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EDITORIAL

Ketika Parlemen (DPR) mengesahkan undang-undang 

APBN 2019 dengan belanja negara (spending) sebesar 

Rp2.461,1 triliun, pendapatan Negara (revenue) 

sebesar Rp1.984,7 triliun dan pembiayaan anggaran 

(financing) untuk menutup gap antara belanja Negara 

dan pendapatan negara sebesar Rp 325,9 triliun, 

berikut kebijakan alokasi belanja sesuai prioritas 

pemerintah, banyak orang Indonesia mungkin 

tidak begitu memahami apa makna dari belanja 

tersebut. Interpretasi publik biasanya beragam, 

tergantung sudut pandang masing-masing, ada yang 

menilai lebih tepat sasaran (better), ada juga yang 

menilai belum tepat sasaran (not better). Sebagai 

unit perumus kebijakan fiskal di Indonesia, Badan 

Kebijakan Fiskal Kemenkeu memiliki kewajiban 

untuk menjelaskan kepada publik semua angka yang 

tertera dalam APBN, khususnya spending. 

Setiap orang Indonesia memiliki hak untuk dilayani 

pemerintah, karena itu mereka memiliki kepentingan 

untuk melihat ke arah mana belanja pemerintah 

ditujukan. Masyarakat yang tergolong fakir dan 

miskin, tentu berharap mendapatkan bantuan 

sosial (Bansos). Masyarakat yang selama ini sulit 

membiayai kebutuhan dasarnya, tentu berharap ada 

subsidi, seperti subsidi pangan dan subsidi listrik. 

Masyarakat yang sulit memperoleh akses terhadap 

pembiayaan untuk memulai usaha berharap 

pemerintah bisa memberikan bantuan kredit dengan 

bunga murah. Para pengusaha kecil dan menengah 

mengharapkan pemerintah memperbanyak alokasi 

anggaran untuk belanja barang operasional maupun 

non-operasional agar menstimulasi kelangsungan 

bisnis mereka. Para pengusaha besar mengharapkan 

belanja untuk pembangunan infrastruktur bisa lebih 

besar sehingga mereka memiliki peluang untuk 

mengerjakan proyek-proyek tersebut. Para aparat 

desa juga berharap alokasi dana desa bisa lebih 

besar, sehingga mereka bisa menjadikan rakyatnya 

hidup lebih sejahetera atau bisa terangkat dari garis 

kemiskinan.  

Dalam literatur public management, ada konsep 

tentang belanja per kapita (spending per capita). 

Apa itu? ‘spending per capita is both a function of 

MEMAHAMI SPENDING,
Better or Not

how many people receive a service and how much that 

service costs the state for each recipient. Belanja per 

kapita merupakan fungsi dari berapa banyak orang yang 

menerima layanan dan berapa biaya layanan negara 

untuk setiap penerima (Urban Institute, 2017). Bila dilihat 

dari konsep ini, maka dengan asumsi jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 260 juta orang pada tahun 2018, 

maka setiap orang Indonesia dibiayai dengan Rp9,46 juta 

anggaran negara. Tetapi faktanya kebijakan pemerintah 

tidak menggunakan pendekatan prorata seperti ini, 

karena pemerintah harus menetapkan bagaimana 

spending itu dilakukan agar lebih tepat sasaran dan 

mendukung tujuan-tujuan pembangunan seperti 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Pemerintah 

memiliki berbagai program pembangunan, yang harus 

didukung dengan anggaran, sehingga perlu kebijakan 

how to allocate the budget : berapa alokasi anggaran untuk 

membangun infrastruktur, human capital, subsidi, belanja 

sosial, membayar bunga dan pokok utang, hingga belanja 

pegawai dan belanja barang pemerintah pusat (K/L) dan 

pemerintah daerah.

Spending better merupakan salah satu strategi makro 

fiskal, disamping strategi lain seperti mobilisasi 

pendapatan Negara dan mengembangkan pembiayaan 

yang kreatif.  Ketika memberikan kuliah umum 

bertema ‘teori kebijakan fiskal dan implementasinya’ di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universits Indoesia pada 

tanggal 25 April 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati menjelaskan bahwa ‘kebijakan belanja dirancang 

bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

semata, tetapi juga pemerataan pembangunan, antara 

lain pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, 

peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perluasan kesempatan 

kerja, serta peningkatan daya beli’. Alokasi belanja 

harus diiringi dengan kualitas implementasinya, agar 

belanja dapat meningkatkan kualitas layanan dasar 

publik. Spending harus banyak diarahkan ke investasi 

untuk meningkatkan produktivitas, tidak hanya habis 

untuk konsumsi. Spending harus bisa lebih efisien agar 

memperbesar ruang fiskal (fiscal space) untuk belanja 

produktif. Penjelasan ini setidaknya bisa menjadi acuan 

dalam memaknai spending better. Demikian editorial, 

selamat membaca. Syahrir Ika
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Spending Better 
Melalui Pengelolaan 
Belanja Barang yang 
Lebih Baik 

oleh: Fino Valico Waristi, Ginanjar Wibowo, Wahyu Utomo *)

  _________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Pusat Kebijakan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, 

Kementerian Keuangan

Di sisi pendapatan, pemerintah 

terus mendorong optimalisasi 

pendapatan negara terutama 

dari penerimaan perpajakan dan 

PNBP. Namun demikian, upaya 

optimalisasi pendapatan negara 

tersebut dilakukan dengan tetap 

memperhatikan iklim investasi 

dan dunia usaha serta pelestarian 

lingkungan. Belum optimalnya 

capaian pendapatan negara 

S
ecara umum pemerintah terus mendorong agar pengelolaan APBN 

menjadi lebih kredibel dan berdaya tahan dalam menghadapi 

dinamika perekonomian. Hal tersebut dimaksudkan agar APBN 

mampu secara lebih optimal menstimulasi perekonomian, 

menjawab tantangan, serta mendukung pencapaian target pembangunan 

untuk menghantar terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan 

tetap menjaga keberlanjutan fiscal (fiscal sustainability). Dalam rangka 

menjaga APBN yang sehat dan berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen 

untuk terus melakukan reformasi pengelolaan fiskal. Sejalan dengan hal 

tersebut maka pemerintah menempuh berbagai upaya yang diarahkan 

untuk memobilisasi pendapatan, meningkatkan kualitas belanja (spending 

better) serta meningkatkan efisiensi dan menjaga keberlanjutan 

pembiayaan.
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terutama penerimaan perpajakan 

masih menjadi tantangan bagi 

pemerintah ditengah kondisi 

perekonomian yang dinamis. 

Sebagai gambaran, realisasi 

penerimaan perpajakan di tahun 

2018 hanya mencapai 93,86 

persen dari target APBN 2018. Hal 

ini dapat menunjukkan kinerja 

penerimaan perpajakan yang masih 

belum optimal.  

Di sisi lain, pemerintah 

berkomitmen untuk terus 

mendorong pengelolaan belanja 

yang lebih berkualitas (spending 

better). Di tengah tantangan 

budget constraints akibat belum 

optimalnya kinerja pendapatan 

negara, peningkatan kualitas 

belanja menjadi faktor yang cukup 

penting dalam menjaga peranan 

APBN sebagai instrumen fiskal 

dalam menstimulasi perekonomian. 

Spending better tidak hanya 

ditujukan untuk mendorong 

penyehatan fiskal, tetapi juga 

untuk meningkatkan aset produktif 

sehingga dapat mendukung 

perbaikan neraca pemerintah pusat. 

Membaiknya neraca pemerintah 

pusat tersebut diharapkan mampu 

berkontribusi terhadap peningkatan 

kredibilitas dan akuntabilitas 

kebijakan fiskal jangka panjang.  

Penguatan kualitas belanja 

(spending better) tersebut dilakukan 

dalam berbagai komponen 

belanja, seperti kebijakan belanja 

barang, penguatan belanja modal, 

reformasi belanja pegawai, serta 

meningkatkan efektivitas belanja 

bantuan sosial dan subsidi

Pemerintah terus mendorong 

penguatan kualitas belanja agar 

pengelolaan belanja negara dapat 

dilakukan secara lebih efisien, 

namun di sisi lain masyarakat 

dapat lebih merasakan manfaat 

atau dampak yang dihasilkan dari 

setiap rupiah yang dikeluarkan 

pemerintah.  Untuk itu, pemerintah 

terus mengedepankan konsep 

value for money dalam pengelolaan 

belanja negara antara lain dengan 

terus mendorong peningkatan 

efisiensi belanja yang sifatnya 

kurang produktif, seperti belanja 

barang. Adapun definisi belanja 

barang sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 13/PMK.06/2005 tentang 

Bagan Perkiraan Standar adalah 

pengeluaran atas pembelian barang 

dan jasa yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa yang 

dipasarkan maupun yang tidak 

dipasarkan, termasuk untuk biaya 

pemeliharaan dan pengeluaran 

yang berhubungan dengan 

perjalanan dinas.

Secara konseptual, belanja barang 

bertujuan untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah 

agar dapat berjalan efektif dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dan mendukung program 

prioritas. Selama beberapa tahun 

terakhir, perkembangan belanja 

barang menunjukkan tren yang 

terus meningkat. Bahkan secara 

nominal, besaran alokasi belanja 

barang belanja barang di dalam 

APBN 2019 sudah hampir dua kali 

lipat dari realisasi belanja barang 

pada tahun 2014. Sementara 

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 1. Perkembangan Belanja Barang

Grafik 2. Pertumbuhan Belanja Barang Vs PDB Nominal (Persen)
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itu, jika dilihat persentasenya terhadap PDB, rasio 

belanja barang dalam APBN 2019 (2,14%) masih 

lebih tinggi dari rata - rata realisasi belanja barang 

yang hanya sebesar 2,05% PDB (2014 – 2018). Selain 

itu, pertumbuhan belanja barang juga selalu lebih 

tinggi dari pertumbuhan PDB nominal sehingga 

dapat mengindikasikan masih besarnya ruang untuk 

dilakukan efisiensi atas belanja barang.  

Dalam mencermati tren belanja barang yang terus 

meningkat, menarik untuk melihat jenis atau 

komponen dari belanja barang. Jika dilihat dari 

komposisinya, belanja barang terutama didominasi 

oleh jenis belanja barang operasional, belanja barang 

non-operasional, dan belanja barang untuk diserahkan 

kepada masyarakat/pemda. Sementara itu, jika diilihat 

berdasarkan pertumbuhan untuk tiap komponen 

belanja barang maka komponen belanja barang 

dengan rata-rata pertumbuhannya yang cukup tinggi 

selama beberapa tahun terakhir adalah belanja barang 

untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, belanja 

pemeliharaan, dan perjalanan dinas dalam negeri. 

Salah satu komponen belanja barang yang perlu 

terus didorong untuk ditingkatkan 

efisiensinya adalah jenis Belanja 

Barang Non-Operasional. Porsi belanja 

barang non-operasional mencapai 

sekitar 22% dari total belanja barang 

(lihat Grafik 3). Adapun belanja 

barang non-operasional antara lain 

digunakan untuk membiayai kegiatan 

pengadaan bahan kegiatan non-

operasional (seperti seminar, sosialisasi 

dan diseminasi), honor output 

kegiatan, belanja barang transito serta 

bantuan pendanaan perguruan tinggi 

negeri berbadan hukum. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Nomor KEP-211/PB/2018 tentang 

Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan 

Akun Standar.   

Komponen belanja barang yang juga 

menarik untuk dicermati adalah 

Sumber : KEM – PPKF Tahun 2020

Grafik 3. Komposisi Belanja Barang Tahun 2019 (2,14% PDB)
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jenis Belanja Barang Untuk 

Diserahkan Kepada Masyarakat/

Pemda. Jika dilihat karakternya, 

jenis belanja ini pada dasarnya 

adalah berkarakter modal, akan 

tetapi karena tidak menambah 

aset Pemerintah Pusat maka 

dicatat sebagai belanja barang. 

Adapun Belanja Barang Untuk 

Diserahkan Kepada Masyarakat/

Pemda digunakan untuk membiayai 

pengadaan barang berupa tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi jarigan, dan 

barang fisik lainnya yang untuk 

diserahkan K/L kepada masyarakat/

pemda dalam bentuk Bantuan 

Pemerintah. Saat ini tidak sedikit 

K/L yang mengalokasikan belanja 

barang untuk diserahkan kepada 

masyarakat/pemda dalam kaitannya 

dengan penyaluran bantuan 

pemerintah, seperti Kementan, 

KemenESDM, KemenPUPR, dan 

Kemendagri. 

Faktor utama yang mendorong 

tingginya pertumbuhan realisasi 

belanja barang di tahun 2015 

adalah adanya reklasifikasi bantuan 

sosial menjadi bantuan pemerintah. 

Reklasifikasi tersebut ditandai 

dengan terbitnya PMK 168/2015 

tentang Bantuan Pemerintah. 

Dilakukannya  reklasifikasi 

bantuan sosial menjadi bantuan 

pemerintah dilatarbelakangi oleh 

adanya rekomendasi KPK dan BPKP 

yang menilai bahwa penyaluran 

bansos yang dilakukan pada saat itu 

banyak yang tidak transparan, tidak 

tepat sasaran dan terjadi tumpang 

tindih (overlapping). Berkenaan 

dengan hal tersebut, kedua lembaga 

tersebut merekomendasikan 

agar kebijakan penyaluran 

bansos perlu ditinjau ulang serta 

dilakukan reklasifikasi agar lebih 

memenuhi prinsip-prinsip good 

governance. Dilakukannya kebijakan 

berusaha untuk secara optimal 

menjalankan fungsi stabilisasi, 

alokasi, dan redistribusi serta 

mendukung pencapaian target 

pembangunan. Dalam menjalankan 

fungsi-fungsi tersebut, pemerintah 

tidak hanya menggunakan 

seluruh kemampuan sumber daya 

anggaran yang terdapat di dalam 

APBN secara optimal namun juga 

memberikan dukungan dalam 

bentuk berbagai insentif ekonomi 

(fiskal maupun non fiskal) di 

tengah keterbatasan ruang fiskal 

pemerintah yang tersedia. 

Reformasi pada belanja barang 

diperlukan untuk mendorong agar 

kegiatan operasional pemerintah 

dapat berjalan optimal dan 

kualitas pelayanan publik dapat 

terjaga dengan biaya yang efisien 

dan terhindar dari pemborosan. 

Dengan komposisi belanja barang 

existing, belanja barang masih dapat 

diefisienkan dan diarahkan kepada 

belanja yang lebih berdampak 

multiplier seperti belanja modal. 

Dalam Rapat kabinet di bulan April 

2019, bahkan Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) telah menginstruksikan 

agar masing-masing K/L 

meningkatkan alokasi anggaran 

belanja modal dan memangkas 

pengeluaran belanja barang dalam 

pagu indikatif APBN 2020. 

Sebagai salah satu komitmen 

untuk terus mendorong spending 

better, pemerintah juga melakukan 

penguatan pada belanja 

barang yang dapat mendukung 

pembangunan bidang infrastruktur. 

Untuk mendorong percepatan 

pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan skema Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha 

(KPBU), pemerintah memberikan 

dukungan fasilitas penyiapan 

proyek (Project Development Fund 

reklasifikasi bansos tersebut 

berimbas pada lonjakan realisasi 

belanja barang yang cukup drastis 

di tahun 2015 yang tumbuh sebesar 

32,0% (lihat Grafik 2).

Terdapat tantangan dalam 

mengelola belanja barang, antara 

lain kinerja penyerapannya 

yang belum optimal. Rata – rata 

realisasi belanja barang masih 

di bawah 90% dari pagu selama 

beberapa tahun terakhir. Hal ini 

dapat mengindikasikan bahwa 

anggaran belanja barang tersebut 

dialokasikan melebihi kapasitas 

K/L dalam penggunaannya. Selain 

itu, penyerapan belanja barang 

masih menumpuk di triwulan IV, 

khususnya di bulan Desember. 

Secara rata – rata, realisasi belanja 

barang yang dilakukan pada bulan 

Desember mencapai sekitar 20-

25% dari pagu. Menumpuknya 

penyerapan belanja barang yang 

dilakukan pada triwulan IV dapat 

mereduksi kualitas output yang 

pada gilirannya mengurangi 

dampak ekonomi atas belanja 

tersebut. 

Tantangan lain yang dihadapi 

dalam mengelola belanja 

barang adalah adanya potensi 

overlapping dalam penyaluran 

bantuan pemerintah (dalam hal 

ini adalah belanja barang untuk 

diserahkan). Misalnya bantuan 

perumahan yang disalurkan oleh 

K/L dan juga pemda setempat. 

Dengan demikian, perlu dilakukan 

sinkronisasi program bantuan yang 

dilakukan oleh K/L dan pemda agar 

penyaluran bantuan pemerintah 

dapat lebih tepat sasaran dan 

efektif dalam meningkatkan 

kesejahteraan/pendapatan 

masyarakat.     

Dengan keterbatasan sumber 

daya yang ada, pemerintah tetap 
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- PDF) dan dukungan kelayakan proyek 

(Viability Gap Fund - VGF). Adapun fasilitas 

PDF dan VGF tersebut tercatat sebagai 

bagian dari belanja barang yang dialokasikan 

oleh Kementerian Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara (BUN).  

Tahun 2019 menjadi periode transisi menuju 

efisiensi belanja barang yang lebih baik 

sehingga dalam jangka menengah, belanja 

barang akan lebih terukur dan proporsi 

penggunaannya tepat sasaran. Hal ini 

antara lain terefleksi dari besaran alokasi 

belanja barang tahun 2019 yang sudah lebih 

rendah dari realisasi tahun sebelumnya. 

Pemerintah tentunya akan konsisten untuk 

terus melanjutkan kebijakan efisiensi belanja 

barang untuk mendukung penguatan value 

for money dalam pengelolaan APBN. Sejalan 

dengan hal tersebut, maka pemerintah di 

tahun 2020 akan tetap berkomitmen untuk 

melanjutkan kebijakan efisiensi belanja 

barang yang antara lain difokuskan pada:

1. penghematan belanja bahan dan ATK, 

perjalanan dinas, serta paket meeting 

dan konsinyering yang dilakukan 

proporsional dengan tunjangan kinerja 

K/L;

2. penghematan belanja pemeliharaan 

dengan kenaikan hanya 

memperhitungkan faktor penambahan 

aset K/L;

3. penajaman dan sinkronisasi belanja 

barang yang diserahkan kepada 

masyarakat/pemda antara K/L dan pemda 

terutama yang dapat meningkatkan ekonomi/

pendapatan masyarakat;

4. mendukung pelaksanaan program strategis seperti: 

pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 

Papua dan Sensus Penduduk;

5. penajaman dana dukungan kelayakan untuk 

proyek KPBU melaui fasilitasi PDF dan VGF 

dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan 

capaian output;

6. mendukung mitigasi bencana, rehabilitasi dan 

rekonstruksi;

7. hasil efisiensi belanja barang dapat digunakan 

untuk penguatan reformasi birokrasi dalam rangka 

mendorong efektivitas pemerintahan.

Penutup

Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan 

reformasi pengelolaan belanja, terutama pada belanja 

barang agar struktur APBN dapat secara efisien dan 

efektif mendukung pencapaian target pembangunan. 

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga kapasitas 

fiskalnya secara bertahap sesuai dengan best practices 

negara-negara lain agar terwujud pengelolaan fiskal 

yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dengan 

terjaganya keberlanjutan APBN yang sehat disertai 

dengan dukungan berbagai insentif ekonomi yang 

diberikan oleh pemerintah, maka diharapkan 

perekonomian nasional mampu tumbuh sesuai dengan 

target dan berkelanjutan serta dapat dinikmati oleh 

seluruh rakyat Indonesia. 

Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan 
reformasi pengelolaan belanja, terutama pada 
belanja barang agar struktur APBN dapat secara 
efisien dan efektif mendukung pencapaian target 
pembangunan

“
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Spending Better Bansos 
untuk Efektivitas 
Pengentasan Kemiskinan
oleh: Irsyan Maududy  *)

Foto  : Arif
Potret Kemiskinan

D
alam dekade terakhir, pengentasan 

kemiskinan menjadi isu yang hangat 

dalam diskusi pada tingkat global.  Tujuan 

pembangunan pada tingkat global, yaitu 

Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 

dan Sustainable Development Goals tahun 2030, 

menempatkan isu pengentasan kemiskinan sebagai 

tujuan yang paling utama dan menjadi ultimate goal 

dalam proses pembangunan ekonomi global. Pada 

konteks negara Indonesia, tujuan tersebut pada 

dasarnya sudah ada pada Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945 yang mengamanatkan negara untuk hadir 

menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Secara lebih 

eksplisit, Pasal 34 UUD 1945 juga mengharuskan 

pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak 

terlantar serta mengembangkan sistem perlindungan 

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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dan jaminan sosial. Untuk itu, 

sejak era kemerdekaan, Pemerintah 

Indonesia melaksanakan berbagai 

pelayanan sosial untuk menjamin 

masyarakat hidup dalam kondisi 

sejahtera.

Upaya pengentasan kemiskinan 

barulah secara serius dilakukan 

setelah Krisis Keuangan Asia 1998 

yang membuat krisis multimensi, 

seperti penurunan pendapatan 

riil, kelaparan yang merajalela, 

pengangguran,serta putus sekolah 

(Suryahadi et al., 2002). Tingkat 

kemiskinan saat itu meningkat 

drastis dari 11,3% pada tahun 1996 

menjadi 24,2% pada tahun 1998. 

Untuk itu, pada tahun tersebut, 

Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan Jaring Pengaman Sosial 

(JPS) yang mencakup intervensi 

pemerintah pada bidang pangan 

(Operasi Pasar Khusus/OPK), 

ketenagakerjaan, pendidikan, 

dan kesehatan untuk menjaga 

daya beli masyarakat. JPS inilah 

yang menjadi cikal bakal berbagai 

program bantuan sosial (Bansos) 

yang ada saat ini. 

Setelah periode krisis selesai, 

Pemerintah tetap menggunakan 

berbagai program yang ada pada 

JPS sebagai upaya pemerintah 

dalam mengentaskan kemiskinan 

yang melonjak signifikan pada 

masa krisis 1998. Namun upaya 

tersebut menghadapi banyak 

tantangan. Untuk mengembalikan 

tingkat kemiskinan ke tingkat yang 

sama pada tahun 1996, Pemerintah 

memerlukan waktu 15 tahun sejak 

krisis 1998, yaitu pada tahun 2013. 

Dari sisi kebijakan fiskal, upaya 

pemerintah dalam pengentasan 

kemiskinan juga terlihat dengan 

adanya pos belanja bansos pada 

APBN sejak tahun 2005. Dalam 

periode 2014-2018, anggaran 

bansos juga mengalami kenaikan 

dengan rata-rata tumbuh positif 

3,96 persen. Pada tahun 2019, 

belanja bansos mencapai 0,61% PDB 

atau setara dengan Rp 102 trilliun. 

Secara proporsi, program bansos 

terpusat pada Program Keluarga 

Harapan (PKH), Bantuan Pangan, 

Program Indonesia Pintar (PIP), 

Bantuan Pendidikan Mahasiswa 

Miskin Berprestasi (Bidikmisi), dan 

bantuan iuran program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Berbagai 

program bansos terbukti efektif 

dalam menurunkan kemiskinan 

dan ketimpangan di Indonesia 

(Badan Kebijakan Fiskal, 2018). 

Data kemiskinan per Maret 2019 

bahkan sudah mencapai single 

digit (9,41%), terendah sepanjang 

sejarah. Indikator ketimpangan, 

Rasio Gini, juga menunjukan tren 

yang menurun sejak 2014 hingga 

mencapai 0,382 pada tahun 2019. 

Tantangan dalam Pelaksanaan 
Program Bantuan Sosial

Berbagai capaian tersebut nyatanya 

juga masih menyisakan berbagai 

tantangan. Tantangan terbesar 

adalah bagaimana program bansos 

diarahkan untuk menjadi program 

yang efektif dalam mengurangi 

angka kemiskinan. Kata efektif 

memiliki arti bahwa program 

bansos benar-benar ditargetkan 

untuk masyarakat dengan 

pendapatan terbawah dan dapat 

mengangkat kesejahteraan mereka. 

Statistik menunjukan bahwa 

laju pengentasan kemiskinan 

di Indonesia melambat dalam 

beberapa tahun terakhir. Rata-

rata laju pengurangan kemiskinan 

pada periode 2008-2013 sebesar 

0,87%, sedangkan rata-rata laju 

pengurangan kemiskinan pada 

periode 2014-2019 sebesar 0,33%. 

Penurunan laju tersebut sebagian 

besar disebabkan karena penduduk 

yang hidup dalam kemiskinan 

semakin terpuruk dan menjauh 

dari garis kemiskinan atau semakin 

masuk dalam kemiskinan kronis 

(World Bank, 2017). 

Perlambatan laju pengurangan 

kemiskinan juga dapat disebabkan 

oleh kenaikan yang signifikan 

Data kemiskinan per Maret 2019 bahkan sudah 
mencapai single digit (9,41%), terendah sepanjang 
sejarah. Indikator ketimpangan, Rasio Gini, juga 
menunjukan tren yang menurun sejak 2014 hingga 
mencapai 0,382 pada tahun 2019. 

“
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pada penerima manfaat program bansos, namun 

tanpa diikuti oleh proses targeting yang tepat. Saat ini, 

program bansos secara konsep sudah menyentuh 36% 

penduduk berpendapatan terbawah. Namun, dalam 

pelaksaannya, masalah inclusion dan exclusion error 

dalam target penerima manfaat masih cukup besar. 

Masalah targeting terjadi hampir diseluruh program 

dengan tingkat error terparah pada program Rastra 

(Gambar 1). Selain program pada gambar 1, Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) untuk JKN juga mengalami 

targeting error yang cukup besar. Berdasarkan 

sinkronisasi Basis Data Terpadu (BDT)  untuk Program 

Perlindungan Sosial   per Januari 2019 dan masterfile 

data kepesertaan BPJS per Juni 2019, terdapat 39,7 

juta atau 41% penerima PBI JKN yang bukan termasuk 

dalam BDT. 

Masalah ketidaktepatan sasaran program bansos 

dapat menyebabkan ketimpangan semakin besar. Hal 

ini dikarenakan bantuan justru diterima oleh rumah 

tangga yang memiliki pendapatan relatif lebih tinggi, 

akan tetapi rumah tangga yang hidup dalam kondisi 

miskin tidak menerima intervensi pemerintah yang 

dapat mengangkat  mengangkat kesejahteraan mereka. 

Bukan hanya ketimpangan, studi Cameron dan Shah 

(2013) menemukan bahwa masalah ketidaktepatan 

juga akan mendorong penurunan modal sosial dan 

kenaikan tingkat kriminalitas pada masyarakat. 

Channeling yang dijelaskan dalam studi tersebut 

adalah masalah ketidaktepatan sasaran akan membuat 

rumah tangga yang hidup dalam kondisi miskin 

namun tidak menerima bantuan menjadi tidak percaya 

dengan komunitas di lingkungan mereka hidup dan 

pemerintah setempat. Ketidakpercayaan ini akan 

membuat kohesi sosial menjadi 

menurun dan menstimulasi 

perbuatan kriminal. Berbagai studi 

lain di berbagai negara (Sociales, 

2001; Cheong dan Wu, 2015)  juga 

menkonfirmasi korelasi yang kuat 

antara kenaikan ketimpangan dan 

kenaikan tingkat kriminalitas. 

Konsep Spending Better pada 
Belanja Bansos

Berbagai masalah pada belanja 

bansos tersebut menekankan 

adanya urgensi untuk melakukan 

Spending Better agar benar-benar 

efektif dalam menurunkan angka 

kemiskinan dan ketimpangan. 

Spending better bukan hanya 

sekedar perubahan tata kelola 

belanja, namun jauh lebih dari 

itu merupakan paradigma baru 

pada fiscal management agar 

belanja negara lebih fokus untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi 

negara ini, termasuk pada isu 

pengentasan kemiskinan. Skema 

Spending Better pada program 

bansos dimulai dari perbaikan 

database untuk meminimalisasi 

inclusion dan exclusion error. Untuk 

masalah perbaikan database, World 

Bank (2017) mengusulkan proses 

pemutakhiran database harus 

bersifat dua arah, yaitu dari basis 

data terpadu ke daftar informasi 

penerima manfaat berbasis 

program, dan juga sebaliknya. 

Untuk lebih lanjutnya, dalam 

jangka panjang Pemerintah dapat 

melakukan pendataan semesta 

atau sering disebut omnibus untuk 

semua program. Data tersebut akan 

menjadi yang menjadi jangkar 

utama dari seluruh program bansos 

dan menjadi dasar sistem informasi 

registri sosial (SRIS - Social Registry 

Information System). 

Setelah memiliki jangkar utama, 

Gambar 1. Targeting Errror pada berbagai program bansos

Sumber: Prospera dan BKF (2018)
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Pemerintah dapat melakukan 

integrasi dan sinergi program 

bansos untuk menjamin 

komplementaritas antar 

program. Studi Prospera dan 

BKF (2018) menemukan bahwa 

komplementaritas antar program 

masih rendah. Sebagai contoh, 

hanya 20% dari rumah tangga pada 

desil pendapatan terbawah yang 

menerima keseluruhan program 

bansos. Secara desain berbagai 

program bansos, penduduk pada 

kategori tersebut seharusnya 

menerima hampir keseluruhan 

program (PKH memerlukan 

kondisionalitas pada penerima 

manfaatnya). Sebagai langkah awal, 

TNP2K (2019) telah mengusulkan 

integrasi program PKH dengan 

PIP dan saat ini sedang dalam 

pembahasan untuk mendapatkan 

skema yang ideal. 

Selanjutnya, untuk membuat 

program bansos semakin efektif 

mengurangi angka kemiskinan 

dan ketimpangan, kedepannya 

perlu dibuat program khusus yang 

secara sinergi dapat mengangkat 

rumah tangga yang hidup dalam 

kondisi kemiskinan kronis. Program 

yang menjangkau ultra poor dapat 

dilakukan dengan melakukan 

variasi pada program yang sudah 

ada, seperti PKH, sehingga tidak 

memerlukan program baru. 

Namun, sekali lagi, program 

tersebut hanya bisa dilakukan 

dengan pra-syarat bahwa database 

program sudah dapat menangkap 

penduduk yang benar-benar hidup 

dalam kondisi kemiskinan kronis. 

Saat ini, program PKH mencoba 

mengakomodir hal tersebut 

berdasarkan aspek georgrafis 

dengan adanya komponen PKH 

akses pada daerah 3T (daerah 

tertinggal, terdepan dan terluar di 

Indonesia). Salah satu program yang 

dapat dijadikan sebagai benchmark 

dalam mengangkat kesejahteraan 

ultra poor adalah Challenging the 

Frontiers of Poverty Reduction: 

Targeting the Ultra Poor (CFPR-

TUP) di Bangladesh yang justru 

dilakukan oleh sebuah lembaga 

swadaya masyarakat bernama 

BRAC. 

Sejalan dengan berbagai upaya 

yang perlu dilakukan tersebut, 

kedepannya spending better 

program bantuan sosial juga harus 

menjadi bagian dalam upaya 

membuat perlindungan sosial 

berbasis siklus hidup. Skema 

program bansos kedepannya harus 

mempertimbangkan pada risiko dan 

tantangan di setiap fase kehidupan 

individu, mulai dari fase embrio 

(saat kehamilan), masa balita, masa 

pendidikan, masa kerja, hingga 

masa tua (mengantisipasi risiko 

aging population yang akan dihadapi 

Indonesia sekitar tahun 2030). 

Program bansos ke depannya juga 

harus berfokus pada pemberdayaan 

agar menjamin adanya 

Sustainable Livelihood dengan 

mensinergikan program dengan 

pengembangan kewirausahaan 

atau ketenagakerjaan (pelatihan 

dan asistensi dalam mencari kerja). 

Menurut Ika (2018), penerima 

bansos merupakan masyarakat yang 

tidak feasible melakukan usaha 

dan tidak pula bankable dalam 

meperoleh pembiayaan dari bank. 

Untuk itu, mereka perlu dibina 

serta dilatih untuk melakukan 

usaha dengan mensinergikan 

program bansos yang sudah 

mereka terima dengan program 

kewirausahaan seperti Ultra Mikro 

Kredit (UMi) dan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Menurut Ika (2018), 

sinergi ini penting agar dapat 

merubah paradigma masyarakat 

penerima program bansos untuk 

tidak terus-menerus bergantung 

pada bantuan pemerintah, namun 

melakukan upaya meningkatkan 

pendapatan dengan usaha skala 

ultra mikro. Pemberian bansos 

yang tepat sasaran, memperhatikan 

siklus hidup, serta menfokuskan 

pada pemberdayaan dipercaya 

akan menstimulasi pertumbuhan 

ekonomi melalui produktivitas 

tenaga kerja yang meningkat dan 

kualitas modal manusia yang 

semakin baik.  

Terakhir, gambaran yang ideal 

tersebut harus dibarengi dengan 

penyediaan supply side, seperti 

fasilitas penyaluran bantuan, 

fasilitas pendidikan, serta fasilitas 

kesehatan, yang memadai dan 

terjangkau. Program bansos 

akan menciptakan demand bagi 

berbagai fasilitas publik sehingga 

tanpa adanya supply side yang 

mendukung tujuan program 

tidak akan tercapai. Jika berbagai 

upaya yang mendukung spending 

better dan penyediaan supply side 

dilakukan, pengentasan kemiskinan 

yang signifikan bukanlah hal yang 

mustahil. 
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Implementasi 
Kebijakan Anggaran 

Pendidikan dan 
Kesehatan 

Oleh: Abdul Aziz, Ginanjar, dan Bondi Arifin *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

untuk Peningkatan Kualitas SDM  Indonesia

S
umber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang 

berkualitas merupakan salah satu modal utama 

dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan 

ekonomi nasional yang optimal serta 

berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen 

untuk terus melakukan penguatan investasi 

pembangunan SDM terutama melalui pembangunan di 

bidang pendidikan dan kesehatan. Komitmen tersebut 

antara lain tercermin dari pemenuhan Anggaran 

Pendidikan dan Anggaran Kesehatan masing–masing 

sebesar 20 persen dan 5 persen dari APBN. 

Indonesia saat ini sedang 

mengalami kondisi bonus demografi 

di mana jumlah penduduk 

Indonesia usia produktif terus 

mengalami peningkatan dan 

diperkirakan akan  memuncak 

di tahun 2030. Momentum 

bonus demografi tersebut perlu 

dimanfaatkan seoptimal mungkin 

untuk meningkatkan produktivitas 

dan daya saing bangsa sehingga 
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terhindar dari middle income trap. Untuk itu, 

Pemerintah terus menempuh berbagai strategi yang 

bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia 

yang sehat, terampil, dan inovatif. Adapun strategi 

yang dilakukan untuk menciptakan SDM Indonesia 

berkualitas antara lain adalah dengan terus melakukan 

upaya perbaikan pelayanan di bidang pendidikan dan 

kesehatan. 

Investasi dalam perkembangan fisik, kognitif, dan 

emosional anak - anak yang dimulai sejak pra-

kelahiran hingga mereka memasuki sekolah dasar 

berperan penting dalam meningkatkan produktivitas 

masa depan individu dan juga daya saing ekonomi 

nasional. Berinvestasi pada tahun-tahun awal 

merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan produktivitas di masa depan. 

Orang yang sehat dan berpendidikan tentunya akan 

memiliki kesempatan dan kemampuan yang lebih baik 

untuk bersaing dalam menghadapi  kemajuan teknologi 

yang semakin sengit di era revolusi industri 4.0. Untuk 

itu, kualitas kesehatan dan pendidikan SDM Indonesia 

akan menentukan kesiapan bangsa untuk terus 

berkompetisi di era tekonologi digital. 

Upaya perbaikan yang dilakukan dalam menciptakan 

SDM Indonesia berkualitas tentunya harus 

kompatibel terhadap TIK (teknologi informasi dan 

komunikasi). Saat ini, dunia usaha dan dunia industri 

(DUDI) memasuki era revolusi industri 4.0 dengan 

karakteristik utamanya adalah penggunaan teknologi 

digital yang dominan, antara lain seperti penggunaan 

internet of things, big data, cloud technology, advanced 

robotics, 3D printing, dan augmented reality.  Oleh 

karena itu, tenaga kerja muda Indonesia harus 

dipersiapkan dengan pengetahuan dasar keterampilan 

yang handal dalam penguasaan teknologi digital 

terutama TIK atau information and communication 

technology (ICT).  

Untuk menghadapi tantangan-

tantangan di atas, maka peran 

Pemerintah dalam mengalokasikan 

anggaran pada bidang pendidikan 

dan kesehatan menjadi hal yang 

sangat krusial dan strategis.

Kebijakan Angaran Bidang 
Pendidikan

Di bidang pendidikan, Pemerintah 

telah melakukan pemenuhan 

anggaran pendidikan minimal 

20 persen dari total APBN 

sejak tahun 2009. Kebijakan ini 

merupakan mandatori spending 

karena diwujudkan dalam UU 

Pendidikan Nasional. Dengan 

formula ini, maka anggaran 

pendidikan akan meningkat setiap 

tahun. Anggaran Pendidikan untuk 

tahun 2019 dialokasikan sebesar 

Rp487,9 Triliun atau 20 persen 

dari APBN 2019. Secara garis 

besar, anggaran tersebut antara 

lain digunakan untuk mendukung 

program Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) yang menjangkau 20,1 juta 

siswa, beasiswa Bidik Misi untuk 

471,8 ribu mahasiswa, percepatan 

pembangunan/rehabilitasi ruang 

kelas sebanyak 56,1 ribu kelas, 

peningkatan kualitas guru melalui 

sertifikasi guru, penguatan 

pendidikan vokasi, penguatan 

LPDP (Lembaga Pengelola Dana 

Pendidikan) sebagai sovereign wealth 

fund (SWF) pendidikan. Selain 

itu, anggaran pendidikan tahun 

Berinvestasi pada tahun-tahun awal merupakan 
salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan produktivitas di masa depan. 

“
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2019 yang diperuntukkan untuk 

penguatan pendidikan vokasi 

sebesar Rp17,2 triliun yang 

antara lain dialokasikan melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan, 

Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Kementerian 

Ristekdikti. 

Sementara untuk tahun anggaran 

2020 dengan total RAPBN 

sebesar Rp2.381 triliun, maka 

akan alokasikan Rp470 triliun 

untuk bidang pendidikan. 

Adapun kebijakan anggaran 

pendidikan di tahun 2020 akan 

difokuskan untuk mendukung 

beberapa program penting seperti 

terlihat pada BOX 01.

Kebijakan Anggaran Bidang 
Kesehatan

Pemerintah berkomitmen untuk 

mengalokasikan anggaran 

kesehatan minimal 5 persen dari 

APBN yang dimulai sejak tahun 

2016. Hal ini dilakukan mengingat 

pentingnya kesehatan dalam 

menciptakan SDM Indonesia yang 

sehat sehingga meningkatkan 

produktivitas. Sebagaimana 

di bidang pendidikan, alokasi 

anggaran bidang kesehatan 

sebesar 5% dari APBN merupakan 

mandatory spending yang 

diamanatkan oleh UU Kesehatan. 

Pada tahun anggaran 2019, 

Pemerintah mengalokasikan 

• peningkatan akses 

pendidikan yang berkualitas 

dan merata antara lain 

dengan Program Wajib 

Belajar 12 Tahun, BOP 

Kesetaraan, BOS berbasis 

kinerja, serta review besaran 

bantuan PIP dan Bidik Misi, 

• penguatan kebijakan 

afirmasi antara lain melalui 

BOS afirmasi bagi sekolah-

sekolah yang berada di 

desa tertinggal dan sangat 

tertinggal serta perluasan 

alokasi TKG untuk Guru 

Garis Depan (GGD), 

• peningkatan kompetensi 

dan pemerataan distribusi 

guru antara lain melalui 

pemetaan yang komprehensif 

mengenai kebutuhan dan 

ketersediaan guru, tunjangan 

berbasis kinerja, dan program 

pelatihan, 

Anggaran kesehatan sebesar Rp123,1 

Triliun atau 5,0 persen. Secara garis 

besar, anggaran tersebut antara lain 

digunakan untuk meningkatkan 

akses dan kualitas layanan program 

JKN, mendorong supply side melalui 

sinkronisasi pemerintah pusat dan 

daerah, mendorong pola hidup sehat 

melalui Germas (Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat), meningkatkan nutrisi 

ibu hamil (bumil), menyusui dan 

balita, serta imunisasi; mempercepat 

penurunan stunting melalui skema 

Program for Result (PforR); dan 

mendorong pemerataan akses layanan 

kesehatan melalui DAK Fisik dan 

pembangunan rumah sakit di daerah 

menggunakan skema KPBU.  

• penguatan sinergi antara 

Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah 

terutama dalam peningkatan 

ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan, 

• penguatan pendidikan 

vokasi antara lain dengan 

mendorong keterlibatan 

Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI), perbaikan 

sarpras dan kurikulum 

pendidikan vokasi dengan 

kebutuhan DUDI dan 

perkembangan teknologi, 

pengalokasian DAK Fisik 

Penugasan khusus untuk 

pendidikan vokasi, dan 

penerapan kartu Pra Kerja,

• penguatan kegiatan 

penelitian dan 

pengembangan (litbang) 

untuk menghasilkan 

inovasi antara lain melalui 

pengembangan pemberian 

tax allowance dan tax 

holiday, serta pengurangan 

PPh di atas 100 persen (super 

deductible tax), dan 

• penguatan investasi 

Pemerintah di bidang 

pendidikan melalui Dana 

Abadi Pendidikan untuk 

beasiswa dan pendanaan 

riset, Dana Abadi Penelitian 

untuk mendukung 

pengembangan riset, Dana 

Abadi Kebudayaan untuk 

mendukung kebudayaan dan 

Dan Abadi Perguruan Tinggi 

untuk mendukung perguruan 

tinggi terbaik di Indonesia 

masuk peringkat terbaik 

dunia.

BOX 01.
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BOX 02.

• refocusing anggaran kesehatan 

yang ditujukan antara 

lain untuk mendorong 

peningkatan kualitas 

belanja kesehatan di daerah, 

penggalian pajak baru 

(negative externalities) untuk 

kesehatan, penguatan program 

promotif dan preventif 

antara lain melalui program 

GERMAS, dan efisiensi 

belanja kesehatan dengan 

pemanfaatan teknologi,

• penguatan anggaran 

kesehatan untuk program 

early childhood yang antara 

lain ditujukan untuk 

meningkatkan nutrisi ibu 

hamil/menyusui dan balita 

dan akselerasi penurunan 

stunting melalui P for R, 

Penguatan kualitas kesehatan 

diperlukan untuk mendorong 

peningkatan produktivitas SDM, 

antara lain melalui penguatan 

program promotif dan preventif, 

peningkatan kualitas layanan 

kesehatan, dan menjaga 

keberlanjutan JKN. Adapun arah 

kebijakan anggaran kesehatan di 

tahun 2020 akan difokuskan pada 

beberapa program strategis (Lihat 

BOX 02): 

Perbaikan Sistem Pendidikan 

Dengan adanya kebijakan 

penganggaran pada bidang 

Pendidikan, diharapkan ada 

perbaikan dalam sistem pendidikan 

di Indonesia yang dilakukan secara 

menyeluruh sehingga berdampak 

signifikan dalam meningkatkan 

kualitas SDM Indonesia agar 

kompatibel  menghadapi 

persaingan pada revolusi industri 

4.0. Perbaikan sistem pendidikan 

tersebut setidaknya dilakukan 

terhadap enam aspek yang saling 

terkait, seperti sekolah, guru, 

peserta didik, kurikulum, pasar 

tenaga kerja, dan komunitas.  

Sekolah harus dikembalikan 

• peningkatan dan 

pemerataan akses ke 

layanan kesehatan antara 

lain melalui harmonisasi 

dan sinkronisasi K/L 

dan Pemda untuk 

pembangunan faskes dan 

mendorong skema KPBU; 

serta 

• peningkatan level 

efektivitas program 

JKN antara lain melalui 

percepatan peningkatan 

kepesertaan, peningkatan 

kualitas layanan 

kesehatan, dan strategic 

purchasing untuk efisiensi 

biaya manfaat.  

Grafik 1. Sistem Pendidikan Sekolah

sebagai institusi pendidikan 

dan bukan hanya pengajaran. 

Pengajaran lebih fokus kepada 

kegiatan-kegiatan teknis dan 

berorientasi jangka pendek, 

sementara pendidikan lebih 

berorientasi pada investasi jangka 

panjang. Sekolah sebagai institusi 

pendidikan harus mempersiapkan 

insan Indonesia yang berkarakter 

kebangsaan yang kokoh (character/

values) dan mampu adaptif sebagai 
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kekuatan produktif bangsa (skills) 

termasuk antisipatif terhadap 

knowledge economy di fase Industry 

4.0.

Investasi pembangunan SDM yang 

dilakukan pada anak usia dini (0-3 

tahun) akan menghasilkan return 

on investment (ROI) yang lebih 

tinggi dibandingkan investasi-

investasi yang menargetkan pada 

anak di usia lebih dewasa atau tua. 

Guru merupakan komponen 

penting dalam pendidikan, yang 

melakukan translasi atas substansi 

objektif pembentukan karakter 

dan skills kepada peserta didik. 

Saat ini, sebaran guru baik secara 

kuantitas maupun kualitas masih 

menjadi tantangan pemerintah. 

Dari sisi jumlah, rasio guru murid 

secara nasional sudah memadai 

tetapi masih terjadi ketimpangan 

terutama antara guru di Pulau 

Jawa dan luar Pulau Jawa.  Hal ini 

menjadi salah satu faktor terjadinya 

disparitas kualitas sekolah yang 

cukup besar antara sekolah di 

Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. 

Salah satu indikator yang 

dapat digunakan untuk 

menggambarkan kondisi jumlah 

guru adalah dengan melihat 

rasio siswa terhadap guru di 

sekolah. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru, disebutkan bahwa 

standar ideal rasio siswa dan guru 

adalah sebesar 20:1 untuk jenjang 

pendidikan SD, SMP, SMA dan 

15:1 untuk jenjang pendidikan 

SMK. Terpenuhinya kondisi ideal 

rasio siswa dan guru menjadi 

salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas pengajaran 

karena menggambarkan tanggung 

jawab seorang guru dalam 

memberikan pengajaran kepada 

murid-muridnya. Tantangan 

pemerintah adalah bagaimana 

memperbaiki rasio guru ini. 

Bersasarkan data Analitical and 

Capacity Development Partnership 

Grafik 2 : Tingkat Pengembalian Investasi Atas SDM 
      (Return of Human Capital Investment)

Sumber: Heckman, 2008

(ACDP), rasio perbandingan antara 

guru dan murid di Indonesia adalah 

yang terendah didunia. UNESCO 

mematok standard 26:1 untuk 

negara-negara Asia, sementara 

Indonesia baru mencapai 15:1.

Peserta didik, Pemerintah 

berkomitmen untuk terus 

meningkatkan akses pendidikan 

yang merata bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah dengan 

mengimplementasikan Program 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

(WBPD) 9 Tahun yang dimulai 

sejak tahun 1989. Selanjutnya, 

program Wajib Belajar tersebut 

kemudian diperluas menjadi 

12 tahun sebagaimana yang 

diamanatkan dalam RPJMN 2015-

2019.  Secara umum, program 

Wajib Belajar tersebut telah 

berhasil meningkatkan akses 

masyarakat dalam memperoleh 

pendidikan yang antara lain dapat 

dilihat pada Angka Partisipasi 
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Kasar (APK) yang cenderung terus 

mengalami peningkatan. Secara 

umum, APK dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan program 

pembangunan pendidikan yang 

diselenggarakan Pemerintah dalam 

upaya memperluas kesempatan 

bagi penduduk untuk mengenyam 

pendidikan.  

Kurikulum pendidikan hendaknya 

juga dapat mengakomodir 

perbedaan karakter dan minat 

siswa di sekolah.  Keberhasilan 

siswa dalam proses belajar 

dan mengajar antara lain 

juga dipengaruhi oleh faktor 

bawaan (heredity), kematangan 

(maturation), dan lingkungan 

(training and learning).  Ketiga 

hal itu mempengaruhi karakter 

peserta didik dengan hasil yang 

senantiasa bervariasi yaitu ada 

yang menguntungkan atau 

menghambat perkembangan 

karakter tersebut. Oleh karena 

perkembangan dari awal sampai 

akhir peserta didik tidaklah selalu 

berjalan lancar tetapi mungkin 

sebaliknya berliku-liku yang 

bergantung pada variasi salah satu 

atau beberapa dari faktor dominan 

tersebut. Kementerian Pendidikan 

& Kebudayaan sudah memasukkan 

pendidikan karekter ke dalam 

kurikulum pendidikan di seluruh 

sekolah di Indonesia. Kemendikbud 

mengundang WVI (Wahana Visi 

Indonesia) untuk membuat panduan 

penerapan pendidikan karakter 

yang akan diterapkan di seluruh 

wilayah Indonesia fokusnya adalah 

“pendidikan karakter kontekstual”.

 Pasar tenaga kerja (Dunia Usaha 

dan Dunia Industri), dalam sistem 

perekonomian, pasar tenaga kerja 

merupakan salah satu jenis pasar 

yang yang harus menjadi perhatian 

para pelaku ekonomi (Pemerintah, 

perusahaan/swasta, rumah tangga, 

luar negeri) di samping pasar 

barang, pasar uang, dan pasar luar 

negeri. 

Dalam pasar tenaga kerja, 

permintaan (kebutuhan) total akan 

tenaga kerja dari sektor swasta dan 

pemerintah bertemu dengan jumlah 

angkatan kerja yang tersedia pada 

waktu yang sama. Pertemuan 

permintaan dan penawaran tenaga 

kerja tersebut akan menentukan 

harga tenaga kerja/upah tenaga 

kerja, sebagaimana telihat pada 

grafik-4.

Salah satu tujuan pendidikan 

(khususnya pendidkan vokasi) 

adalah mempersiapkan SDM 

berkualitas yang siap memasuki 

pasar tenaga kerja. Untuk 

itu, desain sistem pendidikan 

nasional harus diselaraskan 

dengan kebutuhan pasar tenaga 

kerja agar tidak terjadi mismatch 

dan menghindari terjadinya 

peningkatan pengangguran terdidik. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka 

pasar tenaga kerja dalam hal ini 

dunia industri dan dunia usaha 

harus senantiasa dilibatkan dalam 

upaya penguatan pendidikan 

khususnya pendidikan vokasi. 
Tantangan bagi pemerintah adalah 

bagaimana menyelesaikan mismatch 

antara permintaan dan penawaran 

tenaga kerja di Indonesia. 

Berdasarkan catatan INDEF, 

jumlah pengangguran lulusan 

SMK naik dari kisaran 1 juta 

orang pada tahun 2018. Sementara 

itu pengangguran lulusan PT 

meningkat dari 400.000 menjadi 

700.000 orang (ekonomibisnis.com 

16/03/2018).

Grafik 3. Perkembangan APK SD s.d. PT Tahun 2013-2018

Grafik 4: Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sumber: Mc Connel, et al, 2003, 170
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Komunitas, peran komunitas 

juga cukup penting dalam 

mewujudkan keberhasilan program 

pendidikan dalam menciptakan 

SDM berkualitas. Partisipasi aktif 

dari komunitas orang tua atau 

wali murid dapat mendorong 

peningkatan kualitas sekolah. 

Komunitas bisa menjadi faktor 

pendorong dan pengontrol 

penyelenggaraan kualitas 

pendidikan. Berkembangnya 

komunitas-komunitas di 

luar pendidikan formal yang 

berinteraksi dengan dunia 

digital juga perlu didorong untuk 

mendukung pengembangan SDM 

Indonesia yang handal dalam 

penguasaan TIK seperti teknologi 

digital.  

Perbaikan Sistem Kesehatan

Begitu pula dengan 

diimplementasikannya kebijakan 

penganggaran pada bidang 

pendidikan maka diharapkan 

permasalahan di bidang kesehatan 

akan teratasi dan pada saat 

yang sama kualitas kesehatan 

masyarakat dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan kajian Bank Dunia dan 

Kementerian Kesehatan1 disebutkan 

bahwa sebagian besar ibu hamil 

dan anak berusia di bawah dua 

tahun (baduta) tidak memiliki akses 

memadai terhadap layanan dasar, 

sementara tumbuh kembang anak 

sangat tergantung pada akses 

terhadap intervensi gizi spesifik 

dan sensitif, terutama selama 1.000 

Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Oleh karena itu, perlu ditempuh 

kebijakan intervensi yang terpadu 

(konvergen) untuk mempercepat 

pencegahan stunting, mencakup 

intervensi gizi spesifik dan 

intervensi gizi sensitif. Intervensi 

Gizi Spesifik adalah intervensi yang 

ditujukan kepada anak dalam 1.000 

HPK dan umumnya dilakukan 

oleh sektor kesehatan, antara lain 

seperti promosi dan konseling 

gizi ibu hamil, inisiasi menyusui 

dini dan eksklusif, imunisasi dan 

pemberian vitamin A untuk bayi. 

Sementara itu, intervensi gizi 

sensitif adalah intervensi yang 

ditujukan untuk masyarakat 

umum (tidak dikhususkan untuk 

1.000 HPK) dan dilakukan melalui 

berbagai kegiatan pembangunan 

1. World Bank dan Kementerian Kesehatan. (2017). 
Operationalizing A Multisectoral Approach for the 
Reduction of Stunting in Indonesia, 2017

di luar sektor kesehatan, antara 

lain seperti air bersih dan 

sanitasi, kesejahteraan sosial dan 

pendidikan. 

Penutup

Komitmen Pemerintah untuk 

terus melakukan penguatan SDM 

terutama melalui pembangunan di 

bidang pendidikan dan kesehatan 

antara lain tercermin dari 

pemenuhan Anggaran Pendidikan 

dan Anggaran Kesehatan masing–

masing sebesar 20 persen dan 5 

persen dari APBN. 

Dengan komitmen tersebut 

dan dibarengi dengan program 

Pendidikan dan kesehatan 

yang berkualitas, profesional, 

mampu menjawab tantangan 

zaman, dan kompatibel terhadap 

perkembangan Teknologi, Informasi, 

danKomunikasi (TIK) diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas SDM 

Indonesia yang paripurna di masa 

yang akan datang sehingga dapat 

mensukseskan pembangunan 

nasional, meningkatkan 

kesejahterahan dan kemakmuran 

serta dapat menjadi ‘tuan rumah’ di 

negeri mereka sendiri. Semoga!

Grafik 4.  
Logical Framework 
Intervensi  
Terintegrasi
Sumber: TNP2K, 2018
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Memerangi 
Kesenjangan 

Melalui Sumber 
Daya Insani

Foto  : Arif

Potret Kesenjangan

Oleh: Rudi Handoko *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

M
enurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) , kondisi 

kesenjangan/ketimpangan 

pengeluaran penduduk 

Indonesia yang diukur dengan Gini ratio 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir 

menunjukkan adanya penurunan yaitu 

dari 0.414 (September 2014) menjadi 

0.384 (September 2018). Walaupun hanya 

turun 0.03 atau 7.25%, penurunan ini 

merupakan prestasi yang patut mendapat 

ancungan jempol mengingat tidak mudah 

untuk menurunkan angka Gini ratio ini  

dengan cepat. Namun demikian, masih 

ada ruang untuk menurunkan lebih 

lanjut koefisien Gini mengingat Indonesia 

pernah mengalami Gini ratio yang rendah 

pada tahun 2002 sebesar 0.341.
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dihabiskan pada sekolah formal 

(years of schooling) dan tingkat 

pengembalian investasi pendidikan 

(returns to education).  Pada periode 

1981-2000 sumber pertumbuhan 

ekonomi didominasi oleh modal 

yang diikuti oleh tenaga kerja. 

Sedangkan TFP berkontribusi kecil 

terhadap pertumbuhan.. Pada 

periode 2001-2017 baik kontribusi 

modal maupun tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

menurun cukup tajam. Sebaliknya, 

TFP justru tumbuh jauh lebih tinggi 

dibandingkan periode sebelumnya. 

Yang patut diperhatikan adalah 

kontribusi modal manusia justru 

semakin menurun dibandingkan 

periode 1981-2000.

Gambar-1 menunjukan 

pertumbuhan masing-masing unsur 

akuntansi pertumbuhan ekonomi 

dimana sejak 2011 human capital 

mengalami pertumbuhan yang 

negatif sedangkan unsur-unsur 

yang lain masih bertumbuh positif. 

Namun demikian pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi ini tidak serta 

merta diikuti dengan pemerataan 

hasil-hasil pertumbuhan. 

Gambar-2 menunjukkan hubungan 

positif antara ketimpangan dan GNI 

per kapita dimana semakin tinggi 

GNI per kapita maka Gini ratio 

cenderung akan tinggi juga. Data 

Bank Dunia  menunjukkan bahwa 

pada tahun 2000 GNI per kapita 

Salah satu upaya untuk 

menurunkan angka Gini ratio 

adalah melalui peningkatan 

kualitas sumber daya insani 

(human resources). Gordon (2012) 

berpendapat bahwa untuk 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang 

dibutuhkan inovasi dan 

penemuan (invention) yang dapat 

mendongkrak produktivitas 

tenaga kerja. Inovasi dan temuan 

ini membutuhkan dukungan 

modal manusia (human capital). 

Modal manusia yang bagus 

ditandai oleh tenaga kerja 

yang memiliki keahlian dan 

pengetahuan yang kuat sehingga 

mereka mendapat upah yang 

lebih tinggi serta lebih fleksibel 

dalam menghadapi perubahan 

ekonomi yang pada gilirannya 

dapat memerangi kemiskinan dan 

kesenjangan sosial. 

Kontribusi modal manusia 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

dapat diketahui melalui alat 

analisa yang bernama akuntansi 

pertumbuhan. Akuntansi 

pertumbuhan atau growth 

accounting merupakan teknik 

yang memisahkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi menjadi 

tiga sumber pertumbuhan yaitu 

modal, tenaga kerja dan kemajuan 

teknologi (Mankiw, 2016). 

Dengan menggunakan fungsi 

produksi Cobb-Douglas diperoleh 

persamaan berikut:

Dimana Y = output, A = 

parameter yang mengukur 

produktivitas teknologi yang 

tersedia, K = faktor produksi 

berupa modal, L = faktor produksi 

berupa tenaga kerja, dan α = 

bagian pendapatan yang menjadi 

milik  modal (α) dan tenaga kerja 

(1 – α).

Fungsi produksi Cobb-Douglas di 

atas dapat disajikan dalam bentuk 

berikut ini:

atau 

Pertumbuhan Output =  

Kontribusi Modal + Kontribusi 

Tenaga Kerja + Pertumbuhan Total 

Factor Productivity

Perhatikan bahwa A yang 

merupakan Total Factor 

Productivity (TFP) tidak dapat 

diobservasi sehingga untuk 

menentukan nilainya didapat 

dengan menggunakan pendekatan 

residual yaitu Pertumbuhan A = 

Pertumbuhan Y – Kontribusi Modal 

– Kontribusi Tenaga Kerja. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

selama tiga periode yaitu 1981-

2000 dan 2001-2017 menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi yang 

semakin tinggi. Namun sumber-

sumber pertumbuhan untuk 

masing-masing periode berbeda 

dalam hal pertumbuhannya. 

Tabel-1 telah memasukkan unsur 

modal manusia (human capital) 

yang mencerminkan waktu yang 

Tabel-1 : Akuntansi Pertumbuhan dengan Modal Manusia (Human Capital) 

Pertumbuhan  
PDB Modal Tenaga  

Kerja
Human 
Capital TFP

1981-
2000 5.1% 3.6% 1.1% 0.8% -0.4%

2001-
2017 5.2% 2.6% 1.0% 0.2% 1.4%

Sumber: diolah dari Pen World Table, version 9.1.
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mencapai US$580 dengan Gini ratio 

28.5% kemudian pada tahun 2017 

GNI per kapita mencapai US$3540 

dengan Gini ratio 38.1%. Dengan 

kata lain selama kurun waktu 17 

tahun GNI per kapita telah tumbuh 

11.2% per tahun dan Gini ratio 

tumbuh 1.7% per tahun.

Kondisi modal manusia di Indonesia 

dibandingkan dengan negara lain 

dapat dilihat pada Tabel-2. Menurut 

Laporan Modal Manusia Forum 

Ekonomi Dunia (WEF),  untuk 

tahun 2017 walaupun Indonesia 

telah membuat kemajuan luar 

biasa pada pencapaian pendidikan 

generasi muda, peringkat Indonesia 

masih di bahwa peringkat negara 

tetangga Singapura, Malaysia, 

Thailand, Filipina dan Vietnam.

Laporan Modal Manusi 2015 

WEF juga menunjukkan 

hubungan positif antara indeks 

modal manusia dengan indeks 

kesenjangan gender (gender gap 

index) atau dengan kata lain 

kesataraan gender berkorelasi 

positif dengan modal manusia yang 

tinggi. Saat ini indeks kesenjangan 

gender Indonesia menurut The 

Global Gender Gap Report 2018 WEF 

bernilai 0.691 dimana nilai 0.00 

menunjukkan kesenjangan dan 1.00 

menunjukkan kesetaraan gender. 

Bank Dunia  juga melaporkan 

indeks modal manusia Indonesia 

tahun 2018 dengan nilai 0.53 yang 

menunjukkan bahwa seorang 

anak yang lahir di Indonesia yang 

menikmati pendidikan lengkap dan 

kesehatan penuh akan menjadi 53 

persen lebih produktif ketika dia 

tumbuh (Holmemo, 2018).

Lantas, bagaimana caranya agar 

kita dapat mencapai pertumbuhan 

yang tinggi sekaligus pemerataan 

atau pertumbuhan yang inklusif 

melalui sumber daya insani atau 

human capital. Ada dua unsur 

yang sangat mempengaruhi 

kualitas sumber daya insani 

yaitu pendidikan dan kesehatan. 

Pendidikan dan kesehatan 

mempunyai dampak jangka 

panjang ke produktivitas karena 

tenaga kerja yang berketerampilan 

dan sehat akan lebih produktif. 

Pendidikan juga membantu 

tenaga kerja untuk menyerap 

atau menghasilkan teknologi. 

Pendidikan dan kesehatan saling 

melengkapi. Kesehatan yang lebih 

baik meningkatkan pengembalian 

investasi dalam pendidikan dan 

sebaliknya pendidikan yang lebih 

tinggi meningkatkan pengembalian 

investasi kesehatan. 

Balakrishnan, Steinberg dan 

Syed (2013) menunjukkan bahwa 

kebijakan fiskal dalam bentuk 

belanja pendidikan dan kesehatan 

berperan penting bagi inklusivitas. 

Semakin besar belanja pendidikan 

Gambar-1 : Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Akuntansi  
Pertumbuhan 2001-2017

Gambar-2 : Hubungan antara Ketimpangan dan GNI per Kapita (US$)
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dan kesehatan (% PDB) maka 

derajat inklusivitas semakin tinggi 

(Gambar-3). Sebagai informasi 

bahwa derajat inklusivitas (degree 

of inclusiveness) adalah dampak 

kenaikan pendapatan per kapita 

1 persen pada pendapatan kuintil 

terbawah dalam persen.

Lee & Lee (2018) menunjukkan 

distribusi pendidikan yang lebih 

merata memberikan kontribusi 

yang signifikan untuk mengurangi 

ketimpangan pendapatan. 

Namun demikian, Castello dan 

Domenech (2014) menunjukkan 

bahwa perbaikan pendidikan 

belum cukup untuk mengurangi 

kesenjangan dalam pendapatan 

walaupun berperan besar dalam 

meningkatkan standar hidup 

orang-orang yang berada di bawah 

distribusi pendapatan. Oleh karena 

itu, perlu adanya faktor lain 

untuk mengurangi kesenjangan 

yaitu peningkatan pengembalian 

pendidikan, globalisasi dan 

keterampilan teknologi.

Yang paling penting adalah 

meningkatkan akses ke pendidikan 

dan kesehatan bagi seluruh rakyat 

Indonesia serta meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Hal ini sejalan dengan tema 

sentral dokumen negara KEM-

PPKF 2020 yaitu APBN untuk 

akselerasi daya saing melalui 

inovasi dan penguatan kualitas 

sumber daya manusia (Kementerian 

Keuangan R.I. 2019). Kebijakan 

Pemerintah berupa Biaya 

Pendidikan Mahasiswa Miskin 

Berprestasi (Bidikmisi), Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan 

(LPDP), Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD), Pendidikan Vokasi, Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar serta 

penyedian jaminan kesehatan dan 

sosial yang bersifat universal agar 

terus ditingkatkan kuantitas dan 

kualitasnya.

Tabel-2 : Peringkat Modal Manusia Indonesia

Tahun Peringkat Nilai Jumlah Negara dalam Laporan

2013 53 0.001 122
2015 69 66.99 124

2016 72 67.61 130
2017 65 62.19 130

Gambar 3 Hubungan Belanja Pendidikan dan Kesehatan dengan Inklusivitas

Sumber: Balakrishnan, Steinberg dan Syed (2013)
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  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Dana Otonomi Khusus Papua 
dan Papua Barat:

T
erbentang di wilayah paling timur Indonesia, 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan 

dalam NKRI. Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat merupakan dua provinsi terluas dengan 

luas wilayah 421,9 km2 atau setara dengan 21,9 

persen luas wilayah Indonesia. Berbatasan langsung 

dengan Benua Australia dan Papua Nugini membuat 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dikaruniai 

keanekaragaman hayati dengan karakteristik Australis 

yang sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. 

Provinsi Papua dan Papua Barat 

memiliki sumber daya alam dan 

potensi wisata yang sangat besar 

dan lengkap. Bawah tanahnya 

Kabupaten Mimika terdapat 

kandungan mineral tembaga dan 

emas dengan jumlah kandungan 

mencapai jutaan metrik ton 

dan perut bumi Teluk Bintuni 

menyimpan cadangan gas alam 

dengan jumlah puluhan triliun 

oleh : Dewi Puspita, Desi Dwi Bastias, Sukma Hadi*)

Quo Vadis Pasca 
2021?
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kaki kubik. Potensi wisata alam 

luar biasa yang didukung oleh 

keberadaan es abadi di Pegunungan 

Jayawijaya dan perairan Raja 

Ampat yang sangat indah dan 

keanekaragaman flora fauna 

menjadi daya tarik wisatawan lokal 

maupun internasional. Namun 

demikian, seluruh kekayaan alam 

tersebut sampai saat ini masih 

belum mampu mensejahterakan 

masyarakat Papua.

Penduduk asli di Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat 

adalah salah satu rumpun dari 

ras Melanesia yang memiliki 

keragaman kebudayaan, sejarah, 

adat istiadat, dan bahasa sendiri. 

Ciri penduduk asli Papua tersebut 

makin memperkaya ragam 

budaya Nusantara. Namun di sisi 

lain, kesejahteraan dan kondisi 

ekonominya masih tertinggal 

dibandingkan wilayah lain di 

Indonesia. Nilai IPM kedua provinsi 

tersebut berada urutan terendah 

dan memiliki persentase jumlah 

penduduk miskin tertinggi secara 

nasional.

Konflik politik yang 

berkepanjangan di wilayah Papua 

sejak masa kolonial Belanda hingga 

pelaksanaan Penentuan Pendapat 

Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dan 

menyatakan Papua bergabung 

dengan NKRI merupakan salah satu 

faktor penghambat perkembangan 

daerah Papua. Konflik politik 

tersebut menyisakan trauma bagi 

masyarakat Papua sehingga rentan 

terhadap munculnya kembali 

pergolakan politik di daerah 

Papua. Akibatnya, pembangunan 

di wilayah Papua tertinggal 

dibandingkan dengan wilayah lain 

di Indonesia sehingga berdampak 

pada terhambatnya pertumbuhan 

ekonomi daerah dan rendahnya 

kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan 

situasi politik dan keamanan 

yang lebih kondusif, Pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua. Tujuan penerapannya 

terutama dititikberatkan pada 

pemenuhan hak-hak dasar Orang 

Asli Papua (OAP), pengurangan 

kesenjangan dengan provinsi lain 

di Indonesia, dan peningkatan 

taraf hidup masyarakat Papua. 

Pemberian status otonomi khusus 

bagi Provinsi Papua diharapkan 

menjadi solusi bagi pemasalahan 

ketertinggalan dalam pembangunan 

dan menciptakan stabilitas politik 

serta meredam gejolak separatime 

di Provinsi Papua. 

Pada perjalanannya, Provinsi Papua 

Barat lahir berdasarkan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 

Tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua Menjadi Undang-

Undang. Dengan berlakunya UU 

No.35/2018 tersebut maka otonomi 

khusus diterapkan untuk Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat.

Penerapan otonomi khusus bagi 

Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat merupakan bagian 

dari kebijakan desentralisasi yang 

dimulai sejak lahirnya UU No. 

22/1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Kebijakan desentralisasi 

mengamanahkan pemerintah 

daerah untuk mengelola daerahnya 

sendiri sekaligus memberikan 

dukungan sumber-sumber 

pembiayaan sebagaimana diatur 

dalam UU No.25/1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Penerapan kebijakan desentralisasi 

untuk Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat sebagai daerah otonomi 

khusus (Otsus) adalah kebijakan 

desentralisasi asimetris yaitu 

pemerintah memberikan sumber-

sumber penerimaan daerah dalam 

rangka otsus yang diharapkan 

dapat mewujudkan kesejahteraan 

dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat di daerah Otsus. 

Pendanaan Otonomi Khusus 
dan Indikator Perekonomian

Dengan diterapkannya kebijakan 

desentralisasi asimetris, Provinsi 

Papua dan Papua Barat sebagai 

daerah otsus mendapatkan 

perlakuan pendanaan yang 

berbeda dengan daerah-daerah 

lain.  Sebagaimana amanat UU 

No.21/2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua dan 

UU No.35/2008 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

UU No.1/2008 Tentang Perubahan 

Atas UU No.21/2001 Tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua Menjadi Undang-Undang, 

Provinsi Papua dan Papua Barat 

memperoleh pendanaan dalam 

rangka Otsus yang terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam (DBH SDA) Pertambangan 

Minyak Bumi dan Gas Alam 

Provinsi Papua dan Papua Barat 

mendapatkan DBH SDA Migas 

sebesar 70% selama 25 Tahun 

sejak penerapan status Otsus 

(2002-2026) dan akan berubah 

menjadi 50% pada tahun ke 26 

atau mulai tahun 2027. Sesuai 

dengan perundang-undangan, 

DBH SDA Migas sekurang-

kurangnya 30% dialokasikan 
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untuk biaya pendidikan dan 

sekurang-kurangnya 15% untuk 

kesehatan dan perbaikan gizi. 

2. Dana Otonomi Khusus (Dana 

Otsus). Besaran Dana Otsus 

yang diterima setara 2% Dana 

Alokasi Umum (DAU) Nasional 

selama 20 tahun (2002 – 

2021). Penggunaan dana 

Otsus diprioritaskan untuk 

pendidikan dan kesehatan.

3. Dana Tambahan Infrastruktur 

dalam rangka Otsus (DTI). 

DTI dialokasikan kepada 

Provinsi Papua dan Papua 

Barat berdasarkan kesepakatan 

antara Pemerintah dan DPR 

atas usulan pemerintah 

Provinsi. DTI dimaksudkan agar 

sekurang kurangnya dalam 

25 tahun seluruh kota-kota 

Provinsi, Kab/Kota, Distrik atau 

pusat-pusat penduduk lainnya 

sudah terhubung.

Dana Otsus Papua yang dihitung 

berdasarkan 2% dari DAU Nasional, 

pertama kali dialokasikan dalam 

APBN tahun 2002 sebesar Rp1,4 

triliun. Alokasi Dana Otsus tersebut 

terus meningkat hingga pada APBN 

tahun 2018 mencapai lebih dari 

Rp8,0 triliun. Alokasi dana Otsus 

untuk Provinsi Papua Barat dimulai pada tahun 2009 

seiring berdirinya Provinsi Papua Barat pada tahun 

2008 sebagai pemekaran dari Provinsi Papua. Total 

alokasi dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua 

Barat sejak pertama kali dialokasikan sampai dengan 

tahun 2018 mencapai Rp77,5 triliun.

Meskipun Dana Otsus yang dialokasikan dan 

direalisasikan selama 17 tahun sudah sangat besar, 

namun hasil yang dicapai masih jauh dari tujuan yang 

diharapkan. Sampai saat ini perbaikan kesejahteraan 

belum meningkat secara signifikan dan belum 

mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di 

Indonesia. 

Struktur dan perkembangan perekonomian 

kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat sebagai salah satu indikator 

kesejahteraan dapat dilihat melalui analisis Tipologi 

Klassen. Secara sederhana, Tipologi Klassen 

menunjukkan rasio pertumbuhan ekonomi kabupaten/

kota terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dan 

rasio pertumbuhan PDRB per kapita setiap kabupaten/

kota terhadap PDB per kapita provinsi yang terbagi 

dalam 4 kategori struktur dan perkembangan 

perekonomian. Keempat kategori struktur dan 

perkembangan perekonomian daerah tersebut adalah: 

1) daerah maju tertekan, 2) daerah maju dan tumbuh 

cepat, 3) daerah berkembang cepat, dan 4) daerah 

tertinggal. Diagram berikut ini menggambarkan 

struktur dan perkembangan perekonomian di Provinsi 

Papua (Diagram 1) dan Provinsi Papua Barat (Diagram 

2)dalam periode tahun 2011-2017.

Gambar-1 : Perkembangan Alokasi Dana Otsus
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Diagram 1. Tipologi Klassen Prov. Papua 2011-2017

Berdasarkan Tipologi Klassen 

Provinsi Papua periode 2011-

2017 tersebut, diketahui bahwa 

seluruh daerah kabupaten/kota 

di Provinsi Papua mengalami 

perbaikan ekonomi yang ditandai 

dengan pertumbuhan rata-rata 

PDRB sebesar 8 persen. Kecepatan 

pertumbuhan ekonomi daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Papua 

beragam, sebagian besar berada 

dalam kategori berkembang cepat 

(25 kabupaten). Daerah dalam 

kategori berkembang cepat memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi provinsi namun rata-

rata PDRB per kapita lebih rendah 

daripada PDRB provinsi. Mayoritas 

daerah-daerah tersebut berada di 

kawasan pegunungan dengan akses 

transportasi yang terbatas sehingga 

sulit mengembangkan sektor-

sektor yang potensial. Kabupaten 

Mimika mengalami anomali kondisi 

perkembangan perekonomian 

diantara daerah lain yaitu memiliki 

PDRB per kapita yang tinggi namun 

pertumbuhan PDRB lebih rendah 

daripada PDRB provinsi. Tingginya 

PDRB per kapita Kabupaten Mimika 

utamanya ditunjang oleh sektor 

pertambangan yaitu hadirnya 

PT. Freeport. Kota Jayapura dan 

Kabupaten Jayapura memiliki 

PDRB per kapita yang lebih tinggi 

sehingga termasuk dalam kategori 

daerah maju dan tumbuh cepat . 

Kedua daerah tersebut berpotensi 

untuk tumbuh lebih cepat lagi 

karena berada pada pusat ekonomi 

dengan ketersediaan infrastruktur 

yang menunjang. 

Dinamika perekonomian Provinsi 

Papua Barat tidak banyak berubah 

dalam periode 2011-2017, terlihat 

dari pertumbuhan rata-rata PDRB 

yang berada dalam kisaran 5 

persen. Pertumbuhan rata-rata 

PDRB tersebut lebih rendah dari 

Provinsi Papua yang mencapai 

kisaran 8 persen. Secara umum 

struktur perekonomian daerah-

daerah di Provinsi Papua Barat 

terkonsentrasi pada kategori daerah 

berkembang cepat yaitu sebanyak 

9 kabupaten/kota. Namun, terdapat 

satu daerah yang berada dalam 

kategori daerah tertinggal yaitu 

Kabupaten Raja Ampat karena 

pertumbuhan PDRB yang lebih 

lambat dari daerah lain. Di sisi lain, 
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Kabupaten Teluk Bintuni berada 

dalam kategori daerah maju namun 

tertekan yaitu memiliki PDRB 

per kapita yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan daerah lain dalam 

satu provinsi namun pertumbuhan 

PDRB-nya relatif rendah. Tingginya 

nilai PDRB per kapita Kabupaten 

Teluk Bintuni ditunjang oleh sektor 

pertambangan.

Mengingat pengalokasian Dana 

Otsus yang diperhitungkan 2% 

dari DAU Nasional akan berakhir 

pada tahun 2021, analisis terhadap 

kemandirian fiskal daerah 

merupakan hal penting untuk 

menentukan arah kebijakan dana 

Otsus pasca 2021. Untuk mengukur 

tingkat kemandirian fiskal daerah 

dapat dilakukan dengan melihat 

Dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan dan penyediaan 

layanan publik, pemerintah 

daerah memiliki wewenang 

yang luas dalam merencanakan 

PAD berupa Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan, dan Lain-lain 

PAD yang Sah. PDRD merupakan 

sumber PAD yang menggambarkan 

aktivitas perekonomian dan secara 

umum pada sebagian besar daerah 

PDRD memiliki porsi terbesar 

dari PAD. Untuk melihat potensi 

ekonomi daerah penerima Dana 

Otsus dapat dilakukan melalui 

perhitungan rasio pertumbuhan 

PDRB dan nilai rata-rata PDRD 

dengan menggunakan pendekatan 

Tipologi Klassen. 

Diagram 2. Tipologi Klassen Provinsi Papua Barat 2011-2017

perkembangan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) khususnya yang 

bersumber dari Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (PDRD). 

Penerimaan dari PDRD tersebut 

dapat memberikan gambaran atas 

aktivitas ekonomi daerah yang 

salah satunya dapat dipacu oleh 

belanja pemerintah daerah melalui 

penyediaan layanan publik dan 

pembangunan di daerah. Analisis 

Tipologi Klassen secara umum 

mengindikasikan bahwa struktur 

dan perkembangan perekonomian 

mayoritas daerah kabupaten/kota 

di Provinsi Papua dan Papua Barat 

termasuk dalam kategori daerah 

berkembang cepat dan berpotensi 

untuk menjadi daerah maju. 
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Dalam periode 2011-2017 sebagian besar kabupaten 

dan kota di Provinsi Papua berada pada kondisi 

kemandirian fiskal yang sangat rendah karena 

nilai PDRD-nya sangat rendah, bahkan beberapa 

diantaranya (Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Puncak) 

nyaris tidak memiliki penerimaan PDRD. Nihilnya 

penerimaan PDRD daerah membuat daerah sangat 

bergantung pada dana transfer dari pemerintah 

pusat sebagai sumber penerimaan daerah. Selain 

itu, penerimaan PDRD dalam APBD yang sangat 

minim bahkan nihil menunjukkan tidak ada aktivitas 

ekonomi yang potensial sebagai sumber penerimaan 

daerah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Papua yang terjadi terutama didorong oleh 

belanja pemerintah daerah yang bersumber dari dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah 

termasuk didalamnya Dana Otsus dan Dana Desa. 

Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire 

dan Kabupaten Merauke merupakan daerah dengan 

penerimaan PDRD dan pertumbuhan PDRB yang 

lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di 

Provinsi Papua. Daerah-daerah tersebut merupakan 

daerah pesisir atau berkarakter perkotaan. Di sisi 

lain, Kabupaten Mimika menjadi daerah dengan nilai 

rata-rata PDRD tertinggi yaitu sebesar Rp177,24 miliar, 

nilai tersebut utamanya disokong oleh Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak 

Hotel dan Pajak Restoran.

Kemandirian fiskal dan perkembangan perekonomian 

kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat lebih beragam. 

Pada periode 2011-2017 terdapat satu daerah yaitu 

Kabupaten Raja Ampat yang memiliki kondisi 

pertumbuhan PDRB dan rata-rata nominal PDRD 

yang rendah. Potensi pariwisata yang begitu masyhur 

hingga kalangan wisatawan mancanegara ternyata 

belum mampu mendongkrak penerimaan PDRD 

Kabupaten Raja Ampat dan mendorong pertumbuhan 

PDRB yang lebih tinggi. Berdasarkan data APBD 

Kabupaten Raja Ampat tahun 2017, diantara beberapa 

jenis pajak daerah yang berkaitan langsung dengan 

aktivitas pariwisata, pajak hotel memberikan 

kontribusi nyata terhadap total penerimaan pajak 

daerah dengan proporsi sebesar 41,5 persen. Sumber 

penerimaan terbesar kedua berasal dari Pajak 

Pengambilan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan 

sebesar 26,8 persen yang tidak terkait dengan sektor 

pariwisata. Dari sisi penerimaan retribusi daerah, 

tercatat penerimaan terbesar berasal dari Retribusi 

Izin Usaha Perikanan dengan 

proporsi 31,7 persen dari total 

penerimaan retribusi daerah.

Daerah-daerah yang tergolong 

lebih maju dengan nilai PDRD 

yang lebih tinggi namun 

tingkat pertumbuhan PDRB 

cenderung lebih lambat 

adalah Kabupaten Sorong dan 

Kabupaten Teluk Bintuni. 

Kabupaten Sorong memiliki 

karakter dekat dengan pusat 

aktivitas ekonomi sehingga 

penerimaan daerah yang 

berkontribusi secara signifikan 

(2017) adalah Pajak Penerangan 

Jalan, Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), serta PBB P2. 

Sedangkan Kabupaten Teluk 

Bintuni memiliki potensi 

kekayaan alam berupa gas 

bumi dan Mineral Bukan 

Logam Dan Bantuan (MBLB) 

sehingga pemerintah daerah 

dapat memanfaatkannya 

sebagai sumber PAD. Sumber 

penerimaan Pajak Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni dari 

Pajak Pengambilan Bahan 

Galian Golongan C pada tahun 

2017 tercatat sebesar 32,1 

persen. Nilai pajak tersebut 

merupakan kontributor 

pajak daerah terbesar kedua 

setelah Pajak Restoran yang 

proporsinya sebesar 52,3 

persen.

Kabupaten Manokwari, 

Kabupaten Fakfak, dan Kota 

Sorong merupakan daerah di 

Provinsi Papua Barat yang 

berpotensi untuk berkembang 

lebih cepat. Ketiga daerah 

tersebut memiliki nilai 

penerimaan PDRD yang cukup 

tinggi dan pertumbuhan PDRB 

yang meningkat. Karakteristik 
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ketiga daerah tersebut sebagai pusat pertumbuhan 

di Provinsi Papua Barat turut berkontribusi dalam 

tingginya penerimaan daerah terutama dari BPHTB 

dan PBB P2. Di sisi lain, terdapat 7 kabupaten yang 

masih perlu mendapat perhatian karena sulitnya 

kondisi geografis yang menyebabkan rendahnya 

nilai PDRD. Bahkan Kabupaten Pegunungan Arfak 

sejak resmi dimekarkan dari Kabupaten Manokwari 

pada tahun 2012 hingga 2017 tercatat hampir tidak 

memiliki penerimaan PDRD. Dengan demikian daerah-

daerah ini sangat bergantung terhadap penerimaan 

yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain 

pendapatan yang sah termasuk didalamnya Dana Otsus 

dan Dana Desa.

Tata Kelola Dana Otsus

Tata kelola yang baik (good governance) merupakan 

salah satu kunci keberhasilan pencapaian suatu 

target. Hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan 

dana Otsus. Banyak tantangan dan permasalahan 

yang dihadapi dalam tata kelola Dana Otsus mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, regulasi 

mengenai pengalokasian dan distribusi dana Otsus di 

Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 

otonomi khusus (musrenbangsus) Provinsi Papua dan 

Papua Barat belum berjalan optimal, pembahasan 

musrenbangsus belum menyentuh aspek perencanaan 

lebih jauh hingga ke sasaran yang akan dituju, namun 

cenderung hanya membahas pengalokasian dan 

distribusi anggaran. Dari sisi pengalokasian, jumlah 

dana Otsus yang dibagikan untuk kabupaten/kota di 

Provinsi Papua cenderung sama besar sejak tahun 

2014. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

dana belum optimal yang diindikasikan oleh laporan 

penggunaan dana Otsus yang sebatas informasi 

realisasi penggunaan dana, belum menjelaskan 

indikator capaian output secara menyeluruh. 

Pengawasan oleh masyarakat dan instansi terkait perlu 

ditingkatkan untuk memastikan dana Otsus benar-

benar dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan 

benar. 

Sesuai dengan amanat undang-undang, alokasi dana 

Otsus harus ditetapkan melalui Perdasus. Namun 

demikian Provinsi Papua Barat hingga saat ini 

masih menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) 

dalam pengalolasikan dana Otsus. Penetapan Pergub 

merupakan hak prerogatif gubernur semata tanpa 

harus mempertimbangkan masukan 

dari berbagai unsur masyarakat, 

oleh karena itu pengalokasian 

dana Otsus yang hanya ditetapkan 

oleh Pergub dikhawatirkan kurang 

mempertimbangkan rasa keadilan 

dan berpotensi menimbulkan 

permasalahan.

Mendekati berakhirnya 

pengalokasian Dana Otsus pada 

tahun 2021, ternyata indikator 

kinerja perekonomian (PDRB dan 

PDRB per kapita) Provinsi Papua 

dan Papua Barat masih belum 

mencapai kondisi yang diharapkan 

sejalan dengan penerapan 

kebijakan Dana Otsus.  Di samping 

itu, kedua Provinsi tersebut 

masih memiliki ketergantungan 

yang sangat tinggi terhadap 

dana transfer pemerintah pusat 

(termasuk Dana Otsus) sebagai 

sumber penerimaan daerah yang 

ditunjukkan oleh masih rendahnya 

kemandirian fiskal daerah(PDRD). 

Dari sisi good governance, disiplin 

pengelolaan Dana Otsus masih 

perlu ditingkatkan termasuk 

penggunaan dan akuntabilitasnya 

agar dapat mencapai tujuan yaitu 

mensejahterakan masyarakat Papua 

dan Papua Barat serta menjadikan 

provinsi tersebut sejajar dengan 

provinsi lain di Indonesia. Dengan 

kondisi tersebut, masih perlukah 

Dana Otsus dialokasikan untuk 

Provinsi Papua dan Papua Barat 

pasca 2021?
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Insentif Perpajakan 
Untuk Mendorong Daya 
Saing dan Investasi

Foto  : Arif

vokasi

Sidig Suryo Nugroho dan Angga Pratama *)

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

S
ebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah menyampaikan 

kembali dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 

Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020 kepada DPR RI. 

Dokumen KEM PPKF tahun 2020 ini merupakan gambaran awal 

sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2020, di mana 

tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di samping 

itu, dokumen KEM PPKF tahun 2020 ini juga lebih menegaskan langkah 

Pemerintah untuk dapat mencapai visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia 

pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan 

makmur.
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Pada KEM PPKF 2020, Pemerintah 

menetapkan tema kebijakan 

fiskal yang akan ditempuh adalah 

“APBN untuk Akselerasi Daya 

Saing melalui Inovasi dan Penguatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia”. 

Tema ini selaras dengan tema 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

tahun 2020, yaitu “Peningkatan 

Sumber Daya Manusia untuk 

Pertumbuhan Berkualitas”. Oleh 

karena itu, kebijakan fiskal tahun 

2020 ditujukan untuk mampu 

menstimulasi perekonomian agar 

tumbuh pada level yang cukup 

tinggi, menggairahkan investasi 

dan ekspor, mendorong inovasi 

dan penguatan kualitas SDM, 

serta mengakselerasi daya saing 

nasional melalui transformasi 

struktural perekonomian nasional. 

Selanjutnya, kebijakan fiskal 2020 

diarahkan untuk mendorong 

terciptanya pengelolaan fiskal yang 

semakin sehat, yang tercermin 

dalam optimalisasi pendapatan 

negara, belanja yang lebih 

berkualitas (quality spending), dan 

pembiayaan yang kreatif, efisien 

dan berkelanjutan. Di samping itu, 

kebijakan fiskal juga diarahkan 

untuk mampu mendorong 

perbaikan neraca keuangan 

pemerintah. Kebijakan perpajakan 

sebagai salah satu bagian kebijakan 

fiskal dalam APBN menjadi tools 

yang digunakan Pemerintah untuk 

mendukung tercapainya tujuan 

pembangungan nasional demi 

kesejahteraan seluruh masyarakat 

Indonesia.

Tantangan Tahun 2019 dan Asa 
Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada tahun 2019 diperkirakan akan 

menghadapi beberapa tantangan 

akibat terjadinya perlambatan 

perekonomian, baik domestik 

maupun global. Perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dunia 

antara lain disebabkan adanya 

ketegangan perang dagang antara 

Amerika Serikat dan Tiongkok 

yang menyebabkan melemahnya 

aktivitas perdagangan global. 

Selain itu, perlambatan juga 

terjadi akibat tekanan pada 

pasar keuangan internasional 

dan ketatnya pembiayaan 

global akibat kenaikkan suku 

bunga global (Kurniawan, 2019). 

Lebih lanjut, harga komoditas 

perdagangan internasioanal 

ke depan diperkirakan masih 

berfluktuasi dan cenderung 

mengalami penurunan. Hal ini 

akan menambah tekanan tehadap 

pertumbuhan ekonomi nasional 

(www.kontan.co.id, 2019). 

Sementara itu kinerja 

perekonomian domestik juga belum 

menunjukkan pergerakan yang 

positif. Penerimaan perpajakan 

diperkirakan masih memiliki 

risiko, pelemahan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika 

sejak tahun 2018 menimbulkan 

dampak bagi perusahaan berupa 

meningkatnya beban kredit pajak 

dan kerugian selisih kurs sebagai 

dampak aktivitas impor yang 

dilakukan. Aktivitas perdagangan 

global yang cenderung melambat 

juga berdampak pada menurunnya 

penerimaan perpajakan yang 

berasal dari aktivitas ekspor. Harga 

komoditas yang diprediksi turun 

berpotensi memberikan tekanan 

pada pertumbuhan penerimaan 

pajak utamanya sektor SDA, 

seperti pertambangan. Selain itu, 

volatilitas harga minyak mentah 

dan ICP merupakan faktor yang 

mempengaruhi fluktuasi harga 

BBM yang cukup besar dan 

berdampak pada penerimaan PPh 

Migas. 

Untuk menghadapi tantangan 

yang ada, Indonesia harus dapat 

meningkatkan daya saingnya 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang 

produktif, berjiwa inovatif, dan  

menguasai teknologi terkini. 

Untuk itu, peranan kebijakan 

fiskal juga harus diarahkan untuk 

mendorong peningkatan kontribusi 

sisi penawaran (supply side fiscal 

policy), khususnya akselerasi daya 

saing pada aspek investasi, tenaga 

kerja, dan produktivitas. Dari sisi 

investasi upaya tersebut dilakukan 

dengan cara mendorong investasi 

yang berkelanjutan, yang mencakup 

perbaikan di sisi kelembagaan 

(kemudahan berinvestasi, deregulasi 

dan penyederhanaan prosedur 

perizinan); peningkatan sarana 

pendukung dan infrastruktur bagi 

pelaku industri; dan mendorong 

kegiatan investasi, baik penanaman 

modal domestik maupun 

penanaman modal asing, yang 

berorientasi ekspor.

Untuk itu, tahun 2020 sebagai 

tahap awal pencapaian visi 

Indonesia 2045, merupakan 

tahap yang sangat penting 

bagi Pemerintah yang harus 

dimanfaatkan secara optimal 

melalui kebijakan fiskal, termasuk 

di dalamnya kebijakan perpajakan, 

yang pro investasi dan mendukung 

penguatan daya saing. 

Kebijakan Perpajakan untuk 
Peningkatan Investasi dan Daya 
Saing

Dalam rangka meningkatkan 

rasio perpajakan dan memperkuat 

peran kebijakan perpajakan 

untuk mendorong perekonomian, 

Pemerintah telah melakukan upaya 
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reformasi perpajakan yang secara garis besar dilakukan 

melalui perbaikan dari sisi kebijakan dan penguatan 

administrasi. Dari sisi kebijakan, reformasi diarahkan 

pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi, tanpa menghambat dunia usaha, memberikan 

rasa keadilan, melindungi masyarakat dan lingkungan, 

serta mengadaptasi praktik internasional. Dari sisi 

administrasi, reformasi perpajakan diarahkan untuk 

menciptakan pelayanan dan sistem administrasi yang 

mudah dan sederhana, serta institusi perpajakan 

yang handal, kredibel dan terpercaya sehingga 

dapat menciptakan kepatuhan perpajakan yang 

berkelanjutan.

Kebijakan perpajakan harus ramah terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan diantaranya 

melalui penguatan dan perbaikan organisasi, serta 

sistem perpajakan dalam kerangka reformasi 

perpajakan. Agar sistem perpajakan ramah terhadap 

pertumbuhan, maka insentif perpajakan difokuskan 

untuk mendorong ekspor, investasi, dan daya saing. 

Sebagai bagian dari program reformasi perpajakan, 

pada tahun 2020, Pemerintah berencana tetap akan 

memberikan insentif perpajakan yang lebih tepat bagi 

kegiatan usaha, baik dari sisi SDM maupun produk 

yang dihasilkan, serta insentif 

perpajakan untuk menjaga iklim 

investasi agar tetap kondusif. 

Kebijakan insentif penguatan 

daya saing dilakukan dengan 

memberikan insentif super 

deduction untuk pengembangan 

kegiatan vokasi dan litbang. Hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

kompetensi angkatan kerja agar 

mampu menyongsong transformasi 

industry 4.0 dan mengadopsi 

perkembangan teknologi, informasi, 

dan komunikasi (TIK). Selain itu, 

daya saing juga diperkuat dengan 

mendorong hilirisasi industri 

yang berorientasi ekspor melalui 

pemberian insentif perpajakan 

yang lebih terarah untuk kawasan 

tertentu diantaranya Kawasan 

Ekonomi Khusu (KEK), (Kawasan 

Insdustri)KI, Free Trade Zone (FTZ), 

Tempat Penimbunan Berikat (TPB), 

Tabel 1. Kebijakan Reformasi Perpajakan
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Pusat Logistik Berikat (PLB); penyempurnaan kebijakan 

bea keluar, dan kebijakan bea masuk ditanggung 

pemerintah untuk sektor industri tertentu. Lebih 

lanjut, dalam rangka meningkatkan investasi, perlu 

juga didorong terciptanya kawasan industri baru 

melalui perluasan tax holiday, perbaikan tax allowance, 

dan insentif investment allowance untuk industri padat 

karya.

Pada tahun 2020, insentif perpajakan akan tetap 

diberikan bagi bidang usaha yang benar-benar 

membutuhkan insentif perpajakan. Dengan 

penyempurnaan insentif tersebut, diharapkan industri 

yang memiliki produk unggulan di Indonesia dapat 

lebih berkembang. Berbagai produk unggulan hasil 

industri seperti produk hasil laut, produk sayuran 

dan buah, produk alas kaki, bahan mentah dan migas, 

serta produk karet diharapkan tetap menjadi produk 

unggulan sesuai indeks revealed comparative advantage 

(RCA) Indonesia. Lebih lanjut, insentif perpajakan 

juga diharapkan dapat mendorong produk industri 

lainnya seperti produk kayu dan olahan kayu, tekstil, 

perangkat elektronik, dan alat transportasi untuk 

dikembangkan menjadi produk unggulan, sejalan 

dengan arah kebijakan pembangunan industri nasional.

Sementara itu, insentif pajak untuk pembangunan 

SDM dan daya saing dapat diwujudkan dalam 

bentuk super deduction tax bagi sektor industri 

yang berinvestasi terhadap pendidikan vokasi serta 

penelitian dan pengembangan (R&D). Super deduction 

tax adalah skema pengurangan pajak hingga lebih 

dari 100 persen yang sudah diterapkan pada beberapa 

negara, dengan penjelasan definisi R&D yang spesifik. 

Data menurut UNESCO pada tahun 2016 menunjukkan 

bahwa sepuluh negara peringkat teratas di dunia 

yang porsi pengeluaran terhadap PDB-nya digunakan 

untuk membiayai kegiatan R&D adalah negara maju 

dengan produktivitas yang tinggi. Hal ini sesuai hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Congressional Budget 

Office Amerika Serikat di tahun 2005, bahwa efek 

yang timbul dari investasi di bidang R&D berbanding 

lurus dengan peningkatan produktivitas.

Lima negara peringkat teratas di dunia dengan 

pengeluaran untuk R&D berturut-turut yaitu Israel 

dan Korea Selatan menjadi peringkat teratas dengan 

persentase pengeluaran 4,2 persen PDB. Selanjutnya, 

Swedia 3,2 persen PDB, Jepang 3,1 persen PDB, dan 

Austria 3,1 persen PDB. Sementara itu, negara dagang 

seperti Amerika Serikat berada di 

peringkat 9 dengan 2,7 persen PDB; 

dan Tiongkok mencatatkan angka 

2,1 persen PDB. Negara di ASEAN 

sendiri masih tergolong rendah 

persentase pengeluaran untuk R&D 

terhadap PDB, seperti Thailand 

yang baru mencapai 0,8 persen 

PDB (UNESCO, 2016).

Namun, selain peningkatan dalam 

hal produktivitas, inovasi juga 

dapat berampak negatif. Hal ini 

disebut sebagai “knowledge spills 

over”, dimana suatu perusahaan 

dapat menikmati hasil dari inovasi 

yang dilakukan oleh perusahaan 

lain yang masih dalam satu 

industri. Hasil dari R&D akan 

menghasilkan “public goods” dan 

pengetahuan yang digunakan dalam 

kegiatan tersebut akan mudah 

tersebar. Sehingga perusahaan 

akan cenderung mengurangi 

pengeluaran untuk kegiatan R&D. 

Selain itu, keengganan perusahaan 

untuk berinvestasi di bidang R&D 

juga didorong oleh ketidakpastian 

atas hasil dari kegiatan R&D dan 

kendala pembiayaan kegiatan 

R&D yang membutuhkan biaya 

yang cukup besar, terutama bagi 

perusahaan kecil dan menengah 

(Darussalam, 2013). Oleh karena 

itu, industri membutuhkan 

dorongan dan insentif untuk dapat 

mengembangkan dan membiayai 

kegiatan R&D atas produk yang 

dihasilkannya.

Pemerintah Indonesia telah 

memberikan beberapa insentif 

fiskal untuk pengeluaran di bidang 

R&D berupa insentif untuk Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Bea Masuk, dan Cukai. 

Namun insentif tersebut tersebar 

dalam beberapa aturan, sehingga 

sedikit menyulitkan bagi WP 
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untuk mengetahuinya. Terlebih 

lagi sosialisasi tentang peraturan-

peraturan tersebut masih sangat 

kurang, sehingga fasilitas yang 

ada tersebut menjadi kurang 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang menyelenggarakan penelitian 

dan pengembangan (Setiawan, 

2016).  

Segala bentuk insentif perpajakan 

yang akan dan telah diberikan 

Pemerintah kepada pelaku usaha 

dan insdustri seperti tax holiday 

dan tax allowance, merupakan tax 

expenditure yang secara umum 

didefinisikan sebagai penerimaan 

pajak yang hilang, berkurang, 

atau dikecualikan akibat adanya 

ketentuan khusus yang berbeda 

dari sistem perpajakan secara 

umum (benchmark tax system), yang 

menyasar hanya pada sebagian 

subjek dan objek pajak dengan 

persyaratan tertentu. Sebagai 

bentuk komitmen pelaksanaan 

transparansi terkait kebijakan 

insentif perpajakan yang telah 

diberikan, Pemerintah sejak 

tahun 2018 telah menerbitkan 

Laporan Belanja Perpajakan 

(tax expenditure report), yang 

selanjutnya akan diterbitkan 

secara berkala setiap tahun. 

Laporan ini menyajikan estimasi 

pendapatan negara yang hilang 

(revenue forgone), termasuk dalam 

deviasi tersebut adalah berbagai 

jenis insentif perpajakan seperti 

pengecualian pengenaan PPN atas 

jasa keuangan dan pembebasan 

BM, serta PPh. Berdasarkan 

laporan belanja perpajakan tahun 

2018, besaran belanja perpajakan 

pada tahun 2017 mencapai 

Rp154,7 triliun atau sekitar 1,14 

persen dari PDB. Besarnya tax 

expenditure tersebut menunjukkan 

komitmen Pemerintah untuk 

terus mendukung pelaku usaha 

dan industri agar dapat tetap 

berkembang, serta investor di 

Indonesia dapat berinvestasi, guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang kuat dan berkelanjutan 

demi terwujudnya pembangunan 

nasional yang mensejahterakan 

seluruh masyarakat Indonesia.

Penutup

Kebijakan fiskal, khususnya 

insentif perpajakan, untuk 

mendukung daya saing melalui 

inovasi dan penguatan SDM, serta 

untuk mendorong perkembangan 

investasi, sangat dibutuhkan 

untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

Berbagai insentif perpajakan, 

yang merupakan bagian dari tax 

expenditure, tersebut harus benar-

benar diberikan pada sektor yang 

dapat memberikan keuntungan, 

termasuk kepada sektor 

pendukungnya dan sektor hilir, 

guna mengoptimalkan multiplier 

effect bagi perekonomian.

Dengan berbagai insentif fiskal 

yang direncanakan akan diberikan 

pada tahun 2020, Indonesia 

diharapkan dapat memaksimalkan 

momentum keuntungan demografi 

yang diperkirakan mencapai 

puncaknya pada tahun 2025-2030 

untuk memacu produktivitas 

dan daya saing bangsa. Sudah 

saatnya Indonesia berhenti dari 

kebergantungan pada sektor SDA 

yang sangat fluktuatif, melalui 

berbagai potensi yang ada saat ini. 

Indonesia sudah berada pada jalan 

yang tepat untuk mewujudkan cita-

cita bangsa menjadi Indonesia yang 

berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Berbagai insentif perpajakan, yang merupakan 
bagian dari tax expenditure, harus benar-benar 
diberikan pada sektor yang dapat memberikan 
keuntungan, termasuk kepada sektor pendukungnya 
dan sektor hilir, guna mengoptimalkan multiplier 
effect bagi perekonomian.

“
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

APBN 2020 DAN KEBIJAKAN 
PERPAJAKAN: JURUS JITU 
UNTUK INDONESIA MAJU

M. Rifqy Nurfauzan Abdillah *)

D
alam forum pertemuan tahunan IMF-Bank 

Dunia Oktober 2018, Bank Dunia untuk 

pertama kalinya merilis Indeks Modal 

Manusia atau Human Capital Index (HCI). 

HCI dibuat sebagai indikator untuk mengukur sejauh 

mana manusia menggunakan potensi dirinya untuk 

menjadi anggota masyarakat yang produktif dengan 

menggunakan sumber daya yang dia miliki seperti 

pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Dalam 

indeks tersebut, Indonesia menempati peringkat 

87 dengan skor 0,53 dari 157 negara. Artinya, satu 

anak Indonesia yang lahir bisa 

mencapai 53 persen produktivitas 

apabila anak tersebut secara 

lengkap menikmati pendidikan dan 

kesehatan. 

Indonesia masih tertinggal dari 

beberapa negara anggota ASEAN 

lainnya seperti Singapura (0,88), 

Vietnam (0,67), Malaysia (0,62), 

Thailand (0,6) dan Filipina (0,55). 

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Singapura bahkan menempatkan 

diri sebagai urutan pertama dalam 

indeks tersebut. Capaian Indonesia 

lebih baik dari rata -rata negara 

berpenghasilan menengah ke 

bawah yang skornya rata-rata 0,48. 

Meski demikian, Indonesia masih di 

bawah rata-rata negara Asia Timur 

dan Pasifik dengan skor rata-rata 

0,62.

Dalam indeks lain, Indonesia 

menempati peringkat 65 dari 130 

negara dalam “Global Human Capital 

Report” (GHCR) yang diterbitkan 

oleh World Economic Forum (WEF). 

Mirip dengan versi Bank Dunia, 

posisi Indonesia lebih buruk dari 

empat negara ekonomi besar 

ASEAN (dengan Vietnam imbang). 

Bedanya, versi WEF menempatkan 

Indonesia lebih tinggi dari Brazil 

yang merupakan salah satu negara 

besar ekonomi menengah (BRICS).

Peringkat ini bisa menjadi lecutan 

bagi Indonesia untuk mengejar 

ketertinggalan dari negara-negara 

rival di kawasan Asia Tenggara 

dalam pengembangan modal 

manusia. Di sisi lain, peringkat 

ini bisa menjadi peringatan 

supaya Indonesia tidak masuk 

ke dalam middle income trap. Hal 

ini relevan karena saat ini, lebih 

dari 50 juta rakyat Indonesia 

tergolong kelas menengah atas 

dan 120 juta penduduk termasuk 

ke dalam “aspiring middle class” 

(kelas menengah harapan), yakni 

kelompok yang tidak lagi miskin 

dan menuju kelas menengah 

yang lebih mapan. Terlebih lagi, 

Indonesia sedang mengalami 

peningkatan jumlah tenaga 

kerja dan usia produktif dengan 

puncaknya di tahun 2030-an. Di 

tahun 2030-2040, jumlah penduduk 

usia produktif (berusia 15-64 tahun) 

akan lebih besar dibandingkan 

penduduk usia tidak produktif 

(berusia di bawah 15 tahun dan 

di atas 64 tahun). Pada periode 

tersebut, penduduk usia produktif 

diprediksi mencapai 64 persen 

dari total jumlah penduduk yang 

diproyeksikan sebesar 297 juta 

jiwa. Jumlah penduduk kelas 

menengah dan proyeksi ledakan 

jumlah usia produktif tersebut 

akan mendorong permintaan 

dalam jumlah besar secara 

bertahap. Hal ini akan menjadi 

motor utama penggerak ekonomi 

Indonesia. Dibarengi dengan 

pertumbuhan ekonomi yang 

konsisten di kisaran 5%, Indonesia 

perlu memerlukan jurus-jurus 

jitu supaya terhindar dari middle 

income trap. 

Jurus yang Dilakukan Indonesia

Belajar dari Afrika Selatan dan 

Brazil, masalah-masalah yang 

seringkali dirasakan negara 

yang mengalami middle income 

trap adalah berupa investasi 

yang rendah, pertumbuhan 

industri sekunder yang lambat, 

diversifikasi industri yang kurang 

dan kondisi lapangan kerja yang 

buruk. Untuk mengatasi hal 

tersebut diperlukan pertumbuhan 

Gambar 1. Human Capital Index versi Bank Dunia

ekonomi yang didasarkan 

pada produktivitas yang tinggi 

dan adanya inovasi. Untuk 

mewujudkan kedua hal tersebut, 

dibutuhkan investasi dalam bidang 

infrastruktur dan pendidikan 

berkualitas tinggi yang mendorong 

kreativitas dan terobosan dalam 

bidang sains dan teknologi. Seolah 

menjawab hal tersebut, pemerintah 

di tahun 2020 menerapkan tema 

kebijakan fiskal tahun 2020 dengan 

judul “APBN untuk Akselerasi 

Daya Saing melalui Inovasi dan 

Penguatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia”. Tema tersebut juga 

selaras dengan tema Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) tahun 2020, 

yaitu “Peningkatan Sumber Daya 

Manusia untuk Pertumbuhan 

Berkualitas”. 

Kebijakan fiskal tahun 2020 

salah satunya diarahkan 

untuk mendorong inovasi dan 

penguatan kualitas SDM serta 

mendorong daya saing nasional 

setelah di tahun sebelumnya 

difokuskan untuk memberikan 

dukungan optimal terhadap target 

pembangunan infrastruktur. 

Dengan jumlah tenaga kerja 

yang terus meningkat dan bonus 
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kesehatan adalah lokasi fasilitas 

pendidikan/fasilitas kesehatan 

yang jauh/sulit dijangkau. Selain 

itu penyempurnaan formula 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD) juga tetap perlu dilanjutkan 

karena dapat memberikan dampak 

terhadap perbaikan capaian 

output pelayanan pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh DJA 

menyimpulkan bahwa terdapat 

indikasi dampak Dana Desa 

terhadap kesejahteraan baru dapat 

dinikmati dalam jangka panjang.

Terkait kesesuaian pendidikan dan 

keterampilan dengan kebutuhan 

industri, Pemerintah berusaha 

mengembangkan berbagai upaya 

penguatan pendidikan khususnya 

pendidikan vokasi. Upaya yang 

dilakukan antara lain adalah 

dengan melakukan penguatan 

beserta peningkatan akses dan 

mutu pendidikan formal (Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Politeknik) 

beserta pendidikan nonformal 

(Balai Latihan Kerja), meningkatkan 

kerja sama pemagangan dengan 

perusahaan/industri, beserta 

menginisiasi pemberian Kartu 

Pra Kerja yang diberikan kepada 

pencari kerja. Dengan adanya 

Kartu Pra Kerja, diharapkan adanya 

kesinambungan terhadap bantuan 

Pemerintah di bidang pendidikan 

dan pengembangan SDM dimulai 

dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), 

Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), beasiswa Biaya Pendidikan 

Mahasiswa Miskin Berprestasi 

(Bidik Misi), beasiswa LPDP dan 

Kartu Pra Kerja.

Terkait kebijakan fiskal di 

bidang perpajakan, baru-baru ini 

Pemerintah juga mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

45 Tahun 2019 (PP 45/2019) 

demografi yang diperkirakan terjadi hingga tahun 

2030-an, maka kualitas SDM perlu menjadi fokus 

dalam program pembangunan. Salah satu permasalahan 

yang dihadapi pasar tenaga kerja Indonesia saat 

ini adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja 

Indonesia. Rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan 

oleh dua hal. Pertama, 63% tenaga kerja merupakan 

lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. 

Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki 

tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri. 

Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut. belanja 

pemerintah dan fokus perumusan kebijakan fiskal 

perlu diarahkan untuk fokus pada dua isu, yaitu tenaga 

kerja dan pendidikan. 

Dari sisi belanja, mandatory spending yang berasal 

dari APBD masih belum terpenuhi oleh sebagian 

pemerintah daerah. Pada tahun 2018, terdapat 146 

daerah atau 26,9 persen yang belum memenuhi 

anggaran pendidikan 20 persen. Selain itu, perlu 

adanya kajian dan evaluasi mengenai efektivitas Dana 

Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur 

(DTI), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) yang selama 

ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian kaitan 

antara penggunaan dan tujuan, khususnya untuk 

percepatan dan perbaikan layanan pendidikan. Hal ini 

penting mengingat salah satu penyebab rendahnya 

kualitas SDM di Indonesia adalah kurangnya akses 

dalam menjangkau fasilitas pendidikan atau kesehatan 

dasar. Studi BKF pada tahun 2018 menemukan 

indikasi salah satu kendala Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) 

untuk memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan 

Sumber: Janet A. Beckley, University of Georgia, 2017

Grafik 1. Global Human Capital Report versi World Economic 
Forum
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Penutup

Kebijakan belanja dalam APBN 

dan kebijakan perpajakan tersebut 

diharapkan mampu menyediakan 

SDM yang produktif, berjiwa 

inovasi, dan memiliki daya saing 

yang tinggi. Seiring meningkatnya 

produktivitas, inovasi, dan daya 

saing, Indonesia akan bisa bertahan 

di tengah persaingan negara-negara 

dengan upah buruh/tenaga kerja 

rendah karena memiliki keunggulan 

kompetitif sekaligus beradaptasi 

dengan industri berteknologi 

tinggi yang dimiliki negara-negara 

high income. Dengan adanya 

hal tersebut, diharapkan bonus 

demografi dan pertumbuhan kelas 

menengah tidak menjadi bencana. 

Di sisi lain, pendapatan per kapita 

meningkat sehingga Indonesia 

keluar dari middle income trap. 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM 
MENIGKATKAN MUTU SDM

APBN utuk Akselerasi Daya Saing  
melalui Inovasi dan Penguatan  
Kualitas Sumber Daya Manusia

Kajian dan Evaluasi

KesinambunganKebijakan Fiskal di Bidang 
Perpajakan

Penyempurnaan Penguatan dan Peningkatan

Dalam Belanja Pemerintah dan Perumusan Kebijakan

Evektivitas Dana Otsus, DTI, DTK, DAK, DIK, 
terhadap kesesuaian antara penggunaan 
dengan tujuan, khususnya terkait percepa-
tan dan perbaikan layanan masyarakat

Terhadap bantuan Pemerintah di bidang 
pendidikan dan pengembangan SDM dimulai 
dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Biaya 
Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi 
(Bidik Misi) beasiswa LPDP dan Kartu Pra 
Kerja

Fasilitas PPh berupa hingga 300% untuk:
a) Invetasi industri padat karya
b) Kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/
atau pembelajaran
c) Kegiatan penelitian/pengembangan

TKDD untuk perbaikan capaian output 
pelayanan pendidikan dan kesejahteraan

Akses dan Mutu Pendidikan Formal (SMK 
dan Politeknik) beserta pendidikan non-
formal (BLK) dan peningkatan kerjasama 
pemagangan dengan perusahaan.

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan 

Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam 

Tahun Berjalan. Dengan adanya peraturan ini, 

Pemerintah berusaha mendorong peran swasta untuk 

berinvestasi pada bidang usaha padat karya dalam 

rangka penciptaan lapangan kerja baru; mendorong 

program penyediaan SDM Indonesia yang berkualitas 

sesuai program link and match; dan mendorong 

kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia 

dalam rangka peningkatan daya saing perusahaan 

di Indonesia. Pokok pengaturan PP 45/2019 tersebut 

adalah fasilitas PPh bagi WP Badan dalam negeri 

berupa antara lain pengurangan penghasilan neto 

sebesar 60% dari penanaman modal berupa aktiva 

tetap untuk investasi pada industri padat karya; 

pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari 

biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau 

pembelajaran; dan pengurangan penghasilan bruto 

hingga 300% dari biaya penelitan dan pengembangan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas 

akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang 

akan dikeluarkan dalam waktu dekat. 
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S
ebagai bagian dari 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas 

penyusunan APBN yang 

lebih baik serta transparansi 

publik, Pemerintah setiap 

tahunnya menyusun dokumen 

Kerangka Ekonomi Makro 

dan Pokok- Pokok Kebijakan 

Fiskal (KEM-PPKF) sebagai 

penjelasan atas penyusunan 

APBN setiap tahun. KEM PPKF 

tahun 2020 dapat dikatakan 

semakin baik karena telah 

berdasar pada PP 17/2017 yang 

bertujuan meningkatkan kualitas 

perencanaan dan pembangunan 

nasional.

Secara garis besar, KEM-PPKF 

mencakup tiga hal utama. Pertama, 

Kerangka Ekonomi Makro yang 

berisi perkembangan serta proyeksi 

ekonomi baik di tingkat global 

maupun domestik, sasaran dan 

tantangan pembangunan serta 

arah kebijakan fiskal ke depan. 

Kedua, Pokok-Pokok Kebijakan 

Fiskal yang mencakup kebijakan 

fiskal jangka menengah, pokok 

kebijakan fiskal tahun berikutnya, 

serta risiko fiskal. Ketiga, Kebijakan 

Penganggaran Kementerian Negara 

dan Lembaga yang merupakan 

penjelasan terkait Pagu Indikatif. 

Sebagaimana amanat dalam Pasal 

13 ayat 1 Undang-Undang (UU) 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Pasal 178 

ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah bahwa Pemerintah 

wajib menyampaikan KEM dan 

PPKF pada tanggal 20 Mei tahun 

sebelumnya.

Penyusunan KEM-PPKF Tahun 

2020 yang merupakan awal 

dari pelaksanaan kebijakan 

pembangunan nasional dalam 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024 memiliki makna yang 

berbeda dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan 

adanya perbaikan pada substansi 

kebijakan yang lebih research-based, 

dan proses bisnis penyusunan yang 

semakin baik. 

Mulai tahun 2019, penyusunan 

KEM-PPKF telah didasarkan kepada 

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal,  

Kementerian Keuangan

KEM PPKF 2020

Oleh: Fathul Tumbriantoro

Era Baru 
KEM PPKF

Pasca Peraturan Pemerintah  
No 17 tahun 2017
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Dokumen KEM-PPKF dan RKP 

merupakan bahan pembicaraan 

pendahuluan RAPBN. Dokumen 

KEM-PPKF yang sudah final akan 

disampaikan kepada DPR di Sidang 

Paripurna pada tanggal 20 Mei 

atau sehari sebelumnya jika tanggal 

tersebut jatuh pada hari libur. 

Pada sidang paripurna berikutnya, 

masing-masing Fraksi DPR akan 

menyampaikan pandangan dan 

masukan atas dokumen KEM PPKF 

yang disampaikan oleh Pemerintah, 

yang kemudian dilanjutkan dalam 

pembahasan yang lebih rinci 

dengan Badan Anggaran DPR RI 

yang selanjutnya akan membentuk 

Panitia Kerja (Panja) dan Komisi I 

s.d. XI untuk membahas rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA K/L). 

Pemutakhiran dokumen KEM-

PPKF sebagai hasil pembicaraan 

pendahuluan antara Pemerintah 

dengan Banggar-DPR selanjutnya 

akan digunakan Menteri Keuangan 

sebagai bahan penyusunan 

rancangan undang-undang tentang 

APBN tahun berikutnya. Selain 

itu, KEM PPKF Tahun 2020 juga 

lebih baik karena mulai diresmikan 

dengan dasar hukum, yaitu 

Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) mengenai penyusunan 

dokumen KEM-PPKF Tahun 2020. 

Presiden Republik Indonesia Joko 

Widodo kerap mengungkapkan 

kekecewaannya di depan awak 

media terkait belum optimalnya 

Indonesia dalam menyerap potensi 

investasi asing, termasuk yang 

berasal dari negara-negara yang 

terimbas perang dagang AS-

Tiongkok. Banyak negara tetangga 

yang disinyalir lebih menarik 

dari Indonesia seperti Vietnam, 

Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional. Peraturan ini disusun untuk 

menyatukan dan mensinkronkan proses perencanaan 

dan penganggaran dalam penyusunan APBN, 

antara Kementerian Keuangan dan Bappenas dan 

Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 

Dengan adanya peraturan ini diharapkan membuat 

proses pembahasan program kerja pemerintah 

akan lebih komprehensif, produktif, efektif, serta 

terintegrasi. Secara umum PP 17/2017 ini mengatur 

tahapan penganggaran dalam APBN serta memperjelas 

posisi, fungsi, dan kewenangan Kementerian Keuangan 

dan Bappenas dalam pembangunan nasional. 

Berdasarkan pasal 5 PP 17/2017, tahapan penyusunan 

perencanaan dan penganggaran pembangunan 

nasional diawali dengan evaluasi kinerja 

pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan 

tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan 

oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang 

dilanjutkan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, 

dan prioritas pembangunan (paling lambat minggu 

kedua bulan Januari tahun berjalan disampaikan 

kepada Presiden). Proses selanjutnya adalah peninjauan 

ulang (review) angka dasar K/L, dan seterusnya hingga 

Penetapan RKP, pagu anggaran dan rencana kerja 

anggaran K/L. Sesuai dengan PP tersebut, rancangan 

KEM PPKF dan ketersediaan anggaran disampaikan 

kepada presiden paling lambat minggu ketiga bulan 

Februari untuk mendapat persetujuan. 

Sesuai tujuan PP 17/2017 yaitu untuk melakukan 

sinkronisasi dalam proses perencanaan dan 

penganggaran, maka dalam penyusunan KEM PPF 

dan RKP dilakukan koordinasi yang intensif antara 

Kementerian Keuangan dengan Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bapppenas) dan K/L lain, 

baik pada level teknis maupun level yang lebih 

tinggi. Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 

(pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar Rupiah, 

suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah 

Indonesia serta lifting minyak dan gas), misalnya, 

dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan 

melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, 

Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Alam, SKK Migas. Asumsi dasar ekonomi 

makro tersebut digunakan dalam proses penyusunan 

KEM PPKF serta dokumen rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). 
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Prof. Dr.  
Mohamad Ikhsan,
Guru Besar Tetap Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia

Spending Better melalui 
Penguatan Perencanaan 
dan Implementasi

P
residen Republik Indonesia Joko Widodo 

kerap mengungkapkan kekecewaannya di 

depan awak media terkait belum optimalnya 

Indonesia dalam menyerap potensi investasi 

asing, termasuk yang berasal dari negara-negara yang 

terimbas perang dagang AS-Tiongkok. Banyak negara 

tetangga yang disinyalir lebih menarik dari Indonesia 

seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.   

Apa makna anecdotal evidence tersebut bagi 

perekonomian Indonesia dan kebijakan Pemerintah ke 

depan? Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, Guru Besar Tetap 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 
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berbagi pandangan kepada Majalah 

Warta Fiskal mengenai berbagai 

tantangan perekonomian Indonesia. 

Aspirasi ekonom dan peneliti senior 

yang juga merupakan Staf Khusus 

Wakil Presiden RI ini dirangkum 

tim Warta Fiskal dalam liputan 

khusus berikut. 

Ditemui di Kantor Wakil 

Presiden RI Jakarta Pusat, 

Ikhsan menyampaikan bahwa 

perekonomian Indonesia berpotensi 

lebih tinggi dari saat ini. Potensi ini 

dapat direalisasikan hanya apabila 

Indonesia mengambil pilihan 

kebijakan yang tepat. Akademisi 

lulusan AS ini mengatakan 

bahwa tantangan eksternal yang 

menjadi ketakutan publik selama 

ini, seperti perlambatan ekonomi 

dunia beberapa kuartal terakhir 

serta berbagai ketidakpastian 

politik yang mengiringinya (seperti 

ketidakpastian perang dagang AS-

Tiongkok), tidak akan berdampak 

signifikan pada Indonesia. 

Perlambatan ekonomi Tiongkok 

sebesar 1 persen memang menurut 

penelitian akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sebesar 0,3 persen1. Namun, di 

1. Perang dagang AS-Tiongkok berdampak langsung ke-
pada negara-negara yang bekerja sama dengan Tiongkok. 
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara 
langsung mempengaruhi impor dari Indonesia karena 
permintaan otomatis menurun.

tengah “organ” ekonomi lainnya 

yang rata-rata sehat, seperti 

sektor keuangan yang masih 

kuat, dampak ini diyakini tidak 

akan seburuk tahun 2008-2009. 

“Semua perekonomian akan 

mengalami siklus, naik dan turun. 

Jadi semua sudah kita perkirakan. 

Yang menjadi tujuan kebijakan 

seharusnya adalah bagaimana 

memperpendek siklus dan 

mengecilkan amplitude-nya ketika 

ekonomi sedang turun”, ujarnya. 

Pria kelahiran Sigli, Aceh tersebut 

mengidentifikasi beberapa respon 

kebijakan kunci untuk mencapai 

tujuan kebijakan tadi, yaitu 

(i) reformasi administrasi, (ii) 

kebijakan fiskal yang ekspansif 

dan terarah, serta (iii) kebijakan 

moneter yang mendukung stabilitas 

perekonomian. Terkait reformasi 

administrasi, Prof. Ikhsan fokus 

secara khusus mengulas tantangan 

investasi di Indonesia. Menurutnya, 

permasalahan utama Indonesia 

dalam menarik investasi adalah 

terkait kepastian berusaha. 

Bagi investor jangka panjang, 

ketidakpastian berusaha menjadi 

pertimbangan yang cukup serius. 

Ukurannya termasuk kondisi makro 

ekonomi yang stabil, tidak adanya 

pembalikan kebijakan (policy 

reversal), administrasi yang mudah, 

dan sehatnya persaingan usaha.

Indonesia berkompetisi dengan 

siapa terkait kepastian berusaha 

ini? Menurut Ikhsan, peristiwa 

yang menjadi concern Presiden 

Jokowi memberikan petunjuk 

penting dalam menjawa 

pertanyaan tersebut. “(peristiwa) 

itu memberikan warning apa 

yang sedang terjadi pada kita. 

Pajak Vietnam dan Thailand 

bahkan lebih tinggi dari Indonesia 

sedangkan pajak Malaysia hampir 

sama dengan Indonesia. Pajak 

Singapura lebih rendah karena 

negeri singa itu memiliki problem 

lain seperti harga properti yang 

mahal dan sumber daya yang 

terbatas,” ungkap pria jebolan 

Universitas Illinois AS itu. “Investor 

asing itu seperti air, mengalir ke 

tempat yang menguntungkan 

dia. Investor enggan ke Indonesia 

karena stabilitas kebijakan. Gestur 

“anti-asing” sekarang ini membuat 

investor kurang tertarik ke 

indonesia,” tambahnya.

Ikhsan kemudian menuturkan jika 

kebijakan ekonomi Vietnam yang 

terdiri dari paket-paket kebijakan 

justru mengikuti Indonesia2. 
2. Salah satu kebijakan di Indonesia untuk mendukung 
tujuan ini adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di masa pemer-
intahan sebelumnya. MP3EI dan paket kebijakan ekonomi 
lainnya mendorong transisi ekonomi dari basis sumber 
daya alam ke manufaktur.

Semua perekonomian akan mengalami siklus, 
naik dan turun. Jadi semua sudah kita perkirakan. 
Yang menjadi tujuan kebijakan seharusnya adalah 
bagaimana memperpendek siklus dan mengecilkan 
amplitude-nya ketika ekonomi sedang turun

“
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Namun, menurut Ikhsan, Vietnam kemudian menjadi 

unggul karena memiliki stabilitas politik yang lebih 

baik. Selain itu, Indonesa juga terkendala demokrasi 

yang fragmented sehingga tidak mudah menjalankan 

model paket kebijakan ekonomi yang diinisiasi 

Pemerintah Pusat. 

Hal tersebut terlihat dari koordinasi di antara lembaga 

pemerintah yang perlu ditingkatkan. Sering ditemukan 

kasus, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, misalnya, kurang selaras untuk mendukung 

investasi. “Industri negara ini kan terpusat di beberapa 

daerah saja. Perlu kajian lagi atas peraturan daerah 

yang menciptakan kegaduhan, apakah terjadi di daerah 

industri atau tidak?” tuturnya. Beliau meyakini apabila 

koordinasi diperbaiki, akan meningkatkan kepercayaan 

investor bahwa Pemerintah serius berupaya 

merealisasi potensi investasi.

Upaya pemerintah saat ini untuk menarik investasi 

dengan menurunkan tarif pajak penghasilan untuk 

korporasi dan pengurangan sanksi pajak, misalnya, 

dianggapnya belum cukup signifikan untuk menarik 

investor ke dalam negeri. Tujuan kebijakan seharusnya 

diarahkan untuk meningkatkan hal yang paling 

penting yaitu daya saing. Terkait hal ini, kebijakan 

fiskal harus mengambil andil. Sebagai kebijakan yang 

harus counter-cyclical3, kebijakan fiskal harus lebih 

ekspansif di tengah potensi perlambatan ekonomi, 

serta terarah ke peningkatan daya saing.

Berekspansi fiskal tidak dapat dilakukan tanpa 

menambah ruang fiskal. Dalam mendesain strategi 

penerimaan negara, Pemerintah perlu menitikberatkan 

pada administrasi juga, mengingat aspek ini hampir 

sama pentingnya dengan kebijakan seperti tarif 

perpajakan. Salah satu contohnya terkait Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini tantangan 

optimalisasi penerimaan PPN mungkin tidak terletak 

pada tarif. Ikhsan bertutur bahwa perusahaan yang 

bagus justru akan merasa senang dengan sistem 

PPN dibanding pajak atas konsumsi jenis lain. Yang 

dihadapi saat ini, perusahaan enggan untuk membayar 

PPN karena proses restitusinya. Aturannya dianggap 

berbelit-belit dan terkesan menunda penerima restitusi 

pajak. Seandainya aturan ditegakkan dan jelas, wajib 

pajak akan percaya diri membayar PPN.

3. Berlawanan dengan siklus ekonomi

Dari sisi belanja negara, Ikhsan 

berpendapat bahwa spending better 

adalah strategi terbaik untuk 

mengoptimalkan manfaat dari 

ekspansi fiskal. Apa saja aspirasi 

spending better menurut Ikhsan? 

Belanja perlu diarahkan ke 

optimalisasi, yaitu bagaimana 

meningkatkan nilai dari setiap 

rupiah APBN yang dibelanjakan 

Pemerintah. Di tahun 2000-2020, 

APBN Indonesia sudah meningkat 

sekitar 5 kali lipat secara nominal 

dan 2,5 kali lipat secara riil4 tapi 

kita sendiri belum yakin seratus 

persen produktivitas dari belanja 

yang meningkat ini. Menurut 

Ikhsan, kebijakan belanja dengan 

demikian harus diarahkan untuk 

berbasis performa, seperti hasil 

(outcome) yang ditargetkan dengan 

baik dan implementasi yang efisien. 

Apa contoh dari keduanya?

Untuk menjelaskannya, Ikhsan 

mengambil contoh kebijakan 

belanja wajib, yaitu pendidikan 

kesehatan yang diamanatkan 

peraturan perundang-undangan 

masing-masing sebesar 20 dan 

5 persen dari APBN5. Di sektor 

kesehatan, misalnya, salah satu 

upaya mengukur nilai dan efisiensi 

belanja dapat dilakukan dengan 

membandingkan biaya men-deliver 

1 unit jasa antara Pemerintah dan 

swasta. 

Berikutnya di sektor pendidikan, 

Ikhsan mendorong Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) dan 

Kementerian Keuangan (c.q. 

Direktorat Jenderal Anggaran) 

selaku perancang di tingkat 
4. Dikurangi faktor harga.
5. Total belanja (penerimaan negara ditambah pembiay-
aan).
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nasional perlu memperkuat peran dan kolaborasinya 

dalam prioritisasi kegiatan-kegiatan berdampak 

besar (high positive impact). Sebab, meskipun sudah 

mengalokasikan penuh 20 persen terhadap APBN, nilai 

Program for International Student Assessment (PISA) 

Indonesia belum juga membaik secara signifikan. Hal 

ini mengindikasikan belum optimalnya belanja di 

sektor ini. 

Selanjutnya, di bidang Infrastruktur yang masih 

menjadi fokus APBN 2020, efisiensi proses 

bisnis adalah hal krusial menurut Ikhsan. Untuk 

membelanjakan infrastruktur yang dananya sangat 

besar dan bersifat multipihak, diperlukan proses bisnis 

yang dapat meminimalisasi biaya bagi investor. Hal 

ini terutama dalam proses pra-konstruksi sebagai 

penyumbang risiko terbesar dalam siklus hidup proyek 

infrastruktur. Dalam tahapan ini, salah satu aspirasi 

beliau adalah, perlunya kementerian dan lembaga 

menetapkan prioritisasi dan kategorisasi pihak ketiga6 

untuk mengefisienkan prosesnya.

Terakhir, Ikhsan menyoroti belanja sosial. Menurutnya, 

strategi spending better dalam pos ini perlu diarahkan 

ke perancangan dan implementasi. Dalam merancang 

target pengentasan kemiskinan, Pemerintah 

hendaknya lebih fleksibel dan tidak menganggap 

target 6 persen tingkat kemiskinan sebagai harga 

mati, sehingga target tersebut bisa diperluas sesuai 

kapasitas fiskal dan konsiderans lain yang ada. 

Terkait implementasi, beliau mendorong adopsi sistem 

Program-4-Result (P4R) dimana dana dihubungkan 

langsung dengan target-target spesifik (disbursement-

linked indicators), seperti yang diimplementasikan pada 

6. Misalnya pengembang yang high risk dan low risk. Pengembang low risk seharusnya 
menikmati “fasilitas” administrasi lebih mudah.

Dalam merancang target pengentasan kemiskinan, 
Pemerintah hendaknya lebih fleksibel dan tidak 
menganggap target 6 persen tingkat kemiskinan 
sebagai harga mati, sehingga target tersebut bisa 
diperluas sesuai kapasitas fiskal dan konsiderans lain 
yang ada.  

“

program pengentasan stunting. 

Pada akhir ulasannya, Ikhsan 

menyampaikan secara umum 

betapa krusialnya peningkatan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan 

kebijakan fiskal. Saat ini, Indonesia 

terus menerus meningkat 

status ekonominya. Merupakan 

suatu hal yang wajar, apabila 

akuntabilitas juga dituntut untuk 

meningkat. Akuntabilitas di sektor 

Pemerintah perlu didorong dengan 

peningkatan kapasitas institusi 

dalam mendiagnosis masalah 

pembangunan, serta kemampuan 

kolaborasi dengan institusi terkait. 

Dibarengi dengan peningkatan 

transparansi, hal ini tentunya 

dapat meningkatkan kepercayaan 

dan kepatuhan warga negara 

secara umum. Menutup sesi 

wawancara, Ikhsan mengatakan 

bahwa setiap pegawai pemerintah 

harus selalu “Think, Analyze, 

and Change” agar spending better 

dapat terlaksana dengan baik 

dan berkesinambungan. (Adelia 

Pratiwi/Bagus Rosyid)
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D
itengarai menghambat 

ekonomi, beberapa 

negara berupaya 

mengoreksi defisit 

neraca berjalan yang dianggap 

berlebihan –contohnya AS. Ada 

yang menarik dari peristiwa 

tersebut, AS menempuh cara yang 

cukup ekstrim dengan mengadopsi 

kebijakan warisan abad ke-16 (era 

merkantilisme1) yang sudah lama 

ditinggalkan2 yang berujung perang 

dagang dengan Tiongkok selaku 

1. Merkantilisme adalah kebijakan ekonomi dimana surplus 
perdagangan menjadi tujuan utama. Contoh atribut dari 
kebijakan ekonomi ini adalah penerapan tarif tinggi untuk 
impor manufaktur.
2. Menyebabkan perang dan bentuk instabilitas lainnya.

“rival” dagang utamanya. Merespon 

hal ini, Direktur Eksekutif 

Dana Moneter Internasional 

Christine Lagarde di akhir 2018 

lalu mengingatkan, “Sejarah 

menunjukkan restriksi impor 

menyakiti semua pihak, terutama 

poorer consumers. Oleh sebab itu, 

Pemerintah harus menghindari 

proteksionisme dalam bentuk 

apapun.” Apakah benar perang 

dagang telah merugikan ekonomi, 

dan bagaimana Indonesia harus 

bersikap?

Perang dagang antara Amerika 

Serikat (AS) dan Tiongkok 

memasuki babak baru sejak 

pertemuan Presiden AS Donald 

Trump dan Presiden Tiongkok Xin 

Jinping di sela-sela pertemuan 

G20 di Osaka, Jepang pada Juni 

2019 lalu. Kedua kepala negara 

menyatakan truce3, sebuah langkah 

yang diragukan oleh banyak pihak 

akan membawa perang dagang ini 

pada kesepakatan. Benar saja, di 

awal Agustus 2019, Presiden Trump 

kembali menyatakan rencananya 

3. tercapainya persetujuan bahwa kedua pihak akan ber-
henti bersebrangan dalam waktu tertentu

Sigap Menghadapi Perang 
Dagang AS-Tiongkok

Oleh: Arista Lya Kusuma*) dan Adelia Surya Pratiwi**)

  ___________________________________________________________________________
*) Kepala Subbidang Bilateral Amerika Dan Eropa, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 

**) Staf khusus Kepala Badan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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untuk meneruskan perang 

dagangnya dengan Tiongkok.

Perang dagang terjadi saat suatu 

negara menerapkan kebijakan 

proteksionisme perdagangan dan 

negara lain melakukan retaliasi 

atau membalas dengan kebijakan 

serupa. Alat kebijakannya dapat 

berupa kebijakan fiskal (pengenaan 

tarif4, subsidi), kuota, maupun 

upaya “memurahkan” (devaluasi) 

mata uang. Dari definisi ini, perang 

dagang antara AS dan Tiongkok 

secara formal dimulai di April 2018 

ketika Tiongkok menerapkan tarif 

untuk impor barang dari AS sebagai 

respon dari pemerintah AS yang 

lebih dahulu mengenakan tarif. 

Perang yang cukup intens terjadi 

pada Juli 2018 ketika AS mulai 

mengenakan tarif impor 25% 

terhadap 818 barang Tiongkok 

senilai US$ 34 miliar, diiringi 

argumen seperti kompetisi 

perdagangan yang tidak adil 

(unfair trade) dan pelanggaran hak 

kekayaan intelektual. Tiongkok 

membalasnya dengan melakukan 

retaliasi penerapan 25% tarif 

impor terhadap 545 barang dari 

AS yang bernilai USD 34 miliar. 

Semenjak itu, tensi dagang terus 

memanas. AS telah mengenakan 

tarif terhadap USD 250 miliar 

barang dari Tiongkok secara 

total, sebaliknya produk AS yang 

dikenakan tarif oleh Tiongkok 

mencapai US$ 110 miliar. Sebagian 

besar barang yang menjadi objek 

perang dagang adalah hasil olahan 

industri manufaktur seperti barang 

elektronik.

Mengapa kebijakan tarif dipilih? 

Dalam jangka pendek, kebijakan 

penerapan tarif impor terhadap 

suatu produk dapat memberikan 

keunggulan komparatif pada 

4. Disebut kebijakan fiskal karena pendapatan dari tarif 
masuk ke kas negara dalam kelompok pendapatan umum 
(general revenue).

industri dalam negeri. Harga 

produk domestik menjadi lebih 

murah dibanding kompetitornya. 

Namun, dalam jangka menengah, 

efek perang dagang menjadi lebih 

kompleks dan dapat merembet 

tidak hanya pada negara yang 

terlibat perang dagang, namun juga 

ke kondisi perekonomian dunia.

Selain masih adanya ancaman 

pengenaan tarif yang belum 

terealisasi serta negosiasi bilateral 

kedua negara yang berjalan alot, 

kekhawatiran banyak negara 

di dunia juga disebabkan oleh 

potensi eskalasi perang dagang 

ke perang mata uang (currency 

war). Hal ini ditengarai dengan 

tren melemahnya mata uang 

Yuan terhadap Dolar AS ke level 

yang cukup mengkhawatirkan. AS 

menuduh Tiongkok melakukan 

manipulasi terhadap mata uang 

ini, agar produknya menjadi 

murah dan ekspor dapat terdorong. 

Meskipun pendapat pasar beragam 

atas kebenaran tuduhan ini karena 

di saat yang sama bank sentral 

Tiongkok melakukan usaha agar 

mata uangnya tidak jatuh lebih 

dalam5, potensi perang mata uang 

tetap perlu diperhitungkan oleh 

semua negara, termasuk Indonesia. 

Dari data yang ada, perang dagang 

AS-Tiongkok membawa dampak 

buruk bagi kedua negara dan 

dunia, sebagaimana terlihat pada 

turunnya ekspor AS dan (terutama) 

Tiongkok serta stagnannya volume 

perdagangan global sepanjang 

tahun 2018 diikuti penurunan di 

tahun 2019. Perkiraan ekonomi 

global 2019 dan 2020 juga semakin 

lesu sebagaimana dikonfirmasi oleh 

beberapa lembaga internasional 

seperti IMF5, Selain itu, 

5. Pertumbuhan PDB dunia turun untuk 2019 dan 2020, 
masing-masing dari 3,3 ke 3,2 persen dan 3,6 ke 3,5 
persen

perkembangan perang dagang terus 

menjadi sentimen negatif di pasar 

keuangan, melalui terkoreksinya 

hampir seluruh indikator keuangan 

seperti saham, mata uang, dan 

obligasi negara-negara Asia 

termasuk Indonesia setiap kali 

terdapat perkembangan baru yang 

menjurus ke dilanjutkannya perang 

dagang. Hal ini disebabkan adanya 

peralihan ke instrumen yang biasa 

disebut safe haven6

Dampak perang dagang  AS 

dan Tiongkok terhadap negara 

lain setidaknya dapat dirasakan 

melalui empat saluran:  pasar 

keuangan, jaringan rantai pasokan 

(Global Value Chain/GVC), trade 

diversion7, dan investasi.  Pertama, 

ketidakpastian perang dagang 

memberikan sentimen negatif 

terhadap pasar keuangan. Eskalasi 

perang dagang AS-Tiongkok 

mempengaruhi persepsi investor 

dan berdampak langsung terhadap 

pasar keuangan global. Volatilitas 

pasar keuangan jelas tidak 

menguntungkan bagi Indonesia 

sebab dapat menimbulkan 

kekhawatiran akan adanya aliran 

dana keluar dari emerging market. 

Kedua, ekonomi yang sangat 

terintegrasi dengan GVC akan 

terpengaruh dengan kinerja 

ekspor Tiongkok yang menurun 

akibat kenaikan pengenaan tarif 

oleh AS. Hal ini terjadi karena 

negara-negara tersebut memasok 

input berupa barang baku atau 

barang setengah bagi perusahaan 

Tiongkok yang mengekspor produk 

ke AS. Oleh sebab itu, apabila 

ekspor Tiongkok ke AS menurun, 

permintaan akan barang baku dari 

negara lain akan ikut anjlok. Bagi 

Indonesia, dampak perang dagang 

6. Safe haven merupakan investasi yang dipercaya berta-
han atau meningkat nilainya di saat terjadi turbulensi pasar
7.  Istilah ekonomi yang berarti suatu negara akan men-
galihkan tujuan ekspornya ke negara lain yang cenderung 
kalah efisien dari negara mitra sebelumnya karena diber-
lakukannya suatu aturan seperti perjanjian internasional.
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memalui saluran ini terbatas 

mengingat Indonesia tidak terlalu 

terintragasi ke dalam GVC dengan 

Tiongkok terutama untuk barang-

barang yang terkena kenaikan 

tarif. Ekspor Indonesia ke AS dan 

Tiongkok sebagian besar adalah 

komoditas yang bukan merupakan 

produk input langsung dari produk 

yang menjadi objek perang dagang.

Selain memberikan dampak yang 

tidak menguntungkan, perang 

dagang juga menciptakan peluang 

yang ketiga bagi negara lain 

melalui trade diversion. Negara 

lain dapat mengisi celah di 

pasar AS yang ditinggalkan oleh 

eksportir Tiongkok. Peluang ini 

menguntungkan beberapa negara 

yang memiliki struktur ekspor yang 

mirip dengan Tiongkok, terutama 

untuk barang-barang yang terkena 

dampak kenaikan tarif. Ketika 

kenaikan tarif membuat produk-

produk Tiongkok lebih mahal, 

negara-negara dengan struktur 

ekspor yang sama menjadi lebih 

kompetitif dan memiliki potensi 

untuk menggantikan produk-

produk Tiongkok di pasar AS. 

Sayangnya, Indonesia belum 

dapat memaksimalkan peluang 

dengan optimal karena struktur 

ekspor yang berbeda dengan 

Tiongkok: ekspor Tiongkok ke 

AS didominasi komputer, mesin, 

elektronik, sedangkan ekspor 

Indonesia ke AS didominasi produk 

tekstil, alas kaki, dan pakaian. 

Berdasarkan data Nomura, Vietnam 

merupakan negara yang paling 

diuntungkan dengan adanya 

trade diversion perang dagang ini. 

Untuk menghindari tarif, importir 

AS mengalihkan pesanannya ke 

Vietnam. Nilai pengalihan tersebut 

mencapai 7,9% dari PDB Vietnam.

Saluran terakhir adalah melalui 

pengalihan investasi. Pengenaan 

tarif meningkatkan biaya impor 

barang-barang dari Tiongkok 

untuk masuk pasar AS. Hal 

ini menciptakan insentif bagi 

produsen di Tiongkok untuk 

mengalihkan investasinya ke 

negara ketiga. Pengalihan investasi 

ini diantaranya bergantung pada 

persepsi tentang durasi perang 

dagang, kemampuan negara 

ketiga menghasilkan produk yang 

dialihkan produksinya, serta iklim 

bisnis negara tersebut. 

Dari data yang ada, perang dagang 

AS-Tiongkok membawa dampak 

buruk bagi kedua negara dan 

dunia, sebagaimana terlihat pada 

turunnya ekspor AS dan (terutama) 

Tiongkok serta stagnannya volume 

perdagangan global sepanjang 

tahun 2018 diikuti penurunan di 

tahun 2019. Perkiraan ekonomi 

global 2019 dan 2020 juga semakin 

lesu sebagaimana dikonfirmasi 

oleh IMF pada rilis perkiraan Juli 

2019 lalu8. Selain itu, pada Agustus 

2019, perkembangan perang dagang 

menjadi sentimen negatif di pasar 

keuangan, melalui terkoreksinya 

hampir seluruh indikator 

keuangan seperti saham, mata 

uang, dan obligasi negara-negara 

Asia termasuk Indonesia. Hal ini 

disebabkan adanya peralihan ke 

instrumen yang biasa disebut safe 

haven9.

Berdasarkan analisis, belum ada 

dampak perang dagang secara 

khusus yang perlu direspon. 

Namun demikian, pengambil 

kebijakan moneter, fiskal, dan 

sektoral di Indonesia tetap harus 

antisipatif. Kebijakan moneter, 

misalnya, harus fully endogenous 

terhadap perkembangan perang 

dagang ke depan. Dari sisi fiskal, 

selain meneruskan pengelolaan 

fiskal yang prudent, Indonesia 

perlu memperkuat peran kebijakan 

fiskal untuk mendorong daya 

saing seperti re-targeting insentif 

fiskal untuk memanfaatkan trade 

diversion. Pengendalian impor 

melalui kebijakan non-tarif10 

juga dapat mulai diperkenalkan. 

Terakhir, pengambil kebijakan perlu 

serius dalam mengelola risiko yang 

ada –focus on prominent risk(s) at 

a given moment. Seperti dikutip 

dari pakar kebanksentralan Alan 

Greenspan, “Pengambil kebijakan 

harus memiliki pengetahuan 

sebanyak mungkin mengenai 

seluruh sumber risiko dan 

ketidakpastian yang ada. Jangan 

hanya percaya dengan satu alat 

untuk meng-capture risiko”.  

8  Pertumbuhan PDB dunia turun untuk 2019 
dan 2020, masing-masing dari 3,3 ke 3,2 persen dan 3,6 ke 
3,5 persen.
9  Safe haven merupakan investasi yang 
dipercaya bertahan atau meningkat nilainya di saat terjadi 
turbulensi pasar.
10  Seperti standardisasi.

“Pengambil kebijakan harus 
memiliki pengetahuan 
sebanyak mungkin mengenai 
seluruh sumber risiko dan 
ketidakpastian yang ada. Jangan 
hanya percaya dengan satu alat 
untuk meng-capture risiko”.   

“
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APBN menjadi salah satu sentral dari competitiveness 

di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil 

Nazara dalam Forum Analis yang digelar di Badan 

Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan bahwa apa 

yang terjadi di pasar uang di Indonesia seharusnya 

menjadi refleksi dari competitiveness di sektor riil, 

karena sektor riil menggambarkan perdagangan 

barang dan jasa. Namun kondisi yang terjadi saat 

ini, seperti produktivitas tenaga kerja Indonesia yang 

masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara 

ASEAN, membuat kondisi Indonesia kurang favourable 

bagi investor.

Untuk menarik investor, pemberian insentif pajak 
dapat menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan 
pemerintah. Suahasil mengungkapkan bila industri 

BKF Bahas 
Perekonomian Nasional 
dan Regional Manado  
di Tengah 
Ketidakpastian Global

Isu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta pelemahan 

aktivitas ekonomi global masih menjadi perhatian 

Pemerintah. Ketidakpastian ekonomi global tersebut 

pada gilirannya akan memengaruhi perekonomian 

nasional dan regional. Untuk membahas hal tersebut, 

Badan Kebijakan Fiskal kembali menyelenggarakan 

seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

(FEKK) di Manado.

Dari sisi regional, perekonomian Manado masih 

tumbuh dengan baik walaupun ada gejolak di 

perekonomian global. “Pertumbuhan ekonomi Sulawesi 

Utara pada Q1-2019 sebesar 6,58%, yang sebagian besar 

didukung oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

sebesar 2,65%?”, ungkap Muhdi, Kepala Kanwil DJPB 

Provinsi Sulawesi Utara. Walaupun demikian, Muhdi 

menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih 

dianggap di bawah pertumbuhan potensial sebesar 6,7-

7,0% dikarenakan sektor penyumbang pertumbuhan 

ekonomi masih sektor tradisional/ ekstraksi yang nilai 

tambahnya masih rendah.
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Bertemu Analis, Kepala BKF 
Ungkap Langkah Pemerintah 

untuk Menarik Investor

tidak memiliki cost efficiency pada sisi modal dan 
tenaga kerja, maka mereka akan mencari komponen 
lain yang bisa menekan biaya. Oleh karena itu, 
pemerintah hadir dengan memberikan insentif pajak.

Lebih lanjut Suahasil menjelaskan pemerintah 

telah memberikan insentif fiskal berupa tax holiday 

kepada 25 perusahaan di 17 sektor industri hulu. Ia 

berharap dengan adanya investasi di hulu maka akan 

berdampak positif pada industri hilir yang kebanyakan 

memperoleh bahan baku melalui impor. Dengan bahan 

baku yang lebih murah karena diperoleh dari dalam 

negeri, harga barang – barang industri hilir juga akan 

lebih murah. Ketika harga murah, maka barang – 

barang tersebut akan lebih kompetitif.
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Kebijakan Perpajakan: 
Optimalisasi Insentif 
&Kesinambungan Fiskal

gas bumi dan mineral perlu 

merumuskan strategi kebijakan 

fiskal yang tepat bagi industri 

ekstraktif. Hal ini diperlukan agar 

Indonesia dapat terhindar dari 

fenomena resource curse yang 

seringkali dialami oleh negara-

negara yang kaya akan sumber 

daya alam. 

Selanjutnya pada bagian kedua 

dibahas aspek perpajakan yang 

secara umum menekankan 

pentingnya prinsip kehati-

hatian dalam proses perumusan 

kebijakan fiskal. Bagaimana 

pemerintah merumuskan kebijakan 

perpajakan yang ditujukan 

untuk meningkatkan investasi 

dan daya saing, menurunkan 

ketimpangan dan mendorong 

daya beli, semuanya tetap dengan 

meminimalisir risiko hilangnya 

pendapatan negara karena adanya 

pemberian insentif fiskal yang 

tidak efektif. Hal ini penting agar 

pertumbuhan ekonomi dapat 

terus didorong untuk menjadikan 

Indonesia keluar dari middle 

income trap menuju negara maju, 

namun di saat yang sama tetap 

mengupayakan peningkatan tax 

ratio agar defisit anggaran dapat 

terjaga pada tingkat yang aman.

Secara keseluruhan artikel-artikel 

yang disajikan dalam buku ini 

mencoba menggambarkan kepada 

pembaca tentang diskusi yang 

terjadi di dalam proses perumusan 

sebuah kebijakan. Analisis dari 

sisi teori, ekonomi makro, praktik-

praktik yang berlaku umum, hingga 

analisis data mikro dilakukan untuk 

memastikan bahwa pemerintah 

telah mempertimbangkan berbagai 

aspek dan dampak yang mungkin 

terjadi dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan. Sehingga walaupun 

pemerintah berupaya mendorong 

pertumbuhan ekonomi dengan 

berbagai insentif perpajakan, 

namun tetap dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara yang 

kredibel untuk kesehatan fiskal 

yang berkesinambungan.  

(Sofia Arie D)

S
ebagai pengelola keuangan 

negara, Kementerian 

Keuangan melalui Badan 

Kebijakan Fiskal berupaya 

merumuskan kebijakan fiskal yang 

dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

Manfaat pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi saat ini selayaknya 

dapat dinikmati oleh seluruh 

rakyat Indonesia dan juga generasi 

yang akan datang. Itulah mengapa 

buku ini mencoba merangkum 

berbagai gagasan dan kajian yang 

menjadi dasar perumusan kebijakan 

perpajakan yang mampu menjaga 

kelangsungan fiskal. 

Artikel dalam buku ini 

dikelompokkan menjadi dua 

bagian. Bagian pertama membahas 

tentang aspek perpajakan sumber 

daya alam, dalam hal ini industri 

ekstraktif khususnya minyak dan 

gas bumi serta mineral batubara. 

Kekhususan pembahasan pada 

bagian ini menunjukkan bahwa 

Indonesia sebagai negara yang 

memiliki sumber daya alam 

melimpah khususnya minyak 
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Raeni,  
Putri Pengayuh 
Becak yang 
Kini Tempuh 
Pendidikan S3  
di Birmingham

Foto  : dok.Unnes

Raeni dan ayahnya

T
epat pukul 08.00 WIB pagi itu akhirnya 

kami bertemu. Di restoran salah satu 

hotel berbintang  di kota Surabaya, kami 

berbincang sambil menikmati sarapan yang 

tersedia.

Raeni. Putri Jawa yang sangat njawani. Lembut, sopan, 

dan penuh tata krama. “Maaf saya ambil beberapa 

makanan dulu ya mas, biar nggak bolak-balik” 

ujarnya yang tentu saja langsung saya sambut dengan 

anggukan kepala. Sekilas mungkin tidak ada yang 

menyangka jika sosok yang pernah viral ini sekarang 

sedang menempuh pendidikan doctoral di negara yang 

dipimpin oleh Ratu Elizabeth II, Inggris. Raeni benar-

benar terlihat lebih muda dari usianya.
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600 ribu perbulan sangat disyukuri 

oleh Raeni. “Dulu saya dapat ibu 

kost yang baik dan murah. Kost-an 

perbulan hanya 100 ribu. Jadi 600 

ribu itu cukup untuk membiayai 

hidup saya di Semarang,” kenang 

Raeni. 

Ia tak pernah menyangka. Momen 

mengharukan wisudanya tersebut 

kemudian menjadi viral. Menjadi 

highlight berita di berbagai media 

baik lokal maupun nasional. 

Padahal, niatnya hanyalah untuk 

memberikan semangat kepada 

junior-juniornya penerima 

Bidikmisi yang pada saat itu banyak 

diantara mereka yang merasa 

malu menyandang status sebagai 

penerima Bidikmisi.

“Saya berterima kasih dengan 

wartawan karena mereka yang 

berkontribusi sama kondisi saya 

saat ini. Karena kalau nggak ada 

publikasi dari mereka waktu saya 

wisuda, saya juga mungkin nggak 

bisa dapat kesempatan untuk 

berinteraksi dengan banyak 

orang,” ucap Raeni. Benar saja, 

setelah momen wisuda tersebut, 

banyak sekali kesempatan terbuka 

untuknya. Mulai dari wawancara 

media cetak, elektronik, termasuk 

di Net TV, sampai dengan bertemu 

Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Pertemuan dengan Presiden 

tersebut terjadi di Bandara Halim 

Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden 

SBY dengan didampingi Alm. Ani 

Yudhoyono saat itu menyampaikan 

apresiasinya kepada Raeni 

dan beliau sangat mendukung 

anak bangsa untuk maju dalam 

pendidikan. Raeni dengan percaya 

dirinya mengatakan bahwa Ia ingin 

melanjutkan pendidikan ke tingkat 

yang lebih tinggi di luar negeri. 

“Saya ingin lanjut ke luar negeri 

pak, tapi Bahasa Inggris saya belum 

mencukupi,” curhat Raeni dengan 

sedikit malu. 

“Raeni, Bahasa Inggris itu bisa 

dilatih,” kalimat Alm. Ibu Ani itu 

menjadi semangat bagi Raeni untuk 

menggapai mimpinya kuliah di 

luar negeri. Mimpi ini sebenarnya 

berawal dari seorang teman yang 

Ia temui saat mengikuti National 

Accounting Challenge (NAC) di PKN 

STAN. Teman yang merupakan 

mahasiswa Universitas Brawijaya 

itu mengatakan pada Raeni kalau Ia 

“Saya lahir di Kendal (Jawa 

Tengah) tahun 1993,” tutur Raeni. 

Ia menyelesaikan pendidikan 

dasarnya di kota yang berjarak 37 

km dari Semarang tersebut hingga 

akhirnya hijrah ke Semarang untuk 

menempuh pendidikan tinggi 

di Universitas Negeri Semarang 

(UNNES). Mengambil jurusan 

Pendidikan Akuntansi, Raeni 

berhasil menyelesaikan pendidikan 

sarjananya dalam waktu 3,5 tahun 

dan lulus sebagai wisudawan 

terbaik dengan nilai IPK 3,96.

Pada momen wisuda di bulan 

Juni 2014 itu lah sosok Raeni 

menjadi viral. Saat itu Raeni 

datang menuju Auditorium 

UNNES diantar oleh sang ayah, 

Mugiyono, menggunakan becak. 

Mengapa becak? Ya, ayahanda 

Raeni memang bekerja sebagai 

tukang becak di Kendal. Setiap 

kayuhan kaki Mugiyono pada 

pedal becak saat mengantar Raeni 

wisuda seolah menggambarkan 

betapa kerasnya perjuangan ayah 

dan putrinya tersebut menaikkan 

derajat keluarga. 

Raeni sendiri bisa melanjutkan 

pendidikan ke universitas berkat 

beasiswa Bidikmisi. Beasiswa dari 

pemerintah yang diperuntukkan 

bagi pelajar berprestasi yang tidak 

mempunyai kemampuan ekonomi. 

Anak kedua dari dua bersaudara 

ini memang sejak kecil telah 

menunjukkan prestasi akademik. Ia 

langganan ranking di sekolahnya. 

“Sejak kecil saya hidup pas-pasan, 

jadi mau ga mau harus berprestasi 

agar bisa mendapatkan sumbangan 

biaya pendidikan,” Kata Raeni 

yang memang sejak kecil sudah 

berkeinginan mengurangi beban 

orang tua.

Bidikmisi yang meng-cover biaya 

kuliah dan biaya hidup sebesar 

“niatnya hanyalah untuk 
memberikan semangat kepada 
junior-juniornya penerima 
Bidikmisi yang pada saat itu 
banyak diantara mereka yang 
merasa malu menyandang status 
sebagai penerima Bidikmisi”

“
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ingin melanjutkan S2 di University 

of Birmingham, Inggris. 

Raeni yang pada saat itu tidak 

mengerti tentang kampus-kampus 

di luar negeri, jadi penasaran 

untuk mencari tahu. Mulailah 

Ia menjelajah lewat internet dan 

ternyata Raeni sangat terpesona 

dengan universitas-universitas 

ternama di Inggris dan Ia mulai 

memasukkan kuliah di Birmingham 

ke dalam wishlist hidupnya.

Mimpinya ini tentu saja 

mengagetkan orang tuanya. 

Bagaimana tidak, bisa menjadi 

sarjana saja sudah sangat melebihi 

harapan keluarganya. Tidak sedikit 

juga yang mengatakan pada Raeni 

“Ia pun harus 
mengambil tes 
IELTS sebanyak 
5 kali hingga 
akhirnya Ia mampu 
mendapatkan skor 
IELTS yang cukup 
untuk mendaftar 
pendidikan magister 
di University of 
Birmingham”,

“

agar tak usah sekolah tinggi-tinggi 

karena perempuan kodratnya ada 

di dapur. Tapi Raeni tetaplah Raeni. 

Menurutnya, setiap orang punya 

hak yang sama dalam memperoleh 

pendidikan, baik laki-laki maupun 

perempuan. Bagi Raeni, perempuan 

berpendidikan tinggi itu penting 

karena perempuan akan mendidik 

generasi selanjutnya.

“Alhamdulillah saya mendapat 

Beasiswa Presiden RI (BPRI) 

tahun 2014 untuk lanjut S2 di 

Birmingham jurusan International 

Accounting and Finance. Waktu 

itu adalah tahun terakhir SBY 

menjabat,” ungkap Raeni. Untuk 

bisa diterima di Birmingham, 

Foto  : Cessa Seftari

perjuangan Raeni tidaklah mudah. 

Dengan kemampuan Bahasa Inggris 

yang bisa dibilang pas-pasan, Raeni 

mengikuti pelatihan Bahasa Inggris 

intensif selama 3 bulan ditambah 

dengan les malam yang Ia lakukan 

disela-sela pekerjaan di kampusnya 

UNNES. Ia pun harus mengambil 

tes IELTS sebanyak 5 kali hingga 

akhirnya Ia mampu mendapatkan 

skor IELTS yang cukup untuk 

mendaftar pendidikan magister di 

University of Birmingham. 

Pada Desember 2016 lalu, Raeni 

resmi lulus dan menyandang 

gelar master dari universitas yang 

masuk dalam peringkat 100 besar 

dunia versi QS World University 
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Rankings tersebut. Setelah lulus, 

Raeni langsung mendapatkan 

tawaran untuk mengabdi di 

almamaternya, UNNES. Pada 

tanggal 1 Januari 2017, Raeni 

tercatat sebagai dosen di Jurusan 

Pendidikan Ekonomi konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, UNNES. 

Di tahun 2018, Raeni kembali 

memberikan berita membanggakan 

untuk kedua orang tuanya. Ia 

berhasil menembus Beasiswa 

LPDP untuk melanjutkan studi 

S-3 di kampus yang sama yaitu 

University of Birmingham, 

Inggris.  Ia mengungkapkan dua 

alasan mengapa ia bertekad 

mengemban pendidikan setinggi-

tingginya. Pertama adalah untuk 

memperbaiki kondisi perekonomian 

keluarga. Kedua, Ia ingin menjadi 

seorang peneliti yang profesional. 

Tujuannya tentu saja untuk 

berkontribusi lebih besar dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di 

Indonesia. Raeni menyadari, bekal 

riset sangat ia butuhkan untuk 

mewujudkan impiannya, salah 

satunya melalui studi S-3 tersebut.

Saat ini Raeni memasuki tahun 

keduanya sebagai mahasiswa 

program doktoral. Di sela-sela 

kesibukan kuliahnya, Raeni 

berpartisipasi pada program A 

to B: Access to Birmingham. Pada 

program ini, Raeni berperan 

menjadi tutor untuk membantu 

pelajar-pelajar dari keluarga low 

income dan remote area di UK 

untuk membuat assignment yang 

tepat untuk masuk Birmingham. 

“Ini menarik karena saya baru 

tahu kalau di UK ada juga orang-

orang yang seperti ini. Programnya 

cukup bagus dan meaningfull buat 

mereka mengingat mereka adalah 

first generation di keluarganya 

yang akan mengambil under 

graduate,” jelas Raeni.

Pada gelaran Call for Paper dalam 

rangka Annual Islamic Finance 

Conference (AIFC) ke-4 yang 

diselenggarakan oleh Badan 

Kebijakan Fiskal, Raeni berhasil 

Foto  : Cessa Seftari

menjadi pemenang ke-3 dengan 

paper yang berjudul “Boundary 

objects: Sustaining Impact of 

Green Sukuk Life Cycle to Address 

Climate Change Issues.” Paper yang 

menghubungkan antara ekonomi 

dan lingkungan ini selaras dengan 

apa yang sedang dipelajari Raeni 

pada program doktoralnya.

Sebelum menyudahi percakapan 

kami, Raeni menitipkan pesan 

khususnya untuk generasi muda. 

“Kalau kita punya kemauan, harus 

positive thinking dan berusaha 

semaksimal mungkin, Insyaallah 

ada jalan kalau kita mau,” tutup 

Raeni. (Adik Tejo Waskito)
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Surga Belanja Pemburu Kosmetik 

dan Skin are di Negeri Ginseng

 Text dan Foto: Witantri Kusrini

MYEONGDONG
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J
ika mendengar kata 

Myeongdong, apa yang 

terlintas di pikiran Anda? 

Pusat belanja produk 

kosmetik dan perawatan kulit? 

Salah satu pusat keramaian di 

Seoul, Korea Selatan? Atau pusat 

belanja merchandise K-Pop? 

Semuanya benar, di Myeongdong 

Anda dapat menemui semua itu. 

Selain itu, Myeongdong masih 

memiliki banyak hal menarik bagi 

turis maupun penduduk lokal.

Myeongdong merupakan area 

komersial yang dipenuhi dengan 

berbagai gerai yang menjual produk 

kosmetik dan perawatan kulit 

berbagai merk, hampir semua merk 

mempunyai toko di area ini. Bagi 

pecinta jajanan pinggir jalan atau 

street food, sepanjang deretan food 

stall di area ini akan membuat Anda 

bingung ingin mencoba makanan 

yang mana atau malah akan 

membuat Anda kalap dan membeli 

semua makanan yang dijual para 

pedangang. Bagi pecinta hiburan 

dari Korea Selatan, mulai dari 

musik, band, drama, film, maupun 

acara tv korea, Myeongdong 

menawarkan berbagai merchandise 

dengan gambar artis idola yang 

akan membuat Anda merasa lebih 

dekat dengan artis idola. Tidak 

hanya itu saja yang ditawarkan 

area dengan luas sekitar 1 Km2 ini, 

Myeongdong Underground Shopping 

Center di area stasiun subway 

Myeongdong menawarkan berbagai 

jenis barang murah mulai dari 

pakaian hingga makanan semua 

ada.

Belanja Kosmetik dan Produk 
Perawatan Kulit

Myeongdong bisa menjadi surga 

bagi para pemburu kosmetik dan 

segala jenis produk perawatan 

kulit berkualitas namun tetap 

ramah di kantong. Anda bisa 

membawa pulang satu lembar 

masker wajah atau biasa disebut 

mask sheet dengan harga setara 

belasan ribu rupiah. Harga tersebut 

tergolong murah jika dibandingkan 

dengan harga mask sheet asal 

korea yang dijual di Indonesia. 

Jika Anda sedang beruntung anda 

bisa mendapatkan harga yang 

lebih murah lagi karena harga 

belasan ribu rupiah tersebut sudah 

merupakan harga sehari-hari tanpa 

ada event khusus yang besar.

Hampir semua merk kosmetik dan 

produk perawatan kulit membuka 

toko di Myeongdong, sehingga 

Anda tidak perlu berjalan-jalan 

terlalu jauh untuk membeli produk-

produk dari merk favorit Anda. 

Untuk berbelanja di Myeongdong, 

Anda hanya perlu menyiapkan 

waktu yang cukup serta tenaga 

yang cukup agar bisa menjelajahi 

setiap toko yang Anda minati, 

dan jangan lupa untuk selalu 

meminta free tax saat berbelanja. 

Jika berbelanja dengan total 

pembelian KRW30.000 keatas anda 

dapat memperoleh free tax atau 

pembebasan pajak atas produk yang 

Anda beli. Ada toko yang langsung 

mengurangkan pembebasan pajak 

tersebut pada total jumlah yang 

harus dibayar, namun ada juga toko 

yang akan memberikan dokumen 

untuk mengurus pembebasan 

pajak tersebut. Untuk pengurusan 

pembebasan pajak tersebut 

biasanya dilakukan di counter 

khusus di Bandara. Di counter 

tersebut Anda akan memperoleh 

uang tunai sejumlah pembebasan 

pajak atas pembelanjaan Anda.

Berburu Merchandise K-Pop

Bagi para pecinta dunia hiburan 

Korea Selatan atau masyarakat 

biasa menyebutnya K-Pop (Korean 

Pop Music), Myeongdong bisa 

menjadi salah satu tempat yang 

wajib dikunjungi jika sedang berada 
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KRW5000. jika di pasar, Anda 

perlu menawar untuk memperoleh 

harga termurah sedangkan jika di 

Myeongdong harga yang tertera 

tidak dapat ditawar lagi. Selain 

pouch, masih banyak berbagai jenis 

barang lainnya dengan gambar 

artis-artis K-Pop, seperti tumbler, 

kalender, mug, album foto, CD/DVD 

terbaru, pin, bros, poster, dan lain 

sebagainya.

Memanjakan Lidah Dengan 
Aneka Street Food

Setelah puas berbelanja dan 

Anda merasa lelah serta lapar 

dan dahaga menyerang, Anda 

tak perlu khawatir, banyak food 

stall menawarkan jajanan enak 

dan menarik untuk dicoba. 

Dari mulai makanan berat yang 

mengenyangkan hingga makanan 

ringan tersedia di sepanjang jalan 

area belanja di Myeongdong ini. 

Hampir semua food stall ramai 

pembeli dan Anda harus mengantre 

untuk membeli. Antrean di setiap 

food stall terlihat cukup tertib 

meski sangat ramai pembeli 

sekalipun.

Jajanan yang menjadi favorit 

para pembeli biasanya adalah kue 

beras atau tteokpokki dan odeng 

atau biasa disebut fishcake. Selain 

dua jajanan yang memang aslinya 

berasal dari korea tersebut, masih 

banyak jajanan lainnya yang dapat 

menggoyang lidah Anda seperti 

kue telur atau kyeranbbang, kimbab 

(mirip dengan makanan jepang 

sushi), taiyaki yang mirip waffle 

namun dalam bentuk ikan, lobster 

panggang dengan lelehan keju 

diatasnya, aneka jus buah segar, es 

krim, permen kapas warna-warni, 

dan masih banyak lagi.

Bagi yang muslim, di Myeongdong 

juga terdapat rumah makan 

yang menyediakan makanan asli 

korea yang halal, salah satunya 

restoran Busan Jib. Letak restoran 

tersebut cukup tersembunyi 

karena Anda perlu menyusuri 

gang-gang di area perbelanjaan 

Myeongdong. Meskipun di Korea 

Selatan belum ada lembaga khusus 

yang memberikan sertifikasi 

atas kehalalan suatu produk, 

masyarakat korea sudah cukup 

sadar dan sedikit memahami 

tentang produk halal bagi kaum 

muslim dan biasanya para penjual 

akan menempelkan tanda halal 

pada food stall mereka jika menurut 

mereka produk yang mereka 

jual tersebut tidak mengandung 

bahan haram. Mengingat belum 

adanya lembaga khusus seperti 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

di Seoul. Hal tersebut dikarenakan 

Myeongdong merupakan tempat 

dimana banyak toko yang menjual 

merchandise berbau K-Pop berada. 

Anda akan dapat melihat berbagai 

merchandise K-Pop bertebaran di 

hampir setiap mata memandang 

ketika berjalan di area Myeongdong 

Undeground Shopping Center.

Harga yang ditawarkan oleh toko-

toko merchandise di Myeongdong 

juga tergolong murah jika 

dibandingkan dengan toko di 

tempat lain, bahkan di pasar 

sekalipun. Sebagai contoh, pouch 

dengan gambar artis K-Pop di Pasar 

Namdaemun bisa diperoleh dengan 

harga sekitar KRW6000 sedangkan 

di Myeongdong, barang yang 

sama dibanderol dengan harga 
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di Indonesia, maka label halal 

yang banyak tercantum biasanya 

berdasarkan dari pengetahuan 

penjual saja.

Dengan segala kemudahan akses, 

ketersediaan fasilitas umum, dan 

berbagai jenis penginapan yang 

tersedia, Myeongdong menjadi 

salah satu tujuan utama turis untuk 

datang. Myeongdong menawarkan 

hampir semua yang setiap turis 

inginkan ketika mengunjungi Korea 

Selatan. Potongan surga di bumi 

yang menawarkan berbagai hal 

yang diinginkan pecinta hiburan 

dari negeri ginseng berada di 

Myeongdong. Anda akan betah 

ketika berada di Myeongdong dan 

berbelanja.

    

     

    

“masyarakat korea sudah cukup 
sadar dan sedikit memahami 
tentang produk halal bagi kaum 
muslim dan biasanya para 
penjual akan menempelkan 
tanda halal pada food stall 
mereka jika menurut mereka 
produk yang mereka jual 
tersebut tidak mengandung 
bahan haram

“

 EDISI  #2/2019

59

SERBA-SERBI



WARTA FISKAL

60

ANALISIS

Fiscal Sustainability

ketahanan fiskal yang keberlanjutan (fiscal 

sustainability) dimaknai sebagai suatu kondisi dimana 

pemerintah mampu membuat kebijakan fiskal yang 

dapat menstabilkan kondisi perekonomian melalui 

solvabilitas keuangan jangka panjang (Balassone dan 

Franco, 2000). Solvabilitas mengacu pada kemampuan 

pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam 

menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi 

(trilogi Musgrave).

Budget Constraints 

Dalam ilmu ekonomi budget constraints menggambarkan 

semua kombinasi dari barang dan jasa yang mungkin 

dipilih atau dibeli oleh konsumen dari jumlah 

penghasilan atau uang yang dimilikinya. Dalam negara 

maka pilihan tersebut adalah belanja-belanja yang 

terdapat dalam APBN yang memgambarkan prioritas 

belanja pemerintah. 

Project Development Fund – PDF

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melaluii 

Kementerian Keuangan untuk mendampingi  

Government Contracting Agency (GCA) untuk 

mempersiapkan studi pre-feasibility, dokumen tender, 

dan juga mendampingi GCA dalam transaksi proyek 

PPP (Public Private Partnership) untuk mendapat 

pembiayaan. 

Super Deduction Tax 

skema pengurangan pajak hingga lebih dari 100 persen 

yang sudah diterapkan pada beberapa negara bagi 

sektor industri yang berinvestasi terhadap pendidikan 

vokasi serta penelitian dan pengembangan (R&D).

Bonus Demografi

jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) 

yang lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak 

produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 

64 tahun). Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi 

akan mengalami masa bonus demografi, pada 

periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi 

mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang 

diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Middle Income Trap

suatu keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai 

tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar 

dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, 

melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk 

semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah 

negara maju, negara berkembang atau negara 

terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari 

kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Viability Gap Fund - VGF

bentuk dukungan pemerintah dalam bentuk pemberian 

kontribusi uang dalam bentuk tunai pada proyek 

PPP (Public Private Partnership) yang telah memiliki 

kelayakan secara ekonomi namun belum memiliki 

kelayakan secara finansial. VGF dapat diberikan oleh 

pemerintah ketika tidak ada alternatif lain untuk 

membuat suatu proyek PPP layak secara finansial. 

g losarium
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Teka Teki Silang
Menurun

1 Mesin Pencari

4 Tujuan

5 Keuangan

8 Pendapatan dan 

belanja negara

Mendatar:

2 Kejuruan

3 Peribahasa

6 Floppy Disk

7 Uang Perangsang

9 Tanda Terima

Menurun: 1. BORNEO 3. GOLOK 5. JASMINE 6. UGANDA 8. POLARVORTEX 

Mendatar: 2. INFLAMASI 4. OJK 6. UNICORN 7. ERDOGAN

Ketentuan: 

1. Jawaban dikirim melalui email dengan alamat : warta@fiskal.kemenkeu.go.id   

   dengan subjek : TTS warta II

2. Wajib mencantumkan identitas diri berupa nama lengkap dan Alamat.

3. Pemenang yang beruntung akan mendapat hadiah menarik dari tim redaksi.

4. Pemenang Akan diumumkan pada Warta Fiskal Edisi III/2019

KUIS FISKAL

Pemenang Edisi II
1.    Rheno Hendrawan Pradikta (Jaksel); 
2.    Satrio Wahyu Setyarsanto (Semarang); 
3.    Rizaldi Choir Pratama Kacaribu (Tangsel).

Jawaban TTS II Warta Fiskal
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