yang menaruh perhatian dan ingin ikut 

berkontribusi terhadap 
apa yang sudah ia lakukan 
selama puluhan tahun 
dalam mengembangkan 
desa. Misalnya, ia pernah 
mendapat bantuan layanan 
infrastruktur dalam rangka 
mendukung kegiatan-kegiatan 
yang ia dan tim lakukan dari 
seorang pemilik perusahaan 
yang cukup ternama di 
Indonesia. Menurutnya, hal 
tersebut menarik bagi para 
kontributor karena pendekatan 
pembangunan desa yang ia dan 
tim lakukan berbeda dengan 
jika ia menggunakan dana 
APBN maupun APBD. “Dengan 
menggunakan dana non 
pemerintah, biaya dapat lebih 
cepat tersedia, masuk ke dalam 
rekening bersama (IBEKA) 
yang kami miliki, kemudian 
masyarakat dapat terlibat 
dalam proyek pembangunan 
secara maksimal serta tidak 
perlu melalui proses birokrasi 
yang cukup rumit.” katanya. 

Berdasarkan pengalaman dan 
pantauan Puni, proyek atau 
infrastruktur yang dibangun 
di sebuah desa dengan dana 
APBD atau APBN sifatnya top-
down dan charity sehingga 
membuat ketergantungan 
masyarakat terhadap 
pemerintah menjadi tinggi. 
“Saya seringkali menemui 
infrastruktur baik itu instalasi 
listrik maupun air bersih yang 
dibiayai oleh pemerintah 
ternyata mangkrak dan yang 
seperti kita ketahui hal tersebut 
pernah membuat marah Pak 
Presiden.” cerita Puni. Kondisi 
mangkrak yang terjadi itu 
tidak membuat masyarakat 
tergerak untuk mencari 
solusi, namun mereka hanya 
menunggu pihak pemerintah 
untuk memperbaikinya. 

“Listrik bukan tujuan utama 
kami, melainkan membangun 
potensi desa supaya mereka 
berdaya secara ekonomi,” 
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Berangkat dari permasalahan 
itu, Puni dan IBEKA melakukan 
pendekatan pembinaan 
(empower) terlebih dahulu 
kepada masyarakat sebelum 
kemudian membangun sebuah 
proyek. Puni selalu melibatkan 
mereka secara penuh ke dalam 
proyek, termasuk menampung 
ide-ide dan imajinasi mereka, 
dalam hal ini pembangunan 
listrik yang ia kerjakan. Selain 
melistriki banyak tempat, Puni 
dan tim terus mengembangkan 
end-use productivity, yaitu 
bagaimana masyarakat desa 
setelah memiliki listrik, dapat 
menggunakan listrik itu untuk 
kegiatan produktif sesuai 
potensi desa.

Dari lubuk hatinya yang 
terdalam, Puni berharap 
birokrasi di Indonesia dengan 
resources yang memadai, 
birokratnya berani membuat 
terobosan serta dapat membuat 
sistem yang tepat dan benar 
sehingga pembangunan itu 
betul-betul bisa dinikmati 
oleh rakyat. “Karena bagi 
saya, pembangunan adalah 
cara pemerintah untuk 
memakmurkan rakyatnya.’’ ujar 
wanita yang menamai program 
melistriki desa tersebut dengan 
nama Patriot Negeri.
Lebih lanjut menurut Puni, 
dalam membangun desa, 
masyarakat perlu dipastikan 
siap terlebih dahulu, sehingga 
proyek yang sudah dibangun, 
selain bermanfaat, juga dapat 
bertahan lama. “Tidak sekedar 
dibangun, kemudian dalam 
beberapa bulan mengalami 
kerusakan, dan ternyata 
masyarakatnya tidak memiliki 
bekal pengetahuan dalam 
menangani permasalahan yang 
terjadi,” ucapnya. 
Bagi Puni, membangun proyek 

di desa-desa terpencil berarti 
juga membangun sumber daya 
manusia (SDM) Indonesia. Oleh 
karena itu, ia selalu memastikan 
bahwa proyek yang ia kerjakan 
harus melibatkan masyarakat 
lokal. Puni menjelaskan 
bahwa keterlibatan jumlah 
masyarakat lokal minimal 30% 
dalam setiap proyek yang ia 
kerjakan. Bahkan bisa 70% jika 
ternyata masyarakat setempat 
sudah siap dan sigap dalam 
keterlibatan pembangunan 
proyek. “Kalau masyarakat 
setempat sudah siap, seperti 
contoh waktu di daerah 
Sumatera Barat, kita cukup 
mengirim 2-3 orang engineer 
saja dan kita hanya men-
drive mereka untuk menjadi 
fasilitator.” jelas dia. Baginya, 
pendekatan untuk membangun 
listrik adalah membangun 
modal sosial rakyat. Rakyat 
rela bekerja tanpa dibayar 
karena memang mereka sadar 
kemanfaatan yang akan mereka 
peroleh. Dengan cara ini, maka 
fasilitas yang dibangun akan 
berkelanjutan. “Indonesia bisa 
hebat dan kuat kalau desa itu 
betul-betul dibangun dengan 
cara yang benar.” ujarnya 
dengan penuh semangat. 
Belakangan, wanita yang pernah 
mendapat Ashden Awards di 
tahun 2012 (penghargaan dari 
lembaga swadaya masyarakat 
Inggris yang terlibat dalam 
energi ramah lingkungan) juga 
menjadi inisiator sekaligus 
mentor dalam program Patriot 
Desa, sebuah program yang 
lahir dari keresahan Puni bahwa 
sebenarnya desa memiliki 
banyak sekali sumber daya. 
Meski demikian, menurut 
Puni, masih banyak desa yang 
tidak memiliki sumber daya 
manusia yang mampu melihat 
bahwa kekayaan sumber 

dayanya dapat dikelola untuk 
memakmurkan rakyatnya. 
Berangkat dari keresahan 
itu, ia bersedia bergabung 
dengan program dari Provinsi 
Jawa Barat yang disusung 
langsung oleh Gubernurnya 
sebagai salah satu program 
pemberdayaan masyarakat di 
provinsi tersebut. “Kang Emil 
(Gubernur Jawa Barat) meminta 
langsung kepada saya untuk 
membantu mengembangkan 
desa-desa khususnya di Jawa 
Barat, lalu saya sampaikan 
ide saya kepada beliau bahwa 
nama programnya adalah 
Patriot Desa.” ujar Puni. 
Program tersebut didanai oleh 
Pemerintah Jawa Barat untuk 
membina para pemuda dengan 
pendidikan minimal D3 yang 
mempunyai jiwa revolusioner, 
penggerak dan menciptakan 
perubahan di desa. Program 
yang sangat sejalan dengan visi 
Puni dalam membangun desa. 

Puni menjelaskan bahwa untuk 
menjadi seorang Patriot Desa 
para pemuda harus terlebih 
dahulu lulus dalam proses 
seleksi. Setelah lulus seleksi, 
mereka akan dibekali untuk 
memiliki empat kompetensi, 
yaitu kompetensi kejuangan, 
keteknisan, membangun desa 
bersama masyarakat dan 
kompetensi keikhlasan. ‘’Kami 
melakukan proses rekrutmen 
yang ketat untuk menjadi 
seorang Patriot Desa.’’ ujarnya. 
Para pemuda yang ingin 
menjadi Patriot Desa harus 
melewati berbagai tahapan 
seleksi mulai dari seleksi 
administrasi yang sangat 
ketat, diantaranya tidak boleh 
menikah selama penugasan 
menjadi Patriot Desa dan 
membuat pernyataan bersedia 
tinggal di desa minimal satu 
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tahun. Kemudian seleksi 
berikutnya adalah menulis 
essay, setelah itu mereka harus 
melewati uji neuro science dan 
juga tes grafologi untuk melihat 
seberapa matang kemampuan 
otak dan juga karakter pribadi 
mereka. Rangkaian seleksi 
ditutup dengan wawancara. 
‘’Total pendaftar seleksi Patriot 
Desa pada saat itu mencapai 
lebih dari 3.000 orang. 
Nantinya para patriot desa ini 
nanti akan digaji secara layak 
yang nilainya lebih dari UMR.‘’ 
ungkap Puni. Puni yakin bahwa 
program patriot desa mampu 
menciptakan demokratisasi 
ekonomi. ‘’Penghasilan desa 
dan kota akan bisa lebih 
merata.’’ tegasnya.

Puni menceritakan bahwa 
dalam aktivitasnya membangun 
desa, banyak halangan dan 
tantangan dalam mengerjakan 
proyek yang sedang ia dan 
tim kerjakan. ‘’Kami pernah 
dimintai uang oleh sejumlah 
oknum aparat berseragam 
saat sedang meninjau lokasi 
proyek di sebuah desa di Aceh.’’ 
kenang Puni. Menurutnya, di 
daerah-daerah terpencil banyak 
oknum aparat ‘’bermain’’ untuk 
memanfaatkan situasi untuk 
memalaki para pelaksana 
proyek didaerah tersebut. 
Ditengah kesibukannya 
membangun desa dan 
masyarakatnya, wanita yang 
memiliki dua anak ini juga 
mengelola sebuah sekolah 
informal untuk anak-anak TK 
dan SD, yang ia beri nama 
‘’Selingan’’ singkatan dari 
Sekolah Energi dan Lingkungan. 
Sekolah yang ia dirikan untuk 
memberikan pengetahuan 
kepada anak-anak melalui 
penelitian dan percobaan-
percobaan sains sederhana 

yang seru dan menyenangkan. 
Ketika ditanya bagaimana 
perasaannya sudah hampir 
30 tahun menggeluti kegiatan 
membangun desa-desa 
pelosok dengan segala macam 
permasalahannya, ia menjawab, 
‘’Saya sangat senang dan 
bahagia dan ternyata 
kebahagiaan itu muncul ketika 
kita berbagi.’’

Semangatnya dalam melakukan 
aktvitas sosial dan berbagi ilmu 
kepada masyarakat selama 
ini nampaknya menurun dari 
kedua orang tuanya. Saat puni 
masih berusia belia, saat ia 
masih duduk dibangku SD, 
Puni sudah rajin ikut ibunya 
keliling ke kampung-kampung 
mengobati orang-orang yang 
sedang sakit. Bahkan rumahnya 
dulu sering dijadikan posyandu, 
dan banyak sekali orang datang 

ke rumahnya dari pagi hingga 
siang hari. ‘’Ibu saya mengajar 
kejar Paket A dan B. Jadi, 
saya biasa ikut menimbang 
anak-anak balita.’’ cerita Puni. 
Ayahnya mengajari dia untuk 
berbagi, sementara ibunya 
mengajari memberi. Berbagi, 
kata Puni, artinya membagi 
berapa pun yang dipunyai untuk 
orang lain yang membutuhkan, 
pada saat yang tepat. Tak 
mengherankan rumah 
keluarganya dulu selalu ramai 
oleh saudara atau orang-orang 
dari desa yang tinggal bersama 
mereka dan disekolahkan 
orangtua Puni dan mereka 
yang tinggal bersama dianggap 
sebagai saudara. ‘’Hidup itu 
harus membawa legacy, suatu 
saat kelak anda meninggalkan 
dunia ini, ada sesuatu yang bisa 
dibanggakan.’’ pungkasnya.
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Hadiri Seminar Kesehatan UNNES, Kepala BKF 

Jelaskan Cara Pemerintah Tangani COVID-19

Jakarta (22/07): Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal Febrio 
Kacaribu berkesempatan 
menjadi keynote speaker dalam 
acara International Seminar on 
Physical Health and Education 
(ISPHE) ke-5 yang digelar oleh 
Universitas Negeri Semarang 
(UNNES) secara virtual pada 
Rabu, (22/07) melalui video 
conference. Dalam seminar 
yang dihadiri oleh para dosen, 
peneliti, praktisi di bidang 
kesehatan dan mahasiswa 
UNNES, Febrio menjelaskan 
bagaimana kondisi krisis 
kesehatan di Indonesia dan 
global serta strategi pemerintah 
khususnya dari sisi kebijakan 

fiskal dalam menangani 
pandemi COVID-19 dan 
memulihkan ekonomi.
“Seluruh dunia sedang 
berusaha merumuskan 
kebijakan terbaik untuk 
menangani pandemi Covid-19, 
namun belum ditemukannya 
vaksin menyebabkan 
kondisi ini masih dipenuhi 
ketidakpastian,” ujar Febrio
Febrio menegaskan bahwa 
pemerintah sangat serius 
untuk meningkatkan kualitas 
sistem kesehatan Indonesia. 
Dukungan yang dilakukan 
pemerintah dalam mereformasi 
sistem kesehatan antara lain: 
mempercepat penyembuhan 

pasien COVID-19 dengan 
memperkuat fasilitas 
kesehatan, alat kesehatan 
dan tenaga kesehatan; 
menyiapkan program generasi 
unggul dengan memperkuat 
program promotif dan preventif 
serta mengurangi stunting; 
memperkuat sinergi antara 
pemerintah pusat dan daerah; 
health security preparedness 
dengan mengintegrasikan 
sistem kesehatan; dan 
mereformasi jaminan 
kesehatan nasional untuk 
mewujudkan Universal Health 
Coverage.

FISKALISTA
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Jakarta (05/08) – Delegasi Republik Indonesia 
yang dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal Febrio Kacaribu dan Kepala Departemen 
Internasional Bank Indonesia Aida Budiman 
menghadiri pertemuan ASEAN+3 Finance and 
Central Bank Deputies Meeting (AFCDM+3) 
2020 yang diselenggarakan secara virtual pada 
Rabu, (05/08). 

Pada sesi informal para Deputi Keuangan 
dan Bank Sentral negara-negara anggota 
ASEAN+3 melakukan diskusi tematik terkait 
“Policy Strategy, Implementation and Space 
to Combat the COVID-19 pandemic”. Seluruh 
anggota ASEAN+3 sepakat bahwa situasi 

pandemi COVID-19 saat ini sangat berimplikasi 
pada ketidakpastian keadaan perekonomian, 
dan memaksa setiap negara mengeluarkan 
extraordinary efforts untuk penyelamatan 
perkenomian dan stabilitas sistem keuangan.

Hasil dari pertemuan AFCDM+3 ini akan 
dilaporkan kepada ASEAN+3 Finance Ministers 
and Central Bank Governors Meeting (AFMGM+3) 
yang akan diselenggarakan secara virtual pada 
tanggal 18 September 2020.

Pertajam Perumusan Kebijakan Fiskal di Tengah Pandemi, 

BKF Jadi Delegasi Indonesia di AFCDM+3
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Pemerintah Berikan Kemudahan Pajak 

bagi Sektor Pertanian

Jakarta (19/08): Sebagai penyumbang Produk 
Domestik Bruto ketiga terbesar di Indonesia, 
menjadikan sektor pertanian merupakan sektor 
strategis yang menjadi penggerak ekonomi 
Indonesia. Sebagai bentuk keberpihakan 
pemerintah pada sektor pertanian, diterbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/
PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan 
Barang Hasil Pertanian Tertentu yang baru saja 
diperundangkan dan diberlakukan sejak tanggal 
27 Juli 2020.

“Harapannya, dengan terbitnya PMK 89 ini 
bisa betul-betul membantu para petani dan 

juga pelaku usaha di sektor pertanian untuk 
lebih mudah melaksanakan kewajiban 
perpajakannya,” ujar Plt. Kepala Pusat 
Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) 
Badan Kebijakan Fiskal Pande Putu Oka saat 
membuka acara Sosialisasi PMK Nomor 89/
PMK.010/2020 melalui video conference pada 
Rabu, (19/08).

Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
PMK 89/PMK.010/2020 ini diharapkan dapat 
membuat sektor pertanian menjadi lebih efektif 
dan disisi lain juga mempermudah dalam sisi 
implementasinya. 
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Kerja Sama Multilateral 

Indonesia Di Sektor Keuangan
Anggi Pratiwi

Dalam rangka menindaklanjuti 
upaya reformasi sistem 
keuangan menuju stabilitas 
sistem keuangan, peningkatan 
peran Indonesia dalam 
kerja sama internasional 
secara bilateral, regional, dan 
multilateral akan menjadi 
faktor strategis guna 
mengembangkan kebijakan 
kerja sama keuangan 
internasional yang bermanfaat 
tidak hanya secara khusus 
bagi Indonesia, namun juga 
sebagai salah satu bentuk 
kontribusi Indonesia terhadap 
perekonomian global. Salah 

satu inisiatif penting Indonesia 
untuk melaksanakan tanggung 
jawab dalam melaksanakan 
politik luar negeri adalah 
melalui peningkatan kerja 
sama dengan berbagai mitra 
multilateral dan regional di 
berbagai sektor.
Buku yang ditulis oleh tim 
penulis dari Pusat Kebijakan 
Pembiayaan Perubahan 
Iklim dan Mutilateral, Badan 
Kebijakan Fiskal Kementerian 
Keuangan ini menyajikan 
berbagai rekomendasi yang 
disampaikan dalam berbagai 
artikel tentang kerja sama 

internasional Indonesia di 
sektor keuangan. Hal yang 
perlu diketahui sebagai dasar 
bagi implementasi kebijakan 
adalah permasalahan terkait 
governance dan para pemangku 
kepentingan (stakeholders) 
dalam isu-isu perubahan 
iklim serta dampak bagi 
Indonesia. Fokus lain dalam 
buku ini ialah adanya upaya 
kerja sama multilateral yang 
saat ini sedang dilakukan oleh 
Indonesia serta berbagai upaya 
kedepan guna meningkatkan 
intensitas dan kualitas dari 
kerja sama tersebut, serta 
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pemaparan kerja sama Indonesia di berbagai 
forum keuangan internasional dimana 
Indonesia terlibat aktif di dalamnya. Selain 
itu buku ini mencoba mengeksplorasi the 
way forward dalam kerja sama keuangan 
internasional yang secara khusus membahas 
langkah ke depan yang akan merujuk kepada 
dimensi baru dalam kerja sama multilateral 
dan regional menuju perwujudan dari 
Multilateralisme Baru (New Multilateralism). 

Selain itu, dalam buku ini dibahas pula kerja 
sama keuangan internasional yang mencakup 
sejarah pusat kebijakan pembiayaan perubahan 
iklim dan multilateral, serta investasi pada 
Lembaga keuangan internasional dan 
keuntungannya bagi Indonesia. Berbagai 
isu terkini dalam kerja sama keuangan 
internasional juga turut diulas, seperti 
penguatan kerja sama Indonesia dengan Bank 
Dunia di tengah semangat multilateralisme 
baru, kerja sama Indonesia dengan Asian 
Development Bank dan Islamic Development 
Bank, potensi kerja sama ekonomi melalui 
keikutsertaan Indonesia pada organisasi 

Kerja Sama Islam, pengembangan ekonomi dan 
penciptaan lapangan kerja oleh OECD dan review 
penciptaan lapangan kerja di Indonesia, analisis 
atas manfaat keanggotaan Indonesia pada 
Development Centre (DC) OECD Tahun 2017-2018, 
review pertumbuhan hijau OECD, pencapaian 
Universal Health Coverage melalui Forum Menteri 
Keuangan G20, perkembangan penggunaan serta 
pengaruh mata uang Kripto (digital) dalam sistem 
keuangan Indonesia, perkembangan internasional 
terkait perpajakan atas ekonomi digital, serta 
keterbukaan informasi dan lanskap perpajakan 
internasional.

Dua hal yang akan secara khusus menjadi fokus 
pembahasan dalam edisi ini yaitu yang terkait 
dengan teknologi dan keberlanjutan. Diharapkan 
hal tersebut dapat menjadi salah satu trigger 
bagi pembaca untuk memunculkan ide-ide 
inovasi peningkatan kerja sama multilateral 
Indonesia serta dapat menjadi referensi utama 
dan pengantar menuju analisis isu-isu terkait 
kerja sama keuangan internasional yang lebih 
mendalam. 
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Kekuatan Kata-Kata
Chintya Pramasanti dan Indrawan Susanto

Alkisah, di suatu masa, 
terdapat sebuah negeri di mana 
penduduknya dilanda sebuah 
pandemi akibat sebuah virus 
yang mematikan. Bahkan 
penyakit tersebut sudah 
menyebar hingga ke istana. 
Setelah dilakukan tes, ternyata 
keluarga rajapun sebagian 
tertular penyakit tersebut. Sang 
Raja yang sangat khawatir dan 
was-was, kemudian memanggil 
2 orang Staf Ahli di istana untuk 
memberikan semacam saran 
dan prediksi tentang bagaimana 
nasib anggota keluarganya 
yang menjadi pewaris tahta 
kerajaan juga kelangsungan 
hidup dirinya.

Staf Ahli pertama, maju ke 
hadapan Raja, kemudian 
ditanya, “Wahai Staf Ahli, coba 
kau sampaikan sebuah prediksi 
berdasarkan hasil tes, cek 
laboratorium dan juga intuisimu, 
bagaimana nasibku dan 
keluargaku?”

“Eeh, hmm, begini Raja, 
sebelumnya kami mohon 
ampun, sepertinya permaisuri 
dan seluruh putra mahkota 
sebentar lagi akan meninggal 
karena wabah ini. Kemudian 
disusul oleh Baginda.”, tutur 
Staf Ahli.

Dengan wajah lesu dan emosi, 
Raja segera memanggil para 
pengawal, ”Pengawal! Bawa Staf 
Ahli ini !!!”. Tanpa penjelasan 
apa-apa, sang Staf Ahlipun 
dijebloskan ke penjara istana 
ditemani sekawanan binatang 
buas.Tak lama berselang, 
Sang Raja memanggil Staf Ahli 
yang kedua. Dengan ekspresi 
kegelisahan yang sama dan 
bertanya hal yang sama 
kepadanya. Suasana dalam 
ruangan istana hening dan 
mencekam. Detik-detik berlalu, 
semua orang di dalam istana 
menunggu sang Staf Ahli kedua 
menjawab pertanyaan Raja.
Staf Ahli yang kedua ini, 

dengan penuh percaya diri, 
sambil tersenyum memandangi 
wajah Raja dengan seksama, 
dengan sikap yang begitu 
tenang dan berwibawa, ia 
berkata, ”Baginda Raja Yang 
Terhormat, setiap orang pasti 
akan mengalami kematian. Kita 
takkan pernah bisa mengetahui 
kapan itu terjadi pada diri kita. 
Yang terpenting adalah bukan 
kapan kita meninggal, namun 
saat meninggal, apa yang sudah 
kita perjuangkan selama hidup. 
Dan, mohon izin, berdasarkan 
dari hasil prediksi kami untuk 
Baginda, kami rasa Anda 
akan berumur lebih panjang 
untuk memimpin kerajaan 
dibandingkan anggota keluarga 
kerajaan lainnya..”.

Mendengar apa yang 
disampaikan Staf Ahli kedua, 
sang Rajapun tertegun. Dia 
sadar, bahwa kenyataannya 
pernyataan Staf Ahli kedua 
memiliki makna yang 
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sama dengan Staf Ahli pertama. Namun kalimat yang disampaikan Staf Ahli kedua, sungguh 
tidak membuatnya emosi lagi. Rajapun akhirnya berpikir keras bagaimana bisa mengerahkan 
segala kekuatan melawan virus ini disisa waktunya. Sang Raja kemudian mendatangkan para 
ahli dari berbagai belahan dunia. Berkolaborasi, hingga tercipta formula penangkal virus yang 
menyelamatkan negerinya.

Dahsyat! 
Sedemikian berpengaruhnya pemilihan sebuah kalimat, yang jika tepat, mampu menembus hati 
seseorang, lalu kemudian dapat memantik kesadaran untuk bergerak dan berbuat. Staf Ahli kedua 
yang begitu bijak bestari dalam menyampaikan pandangannya. Tidak hanya mampu menyusun 
kalimat-kalimat dengan diksi yang kuat, tapi juga dibarengi dengan sikap tenang dan tidak ikut 
panik, serta “aura” yang karismatik yang terpancar dari kejernihan hati. Apa yang Staf Ahli kedua 
lakukan, mampu membuat Sang Raja tidak hanya merasa tenang namun juga tergerak untuk 
berbuat sesuatu dan pada akhirnya mengubah nasib jutaan rakyatnya. Dengan bicara, kita dapat 
menyulut amarah seseorang. Namun dengan bicara, kita juga dapat menggerakan hatinya. Tentu, 
kita semua ingin seperti Staf Ahli nan bijak bestari tersebut bukan? Seibarat lilin yang menjadi 
penerang di tengah gulita. 
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Empat Aktivitas Seru yang Dapat 

Dilakukan Selama Pandemi
Angga E. Wirastomo

Serba-Serbi

Pandemi COVID–19 yang 
terjadi di Indonesia sejak 
Maret 2020 telah membuat 
pergerakan aktivitas kita 
menjadi terbatas. Kegiatan 
sosial yang biasa kita lakukan 
di saat normal, saat ini tidak 
lagi bisa dilakukan. Alhasil, kita 
lebih banyak menghabiskan 
waktu di rumah agar 
penyebaran COVID–19 dapat 
dikurangi.

Meski pergerakan kita terbatas, 
bukan berarti kita tidak bisa 
melakukan apapun di rumah. 
Rasa jenuh yang menghinggapi 
karena keterbatasan aktivitas, 
membuat kita lebih kreatif 
dalam menemukan aktivitas 
baru untuk dilakukan di rumah. 
Lalu, apa saja aktivitas ringan 
yang bisa dilakukan tidak 
hanya untuk menghilangkan 

kejenuhan selama pandemi? 
Berikut beberapa rekomendasi 
yang bisa dilakukan siapapun 
ketika berada di rumah saja.  

1. Berkebun
Berkebun menjadi salah satu 
alternatif hobi yang dapat 
dilakukan di masa pandemi 
ini. Berkembangnya teknologi 
bercocok tanam membuat 
aktivitas urban farming di 
perkotaan meningkat. Aktivitas 
berkebun yang tadinya hanya 
memungkinkan di area yang 
luas, saat ini dapat dilakukan 
di area yang cukup terbatas, 
seperti halaman rumah 
melalui teknik hidroponik dan 
aeroponik. Untuk caranya, 
Anda tidak perlu khawatir, 
karena dengan perkembangan 
platform media sosial saat 
ini, banyak akun–akun yang 

dapat memberikan tips dan trik 
untuk melakukan urban farming 
di perkotaan di Indonesia. 
Beberapa akun yang wajib 
kamu follow untuk aktivitas 
berkebunmu, antara lain 
@IDBerkebun dan
@kebunkumara.

Untuk jenis tanaman, Andabisa 
mencoba untuk menanam 
beberapa tanaman yang sedang 
populer saat ini. Salah satunya 
yaitu Monstera Adansonii 
Variegata atau Janda Bolong. 
Tanaman ini dikenal karena 
keindahan daunnya. Janda 
bolong saat ini begitu hits 
sehingga harga tanaman ini 
meningkat tajam di kalangan 
penggemar. Saking populernya 
Janda Bolong, konon, ada 
pegiat tanamana hias yang rela 
menukarkan mobilnya hanya 
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untuk mendapatkan tanaman 
ini. Selain Janda Bolong, 
tanaman lain yang sedang 
digandrungi adalah Aglaonema 
atau Sri Rejeki. Tanaman yang 
juga dikenal sebagai Chinese 
Evergren (karena pertama kali 
dibudidayakan di Tiongkok) ini 
memiliki daun dengan corak 
warna cerah. Selain orang 
Asia, tanaman Sri Rejeki ini 
juga digemari oleh orang-orang 
Eropa.

Mangave, yang merupakan 
persilangan dari Manfreda 
dan Agave juga menjadi 
incaran para penyuka tanaman 
hias. Tanaman dengan daun 
tebal dan rucing ini cocok 
sekali dibudidayakan di 
Indonesia, karena untuk dapat 
berkembang dengan baik, 
Mangave memerlukan sinar 
matahari yang banyak.

2. Memelihara Hewan
Tren memelihara hewan 
tidak pernah pupus oleh 
jaman. Beberapa jenis hewan 
dipelihara karena fungsinya, 
seperti anjing untuk menjaga 
rumah, sementara itu, beberapa 
hewan lainnya dipelihara karena 
bentuknya yang cantik. Satu 
diantara hewan yang dipelihara 
karena bentuknya yang cantik 
adalah Betta Splenders, atau 
yang dikenal sebagai Ikan 
Cupang. Hewan yang berasal 
dari perairan di dareah sungai 
Chao Praya di Thailand ini 
kian banyak dipelihara di saat 
pandemi.
 
Bagi Anda yang suka dengan 
dengan hewan bersirip ini, 
memelihara Ikan Cupang 
bisa menjadi aktivitas yang 
menyenangkan untuk dilakukan. 
Selain karena bentuknya yang 
cantik, Ikan Cupang menjadi 

idola karena pemeliharaannya 
yang cukup mudah dan 
cenderung tidak membutuhkan 
ruang yang luas. 

Ada bebagai jenis Ikan Cupang 
yang dapat diperoleh di 
pasaran. Mulai dari Halfmoon 
yang memiliki ekor dan sirip 
“raksasa”, Veil Tail serta Cupang 
Slayer yang memiliki ekor yang 
indah. Selain itu, ada juga 
Double Tail, yaitu jenis Ikan 
Cupang yang cukup langka 
karena proses pembiakannya 
yang lebih sulit. 

Jika Anda memiliki kantong 
yang cukup tebal dan bersedia 
merogoh kocek lebih dalam, 
Anda bisa memilih Cupang 
Sawah sebagai Ikan Cupang 
peliharaan Anda. Meski tampak 
sederhana, ikan jenis cupang 
jenis ini memiliki pasar sendiri 
serta harga yang cukup mahal 
karena populasinya yang lebih 
terbatas. Layaknya budidaya 
tanaman hias, meningkatnya 
tren memelihara Ikan Cupang 
dapat mendatangkan rejeki 
tersendiri bagi pemiliknya. 
Tak hanya dipelihara, Ikan 
Cupang ini juga dapat menjadi 
potensi ladang usaha bagi 
mereka yang bisa melihat 
peluang tersebut. Tak sedikit 
owner, juga menjual kembali 
Ikan Cupang yang mereka beli 
dan budidayakan kepada para 
penggemar maupun newcomer 
pecinta Ikan Cupang. Hasilnya, 
hobi ini bisa mendatangkan 
pendapatan yang tak sedikit. 
Jadi, bagi Anda yang ingin 
menambah pundi–pundi dan 
tetap selamat selama pandemi, 
memelihara Ikan Cupang bisa 
menjadi alternatif kegiatan yang 
menyenangkan dan bisa sangat 
menguntungkan.

3. Memasak
Hobi memasak mungkin bukan 
hal baru lagi bagi kebanyakan 
orang. Namun di tengah situasi 
pandemi yang membatasi 
aktivitas orang-orang keluar 
rumah, termasuk makan di luar, 
menjadikan aktivitas memasak 
ini sebagai pilihan sebagaian 
orang di masa pandemi.
Meningkatnya minat untuk 
memasak di rumah tak lepas 
dari restoran-restoran yang 
biasanya menjual makanan jadi, 
beralih ke menjual makanan 
siap masak. Berbagai pilihan 
menu mulai dari mie ayam 
hinggak bistik pun kini dapat 
diolah sendiri di rumah, bak 
koki professional. Selain itu, 
kehadiran market place yang 
menyediakan berbagai jenis 
bahan makanan juga menjadi 
faktor pendukung. Sayuran 
segar, bumbu dapur, hingga 
makanan beku bisa dibeli 
dengan mudah di market place, 
dan dalam hitungan jam telah 
tiba di rumah dan siap untuk 
diolah. 

Para koki amatir kini juga 
tak perlu lagi bingung untuk 
mencari resep masakan. 
Beragam jenis resep masakan 
kini juga bisa dengan mudah 
diperoleh, baik dari tayangan 
televisi maupun akun-akun 
media sosial. Koki ternama 
seperti Gordon Ramsey, 
hingga penghobi seperti 
Glenn Marsalim senantiasa 
membagikan resep serta tips 
dan trik dalam memasak. 
Terkadang, kita bisa 
menemukan resep-resep unik 
dari media sosial, seperti 
Nasi Ayam KFC Viral, dimana 
ayam goreng khas Amerika 
ditanak bersama nasi putih 
dan menghasilkan makanan 
yang menggugah selera. 
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Sebuah website masakan, 
The Kitchen, melansir resep 
masakan favorit selama 
pandemi, yang diperoleh dari 
pinterest. Hasilnya, makanan 
seperti Navajo Bread dan Pie 
Daging adalah makanan yang 
paling dicari di AS. Sementara 
itu, di Indonesia, abon dan 
donat kentang menjadi resep 
makanan yang paling dicari. 

Budaya hidup sehat juga 
menjadi alasan lain untuk 
menyiapkan masakan sendiri. 
Dengan memasak sendiri, kita 
jadi lebih mengetahui mengenai 
bahan-bahan yang terkandung 
di dalam makanan yang kita 
makan. 

4. Melukis
Di masa pandemi yang 
memaksa kita untuk membatasi 
interaksi dengan orang lain, 
aktivitas melukis dapat menjadi 
alternatif kegiatan yang akan 
menyenangkan untuk Anda 
lakukan. Mengapa demikian? 
Dengan melukis, kita dapat 
mengekspresikan perasaan 
yang saat ini sedang Anda 
alami ke dalam lukisan. 
Selain itu, melukis juga dapat 
meningkatkan kreativitas 
seseorang karena dengan 
melukis kita cenderung 
berimajinasi tentang gambar 
yang akan kita tuangkan dalam 
lukisan. Dengan manfaatnya 
yang cukup banyak, tak ada 
salahnya jika Anda mencoba 
untuk memulai kegiatan ini saat 
di rumah saja.

Nah, untuk Anda yang baru 
saja ingin mulai melukis, 
ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar hasil dari 
lukisan yang Anda inginkan, 
sesuai yang diharapkan. Hal 
pertama yang harus Anda 
ketahui yaitu media atau 
bidang untuk melukis. Biasanya 
ada berbagai media yang 
digunakan dalam melukis, mulai 
dari kertas, kanvas, hingga 
kaca. Bagi pemula, sebaiknya 
menggunakan kertas dan 
kanvas. Penggunaan media ini 
memiliki korelasi dengan cat 
yang akan Anda gunakan. 

Cat lukis sendiri memiliki ragam 
yang cukup banyak, beberapa 
diantaranya ada cat akrilik, 
cat air, cat minyak dan cat 
gouache. Jika Anda memilih 
cat air, maka medium yang 
pas digunakan ialah kertas. 
Cat air ini cocok bagi Anda 
yang ingin melukis dimana 
pun dan kapan pun, karena 
peralatannya relatif ringan dan 
mudah dibawa kemana saja. 
Jika Anda memutuskan untuk 
menggunakan cat air, pastikan 
kertas yang akan digunakan 
sebagai medium ialah kertas 
khusus untuk cat air. Biasanya 
kertas lukis dengan cat air 
dibedakan berdasarkan tekstur 
dan beratnya. Jika Anda tak 
ingin terlalu pusing memikirkan 
kertas mana yang akan Anda 
pilih, Anda bisa membeli 
sketchbook dengan kertas jenis 
watercolor paper. 

Sementara bagi Anda yang 
ingin menggunakan kanvas 
sebagai medium lukis, cat 
akrilik menjadi pilihan yang 
sesuai untuk medium tersebut. 
Sebenarnya, Anda juga bisa 
menggunakan cat air dan cat 

minyak pada medium kanvas. 
Namun, bila Anda merupakan 
pemula, cat akrilik dapat 
menjadi pilihan yang paling 
tepat. Mengapa demikian? 
Meski dapat digunakan pada 
kanvas, penggunaan cat air 
pada medium tersebut sedikit 
tricky. Sedangkan untuk cat 
minyak, varian warnanya 
tidak sebanyak cat akrilik dan 
pengerjaannya memakan waktu 
cukup lama karena jenis cat 
ini merupakan cat yang lama 
mengering. Jadi jika Anda 
termasuk orang yang ingin 
segera mengaplikasikan skill 
melukis dengan hasil yang 
terlihat cukup cepat, Anda bisa 
menggunakan cat akrilik. 

Untuk dapat memulai kegiatan 
melukis Anda, tentunya anda 
membutuhkan alat–alat yang 
sudah disebutkan di atas. Salah 
satu toko rekomendasi penulis 
yang bisa Anda explore untuk 
berburu keperluan melukis ini 
yaitu Toko Artemedia yang 
terletak di wilayah Jakarta 
Selatan. Jangan khawatir, bagi 
Anda yang takut keluar rumah, 
Anda masih dapat beruburu 
perlengkapan di Artemedia 
melalui online store mereka 
yang ada di beberapa platform 
e-commerce. 

Jadi, sudah kah Anda 
menentukan aktivitas mana 
yang akan Anda lakukan? 
Apa pun itu, semoga aktivitas 
tersebut akan selalu menghibur 
Anda dan kita semua sehat 
sampai pandemi ini berakhir. 
Selamat mencoba!
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GLOSARIUM

Administered Price
adalah harga barang 
yang ditetapkan oleh 
struktur penetapan harga 
internal perusahaan yang 
memperhitungkan biaya 
daripada melalui kekuatan 
pasar penawaran dan 
permintaan dan diprediksi oleh 
ekonomi klasik.

Benchmark
adalah teknik pengetesan 
dengan menggunakan suatu 
nilai standar. Suatu program 
atau pekerjaan yang melakukan 
perbandingan kemampuan dari 
berbagai kerja dari beberapa 
peralatan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas pada 
produk yang baru.

Burden Sharing
adalah skema menanggung 

beban bersama antara 
pemerintah, yakni Menteri 
Keuangan sebagai otoritas 
fiskal, dan Bank Indonesia 
sebagai otoritas moneter 
guna memenuhi kebutuhan 
pembiayaan untuk 
mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional karena 
dampak COVID-19.

Capacity Building
adalah proses di mana individu 
dan organisasi memperoleh, 
meningkatkan, dan 
mempertahankan keterampilan, 
pengetahuan, peralatan, 
peralatan, dan sumber daya 
lain yang diperlukan untuk 
melakukan pekerjaan mereka 
secara kompeten.

Capital Outflow
Adalah istilah ekonomi yang 

menggambarkan aliran 
modal keluar dari ekonomi 
tertentu. Capital outflow dapat 
disebabkan oleh sejumlah 
alasan ekonomi atau politik 
tetapi seringkali dapat berasal 
dari ketidakstabilan di kedua 
bidang tersebut.

Cofiring
adalah pembakaran dua 
jenis bahan yang berbeda 
secara bersamaan. Salah satu 
keuntungan dari pembakaran 
bersama adalah bahwa pabrik 
yang ada dapat digunakan 
untuk membakar bahan bakar 
baru, yang mungkin lebih murah 
atau lebih ramah lingkungan.

Corporate Social Responsibility 
(CSR)
adalah suatu konsep bahwa 
organisasi, khususnya  
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perusahaan adalah memiliki 
berbagai bentuk tanggung 
jawab terhadap seluruh 
pemangku kepentingannya, 
yang di antaranya adalah 
konsumen, karyawan, 
pemegang saham, 
komunitas dan lingkungan 
dalam segala aspek 
operasional perusahaan 
yang mencakup aspek 
ekonomi, sosial, dan 
lingkungan.

Efek Domino
Adalah sebuah efek 
kumulatif yang dihasilkan 
saat satu peristiwa 
menimbulkan serangkaian 
peristiwa serupa.

Level Playing Field
adalah konsep tentang 
keadilan, bukan bahwa 
setiap pemain memiliki 
peluang yang sama untuk 
berhasil, tetapi mereka 
semua bermain dengan 
seperangkat aturan yang 
sama.

Lockdown
adalah penerapan karantina 
terhadap suatu daerah 
atau wilayah tertentu 
dalam rangka mencegah 
perpindahan orang, baik 
masuk maupun keluar 
wilayah tersebut, untuk 
tujuan tertentu yang 
mendesak.

Mandatory Spending
adalah belanja atau 
pengeluaran negara yang 
sudah diatur oleh Undang-
Undang. Tujuan mandatory 
spending ini adalah untuk 
mengurangi masalah 
ketimpangan sosial dan 
ekonomi daerah.

Midle Income Trap
adalah kondisi dimana 
suatu negara yang telah 
berhasil mencapai tingkat 
pendapatan menengah, 
namun stuck dan tertahan 
untuk berkembang 
menjadi negara 
berpenghasilan tinggi.
Pandemi
adalah wabah yang 
berjangkit serempak di 
mana-mana, meliputi 
daerah geografi yang luas.

Solvency Risk
adalah risiko tidak dapat 
menutupi kerugian 
terlepas dari sumber, 
jenis, atau ukuran 
kerugian. Dalam arti 
luas, solvabilitas sering 
disamakan dengan risiko 
likuiditas karena uang siap 
pakai diperlukan untuk 
menutupi kerugian.

Tax Bouyancy
adalah indikator untuk 
mengukur efisiensi dan 
daya tanggap mobilisasi 
pendapatan dalam 
menanggapi pertumbuhan 
produk domestik bruto 
atau pendapatan nasional.

Tax Ratio
adalah suatu dasar 
pengenaan pajak atas 
objek pajak yang menjadi 
tanggung jawab para wajib 
pajak.

Urban Farming
adalah praktik budidaya, 
pemrosesan, dan distribusi 
bahan pangan di atau 
sekitar kota.

Volatilitas
Adalah besarnya jarak 
antara fluktuasi/naik 
turunnya harga saham atau 
valas. Volatilitas tinggi 
berarti harga naik tinggi 
dengan cepat lalu tiba-
tiba turun dalam dengan 
cepat pula, sehingga 
memunculkan selisih 
sangat besar antara 
harga terendah dan harga 
tertinggi dalam suatu 
waktu.
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Kuis Fiskal

Kirim Jawaban melalui email ke:

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

wartafiskal@kemenkeu.go.id

Mendatar:

2. Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 

3. Prasarana

8. Sembilan bahan pokok 

9. Bantuan keuangan dari 
pemerintah kepada 
kelompok masyarakat 

Menurun:

1. Senyawa yang berfungsi 
membentuk kekebalan tubuh 
terhadap suatu penyakit  

4. Kontribusi wajib kepada negara 

5. Labuan Bajo terletak di provinsi

6.  Pencapaian tujuan secara tepat

7. Arah kebijakan APBN 2021: 
Pemulihan Ekonomi dan 
Penguatan    

10. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi






