DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

KAJIAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2021

Sebagai Bahan Masukan Untuk Penyusunan Pertimbangan DPD RI
Terhadap RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2021

2020

ii

iii

iv

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... vii
DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................viii
PENGANTAR ........................................................................................................... ix
BAB I ......................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................................1
1.2 Tujuan Kegiatan ........................................................................................................2
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan .........................................................................................2

BAB II ........................................................................................................................ 3
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO ..................................................................... 3
2.1 Perekonomian Global ..............................................................................................3
2.2 Perekonomian Nasional...........................................................................................5
2.3 Indikator Kesejahteraan ...........................................................................................8
2.3.1. Kemiskinan ...................................................................................................8
2.3.2. Pengangguran .......................................................................................... 10
2.3.3. Indeks Pembangunan Manusia ............................................................. 12
2.3.4. Gini Ratio ................................................................................................... 12

BAB III ..................................................................................................................... 14
HASIL ANALISIS DAN DISKUSI.............................................................................. 14
TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO ......................................................... 14
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022 ...................................... 14
3.1 Pendapatan Negara .............................................................................................. 14
3.1.1. Kebijakan Perpajakan Tahun 2022: Menanti Strategi Jitu
Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Perpajakan ............. 15
3.1.2. Kebijakan PNBP Tahun 2022: Strategi Business as Usual............... 17
3.1.3. Kebijakan Hibah Tahun 2022: Prioritaskan Untuk Program
Pemberdayaan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal
(3T) ............................................................................................................. 26
3.2 Belanja Negara ...................................................................................................... 27
3.2.1. Review Arah Kebijakan Belanja Dalam Dokumen KEMPPKF 2022 ................................................................................................ 27
3.2.2. Analisis Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat ........................... 30
3.2.3. Analisis Arah Kebijakan TKDD .............................................................. 34
3.3 Pembiayaan ............................................................................................................ 35
3.3.1. Review Arah Kebijakan Pembiayaan Dalam KEM-PPKF
2022 ........................................................................................................... 35
3.3.2. Analisis Arah Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2022 ....................... 38
3.3.3. Kebijakan Alternatif Pembiayaan Anggaran ........................................ 40

v

3.4 Asumsi Ekonomi Makro ........................................................................................ 41
3.5 Proyeksi Postur APBN 2022 ................................................................................ 42
3.6 Transfer ke Daerah dan Dana Desa ................................................................... 46

BAB IV ..................................................................................................................... 49
PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM RKP 2021 ............................................ 49
4.1 Simpulan ................................................................................................................. 49
4.2 Rekomendasi ......................................................................................................... 51

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 53

vi

DAFTAR TABEL
Tabel 1. Penduduk Usia Kerja Dan Angkatan Kerja (Agustus 2018–2020)
10
Tabel 2. Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Dan Daerah Tempat Tinggal
11
Tabel 3. Arah Kebijakan Pnbp Tahun 2022
18
Tabel 4. Arah Kebijakan Pnbp Tahun 2021
18
Tabel 5. Anggaran K/L Terbesar Tahun 2021 Dan 2022
33
Tabel 6. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2021-2022
42
Tabel 7. Proyeksi Postur Apbn 2020-2022 (Asumsi Pandemi Dapat Diatasi)
43
Tabel 8. Proyeksi Postur Apbn 2020-2022 (Asumsi Pandemi Masih Berlanjut)
45
Tabel 9. Perbandingan Dau Dan Dau Dalam Apbn 2019, 2020 Dan 2021*
47

vii

DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Perkembangan Dan Peristiwa Ekonomi Global 2005-2020
Grafik 2. Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia Tahun 2014-2020
Grafik 3. Inflasi Menurut Pulau Tahun 2020
Grafik 4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2020
Grafik 5. Suku Bunga 2015-2021 (Persen)
Grafik 6. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, 2010–September 2020
Grafik 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Menurut Jenis Kelamin (%)
Grafik 8. Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Indonesia, 2010-2020
Grafik 9. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2013-Maret 2020
Grafik 10. Postur Makro Fiskal Apbn 2022 (% Terhadap Pdb)
Grafik 11. Perkembangan Kinerja Pnbp 2015-2020
Grafik 12. Perkembangan Belanja Negara
Grafik 13. Perkembangan Dana Transfer Daerah Dan Dana Desa
Grafik 14. Perkembangan Anggaran Kesehatan (Triliun Rupiah)
Grafik 15. Perbandingan Human Capital Index Beberapa Negara
Grafik 16. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial 2016-2020 (Triliun Rp)
Grafik 17. Perkembangan Dana Transfer Daerah Dan Dana Desa

viii

3
6
7
7
8
9
11
12
13
15
17
27
29
30
32
32
46

PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan “Kajian Terhadap
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022”. Alhamdulillah dengan ridhoNya kami dapat menyajikan hasil kajian dimaksud dalam bentuk buku sebagai media untuk
mendokumentasikan dan menyebarluaskannya kepada seluruh masyarakat.
Kajian ini disusun sebagai review atas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022 yang disampaikan Pemerintah kepada DPD
RI. Dokumen dimaksud merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi
dan fiskal Pemerintah tahun 2022, termasuk dokumen penting karena disusun dalam kondisi
masih terjadi pandemi Covid-19, yang telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi
maupun sosial di seluruh dunia.
Pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen
masyarakat melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat tidak saja
membahayakan kesehatan dan jiwa, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem
keuangan. Sebagai upaya penanganan dampak kesehatan dan sosial ekonomi sampai
berakhirnya pandemi Covid-19, hingga kondisi ekonomi dapat normal kembali, Pemerintah
menetapkan tema KEM-PPKF 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai
tugas dan fungsinya melakukan kajian terhadap dokumen Pemerintah dimaksud, sebagai bahan
masukan bagi alat kelengkapan DPD RI khususnya Komite IV dalam perumusan Pertimbangan
DPD RI terhadap RUU APBN Tahun 2022. Secara umum, pesan yang ingin disampaikan adalah
bahwa perancangan instrumen kebijakan fiskal harus dilakukan lebih efektif dan efisien agar
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih produktif di tengah ketidakpastian
perekonomian global akibat terdampak pandemi.
Melalui kajian ini diharapkan DPD RI mampu menyusun Pertimbangan atas RUU tentang
APBN Tahun 2021 yang lebih responsif terhadap penanganan dampak pandemi dan solutif
dalam mengantisipasi tekanan dan ketidakpastian di hampir setiap lini akibat pandemi Covid-19.
Pada akhirnya diharapkan terwujud Undang-Undang tentang APBN Tahun 2022 yang efisien dan
efektif dalam menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Buku dengan judul “Kajian Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal Tahun 2022” ini merupakan buku kedua dari trilogi kajian yang saling terkait
dalam siklus penyusunan APBN Tahun 2022, yang terdiri dari Usulan Pokok-Pokok Kebijakan
Pembangunan Daerah Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), penyusunan Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), dan penyusunan RUU tentang
APBN Tahun 2022.
Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khasanah keilmuan pembaca
serta menstimulasi kepedulian publik untuk bersama-sama mendorong dan mewujudkan harapan
dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Jakarta,
Juni 2021
Sekretaris Jenderal DPD RI,

Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP. 196909141990031004
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF)
Tahun 2022 telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI sebagai bahan
pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Dokumen
KEM-PPKF tahun 2022 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah
kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2022, yang merupakan dokumen penting karena
disusun dalam kondisi extraordinary di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019
(Covid-19).
Pandemi Covid-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan
sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah bersama-sama dengan
segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus
tersebut, mengingat tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia
tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fundamental
yang dinamis, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif,
efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk
kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan Pemerintah. Pemerintah berencana
melakukan recovery ekonomi secara berkelanjutan. Sebagai upaya penanganan
dampak kesehatan maupun sosial ekonomi hingga pandemi Covid-19 berakhir dan
kondisi ekonomi dapat normal kembali, Pemerintah menyusun tema KEM-PPKF 2022
yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Tema reformasi juga menjadi bagian penting dari dokumen KEM-PPKF tahun
2022 untuk menjaga komitmen Pemerintah dalam upaya pencapaian visi Indonesia
Maju 2045. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu menyediakan momentum
untuk melakukan reformasi. Pasca krisis ekonomi Asia di tahun 1998, bangsa
Indonesia melakukan reformasi menuju tatanan politik yang lebih demokratis,
termasuk penerapan otonomi daerah. Tata kelola keuangan negara juga direformasi
dengan keluarnya UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Global Financial Crisis
(GFC) yang terjadi di tahun 2008 saat itu diikuti dengan perbaikan tata kelola sektor
keuangan terutama melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite
Stabilitas Sistem Keuangan.
Krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 saat ini juga menjadi momentum
untuk memperkuat reformasi, yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing terutama melalui peningkatan kualitas SDM,
pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi. Peningkatan
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kualitas SDM terutama dilakukan melalui reformasi perlindungan sosial, kesehatan,
dan pendidikan. Adapun upaya perbaikan iklim investasi telah dimulai dengan
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan reformasi fiskal guna
mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat seiring dengan arah
konsolidasi fiskal di tahun 2023. Reformasi fiskal ini lebih diarahkan untuk
optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (spending
better), serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Hal ini mutlak harus
dilakukan agar konsolidasi fiskal tidak mengganggu peran APBN dalam melakukan
fungsi-fungsi distribusi, stabilisasi dan alokasi dalam perekonomian.
Secara garis besar, dokumen KEM-PPKF tahun 2022 mencakup pembahasan
dengan menguraikan:
1. dampak pandemi Covid-19 serta respons kebijakan yang dilakukan di Indonesia;
2. dinamika perekonomian dan respons kebijakan dalam periode sepuluh tahun
terakhir sebagai ilustrasi dan referensi dinamika perekonomian nasional;
3. baseline perekonomian 2021 dan proyeksi 2022 serta perekonomian jangka
menengah yang akan melingkupi berjalannya kebijakan fiskal melalui APBN;
4. reformasi struktural dan fiskal yang akan menjadi fokus APBN di tahun 2022;
5. pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2022 dan risiko fiskal yang akan dihadapi
ke depan; dan
6. kebijakan pagu indikatif K/L 2022 sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan
penganggaran K/L 2022, dengan menguraikan beberapa isu strategis.
1.2

Tujuan Kegiatan
Sesuai wewenang dan fungsinya, DPD RI bertugas memberikan pertimbangan
terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RUU APBN) kepada DPR RI. Dalam kerangka memberikan dukungan keahlian atas
pelaksanaan tugas DPD RI dimaksud, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
(Puskadaran) sebagai sistema pendukung keahlian di Sekretariat Jenderal DPD RI
sesuai tugasnya menyusun kajian terhadap dokumen KEM-PPKF Tahun 2022
sebagai bahan masukan bagi DPD RI melalui Komite IV yang melakukan
penyusunan pertimbangan terhadap RUU APBN 2022.

1.3

Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup penyusunan kajian ini dititikberatkan pada dokumen KEM-PPKF
2022. Puskadaran akan melakukan analisis singkat serta memberikan rekomendasi
yang didasarkan pada data aspirasi masyarakat dan daerah yang berhasil dihimpun
oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihannya.
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BAB II
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

2.1 Perekonomian Global
Dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2022 disebutkan bahwa perekonomian
global masih menghadapi tantangan beberapa tahun kedepan. Dalam dua (2)
dekade terakhir telah banyak kejadian yang mempengaruhi kondisi ekonomi global,
seperti misalnya krisis keuangan Asia (Asian Financial Crisis), peristiwa serangan
terorisme 9 September 2001 di AS, munculnya kekuatan ekonomi baru dari Republik
Rakyat Tiongkok yang ditopang oleh pertumbuhan industri dan investasi turut
mempengaruhi arah perekonomian global.
Grafik 1. Perkembangan dan Peristiwa Ekonomi Global 2005-2020

Sumber: IMF dalam dokumen KEM-PPKF 2022 (2021)

Bubble effect pada sektor perumahan di AS memicu terjadinya krisis keuangan
global yang kemudian diikuti upaya pemulihan ekonomi melalui kebijakan suku
bunga sangat rendah dan pembelian surat berharga Pemerintah oleh Bank Sentral
sebagai langkah non-konvensional di negara-negara maju seperti AS, Eropa dan
Jepang.
Faktor kemajuan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok yang booming pada
saat itu hingga sekarang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di negara-negara
berkembang di tengah kondisi kelompok negara maju yang masih sulit keluar dari
krisis.
Pesatnya aliran modal yang masuk ke Negara berkembang membuat investasi
pasca krisis ekonomi dunia khususnya di pasar portofolio bertumbuh pesat sehingga
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mendorong penguatan harga aset keuangan. Namun demikian, resiko dari pesatnya
aliran modal ke pasar portofolio menciptakan kerawanan stabilitas ketika terjadi syok
yang memicu pembalikan arus modal. Hal ini terjadi di tahun 2013 ketika The Fed
mengindikasikan akan mulai mengurangi program QE (tapering) karena
perekonomian AS sudah menunjukan pemulihan. Hal ini memicu terjadinya
pembalikan arus modal dari pasar keuangan negara berkembang kembali ke AS.
Dinamika ini seketika meningkatkan volatilitas di pasar global khususnya negara
berkembang, dan pada akhirnya mengakibatkan depresiasi pada mata uang negara
berkembang yang dikenal dengan taper tantrum.
Beberapa negara dengan defisit transaksi berjalan besar seperti Indonesia,
India, Turki, Afrika Selatan, dan Brazil mengalami tekanan pasar keuangan dan
depresiasi yang lebih dalam sehingga disebut The Fragile Five. Adanya kenaikan
harga minyak mentah global yang signifikan semakin menambah tekanan bagi
beberapa negara seperti Indonesia dan India di tengah subsidi energi dan impor
bahan bakar yang tinggi.
Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok yang tumbuh pesat dihadapkan pada
isu stabilitas sektor keuangan akibat tingginya tingkat leveraging dan shadow
banking sehingga mendorong negara tersebut melakukan perubahan radikal pada
sumber pertumbuhan ekonominya yang dari awalnya dimotori oleh investasi menjadi
ditopang oleh konsumsi (economic rebalancing). Diambilnya langkah ini membuat
pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok mengalami tren perlambatan
sehingga juga menahan pertumbuhan global.
Di saat bersamaan, ekonomi global juga menghadapi tren peningkatan
proteksionisme termasuk di negara maju. Di kawasa Eropa, sikap protektif dan
inward-looking mendorong terjadinya referendum Inggris yang berujung pada
keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa di tahun 2016 (British Exit/Brexit). Sikap
proteksionisme paling signifikan terjadi pada peningkatan ketegangan politik serta
perang dagang antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 2017. Hal ini
berujung pada implikasi penurunan pertumbuhan ekonomi maupun gangguan
stabilitas di pasar keuangan, yang merembet pada peran mata uang (currency war).
Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global berada di titik terendahnya sebelum
pandemi yaitu di angka 2,8 persen.
Beragam kondisi di atas menunjukan bahwa lingkungan ekonomi global selalu
menciptakan situasi ketidakpastian. Negara-negara harus selalu siap menghadapi
segala kejutan ekonomi melalui kebijakan yang responsif dan adaptif. Di samping itu,
perbaikan struktural harus dilakukan terus menerus guna memperkuat ketahanan
ekonomi dalam situasi apapun.
Krisis ekonomi dunia, taper tantrum, China economic rebalancing, hingga
perang dagang yang dampaknya sangat signifikan bagi perekonomian global
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ternyata belum menjadi puncak dari tekanan ekonomi global. Tahun 2020 sempat
diperkirakan menjadi tahun ekonomi global dengan mulai adanya titik terang dari
kesepakatan dengan AS dan Republik Rakyat Tiongkok serta Inggris yang berhasil
menghindari non-deal Brexit.
Akan tetap dunia justru dikejutkan oleh pandemi Covid-19 yang dampaknya
sangat luar biasa dan tidak terprediksi. Pandemi masih terjadi hingga saat ini dan
krisis ekonomi terbesar justru bersumber dari faktor nonekonomi yang telah seketika
mengubah arah perekonomian global. Perekonomian global yang semula diyakini
secara optimis akan terjadi pemulihan justru menghadapi resesi ekonomi global yang
terburuk dalam sejarah.

2.2 Perekonomian Nasional
Pandemi Covid-19 memberikan tekanan berat kepada Indonesia pada tahun
2020, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial
dan ekonomi. Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19 yang
menurunkan mobilitas perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan
ekonomi 2020. Pemerintah dan otoritas terkait memperkuat sinergi kebijakan guna
memitigasi dampak luar biasa dari Covid-19.
Dinamika perekonomian Indonesia 2020 sangat dipengaruhi oleh dampak
pandemi Covid-19, yang tidak saja berdampak luar biasa (extraordinary) terhadap
aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Awal
Maret 2020, Indonesia memasuki siklus kasus positif Covid-19, yang dalam waktu
singkat menyebar cepat ke berbagai wilayah Indonesia. Krisis kesehatan akibat
pandemi Covid-19 tidak dapat dielakkan telah memberikan tekanan yang luar biasa
terhadap perekonomian nasional.
Pada tahap awal, Covid-19 memicu ketidakpastian di pasar keuangan global
yang mengakibatkan turunnya aliran masuk modal asing ke Indonesia dan
terdepresiasinya rupiah. Tekanan berlanjut hingga terjadi penurunan kegiatan
ekonomi sebagai dampak menurunnya ekspor dan perekonomian dunia. Kebijakan
PSBB dan protokol kesehatan yang membatasi mobilitas manusia, barang, dan jasa
sebagai pilihan kebijakan yang paling rasional untuk mencegah dampak pandemi,
pun memberikan tekanan terhadap perekonomian. Akibatnya kegiatan ekonomi di
berbagai sektor menurun tajam, yang bila tidak ditangani dan direspons dengan
segera akan membawa ekses turunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya
pengangguran, dan meluasnya kemiskinan. Kondisi demikian patut menjadi
perhatian karena berpotensi mengancam stabilitas perekonomian, termasuk
stabilitas sistem keuangan.
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Grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020
yang terdepresiasi sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi
hanya mencapai -2,07 persen, terdepresiasi sebesar 7,09 persen dibandingkan
tahun sebelumnya.
Grafik 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2014-2020

Sumber: BPS (2021)

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih
didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi
terhadap PDB sebesar 58,75 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar
21,36 persen; Pulau Kalimantan sebesar 7,94 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,66
persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94 persen; serta Pulau Maluku dan
Papua sebesar 2,35 persen.
Dampak pandemi Covid-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan
yang bervariasi antarpulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan
(c-to-c) meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01 persen; Jawa sebesar
2,51 persen; Kalimantan sebesar 2,27 persen; dan Sumatera sebesar 1,19 persen.
Sebaliknya, dampak Covid-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang
mengalami peningkatan pertumbuhan, meliputi Sulawesi yang tumbuh sebesar 0,23
persen serta Maluku dan Papua sebesar 1,44 persen.
Capaian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2020 tercatat sebesar
1,68 persen (YoY) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2,72
persen (YoY, SBH 2012). Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan
domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang
memadai, dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di
tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga.
Inflasi IHK yang rendah juga terlihat merata di berbagai daerah pada Triwulan
IV dan berlanjut pada Januari 2021. Inflasi di hampir seluruh wilayah pada Januari
2021 tercatat rendah, kurang dari 2 persen (YoY) dan berada di bawah rentang
sasaran inflasi nasional. Sementara itu di beberapa wilayah seperti Aceh, Riau,
Jambi, serta Sulawesi Barat dan Tengah mencatat inflasi yang lebih tinggi di kisaran
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2 – 3 persen (YoY). Perkembangan inflasi di Sumatera terutama didorong oleh
kenaikan harga aneka cabai. Adapun inflasi di Sulawesi Barat dan Tengah
dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas aneka ikan.
Grafik 3. Inflasi Menurut Pulau Tahun 2020

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Perkembangan nilai tukar rupiah di tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi di tengah ketidakpastian
perekonomian global yang berdampak pada lesunya arus pasar modal ke dalam
negeri.
Grafik 4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah tahun 2020

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Kondisi harga minyak mentah dunia pun ikut terdampak pandemi Covid-19.
Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) terus tertekan,
menyentuh USD52,77 per barel, turun USD4,28 per barel dari tahun sebelumnya.
Kondisi di atas menyebabkan Pemerintah menurunkan target, namun ternyata
produksi minyak dan gas tetap masih meleset dari target. Tahun 2020 realisasi lifting
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minyak hanya sebesar 725 ribu per barel. Sedangkan untuk lifting gas diperkirakan
sebesar 1.050 ribu bopd pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena rendahnya investasi
sektor hulu migas sebagai imbas dari rendahnya harga minyak dan LNG di tengah
pandemi Covid-19.
Perekonomian nasional yang tertekan selama tahun 2020 menjadi dasar
pertimbangan dikeluarkannya kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI
Rate).
Grafik 5. Suku Bunga 2015-2021 (persen)

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia
lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi
pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem
pembayaran. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan
otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk
membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektorsektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit
perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan
makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan.

2.3 Indikator Kesejahteraan
2.3.1. Kemiskinan
Pada periode 2010 - September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia
mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase,
perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September
2020.
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Grafik 6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2010–September 2020

Sumber: BPS, 2021.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode
September 2013 - Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan
pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara
itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret
2020 - September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang
melanda Indonesia. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan selama periode Maret 2020 - September 2020 antara lain adalah:
1.

Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan
perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mendorong
terjadinya peningkatan angka kemiskinan.

2.

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020 terhadap Triwulan III-2019
mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (y-on-y). Angka
ini jauh menurun dibanding capaian Triwulan III-2019 yang tumbuh
sebesar 5,02 persen (y-on-y).

3.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk
Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2020 melambat. Pengeluaran konsumsi
rumah tangga terkontraksi sebesar 4,05 persen, menurun dibandingkan
periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01 persen.

4.

Selama periode Maret 2020 - September 2020, angka inflasi umum
tercatat sebesar 0,12 persen. Sementara itu, angka inflasi inti pada
periode yang sama tercatat sebesar 0,84 persen.

5.

Pada periode Maret 2020 - September 2020, secara nasional harga
eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain
daging sapi (1,51%), susu kental manis (1,07%), minyak goreng (2,67%),
tepung terigu (2,76%), dan ikan kembung (1,07%). Namun demikian,
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terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, antara
lain beras (0,49%), daging ayam ras (3,52%), gula pasir (6,54%), cabai
rawit (32,37%), telur ayam ras (6,12%).
6.

Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat
sebesar 7,07 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,84 persen poin
dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23 persen.

7.

Sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja (14,28 persen) terdampak
Covid-19 pada Agustus 2020, dengan rincian:
a.
b.
c.
d.

2,56 juta penduduk menjadi Pengangguran;
0,76 juta penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja;
1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja;
24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorter
hours).

8.

Pada Agustus 2020, persentase Pekerja Setengah Penganggur sebesar
10,19 persen. Terjadi kenaikan sebesar 3,77 persen poin dibandingkan
Agustus 2019 yang sebesar 6,42 persen.

9.

Bantuan Sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah
Daerah sangat membantu penduduk terutama penduduk lapisan bawah.

2.3.2. Pengangguran
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang,
naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan
jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik
sebesar 0,24 persen poin (Tabel 1).
Tabel 1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (Agustus 2018–2020)

Sumber: BPS, 2020.
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07
persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019
(Grafik 7).
Grafik 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (%)

Penduduk yang bekerja terdata sebanyak 128,45 juta orang, turun 0,31
juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami
peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian (2,23 persen poin).
Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor industri
pengolahan (1,30 persen poin). Sebanyak 77,68 juta orang (60,47 persen)
bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59 persen poin dibanding Agustus
2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan
persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77 persen
poin dan 3,42 persen poin (BPS, 2020).
Tabel 2. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal

Sumber: BPS, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 29,12 juta orang (14,28
persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari
pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja
(BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena
Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami
pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).
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2.3.3. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks pembangunan manusia di Indonesia pada periode 2010-2020
cenderung mengalami peningkatan atau kemajuan. IPM Indonesia meningkat
dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Pandemi Covid19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan
manusia Indonesia. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03
persen, tetapi melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya.
Grafik 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2020

Sumber: BPS, 2020.

Seiring dengan melambatnya IPM nasional, pada tahun 2020 terdapat
10 provinsi yang mengalami penurunan IPM. Hal ini utamanya disebabkan
oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Provinsi yang
mengalami penurunan IPM terbesar adalah Kalimantan Utara dan Papua,
sebaliknya Papua Barat mengalami peningkatan IPM tertinggi. Pada tahun
2019, IPM Papua Barat mencapai 64,70 dan pada tahun 2020 meningkat
menjadi 65,09 (BPS, 2020).
2.3.4. Gini Ratio
Nilai Gini Ratio Indonesia selama periode Maret 2013 - September 2014
mengalami fluktuasi dan mulai mengalami penurunan pada periode Maret
2015 hingga September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama
periode Maret 2015 - Maret 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran
di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi Covid-19, nilai Gini
Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020. Pada Maret 2020,
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini
Ratio adalah sebesar 0,381 (Grafik 9). Angka ini meningkat 0,001 poin jika
dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan
menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang
sebesar 0,382.
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Grafik 9. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2013-Maret 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393,
naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini Ratio
Maret 2019 yang sebesar 0,392. Gini Ratio di daerah pedesaan pada Maret
2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang
sebesar 0,315 dan tidak berubah dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang
sebesar 0,317.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran
pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,73 persen. Hal ini
berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2020 berada pada kategori tingkat
ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan
angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang berarti tergolong pada kategori
ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat
sebesar 20,62 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan
rendah.
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BAB III
HASIL ANALISIS DAN DISKUSI
TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022
Pemerintah tetap memasukkan faktor pandemi Covid-19 sebagai salah satu
pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendapatan negara pada tahun
penerimaan 2022. Dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2022 yang diserahkan Pemerintah
kepada DPR RI pada 20 Mei 2021 yang lalu, salah satu Subbab V membahas mengenai
arah kebijakan pendapatan negara yang terdiri dari kebijakan penerimaan perpajakan,
PNBP dan Hibah Tahun 2022.
Pemerintah melalui dokumen KEMPPKF Tahun 2022 merespon tantangan makro
fiskal tahun 2022 dengan mengarahkan kebijakan untuk penguatan fondasi mewujudkan
APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi.
Penyusunan makro fiskal 2022 didasarkan pada perkembangan APBN 2021 yang
menjadi baseline dengan mempertimbangkan bahwa APBN 2021 masih menjadi
instrumen utama dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, pelaksanaan
program vaksinasi dan akselerasi pemulihan ekonomi serta menjaga defisit 5,7 persen
terhadap PDB (maksimal 6,34% berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020).
3.1 Pendapatan Negara
Dalam dokumen KEM-PPKF 2022, postur makro fiskal APBN 2022
menunjukkan baha kebijakan pendapatan negara diperkirakan sebesar 10,18-10,44
persen dari PDB atau naik ±0,2 persen dari tahun 2021 yang ditargetkan sebesar
9,98 persen dari PDB. Untuk penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 8,37-8,43
persen terhadap PDB atau sekitar Rp1.499,3 triliun s.d Rp1.528,7 triliun, naik sedikit
sebesar 0,19 persen dari target tahun 2021 yang dipatok di angka 8,37 persen.
PNBP ditargetkan menyumbang Rp322,4 triliun s.d Rp363,1 triliun atau senilai
1,80-2,00 persen terhadap PDB. Penerimaan hibah ditargetkan relatif tetap di angka
0,01-0,02 persen terhadap PDB atau senilai Rp1,8 triliun s.d Rp3,6 triliun.
Proyeksi besaran pendapatan negara terhadap PDB dalam dokumen KEMPPKF 2022 di atas diaktualisasikan dalam beberapa arah kebijakan oleh
Pemerintah, baik itu pada pos penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah yang
bersama dalam satu pos pendapatan negara dalam APBN 2022.
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Grafik 10. Postur Makro Fiskal APBN 2022 (% terhadap PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

3.1.1. Kebijakan Perpajakan Tahun 2022: Menanti Strategi Jitu Pemerintah Dalam
Meningkatkan Penerimaan Perpajakan
Tahun 2022 yang dalam beberapa kesempatan disebut oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani sebagai tahun konsolidasi untuk dapat mengembalikan
defisit anggaran APBN 3 persen di tahun 2023, sebagai batasan timeline dari
amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, yang
membuat Pemerintah harus berpikir keras untuk menggali potensi perpajakan
seluas mungkin dalam rangka mempersempit celah fiskal dalam APBN.
Dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2022, Pemerintah mematok target
penerimaan perpajakan sebesar 8,37-8,43 persen terhadap PDB atau sekitar
Rp1.499,3 triliun s.d Rp1.528,7 triliun, lebih tinggi ± Rp54,8 triliun dari target
yang ditetapkan pada tahun 2021 yang mencapai Rp1.444,5 triliun.
Pemerintah telah memperhatikan kinerja penerimaan pajak dalam 5
(lima) tahun terakhir yang memperlihatkan kecenderungan menurun,
sehingga cenderung hati-hati dalam memasang angka target penerimaan
pajak pada tahun 2022. Namun demikian Pemerintah tetap optimis dalam
setiap ruang gerak perencanaan nasional yang tercermin dari adanya selisih
kenaikan target meskipun relatif kecil (hanya ± Rp54,8 triliun).
Target penerimaan pajak yang ditetapkan Pemerintah tahun depan
tentunya perlu diiringi dengan kebijakan perpajakan yang tepat. Berkaca
pada realisasi penerimaan perpajakan selama kurun waktu 2 tahun terakhir
yang hanya mencapai kisaran 84-86% dari target, terlebih pada tahun 2020
dimana sudah ada penyesuaian target namun datangnya pandemi Covid-19
dan melemahnya roda perekonomian menjadikan realisasi penerimaan pajak
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hanya memenuhi 89,3% dari target Rp1.198,8 triliun yang ditetapkan dalam
Perpres Nomor 72 Tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020,
sehingga kebijakan perpajakan perlu ditetapkan dengan cermat.
Tidak tercapainya target penerimaan pajak selama ini disinyalir karena
target penerimaan pajak tahun depan ditetapkan berdasarkan perhitungan
target tahun berjalan, bukan pada realisasi tahun berjalan. Hal ini disebabkan
pembahasan RUU APBN bersama DPR dilakukan pada tahun pajak berjalan
yang mana seringkali angka yang menjadi dasar perhitungan pajak tahun
depan tidak mencapai target di tahun berjalan. Sehingga terkadang angka
yang disepakati Pemerintah bersama DPR over estimated dan over positive.
Sebagai contoh, target penerimaan pajak tahun 2021 dilakukan berdasarkan
angka target penerimaan pajak tahun 2020 (tahun berjalan ketika RUU APBN
2021 disusun). Besar kemungkinan realisasi penerimaan pajak tahun 2021
akan di bawah target karena realisasi penerimaan pajak di 2020 yang
dijadikan acuan basis pajak juga tidak mencapai target (hanya 89,3% yang
tercapai).
Oleh karena itu, setidaknya Pemerintah dan DPR dalam menentukan
angka proyeksi penerimaan pajak perlu lebih hati-hati dan memperhitungkan
kondisi shortfall realisasi penerimaan pajak tahun berjalan. Bila melihat tren
pencapaian realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir dimana ada
celah 10-15 persen kekurangan realisasi dari target awal, maka dapat
menjadi pertimbangan dalam menentukan angka target penerimaan
perpajakan tahun berikutnya memperhitungkan celah tersebut sebagai
bagian dari formula perhitungan.
Bila Pemerintah tetap menargetkan penerimaan perpajakan lebih tinggi
dibanding tahun dasar perhitungan, maka setidaknya perlu dibuat strategi
mumpuni dalam mendongkrak penerimaan pajak, terlebih di tengah masih
lesunya perekonomian akibat terpaan Covid-19 yang kemungkinan besar
masih mempengaruhi laju ekonomi di tahun berikutnya.
Merujuk pada data di Kementerian Keuangan, dalam tempo 5 (lima)
tahun terakhir ada beberapa kondisi yang berhasil menaikkan angka
penerimaan perpajakan, yaitu:
1. Kebijakan tax amnesty tahun 2016-2017 mendorong penerimaan pajak
meningkat 4,25 persen dan 4,97 persen.
2. Dilakukan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
menjadi Rp54 juta dari sebelumnya Rp36 juta per tahun pada 2016.
3. Pada 2018 terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 13,08 persen
karena adanya booming commodity.
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Pemberlakuan pajak e-commerce dan rencana kenaikan PPN di tahun
2022 digaungkan Pemerintah dalam rangka menggenjot penerimaan negara.
Termasuk adanya isu penambahan lapisan objek PPh Orang Pribadi (OP)
dimana nantinya ada 5 (lima) layer dari sebelumnya 4 (empat) layer.
Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dalam satu tahun
dibanderol PPh sebesar 5%. Kedua, di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250
juta sebesar 15%. Ketiga, di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan
tarif PPh sebesar 25%. Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta
tarif pajak penghasilan orang pribadi senilai 30%. Isu yang berkembang saat
ini, akan ada tarif baru PPh orang pribadi sebesar 35%. Tarif tersebut
rencananya diperuntukkan bagi orang super kaya.
Pemerintah tampaknya sedang menjajaki semua aspek yang
memungkinkan untuk digali dikenakan pajak, dengan tetap memperhitungkan
dampak positif dan negatifnya. Penambahan layer PPh OP bagi golongan
super
kaya
sangat
dimungkinkan
untuk
dilaksanakan,
namun
mempertimbangkan bahwa jumlah WP super kaya di Indonesia hingga saat
ini tidak didukung data yang valid, Pemerintah perlu melakukan kalkulasi
sebelum mengambil kebijakan. Mana yang lebih efektif, menaikkan PPh OP
atau menaikkan jumlah WP? Aspek keadilan dalam distribusi pendapatan
melalui pajak memang perlu diterapkan namun perlu dipertimbangkan pula
kondisi perekonomian yang tengah lesu saat ini.
3.1.2. Kebijakan PNBP Tahun 2022: Strategi Business as Usual
Pemerintah memasang target PNBP dapat menyumbang Rp322,4 triliun
s.d Rp363,1 triliun atau senilai 1,80-2,00% terhadap PDB dalam pos
anggaran penerimaan negara, naik dari target dalam APBN 2021 sebesar
1,69 persen terhadap PDB atau senilai Rp298,2 triliun.
Grafik 11. Perkembangan Kinerja PNBP 2015-2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Setidaknya ada 7 (tujuh) poin utama arah kebijakan PNBP untuk tahun
2022 seperti terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 3. Arah Kebijakan PNBP Tahun 2022

No.

Arah Kebijakan PNBP Tahun 2022

1.

Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan.

2.

Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif dengan penerapan
Highest and Best Use (HBU).

3.

Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU yang
terjangkau, tersedia dan berkesinambungan.

4.

Optimalisasi penerimaan deviden BUMN, penataan, penyehatan dan
perbaikan perencanaan strategis BUMN serta mendorong efisiensi
kinerjanya.

5.

Penguatan tata kelola dan proses bisnis, penguatan pengawasan dan
penguatan integrasi data.

6.

Penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi.

7.

Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan
pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

Bila dibandingkan dengan arah kebijakan PNBP dalam dokumen KEM
PPKF 2021 yang lalu, Pemerintah seakan hanya mengulang kebijakan lama
di tahun anggaran baru tanpa ada terobosan baru arah kebijakan
pengelolaan PNBP di tahun 2022. Kita dapat sandingkan tabel di atas
dengan table berikut yang berisi arah kebijakan PNBP dalam dokumen KEM
PPKF 2021.
Tabel 4. Arah Kebijakan PNBP Tahun 2021

No.

Arah Kebijakan PNBP Tahun 2021

1.

Pengelolaan sumber daya alam secara optimal.

2.

Peningkatan kinerja BUMN.

3.

Peningkatan kualitas layanan PNBP.

4.

Peningkatan inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset
dengan penerapan Highest and Best Use (HBU).

5.

Peningkatan kinerja pelayanan BLU.

6.

Penyempurnaan tata kelola.

Beberapa hal penting terkait arah kebijakan PNBP di tahun 2022 yang
perlu menjadi perhatian Pemerintah dalam rangka memenuhi target
penerimaan adalah sebagai berikut:
a.

PNBP SDA Migas
Sebagai salah satu kontributor terbesar pos PNBP, pengelolaan
SDA selama ini masih terbentur banyak masalah baik di hulu maupun di
hilir. PNBP yang berasal dari kegiatan ekstraksi minyak dan gas bumi,
pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, kehutanan dan
perikanan rentan terhadap perubahan harga komoditi dunia.
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Meskipun dalam kurun waktu 2016-2020 kinerja PNBP SDA Migas
rata-rata tumbuh 11,56% per tahun, namun kinerja lifting migas 20162020 mengalami penurunan, dari 829 ribu barrel oil per day (BOPD) di
2016 menjadi 707 ribu BOPD di tahun 2020. Hal ini menjadi catatan bagi
Pemerintah khususnya Kementerian ESDM bahwa eksplorasi dan
eksploitasi migas di Indonesia memiliki permasalahan serius yang
berulang tiap tahunnya, salah satunya terkait ladang minyak dan
peralatan yang cukup tua.
Senasib dengan lifting migas, kinerja lifting gas bumi dari 1.184
million barel oil of equivalent per day (MBOEPD) di tahun 2016 menjadi
975 MBOEPD di 2020. Target PNBP SDA migas di tahun 2021
ditargetkan Rp75 triliun.
Faktor utama yang mempengaruhi naik turunnya PNBP SDA migas
adalah volatilitas harga minyak bumi, tingkat lifting migas dan nilai tukar
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Langkah Pemerintah yang digawangi Kementerian ESDM dalam
menjaga keberlangsungan penerimaan PNBP SDA migas melalui
pelaksanaan pembangunan tiga proyek hulu minyak dan gas bumi
(migas) diharapkan menjadi andalan peningkatan produksi minyak pada
lima tahun ke depan. Tiga lapangan tersebut adalah Ande-ande Lumut
yang ditargetkan beroperasi pada 2023 dengan produksi minyak sebesar
25.000 bph, proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) yang
ditargetkan dapat memproduksi minyak mencapai 23.000 bph pada
2024, dan proyek Lapangan Abadi Masela yang ditargetkan mulai
berproduksi pada 2027. Selain gas, lapangan tersebut juga
menghasilkan minyak 36.000 bph.
Selain mengandalkan tiga proyek hulu migas yang akan beroperasi
dalam beberapa tahun ke depan, Pemerintah juga akan meningkatkan
kegiatan pencarian minyak dari sumur yang sudah tua, dengan
menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan
biosurfactant.
b.

PNBP SDA Nonmigas Minerba
PNBP SDA nonmigas berasal dari pertambangan minerba,
kehutanan, perikanan, dan panas bumi. PNBP minerba memberikan
kontribusi terbesar kedua setelah PNBP SDA migas. Tantangan
pengelolaan PNBP SDA nonmigas adalah keberlanjutan/sustainbilitas
antar generasi dan dampak kelestarian lingkungan.
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Kinerja SDA nonmigas 2016-2020 cenderung fluktuatif, dimana
80% PNBP SDA nonmigas berasal dari pertambangan minerba. Kinerja
PNBP minerba mengalami penurunan di tahun 2020, hanya sebesar
Rp28.2 triliun atau turun 16,73% dibandingkan kinerja tahun 2019.
Melihat kebijakan PNBP minerba tahun 2022 dimana akan
dilakukan penguatan pengawasan penerimaan negara, peningkatan
koordinasi antar instansi, dan peningkatan penyuluhan serta kepatuhan,
maka ada potensi besar penambahan PNBP dari sektor minerba.
Kebijakan ini diambil karena Pemerintah menilai tingkat kepatuhan
pengusaha minerba di Indonesia belum maksimal, sehingga potensi
kepatuhan wajib pajak perlu dioptimalkan untuk meningkatkan
penerimaan negara dari sektor minerba.
Pemanfaatan basis data beneficial owner dalam rangka menggali
potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban
para wajib pajak perlu menjadi prioritas bagi Kementerian Keuangan.
Untuk itu sistem administrasi pajak perlu ditingkatkan guna memperkuat
proses bisnis secara digital, dan perlu dilakukan pembaharuan sistema
inti administrasi perpajakan atau core tax system untuk otoritas fiskal.
Data sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2021 menunjukkan bahwa selama Januari-Februari 2021
realisasi PNBP sumber daya alam (SDA) nonmigas yang berasal dari
minerba adalah sebesar Rp4,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 33% year
on year (yoy). Pencapaian tersebut setara dengan 21,5% target
penerimaan PNBP SDA nonmigas minerba pada akhir 2021 yakni
sebesar Rp22,1 triliun.
Peningkatan penerimaan PNBP dari minerba ini seiring dengan
lonjakan harga yang berlangsung. Catatan Kementerian Keuangan,
hingga Februari 2021 harga batubara acuan mencapai US$ 87,79 per
ton, melonjak dari posisi tahun 2020 sebesar US$ 66,89 per ton. Hal ini
dipengaruhi oleh melonjaknya permintaan impor batubara dari China.
c.

PNBP SDA Kehutanan
Kurun waktu 2016-2020, PNBP SDA Kehutanan cenderung
mengalami kenaikan, didorong oleh bertambahnya penerimaan
penggunaan kawasan hutan (PKH) yang disebabkan kenaikan
pengajuan izin perusahaan tambang. Pada tahun 2019, PNBP SDA
Kehutanan mencapai Rp5,0 triliun dan realisasi tahun 2020 Rp4,4 triliun
atau turun 12,06% (yoy). Dalam dokumen KEM PPKF 2022, arah
kebijakan PNBP SDA Kehutanan adalah penyempurnaan regulasi,

20

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Sekretariat Jenderal DPD RI

optimalisasi produksi dan perbaikan harga, serta penguatan kerja sama
dan perbaikan administrasi.
Dalam kolom forestdigest.com Guru Besar Kebijakan Kehutanan
IPB, Hariadi Kartodihardjo, mengungkapkan penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) sektor kehutanan relatif kecil dibanding potensi dan luas
hutan kita. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja terbit, PNBP dari
pemanfaatan dan pemakaian kawasan hutan mengacu pada Pasal 35
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.
PNBP yang diatur sebelumnya, pemanfaatan hutan alam menyetor
provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR). Adapun
pemanfaatan hutan tanaman hanya dikenakan PSDH, termasuk hasil
hutan dari Perhutani. Selain itu, Pemerintah juga menarik PNBP dari
pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk tambang dan
selain tambang, dari izin pemanfaatan jasa lingkungan serta dari
pemanfaatan tanaman dan satwa liar.
Dalam lima tahun terakhir (2016-2020), nilai PNBP pemanfaatan
dan penggunaan hutan produksi Rp2-2,5 triliun per tahun. Jika
dibandingkan potensi PNBP dengan luas hutan produksi 68,83 juta
hektare dan hutan konservasi 27,43 juta hektare, angka PNBP di atas
relatif kecil. Walaupun PNBP sektor kehutanan tak semata dilihat dari
jumlahnya, berikut tiga saran untuk memaksimalkannya:
1.

Berdasarkan Undang-Undang PNBP, tarif atas jenis PNBP dari
pemanfaatan
sumber
daya
alam
disusun
dengan
mempertimbangkan manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya
alam, dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha,
pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya. Dengan
pertimbangan tertentu, tarif PNBP bisa nol. Untuk itu tarif PNBP
kehutanan berdasarkan PP 12/2014 perlu ditelaah kembali dengan
mengacu pada kriteria dalam UU PNBP dan UU Cipta Kerja. Dalam
PP ini, tarif PNBP hutan alam adalah sebesar Rp2.000-5.000 per izin
per hektar per tahun, usaha izin restorasi ekosistem Rp1.500- 2.500,
izin pembangunan hutan tanaman Rp250. Sedangkan hutan
tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa Rp2.600
per hektar per izin. Semua tarif itu sudah saatnya dievaluasi.
Misalnya, sebagai biaya tetap perusahaan, apakah PNBP izin untuk
restorasi ekosistem memang lebih mahal dibanding PNBP hutan
tanaman? Demikian pula dengan tarif izin perhutanan sosial
mengingat kini perhutanan sosial bukan lagi perizinan berusaha,
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melainkan bagian dari pengelolaan hutan. Perlu ada pemenuhan
asas keadilan seperti tercantum dalam kriteria UU PNBP;
2.

Konsep insentif atas dasar pengambilan keputusan rasional-material
memberi pengetahuan bahwa semakin tinggi nilai suatu sumber
daya hutan, semakin tinggi pula usaha meningkatkan
produktivitasnya. Sebaliknya, apabila hutan tersebut bernilai rendah,
jika tak ditelantarkan akan dikonversi ke penggunaan lain. Untuk itu
tarif nol sebaiknya dihindari, namun tetap dengan menimbang
kemampuan usaha membayarnya. Dalam praktiknya, konsep
tersebut tidak bisa diterapkan karena dua hal: ketika tidak ada
kepastian usaha, misalnya akibat konflik, tak ada jaminan intervensi
usaha lain; dan usaha menanggung transaksi biaya tinggi. Dengan
begitu, mengoptimalkan PNBP perlu dukungan kebijakan lebih luas
daripada hanya seputar pemungutan dan tarif. Kebijakan penting
yang paling berpengaruh adalah perbaikan tata kelola maupun
kapasitas kelembagaan, termasuk menghindari terjadinya konflik
kepentingan antara petugas negara dengan perorangan dan/atau
badan yang berstatus wajib bayar;

3.

Terkait perbaikan tata kelola dan menghindari konflik kepentingan
terutama beban perusahaan membiayai kegiatan yang seharusnya
menjadi tanggungan negara, seperti tata batas areal kerja
perusahaan, penetapan areal terganggu dan areal reklamasi,
permohonan izin pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3),
pemeriksaan atas pengambilan, penangkapan peredaran, atau
penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Ini jelas konflik kepentingan
yang mengacaukan posisi Pemerintah sebagai regulator. Karena itu
perlu evaluasi tersendiri, misalnya, memakai evaluasi risiko korupsi.

Yang perlu menjadi perhatian bersama dalam hal penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) kehutanan ini adalah komitmen, terutama
perbaikan tata kelola, apalagi menyangkut uang triliunan dalam sistem
setoran. Konflik kepentingan dan peluang korupsi, baik oleh pemegang
izin maupun pengawasnya, mesti dipandu dengan sebuah sistem yang
rigid dan transparan.
d.

PNBP SDA Perikanan
Tren kenaikan penerimaan PNBP SDA Perikanan terjadi sejak
2016-2020. Tahun 2020, PNBP SDA Perikanan tumbuh 15,08% (yoy)
atau senilai Rp600,7 miliar di tengah pandemi Covid-19. Tantangan
PNBP SDA perikanan adalah praktik illegal fishing, unreported dan
unregulated (IUU) serta pengawasan kelautan. Selain itu tingkat
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kepatuhan dan ketertiban pelaku usaha masih relatif rendah. Pengaturan
penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) masih perlu diperbaiki. Jumlah
armada perikanan tangkap Indonesia masih didominasi kapal berukuran
<30 GT yang kewenangan perizinannya berada di pemerintah daerah.
Sedangkan armada <30 GT yang perizinannya di Pemerintah Pusat
hanya berjumlah kurang 1% dari total armada perikanan tangkap di
Indonesia.
e.

PNBP SDA Panas Bumi
PNBP SDA Panas Bumi terdiri dari 3 jenis yaitu pendapatan
pengusahaan panas bumi, iuran tetap (landrent) dan iuran produksi
(royalty). PNBP SDA panas bumi menunjukkan kinerja baik karena selalu
meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2020 penerimaan
PNBP SDA panas bumi tercatat Rp2,0 triliun atau naik 1,55% (yoy).
Tantangan pengelolaan PNBP SDA panas bumi yaitu lokasi potensi
pengembangan panas bumi berada pada kawasan hutan lindung,
adanya resistensi masyarakat yang menganggap akan terjadi kerusakan
lingkungan akibat proyek pemanfaatan panas bumi, perluasan dan
fleksibilitas pemberian insentif untuk badan usaha, keterbatasan
pendanaan, serta tingkat resiko pada tahap eksplorasi dan kendala
teknis operasional.
Panas bumi menjadi salah satu sumber energi terbarukan (EBT)
yang diharapkan mampu mendongkrak realisasi bauran EBT sebesar 23
persen pada tahun 2025. Selain pemanfaatannya yang tidak bergantung
kepada bahan bakar, panas bumi juga bersifat ramah lingkungan serta
berperan penting dalam kontribusi pengembangan infrastruktur daerah
dan perekonomian di wilayah sekitar termasuk pendapatan negara.
Selain meningkatkan investasi dalam negeri, panas bumi juga
memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui Penerimaan Negara
Bukan Pajak dengan capaian hampir Rp2 triliun pada 2020 dan bonus
produksi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda. Kontribusi ekonomi juga
dapat dirasakan langsung masyarakat sekitar melalui program
community development yang memang menjadi kewajiban para
pengembang usaha panas bumi. Kendala yang dihadapi Pemerintah
adalah mahalnya biaya investasi panas bumi. Kurang lebih diperlukan
investasi USD 4,7 juta untuk setiap mega watt.
Di Indonesia, panas bumi memiliki potensi sekitar 23,9 Giga Watt.
Namun dari potensi tersebut realisasi pemanfaatan panas bumi untuk
pembangkit listrik baru mencapai 2.130 Mega Watt atau 2,13 Giga Watt.
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Artinya baru 8,9 persen dari total sumber daya yang bisa dimanfaatkan.
Di sisi lain, pengembangan panas bumi masih memerlukan insentif
tambahan untuk mencapai kelayakan proyeknya di tengah tingginya
risiko eksplorasi dan keterbatasan akses infrastruktur ke lokasi
pengembangan.
f.

PNBP KND
Rata-rata pertumbuhan KND periode 2016-2020 adalah sebesar
16,10% pertahun. Tahun 2020 tercatat negatif 18,14% karena adanya
penurunan dividen BUMN dan penurunan penerimaan KND lainnya.
Penyumbang dividen terbesar berasal dari 15 BUMN dengan kontribusi
98,5% dari total dividen bagian Pemerintah.
Tantangan pengelolaan PNBP KND berasal dari kesehatan BUMN
baik secara organisasi maupun finansial dan proses bisnis BUMN agar
lebih efektif dan efisien. Untuk 2022, dividen bagian Pemerintah atas laba
BUMN ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan BUMN dan
memastikan BUMN dapat bertahan. Kebijakan PNBP KND 2022
memperhatikan faktor profitabilitas laba BUMN, kemampuan kas dan
likuidasi BUMN, kebutuhan pendanaan BUMN, persepsi investor,
penyesuaian regulasi dan perjanjian dan penetapan dividen lebih selektif.
Pemerintah sudah berusaha melakukan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan BUMN, terlihat dari kebijakan pengurangan jumlah BUMN
yang dianggap tidak produktif dan tingkat kesehatan usaha yang buruk.
Dari 118 BUMN (2016) saat ini ada sekitar 107 BUMN (2020) yang masih
beroperasi, atau telah berkurang sebanyak 11 BUMN yang ditutup/
merger/dibubarkan.
Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada penerimaan
negara sudah cukup besar. Hal ini dapat dilihat dalam 10 tahun terakhir
dari dividen, telah diterima Rp 377 triliun, dengan penyertaan modal
negara (PMN) Rp186,47 triliun, dan laba yang ditahan Rp1.215 triliun.
Meski begitu, dilihat dari proposional kontribusi dividen, PNBP dan
pajak masih cukup kecil. Sebab jika melihat return on investment masih
cukup baik yang ada di investasikan di Kementerian BUMN itu sendiri.
Target PNBP dari KND BUMN pada 2022 menghadapi tantangan dari
permasalahan utang BUMN yang kian menumpuk dan beberapa BUMN
yang perlu diselamatkan karena kinerja yang kurang baik seperti
misalnya Garuda Indonesia. Total utang yang dimiliki oleh BUMN
mencapai Rp1.600 triliun atau setara US$ 98 miliar pada Kuartal III/2020
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menurut data Kementerian BUMN. Jumlah itu mengalami kenaikan 15
persen dari tahun sebelumnya.
Merujuk data Bloomberg (2020), beberapa BUMN telah mengalami
masalah utang bahkan sebelum virus Covid-19 melanda. Sebagai
contoh, pembuat baja terbesar di Indonesia, PT Krakatau Steel (Persero)
Tbk. baru saja merestrukturisasi utang senilai US$2 miliar. Selanjutnya,
dua perusahaan asuransi negara, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan
PT Asabri (Persero) mengalami default. Permasalahan Jiwasraya
terungkap sepenuhnya pada Maret 2020 dengan catatan kerugian
negara Rp16 triliun.
Bloomberg juga menyoroti dua BUMN yang menjadi motor
pembangunan infrastruktur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Utang yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. telah mengalami lonjakan hingga periode
September 2019.
Selain itu, BUMN juga memiliki sejumlah utang luar negeri. Hal itu
disebut meningkatkan biaya pendanaan saat dolar AS menguat. Risiko
dari menguatnya dolar AS tercermin di pasar keuangan. Harga surat
utang yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ambles di
tengah kondisi pembatasan perjalanan.
Kebutuhan bantuan dari luar untuk merestrukturisasi utang BUMN
adalah solusi yang tersedia di saat kondisi APBN sedang tidak baik.
Selain itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional
yang mampu menghasilkan kinerja baik dan dapat dilindungi dari campur
tangan politik.
g.

PNBP Lainnya (K/L dan BLU)
PNBP lainnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu:
pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan domestic market
obligation dan pendapatan K/L. Periode 2016-2020, kinerja PNBP
Lainnya tumbuh rata-rata 8,29% dengan pertumbuhan tertinggi di 2016
(44,43%) dan terendah di 2020 (10,17%). Sementara itu, kontribusi
PNBP Lainnya terhadap total PNBP 2016-2020 rata-rata sebesar
34,88%.
Faktor utama yang mempengaruhi PNBP lainnya antara lain
kualitas dan kuantitas layanan, kebijakan tarif dan harga komoditas.
Salah satu arah kebijakan penerimaan PNBP Lainnya adalah melakukan
optimalisasi pengelolaan aset milik negara yang selama ini masih
berpotensi besar untuk dikelola lebih baik. Pencapaian PNBP dari
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pengelolaan BMN yang berasal dari sewa, pinjam pakai, kerja sama
penyediaan infrastruktur (KSPI) dan kerja sama pemanfaatan (KSP) telah
memberikan kontribusi positif kepada APBN selama 4 (empat) tahun
terakhir. Tahun 2016 PNBP dari BMN sebesar Rp343 miliar, kemudian di
tahun 2017 naik menjadi Rp505 miliar. Di tahun 2018 melejit menjadi
Rp1,57 triliun, tahun 2019 senilai Rp522 miliar, dan Rp289 miliar (per 31
Agustus 2020).
Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU dikelompokkan ke
dalam lima sektor (rumpun) yaitu pendidikan, kesehatan, pengelola dana,
barang/jasa lainnya, dan pengelola kawasan. Sampai akhir 2020, jumlah
BLU sebanyak 224 BLU didominasi BLU sektor kesehatan (43,03%) dan
pendidikan (41,39%). Rata-rata kinerja BLU tumbuh 15,72% dalam 5
tahun terakhir, dan kontribusi BLU terhadap PNBP secara rata-rata
mencapai 15,36%.
Secara umum pendapatan BLU dipengaruhi oleh pertumbuhan
pendapatan alami baik dari jasa layanan utama maupun penunjang dan
adanya perubahan dari satker PNBP menjadi satker BLU.
3.1.3. Kebijakan Hibah Tahun 2022: Prioritaskan Untuk Program Pemberdayaan
Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)
Pemerintah menargetkan penerimaan hibah pada Tahun 2022 sebesar
Rp1,8 triliun - Rp3,6 triliun atau naik dari target tahun 2021 yang hanya
sebesar Rp0,9 triliun. Strategi penerimaan hibah yang dicanangkan
Pemerintah untuk tahun 2022 masih sama dengan kebijakan tahun
sebelumnya yang mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan
efisien, kehati-hatian dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik dan
mengganggu keamanan Negara.
Pemerintah juga akan mengutamakan penggunaan hibah untuk
mendanai kegiatan-kegiatan prioritas K/L dan memberikan nilai tambah
dalam pembangunan nasiona. Dalam hal ini sebaiknya Pemerintah
memprioritaskan penggunaan hibah dalam proyek-proyek strategi K/L pada
daerah yang berada di kawasan Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T)
sehingga akselerasi penyediaan barang dan jasa dapat lebih cepat
tersalurkan serta memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat di
kawasan 3T.
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3.2 Belanja Negara
3.2.1. Review Arah Kebijakan Belanja Dalam Dokumen KEM-PPKF 2022
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah extra-ordinary yang
dilakukan secara cepat dan prudent dalam menahan laju perlambatan
ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan antara
lain dengan melakukan refocusing dan realokasi Belanja Negara untuk
mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta
meningkatkan efisiensi belanja dengan optimalisasi teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi APBN 2021 sebesar Rp2.750,03
triliun (setara 15,58 persen PDB), terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp1.954,55 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar
Rp795,48 triliun.
Pagu Belanja Negara di tahun 2021 meningkat 6,03 persen (yoy)
dibandingkan realisasi tahun 2020, terutama untuk mendukung penanganan
pandemi COVID-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi. Belanja Negara pada
tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai terobosan
kebijakan, yang merupakan momentum transisi menuju normal baru pasca
pandemi COVID-19, serta penguatan reformasi struktural untuk keluar dari
middle income trap.
Grafik 12. Perkembangan Belanja Negara

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Melihat perkembangan tahun 2016-2021 dan proyeksi perekonomian
tahun 2022, arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 akan
diarahkan untuk:
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1.

Mendukung pelaksanaan reformasi SDM, antara lain melalui:
a.

Melanjutkan
reformasi
pendidikan,
dengan
mengarahkan
pemanfaatan anggaran difokuskan untuk pendidikan yang
berkualitas dan berdaya saing.

b.

Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang
terintegrasi dan andal (efektivitas JKN serta penguatan health
security preparedness).

c.

Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang
hayat dan andal (integrasi data dan perlinsos yang adaptif).

2.

Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk
pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien.

peningkatan

3.

Pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara
kerja baru dan pemanfaatan teknologi informasi

4.

Pengembangan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan untuk
mendukung peningkatan produktivitas secara selektif, efisien, dan
efektif.

5.

Pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin
dan rentan.

6.

Pemenuhan kewajiban Pemerintah serta
pembangunan infrastruktur di daerah, dan

7.

Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana,
dan kegiatan mendesak lainnya.

dukungan

terhadap

Aspek penting dalam pembahasan belanja negara pada dokumen KEMPPKF 2022 selain kebijakan Pemerintah Pusat yaitu terkait kebutuhan
anggaran untuk Pos TKDD. Secara umum Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (TKDD) periode 2016-2021 cenderung meningkat dan secara rata-rata
tumbuh sebesar 4,33 persen per tahun, dengan porsi TKDD dalam Belanja
Negara rata-rata sebesar 5,27 persen terhadap PDB. TKDD pada tahun 2016
tumbuh sebesar 13,99 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi, dari
Rp623,1 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp710,3 triliun. Sedangkan
pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 6,21 persen, dari
Rp813,0 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp762,5 triliun.
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Grafik 13. Perkembangan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Penurunan realisasi TKDD tahun 2020 disebabkan oleh adanya
kebijakan realokasi dan refocusing dalam rangka penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi nasional. Realisasi TKDD tahun 2020 adalah sebesar
Rp762,5 triliun atau 99,82 persen dari pagu alokasi berdasarkan Perpres
Nomor 72 Tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa alokasi TKDD dalam UU
APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp795,5 triliun, meningkat 4,33 persen
dibandingkan realisasi tahun 2020. Sampai dengan Triwulan I tahun 2021,
realisasi TKDD adalah sebesar Rp172,96 triliun (21,74 persen dari pagu
APBN 2021) yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp162,41 triliun (22,45
persen) dan Dana Desa Rp10,56 triliun (14,66 persen).
Kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan
peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya.
Adapun arah kebijakan umum TKDD tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1.

meningkatkan kualitas belanja daerah
pemerataan kesejahteraan antardaerah;

untuk

peningkatan

dan

2.

mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas
layanan publik dan pemulihan ekonomi di daerah;

3.

mengalokasikan DBH dengan memperhatikan realisasi 5 tahun terakhir
untuk memberikan kepastian dalam perencanaan penganggaran di
daerah; dan

4.

meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik
berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik
untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta
mendukung perbaikan kualitas layanan.

Sementara arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2022 adalah sebagai
berikut:
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1.

menyempurnakan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih
mencerminkan keadilan melalui peningkatan bobot Alokasi Formula dan
pembagian Alokasi Dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk, serta
mendorong kinerja desa;

2.

menguatkan Alokasi Kinerja dengan mempertajam indikator yang lebih
mencerminkan kinerja desa;

3.

meningkatkan akurasi dan sinergi basis data sumber pengalokasian
Dana Desa melalui koordinasi dengan K/L penyedia data;

4.

melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD
dengan tetap tercatat di RKUD, dan memberikan reward penyaluran
Dana Desa dalam 2 tahap kepada desa berstatus Mandiri;

5.

memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di
desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan
Covid-19, serta mendukung sektor prioritas di desa; dan

6.

meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa
dan pengembangan potensi desa.

3.2.2. Analisis Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
a. Belanja Kesehatan
Sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Pemerintah sejak tahun 2016 telah mengalokasikan 5 persen dari APBN
untuk dianggarkan di bidang kesehatan. Anggaran kesehatan dari tahun
2016-2019 tumbuh rata-rata sebesar 7,0 persen. Akibat Covid-19 pada
tahun 2020, anggaran kesehatan naik signifikan sebesar 70,60 persen
menjadi Rp193,8 triliun.
Grafik 14. Perkembangan Anggaran Kesehatan (Triliun Rupiah)

Sumber: Kemenkeu, 2021
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Anggaran kesehatan untuk pelayanan preventif relatif rendah, hanya
0,51-2,26 persen dari belanja program. Selain itu anggaran untuk belanja
sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan
kualitas kesehatan juga perlu ditingkatkan mengingat anggaran tersebut
sangat rendah, hanya sekitar 4,5 persen. Dalam menghadapi pandemi
Covid-19, kesiapan rumah sakit menangani banyak pasien mengalami
kendala-kendala karena peralatan kesehatan yang sangat terbatas serta
minimnya tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang merupakan
garda terdepan penanganan kasus Covid-19 satu persatu tumbang karena
kelelahan dan banyak pasien yang meninggal karena minimnya alat
kesehatan seperti oksigen.
Belanja kesehatan publik Indonesia masih jauh lebih rendah
daripada negara lain. Pada tahun 2022 Pemerintah masih harus terus
memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat
berkelanjutan. Permasalahan sistem kesehatan masih harus diselesaikan
terutama masalah BPJS. Per 31 Desember 2020, defisit BPJS Kesehatan
mencapai Rp6,36 triliun. Defisit tersebut menunjukkan indikasi
pengelolaan BPJS Kesehatan yang belum baik. Selain itu temuan-temuan
BPK seperti pengelolaan kepesertaan, pendapat iuran, dan beban jaminan
kesehatan dana jaminan sosial perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
b. Belanja Pendidikan
Kewajiban pokok Pemerintah setelah mencukupi kebutuhan pangan
rakyat adalah memberikan pendidikan. Untuk kebutuhan pendidikan
tersebut Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari
APBN sesuai amanat undang-undang. Anggaran pendidikan dalam APBN
meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp370,8 triliun di tahun 2016 menjadi
Rp550,0 triliun di tahun 2021 atau meningkat sebesar 16,59 persen (yoy)
dari tahun 2020.
Namun demikian kenaikan anggaran pendidikan ini tidak serta merta
menaikkan kualitas pendidikan Indonesia. Permasalahan infrastruktur
pendidikan setiap tahun masih terus muncul. Jumlah sekolah rusak dari
tahun ke tahun tidak ada perubahan meskipun anggaran pendidikan setiap
tahun meningkat. Selain itu belanja langsung yang terkait dengan
pendekatan akses dan kualitas untuk pendidikan semakin mengalami
penurunan. Pada tahun 2016 anggaran fungsi pendidikan adalah sebesar
11,44 persen dari total alokasi, lalu turun menjadi 10,43 persen pada 2017.
Selanjutnya turun lagi menjadi 10,03 persen pada 2018, dan turun menjadi
9,34 persen pada 2019, bahkan di tahun 2020 masih turun menjadi 9,32
persen pada 2020 (Laporan Laporan Hasil Kajian Analisis Anggaran 20162020).
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Berdasarkan Grafik 15 dapat diketahui bahwa nilai Human Capital
Index (HCI) Indonesia tahun 2020 masih di bawah negara ASEAN, dan
hanya unggul dari Filipina, Laos dan Timor Leste. Permasalahan HCI yang
belum optimal bukanlah satu-satunya permasalahan yang dihadapi
Indonesia untuk peningkatan kualitas SDM. Rendahnya rata-rata lama
sekolah, skor Programme for International Student Assessment (PISA)
yang tidak meningkat secara signifikan, ketimpangan akses pendidikan
terutama pendidikan menengah atas, ketersediaan sarana prasarana yang
belum merata, tingkat partisipasi PAUD yang harus ditingkatkan, serta
mismatch pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri juga merupakan
pekerjaan rumah Pemerintah yang harus segera diselesaikan.
Grafik 15. Perbandingan Human Capital Index Beberapa Negara

Sumber: Bank Dunia, 2021

c. Belanja Bantuan Sosial
Dalam lima tahun terakhir, anggaran bantuan sosial (bansos)
mengalami peningkatan signifikan terutama pada saat pandemi Covid-19.
Selama periode 2016-2020, realisasi bansos tumbuh rata-rata sebesar
25,70 persen. Pada tahun 2020, realisasi bansos mencapai Rp202,5 triliun
atau setara 1,31 persen terhadap PDB.
Grafik 16. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial 2016-2020 (Triliun Rp)

Sumber: Kemenkeu, 2021
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Penyaluran Bansos sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat
kemiskinan dan menekan bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk
kategori kelompok miskin. Namun hasil survei nasional menunjukkan
bahwa dari 1.235 responden terdapat 96% diantaranya yang mengetahui
adanya bantuan sosial berupa pembagian bahan kebutuhan pokok, PKH
dan BLT untuk warga yang kurang mampu. Sebanyak 49% responden
menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran, dan
sebanyak 37% responden menyatakan program bantuan sudah tepat
sasaran (saifulmujani.com, 12 Mei 2020). Hasil penelitian lain
menunjukkan bahwa bantuan sosial belum menjangkau semua
masyarakat yang rentan. Basis data yang digunakan dalam bantuan sosial
hanya mencakup 40% masyarakat miskin (CSIS Commentaries, 15 April
2020) (bdt.tnp2k.go.id).
Selain itu data penerima bansos merupakan masalah mendasar
yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah. Pemerintah Pusat
diharapkan memberikan kepercayaan dan melakukan koordinasi yang baik
dengan pemerintah daerah, melibatkan lembaga-lembaga pengawas, dan
mengontrol untuk meminimalisir kesalahan. Hal ini karena pembaharuan
data selalu menjadi persoalan dalam pemberian bantuan sosial. Sering
kali bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak tepat manfaat,
dan tidak tepat jumlah.
d. Belanja K/L
Meskipun tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”,
namun alokasi anggaran untuk K/L masih seperti tahun-tahun
sebelumnya, dimana Kementerian Pertahanan menjadi kementerian
dengan anggaran terbesar.
Tabel 5. Anggaran K/L Terbesar Tahun 2021 dan 2022

Pagu Indikatif (milyar rupiah)
No.

2120

K/L

2022

Program
Mnjmn

Program
Prioritas

Total

Program
Mnjmn

Program
Prioritas

82.853,3

46.419,3

129.272,6

70.398,5

55.440,7

125.839,2

8.778,2

106.799,1

115.577,3

7.576,0

92.883,6

100.459,6

49.141,5

51.358,7

100.500,2

49.873,9

47.650,1

97.524,0

Total

1.

Kementerian Pertahanan

2.

Kekmenterian PUPR

3.

POLRI

4.

Kementerian Kesehatan

7.776,2

70.924,2

78.700,4

9.295,3

86.741,0

96.036,3

5.

Kementerian Sosial

1.432,9

60.591,4

62.024,3

1.376,8

76.879,5

78.256,3

6.

Kementerian Pendidikan
& Kebudayaan

30.213,6

44.880,9

75.094,5

19.210,5

53.872,4

73.082,9

7.

Kementerian Agama

35.577,0

31.096,5

66.673,5

36.607,8

29.889,5

66.497,3
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Pagu Indikatif (milyar rupiah)
No.

2120

K/L

2022

Program
Mnjmn

Program
Prioritas

40.005,6

2.363,4

42.369,0

39.798,5

3.399,3

43.197,8

Total

Program
Mnjmn

Program
Prioritas

Total

8.

Kekmenterian Keuangan

9.

Kementerian
Perhubungan

1.135,9

40.210,8

41.346,7

8.707,8

24.224,7

32.932,5

10.

Kementerian Komunikasi
& Informatika

1.070,0

4.676,4

5.746,4

1.372,1

20.386,9

21.759,0

Jumlah Anggaran 10 K/L

257.984,2

459.320,7

717.304,9

244.217,2

491.367,7

735.584,9

Total pagu belanja
Porsi 10 K/L dan pagu
belanja (%)
Porsi Program
Manajemen terhadap
Prioritas (%)

35,97

64,03

2.750.000

2.630.001

26,08

27,97

100,00

33,20

66,80

100,00

Sumber: Dokumen KEM-PPKF 2022, Kementerian Keuangan, 2021

Dari alokasi anggaran Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan,
Kementarian Sosial, Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Kominfo, dapat dikatakan bahwa Pemerintah cukup konsisten
mengalokasikan anggaran jauh lebih besar untuk program prioritas
penanganan Covid-19.
Namun demikian, komitmen Pemerintah untuk melakukan pemulihan
ekonomi belum dibarengi dengan komitmen melakukan reformasi
struktural. Hal ini ditengarai dari tidak masuknya K/L yang sangat terkait
dengan upaya pemulihan ekonomi dampak Covid-19 sebagai K/L yang
menempati urutan 10 dengan anggaran terbesar, antara lain Kementerian
Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Anggaran tersebut juga belum mencerminkan anggaran 10 major
project dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 yaitu transformasi digital,
peningkatan peran UMKM, kawasan industri dan 31 smelter,
pengembangan 10 destinasi utama pariwisata, food estate, energi
terbarukan, major project di wilayah Papua, jaringan pelabuhan utama
terpadu, sistem kesehatan nasional, dan ibu kota negara baru.
3.2.3. Analisis Arah Kebijakan TKDD
a. Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU sebenarnya bertujuan menjaga peimbangan atau pemerataan
antardaerah yang dibagi berdasarkan kebutuhan daerah yang tercermin
dari jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat
pendapatan masyarakat (Salam dalam Harris, 2007). Dana Alokasi Umum
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ini adalah sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat untuk mencegah
ketimpangan fiskal, atas pertimbangan bahwa walaupun telah dilakukan
desentralisasi fiskal namun ternyata masih terjadi perbedaan yang
signifikan antardaerah sehingga menciptakan daerah kaya dan daerah
miskin.
Permasalahan klasik yang krusial bagi daerah dalam implementasi
DAU adalah bahwa DAU banyak terserap untuk belanja pegawai, dengan
alasan urgensi dan kebutuhan daerah sehingga daerah cenderung
memperbesar birokrasinya. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan
perampingan pegawai dari pusat sehingga pemberian DAU tidak sesuai
dengan tujuan semula.
b. Dana Bagi Hasil (DBH)
Pada kebijakan tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) diharapkan
dapat memberikan peningkatan kualitas layanan publik dan pemulihan
ekonomi di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan
DBH untuk memberikan kepastian dalam perencanaan penganggaran di
daerah. Permasalahan yang sering mengemuka terkait pengalokasian
DBH ini adalah persentase pembagian porsi yang ditentukan pusat untuk
daerah. Porsi pembagian ini dipandang kurang mencerminkan keadilan
karena di beberapa daerah yang dinilai cukup mampu justru diberikan
persentase yang relatif besar dibanding daerah-daerah lain yang dinilai
belum cukup mampu.
Di sisi lain, transparansi skema DBH kepada daerah perlu
diperhatikan untuk menghindari kecurigaan kepada pihak-pihak yang
terlibat dalam pembagian DBH, mengingat bahwa DBH menyangkut
kepentingan dan hajat hidup daerah serta kemampuan daerah untuk
melakukan pembangunan daerah. Transparansi skema DBH SDA juga
penting dilakukan mengingat ketidakpastian persentase DBH akan
berdampak terhadap ketidakpastian pendapatan daerah, yang perlu
diantisipasi dengan perencanaan anggaran daerah secara matang.
Perencanaan anggaran ini perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian
agar kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan publik secara
optimal dapat terukur.
3.3 Pembiayaan
3.3.1. Review Arah Kebijakan Pembiayaan Dalam KEM-PPKF 2022
Berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2022 yang telah dirilis, pada tahun
2022 Pemerintah tetap menerapkan expansionary fiscal policy dalam rangka
percepatan pembangunan nasional dan penguatan pertumbuhan ekonomi
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agar tetap tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Kondisi ini merupakan
modal yang sangat penting dalam rangka mendukung upaya pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sudirman, 2017).
Sebagai konsekuensi atas kebijakan tersebut, Pemerintah menerapkan
anggaran defisit dan membutuhkan sumber pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut melalui kebijakan pembiayaan yang produktif, efisien,
memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem
manajemen risiko yang baik.
Saat ini, untuk menutup defisit Pemerintah mengutamakan instrumen
pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) khususnya SBN
dalam denominasi Rupiah. Selanjutnya, untuk mendukung produktivitas
utang dan meningkatkan efisiensi anggaran dalam menstimulasi
perekonomian, Pemerintah di tahun 2022 juga akan melanjutkan penerapan
kebijakan pembiayaan investasi baik dalam bentuk investasi Penyertaan
Modal Negara (PMN) ke BUMN, Badan Layanan Umum (BLU) dan
lembaga/badan lainnya maupun investasi ke lembaga keuangan
internasional. Kebijakan pembiayaan investasi di tahun 2022 diarahkan pada
investasi yang mampu menciptakan value for money baik dalam dimensi
mikro maupun makro. Selain itu, kebijakan investasi juga ditekankan untuk
mendorong berbagai program pembangunan nasional yang telah ditetapkan
Pemerintah. Arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong
countercyclical melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan prudent.
Selain itu, kebijakan secara umum masih ditujukan untuk melaksanakan
fleksibilitas pembiayaan terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi
pasca pandemi Covid-19.
Sejalan dengan kebijakan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2022 antara
lain diarahkan untuk:
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1.

mendorong pembiayaan inovatif (antara lain penguatan peran BUMN,
BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF), dan SMF serta mendorong KPBU
lebih masif);

2.

menjaga efektivitas pembiayaan investasi di kisaran 0,30 s.d. 0,95
persen PDB;

3.

meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, Usaha Mikro (UMi) dan
perumahan MBR;

4.

mendukung pendalaman pasar dan efisiensi cost of borrowing (antara
lain perluasan basis investor/kanal pembayaran SUN ritel serta
mendorong penerbitan obligasi daerah);

5.

pembiayaan investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya
saing SDM serta peningkatan ekspor; dan
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6.

mengelola sisa anggaran lebih (SAL) pada level yang aman sebagai
fiscal buffer melalui perbaikan manajemen kas.

Secara umum, pembiayaan terdiri dari dua sumber, yakni utang dan
nonutang. Dari sisi pembiayaan utang, terdapat dua komponen utama yaitu
penerbitan (Surat Utang Negara) SUN dan pengadaan pinjaman baik
pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari sisi
besaran, nilai pembiayaan utang dalam APBN memiliki nilai yang lebih tinggi
dibandingkan dengan target defisit, karena pembiayaan utang selain
digunakan untuk membiayai defisit anggaran, juga digunakan untuk
membiayai kebijakan nonutang. Sementara itu, struktur kebijakan
pembiayaan nonutang terdiri dari empat klaster, yaitu:
1.

pembiayaan investasi yang terbagi ke dalam investasi kepada BUMN,
investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU dan
investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan
usaha internasional serta penerimaan kembali investasi;

2.

pemberian pinjaman baik kepada BUMN, pemerintah daerah, lembaga
atau badan lainnya;

3.

kewajiban penjaminan untuk
Pemerintah kepada BUMN; dan

4.

pembiayaan lainnya diantaranya dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih
(SAL).

berbagai

proyek

penugasan

dari

Dalam konteks pendekatan makro fiskal pada tahun 2022, Kementerian
Keuangan menetapkan defisit APBN tahun anggaran 2022 mencapai 4,51
persen hingga 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka
tersebut setara dengan Rp808,2 hingga Rp879,9 triliun. Adapun target defisit
tahun depan menurun dibandingkan outlook defisit APBN 2021 adalah
sebesar 5,7 persen terhadap PDB atau setara Rp1.006,4 triliun. Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagaimana UU Nomor 2
Tahun 2020 terkait postur APBN, defisit anggaran masih diperbolehkan
berada di atas 3% hingga tahun 2022. Besaran defisit APBN 2022 terdiri dari
target pendapatan negara Rp1.823,5 triliun sampai Rp1.895,4 triliun atau
10,18 persen hingga 10,44 persen terhadap PDB. Untuk mengoptimalkan
penerimaan perpajakan di tahun depan, pihaknya akan meningkatkan basis
pajak dan memperkuat sistem perpajakan melalui core tax. Selain itu
Kementerian Keuangan juga akan menyinergikan penerimaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto
sebesar 4,81 sampai 5,8 persen dan investasi -0,3 sampai -0,95
persen, sehingga rasio utang ditetapkan 43,76 hingga 44,28 persen dengan
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titik tengah 41,05 persen. Lalu, keseimbangan primer tahun depan minus
Rp414,1 triliun sampai minus Rp 480,5 triliun. Menteri Keuangan memastikan
bahwa Pemerintah akan terus menjaga secara prudent pembiayaan di tahun
2022 di tengah kondisi global yang sangat dinamis, termasuk tren suku
bunga global dan pemulihan ekonomi global. Melalui perhitungan makro fiskal
ini diharapkan dapat memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian
berbagai sasaran dalam pembangunan nasional dan memberikan momentum
agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa tumbuh lebih tinggi.
3.3.2. Analisis Arah Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2022
Di tengah pandemi Covid-19, menggenjot penerimaan dari pajak dan
hasil usaha BUMN merupakan hal yang mustahil. Utang menjadi satusatunya opsi yang paling realistis menurut pendekatan dan mazhab ekonomi
yang selama ini dianut oleh Pemerintah serta mayoritas pelaku ekonomi di
Indonesia. Namun opsi realistis tersebut memiliki efek negatif yang sangat
besar dalam jangka panjang. Pembiayaan utang ibarat menanam bom waktu
yang diwariskan kepada generasi muda Indonesia di masa yang akan
datang. Pemerintah saat ini akan mewariskan APBN yang tidak sehat untuk
pemerintahan Indonesia berikutnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, saat ini jumlah utang
Pemerintah sudah menembus angka Rp6.072,56 triliun. Walaupun jumlahnya
sudah sangat besar, Kementerian Keuangan masih memiliki keyakinan
bahwa utang Pemerintah masih berada di zona aman. Hal ini disebabkan
karena komposisi utang Pemerintah sebagian besarnya (66,4%) terdiri dari
utang dalam bentuk mata uang rupiah seperti Surat Utang Negara (SUN)
domestik dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Walaupun masih relatif aman, utang dalam bentuk Surat Berharga
Negara (SBN) ini memiliki risiko yang cukup besar. Risiko pertama terkait
dengan volatilitas suku bunga obligasi di pasar uang baik pasar uang
domestik maupun pasar uang global. Hal ini menjadikan SBN memiliki tingkat
suku bunga yang tinggi bahkan lebih tinggi dibanding negara-negara
tetangga seperti Filipina dan Thailand.
Risiko kedua terkait dengan produktivitas utang yang terus mengalami
penurunan. Jika dilihat berdasarkan tingkat rasio utang Pemerintah terhadap
PDB, jumlah utang Pemerintah saat ini masih bisa dikatakan relatif kecil yaitu
sekitar 36,68 persen. Namun kemampuan keuangan Pemerintah dalam
membayar utang tersebut semakin menurun. Hal ini tergambar dari terus
menurunnya rasio pajak terhadap PDB.
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Adapun utang dalam negeri, kebijakan ini mensyaratkan suatu pasar
modal yang baik dan adanya kemungkinan berkembanganya secondary
market untuk pasar obligasi negara yang diterbitkan. Kendala yang dihadapi
dengan penerbitan obligasi negara yaitu kemungkinan terjadinya fenomena
crowding out effect terhadap investasi swasta. Penerbitan obligasi negara
untuk pembiayaan defisit akan berakibat terhadap semakin berkurangnya
share untuk sektor swasta. Penerbitan obligasi negara akan mengurangi
harga obligasi negara itu sendiri dan meningkatkan suku bunga, sehingga
akan mematahkan permintaan potensial investasi swasta.
Pembiayaan nonutang Pemerintah bersumber dari perbankan dalam
negeri dan non-perbankan dalam negeri. Pembiayaan yang bersumber dari
perbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian
penerusan pinjaman dan SAL. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
203/PMK.05/2013 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih menjelaskan
bahwa salah satu kegunaan dari SAL adalah untuk menutupi kekurangan
pembiayaan APBN. Sementara itu pembiayaan non-perbankan dalam negeri
terdiri atas penerimaan dari pajak, hasil privatisasi, dan hasil pengelolaan
aset.
Privatisasi dipandang sebagai langkah untuk mengurangi intervensi
Pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh
sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan
efisiensi perusahaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun privatisasi yang dilakukan Pemerintah saat ini bukan dalam tujuan
tersebut, melainkan untuk menutup defisit APBN. Hal ini disebabkan sektorsektor penerimaan dan pembiayaan lainnya tidak mencukupi dalam
keseimbangan anggaran yang ditetapkan.
Meski rasio utang tembus ke level 41,18%, Pemerintah menilai bahwa
posisinya masih aman. Sebab, masih berada jauh di bawah batas yang
ditentukan oleh UU Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB. Jumlah
utang Pemerintah yang mencapai Rp6.527,29 triliun ini terdiri dari pinjaman
sebesar Rp865,74 triliun atau 13,26 persen dari total. Sisanya berasal dari
surat berharga negara (SBN) sebesar Rp5.661,54 triliun atau 86,74 persen
dari total.
Secara rinci, pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri
sebesar Rp12,32 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp853,42 triliun.
Pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp328,59 triliun,
multilateral Rp480,81 triliun, serta commercial bank Rp44,02 triliun.
Sementara SBN, terdiri dari domestik atau berdenominasi rupiah sebesar Rp
4.392,96 triliun, terdiri Surat Utang Negara (SUN) Rp3.577,61 triliun dan
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp815,35 triliun. Sedangkan SBN
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valas Rp1.268,58 triliun, yang terdiri SUN Rp1.023,6 triliun dan SBSN
Rp244,98 triliun.
3.3.3. Kebijakan Alternatif Pembiayaan Anggaran
Langkah pertama yang lebih praktis dalam meminimalisasi defisit
adalah dengan melakukan rasionalisasi pengeluaran. Langkah kedua yang
dapat ditempuh adalah dengan mempengaruhi sisi penerimaan negara.
Pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan
negara. Beberapa alternatif kebijakan dalam rangka meminimalkan defisit
APBN berdasarkan kajian yang telah dilakukan, antara lain:
1. Efisiensi Pengeluaran Negara
Efisiensi untuk meningkatkan kualitas belanja negara terbagi menjadi
tiga, yaitu efisiensi alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi. Efisiensi
alokasi mempunyai arti belanja negara harus sesuai kebutuhan, menjaga
ketepatan pada sektor prioritas, dan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok
serta menekankan akurasi pengalokasian. Efisiensi teknis merujuk kepada
kapasitas untuk menerapkan program-program dan melaksanakannya
dengan biaya yang paling efisien. Efisiensi ekonomi menekankan pada
pelaksanaan efektivitas kegiatan yang menghasilkan output optimal.
2. Pengutamaan Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Pemerintah melalui persetujuan DPR RI dapat menggunakan SAL
untuk menutup kekurangan pembiayaan defisit APBN, dengan terlebih
dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran
sampai dengan akhir tahun berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.
Instrumen ini dapat digunakan dalam rangka mengurangi beban utang
akibat kebijakan defisit APBN. Selain sebagai salah satu sumber
pembiayaan, SAL juga dapat digunakan sebagai fiscal buffer untuk
antisipasi terhadap tingginya ketidakpastian dalam mengakselerasi
pemulihan ekonomi nasional pascapandemi ini.
Pada tahun 2020 lalu, Pemerintah memutuskan untuk tidak
menggunakan SAL yang diperkirakan sebesar Rp70,64 triliun. Hal tersebut
dikarenakan posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terbilang
sangat besar mencapai Rp234,65 triliun. Pada APBN TA 2021,
Pemerintah berencana melakukan penarikan pinjaman dalam negeri
sebesar Rp2,7 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp51,4 triliun
sehingga total pinjaman baru sebesar Rp54,1 triliun. Jumlah tersebut
dapat ditutupi target SAL 2020 atau SiLPA 2020 yang jumlahnya jauh di
atas angka tersebut, sehingga APBN tidak terbebani dengan pembayaran
bunga baru.
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3. Renegosiasi Utang
Dari penjelasan pembiayaan utang tersebut dapat diketahui terjadi
peningkatan signifikan pada 2020 dari 14 persen (2019) menjadi 19
persen (2020). Pada realisasi APBN 2021 diperkirakan juga akan
meningkat menjadi 21 persen. Kebijakan renegosiasi utang bisa menjadi
salah satu yang bisa diupayakan Pemerintah, mengingat sekitar 13,14
persen utang berasal dari pinjaman luar negeri bilateral dan multilateral,
terlebih dengan kondisi negara yang sedang menghadapi pandemi Covid19.
Pada 2001, Pemerintah pernah melakukan renegosiasi utang yang
besar dalam sejarah. Pertama, ketika Indonesia berhasil melakukan
negosiasi utang Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada swasta sebesar
USD85 miliar. Hasilnya, beban utang PLN berhasil dinegosiasi USD50
miliar sehingga tersisa USD35 miliar. Tak sampai di situ, Pemerintah
Indonesia juga pernah melakukan negosiasi terhadap utang luar negeri
Jerman. Pemerintah Indonesia berhasil mengurangi utang sebesar
USD600 juta. Sebagai balasannya, Indonesia perlu menyediakan lahan
untuk konservasi di Kalimantan seluas 300 ribu Ha (Republika, 2020).
4. Penambahan Surat Berharga Negara (SBN).
Pembiayaan negara melalui Penerbitan SBN baik Surat Utang
Negara (SUN) maupun Sukuk (obligasi syariah), termasuk Surat Berharga
Ritel (SBR) baik di pasar domestik maupun pasar global (valas), perlu
memperhatikan kondisi pasar keuangan. Pengelolaan pembiayaan utang
yang tidak berpegang pada prinsip kehati-hatian akan menyebabkan
bertambahnya beban fiskal pada tahun anggaran berikutnya, sehingga
langkah pembiayaan yang ditempuh harus dipastikan tidak akan
berdampak negatif terhadap beban fiskal di tahun-tahun ke depan. Hal ini
dikarenakan untuk menutup SUN yang jatuh tempo, Pemerintah harus
terus menerus melakukan refinancing (menerbitkan obligasi untuk
membiayai obligasi yang jatuh tempo).
3.4 Asumsi Ekonomi Makro
Mencermati perkembangan kinerja perekonomian lima tahun terakhir dan
perubahan mendasar di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan bahwa stabilitas
perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan meskipun pertumbuhan
ekonomi diproyeksi akan positif antara 5,2 – 5,8 persen pada tahun 2021.
Puskadaran memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih verada di bawah target
KEM-PPKF yaitu dalam range 3,64 – 4,23 persen (ditampilkan pada Tabel 6).
Namun jika berbagai upaya countercyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif
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maka kinerja perekonomian diharapkan akan kembali pulih menuju normal secara
bertahap.
Tabel 6. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2021-2022

No.

Indikator

Realisasi
2020

APBN
2021

Perkiraan 2022
KEM-PPKF

Puskadaran

1.

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)

-2.1

4.5 - 5.3

5.2 - 5.8

3.64 - 4.23

2.

Inflasi (%, yoy)

1.68

2.0 - 4.0

2.0 - 4.0

3.78

3.

Nilai tukar rupiah (Rp/US$)

14,105

14,450

13,900 - 15,000

14,250

4.

Suku bunga SPN 3 Bulan (%) *)

7.51

5.89

6.32 - 7.27

6.75

5.

Harga Minyak Mentah Indonesia
(USD/barel)

50

55

50 -65

60

6.

Lifting Minyak (ribu barel/ hari)

707

705

686 - 726

700

7.

Lifting Gas (ribu barel setara
minyak/hari) **)

983

1,007

1,031 - 1,103

1,005

Sumber: KEM-PPKF, 2021 dan Puskadaran, 2021

Pandemi Covid-19 merupakan bencana kemanusiaan yang berpengaruh
signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat dan tingkat kematian melainkan
juga pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Situasi ini
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, yang mengalami
kontraksi sebesar 2,1% (BPS, 2020). Dengan capaian tersebut, Pemerintah
memproyeksi pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang dua kondisi yaitu 4,5 –
5,3 persen pada tahun 2021 dan diantara 5,2 – 5,8 persen pada tahun 2022.
Dengan langkah kebijakan PSBB/PPKM yang masih berlaku di beberapa
daerah, dan seiring dengan eskalasi pandemi yang belum diketahui kapan
berakhirnya, Puskadaran menduga bahwa target Pemerintah di tahun 2022 terlalu
optimis. Angka basis yang rendah menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan
ekonomi (konsumsi, investasi, ekspor dan impor) tumbuh tinggi di atas rata-rata
pertumbuhan periode normal. Sementara itu, konsumsi Pemerintah diperkirakan
melambat karena keberlanjutan kebijakan countercyclical relatif lebih rendah
dibanding pada saat penanganan pandemi di tahun 2020 dan 2021.
3.5 Proyeksi Postur APBN 2022
Pada umumnya asumsi dasar ekonomi makro yang dibangun Pemerintah
adalah untuk menentukan postur APBN 2022 dalam rangka mencapai target
indikator ekonomi makro. Pendapatan negara yang melemah diikuti dengan porsi
belanja yang mengecil dapat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk
mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Perkembangan
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rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir menunjukkan
bahwa fiscal gap semakin melebar karena indikasi rasio pendapatan negara
terhadap PDB semakin menurun, sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung
stagnan.
Di samping itu, pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah apabila
dibandingkan dengan pertumbuhan belanja, sehingga ruang fiskal menjadi sangat
terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelebaran
defisit sejak tahun 2013 di atas 2 persen terhadap PDB, dan rasio utang terhadap
PDB cenderung meningkat sejak tahun 2015 terutama untuk mendukung
infrastruktur.
Pada saat Pemerintah merespons penanggulangan dampak pandemi Covid-19
di tahun 2020-2021, terdapat pelebaran defisit melebihi 3 persen terhadap PDB.
Pelebaran defisit merupakan konsekuensi dari pendapatan negara yang menurun
tajam, sehingga rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 39,39 persen di tahun
2020 dan 41,05 persen di tahun 2021.
Pemerintah mengarahkan postur makro fiskal untuk mendorong penguatan
fondasi dengan mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung
transformasi ekonomi. Pemerintah penyusunan postur makro fiskal tahun 2022 yang
didasarkan pada perkembangan APBN 2021 sebagai baseline.
Puskadaran melakukan proyeksi postur APBN 2020-2022 sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 7 dan Tabel 8 dengan dua asumsi yang berbeda yakni
pamdemi dapat diatasi dan pandemi masih berlanjut, yang menunjukkan bahwa
proyeksi penerimaan negara lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan Pemerintah.
Tabel 7. Proyeksi Postur APBN 2020-2022 (Asumsi Pandemi Dapat Diatasi)
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Sumber: Puskadaran, 2021

Dari aspek belanja, proyeksi Puskadaran (Rp2.712,91 triliun) lebih kecil
dibandingkan dengan perkiraan dari Pemerintah yaitu sebesar (Rp2.776,6 triliun).
Perkiraan Puskadaran untuk indikator pertumbuhan ekonomi adalah -2,33 persen
sementara realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar -2,11 persen. Pada tahun 2021
dan 2022, Puskadaran memperkirakan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif yaitu
masing-masing sebesar 3,26 dan 4,23 persen, dimana perkiraan ini lebih rendah dari
perkiraan Pemerintah pada tahun 2022 yaitu berkisar antara 5,2 – 5,8 persen.
Namun demikian, jika pandemi Covid-19 masih berlanjut (belum dapat diatasi secara
signifikan) maka penerimaan proyeksi penerimaan diperkiraan hanya akan mencapai
Rp1.809,19 triliun (perkiraan ini lebih rendah dari target Pemerintah di tahun 2022).
Seluruh indikator kesejahteraan lebih buruk dibandingkan dengan tanpa pandemi.
Tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi dimana pada pada tahun
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2022 diperkiraan sebesar -2,03 persen dengan defisit anggaran mencapai -6,35
persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Tabel 8. Proyeksi Postur APBN 2020-2022 (Asumsi Pandemi Masih Berlanjut)

Sumber: Puskadaran, 2021
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3.6 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Secara umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) periode 2016-2021
cenderung meningkat dan secara rata-rata tumbuh sebesar 4,33 persen per tahun,
dengan porsi TKDD dalam Belanja Negara rata-rata sebesar 5,27 persen terhadap
PDB. TKDD pada tahun 2016 tumbuh sebesar 13,99 persen yang merupakan
pertumbuhan tertinggi, dari Rp623,1 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp710,3 triliun.
Sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 6,21 persen,
dari Rp813,0 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp762,5 triliun.
Grafik 17. Perkembangan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Penurunan realisasi TKDD tahun 2020 disebabkan oleh adanya kebijakan
realokasi dan refocusing dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional. Realisasi TKDD tahun 2020 sebesar Rp762,5 triliun atau 99,82
persen dari pagu alokasi berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Seperti kita
ketahui bahwa alokasi TKDD dalam UU APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp795,5
triliun, meningkat 4,33 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Sampai dengan
Triwulan I tahun 2021, realisasi TKDD adalah sebesar Rp172,96 triliun (21,74 persen
dari pagu APBN 2021) yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp162,41 triliun
(22,45 persen) dan Dana Desa Rp10,56 triliun (14,66 persen).
Dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2022, diperoleh informasi bahwa postur
makro fiskal APBN terkait dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) adalah
sebesar 4,30 sampai 4,32 persen terhadap PDB atau berkisar antara Rp771 triliun
hingga Rp785 triliun. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan anggaran
TKDD dalam APBN tahun 2021 yakni sebesar Rp795,5 triliun. Dalam
perkembangannya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam beberapa press
release menyebutkan bahwa anggaran TKDD tahun 2022 akan meningkat di angka
Rp845,3 triliun. Kondisi ini mengisyaratkan kegamangan Pemerintah dalam
menyusun postur makro fiskal di tengah ketidakpastian penerimaan negara akibat
hantaman pandemi Covid-19.
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Komitmen Pemerintah dalam rangka penguatan pemerintah daerah melalui
penyaluran Dana Kelurahan (Dakel) dipertanyakan dalam kerangka makro RAPBN
2022 ini. Berbeda ketika menyalurkan Dakel pada tahun 2019 dan 2020 dimana
Pemerintah Pusat dengan penuh keyakinan dan percaya diri menyuarakan
penguatan dukungan Pusat atas kebutuhan anggaran pemerintah daerah dengan
mengalokasikan DAU tambahan, dalam APBN 2021 dan RAPBN 2022 status Dakel
merupakan tanggung jawab APBD karena menjadi kepanjangan tangan pemerintah
daerah.
Tabel 9. Perbandingan DAU dan DAU Dalam APBN 2019, 2020 dan 2021*

DAU Tambahan
APBN

DAU
Dakel

Penghasilan Tetap
Aparat Desa

Gaji PPPK

2019

414,8 T

3T

-

-

2020

418,7 T

3T

1,12 T

4,26 T

2021

390,2 T

-

-

-

*Dalam Triliun Rupiah
*Sumber: APBN Kita, Kementerian Keuangan

APBD pasti akan semakin berat untuk membiayai operasional kelurahaan
disaat kebutuhan anggaran untuk dukungan program penanggulangan Covd-19,
sosialisasi PEN dan sosialisasi vaksinasi semakin besar. Belum lagi adanya
kewajiban pada Pasal 30 ayat (7) dan (8) PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,
untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, mengalokasikan anggaran
pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK dan untuk daerah
kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran
kelurahan, paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di
kabupaten/kota.
Meskipun anggaran Dakel sangat kecil bila dibandingkan Dana Desa, namun
nampaknya Pemerintah tidak lagi menganggap sebagai prioritas utama dalam
penganggaran APBN 2021 dan RAPBN 2022. Dengan dalih kelurahan adalah
tanggung jawab dan kepanjangan tangan pemerintah daerah, maka penganggaran
Dakel menjadi urusan APBD, dan tidak lagi perlu dibantu melalui DAU.
Tentunya kondisi ini sangat disayangkan, terlepas pro kontra keberadaan
Dakel selama ini, namun komitmen Pemerintah dalam penguatan pembangunan di
daerah patut dipertanyakan kembali. Disaat keberadaan Kelurahan makin penting
dan diperlukan dalam upaya menyukseskan setiap program yang di keluarkan
Pemerintah Pusat dalam penanggulangan Covid-19, namun disaat bersamaan
dukungan penguatan anggaran malah ditarik, untuk diserahkan sepenuhnya pada
APBD. Semakin berat beban yang dipikul daerah dan semakin jauh harapan
perbaikan hubungan keseimbangan fiskal pusat dan daerah.
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Kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan
peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Arah
kebijakan umum TKDD tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. meningkatkan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan antardaerah;
2. mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas layanan
publik dan pemulihan ekonomi di daerah;
3. mengalokasikan DBH yang memperhatikan realisasi 5 tahun terakhir untuk
memberikan kepastian dalam perencanaan penganggaran di daerah; dan
4. meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis
kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong
peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas
layanan.
Sementara arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2022 adalah sebagai
berikut:
1. menyempurnakan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih
mencerminkan keadilan melalui peningkatan bobot alokasi formula dan
pembagian alokasi dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk, serta
mendorong kinerja desa;
2. menguatkan alokasi kinerja dengan mempertajam
mencerminkan kinerja desa;

indikator

yang lebih

3. meningkatkan akurasi dan sinergi basis data sumber pengalokasian Dana Desa
melalui koordinasi dengan K/L penyedia data;
4. melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) ke (Rekening Kas Desa (RKD) dengan tetap tercatat di Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD), dan memberikan reward penyaluran Dana Desa dalam 2
tahap kepada desa berstatus Mandiri;
5. memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa
melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta
mendukung sektor prioritas di desa; dan
6. meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan
pengembangan potensi desa.
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BAB IV
PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM RKP 2021

4.1 Simpulan
Dari hasil kajian terhadap dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal tahun 2021, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1.

Tema KEM-PPKF tahun 2022 belum tercermin
pengalokasian anggaran kementerian/lembaga terkait.

ke

dalam

2.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2 – 5,8
persen. Perkiraan ini dinilai sangat optimis. Sebagai perbandingan, kajian
Puskadaran memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional hanya
mencapai kisaran 3,64 – 4,23 persen dengan asumsi tanpa pandemi. Jika
pandemi belum dapat diatasi secara signifikan, Puskadaran memprediksi
pertumbuhan ekonomi sebesar -2,03 persen. Asumsi lain seperti kurs Rupiah,
suku bunga SBN, inflasi, lifting minyak dan gas, perkiraan Puskadaran masih
dalam rentang perkiraan Pemerintah.

3.

Melalui perbaikan ekonomi dan reformasi struktural, Puskadaran memprediksi
bahwa tingkat kemiskinan di tahun 2022 turun menjadi 10,10 persen. Walaupun
Pemerintah belum memasukkan prediksi tingkat kemiskinan dalam KEM-PPKF
tahun 2022, Pemerintah menetapkan tingkat kemiskinan dalam APBN tahun
2021 sebesar 9,2 – 9,7 persen. Angka ini relatif sulit dicapai dengan kondisi
pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, sehingga di tahun 2022 juga
diperkirakan masih di level di atas 10 persen.

4.

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 mencapai 7,07 persen, meningkat
sebesar 1,84 persen dibandingkan dengan tahun 2019 (data BPS). Seiring
dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka
diperkirakan akan menurun dengan target hingga mencapai 5 persen.

5.

Target pendapatan negara dalam dokumen KEM-PPKF 2022 sebesar
Rp1.823,5 sampai dengan Rp1.895,4 triliun atau 10,18 sampai 10,44 persen
terhadap PDB menunjukkan optimisme Pemerintah atas perbaikan ekonomi
tahun depan yang diperhitungkan dengan penuh kehati-hatian dan cukup
realistis, dengan penambahan kenaikan “hanya” Rp79,8 triliun dibandingkan
target pendapatan negara tahun 2021.

6.

Di sisi penerimaan, perkiraan Puskadaran relatif lebih tinggi (Rp1.965,4 triliun)
dibandingkan dengan perkiraan Pemerintah (Rp1.823,5 – 1.895,4 triliun).
Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen seharusnya
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Pemerintah menargetkan penerimaan negara lebih besar dari perkiraan
Puskadaran. Jika diasumsikan tahun 2022 pandemi masih berlanjut, perkiraan
penerimaan negara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.809 triliun dengan
proyeksi belanja negara sebesar Rp2.900 triliun. Defisit anggaran diprediksi
sebesar 6,35 persen terhadap PDB, namun defisit anggaran menjadi lebih
rendah sebesar 3,81 persen terhadap PDB jika pandemi dapat diatasi dengan
baik.
7.

Untuk penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 8,37 – 8,43 persen terhadap
PDB atau sekitar Rp1.499,3 triliun sampai Rp1.528,7 triliun, naik sedikit sebesar
0,19 persen dari target tahun 2021 yang dipatok di angka 8,37 persen. PNBP
ditargetkan menyumbang Rp322,4 triliun sampai Rp363,1 triliun atau senilai 1,80
– 2,00 persen terhadap PDB. Penerimaan hibah ditargetkan relatif tetap di
angka 0,01 – 0,02 persen terhadap PDB atau senilai Rp1,8 triliun sampai
dengan Rp3,6 triliun.

8.

Target pendapatan negara selama ini selalu over estimated dan over positive.
Hal ini karena target pendapatan tahun depan ditentukan berdasarkan
perhitungan target tahun berjalan, bukan pada realisasi tahun berjalan.

9.

Dari sisi belanja, perkiraan Puskadaran adalah sebesar Rp2.712,9 triliun, atau
masih dalam range perkiraan Pemerintah yang sebesar Rp2.630,6 – Rp2.776,6
triliun. Rasio pengalokasian anggaran antara yang digunakan untuk program
manajemen dan program prioritas di tahun 2022 (10 K/L yang mempunyai
anggaran terbesar) adalah 33,2 persen dibanding 66,8 persen atau dapat
dikatakan cukup ideal. Lebih lanjut, jika melihat proporsi khususnya di
Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementarian Sosial, Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Kominfo, dapat dikatakan bahwa Pemerintah
cukup konsisten mengalokasikan anggaran jauh lebih besar untuk program
prioritas dalam rangka penanganan Covid-19. Namun demikian, komitmen
Pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi belum dibarengi dengan
komitmen untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini dapat ditengarai dari
tidak masuknya K/L yang sangat terkait dengan upaya pemulihan ekonomi
dampak Covid-19 sebagai K/L yang menempati urutan 10 K/L dengan anggaran
terbesar, antara lain Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian
Ketenagakerjaan.

10. Terkait dengan mandatory APBN, besarannya relatif meningkat kecuali defisit
anggaran APBN yakni masih di atas yang dipersyaratkan undang-undang.
11. Bantuan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang rentan. Selain itu
data penerima bansos merupakan masalah mendasar yang harus segera
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diselesaikan Pemerintah, dan Pemerintah diharapkan melibatkan lembagalembaga pengawas guna meminimalisir kesalahan penyaluran Bansos.
12. Dana Alokasi Umum (DAU) yang banyak terserap untuk belanja pegawai di
daerah merupakan hal yang krusial, sementara skema Dana Bagi Hasil (DBH)
kepada daerah perlu lebih transparan.
13. Target pembiayaan anggaran 2022 berasal dari utang neto 4,81 sampai 5,8
persen dan investasi -0,3 sampai -0,95 persen, sehingga rasio utang ditetapkan
sebesar 43,76 hingga 44,28 persen dengan titik tengah 41,05 persen.
Keseimbangan primer tahun depan diperkirakan minus Rp414,1 triliun sampai
minus Rp480,5 triliun.
14. Rasio utang hingga saat ini menembus ke level 41,18 persen. Namun demikian,
Pemerintah menilai bahwa posisinya masih aman, sebab masih berada jauh di
bawah batas yang ditentukan oleh UU Keuangan Negara, yaitu maksimal 60
persen dari PDB. Jumlah utang Pemerintah yang mencapai Rp6.527,29 triliun ini
terdiri dari pinjaman sebesar Rp865,74 triliun atau 13,26 persen dari total.
Sisanya berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.661,54 triliun
atau 86,74 dari total.
15. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran dalam menstimulasi
perekonomian, Pemerintah di tahun 2022 juga akan melanjutkan penerapan
kebijakan pembiayaan investasi baik dalam bentuk investasi Penyertaan Modal
Negara (PMN) ke BUMN, BLU dan badan lainnya maupun investasi ke lembaga
keuangan internasional.
4.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan
adalah sebagai berikut:
1.

Diperlukan strategi konkrit untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas
5 persen melalui reformasi struktural, antara lain melalui peningkatan alokasi
anggaran program yang menyentuh langsung untuk perbaikan ekonomi di
kementerian/lembaga teknis terkait. Pemerintah perlu menjaga konsistensi dan
harmonisasi program prioritas nasional.

2.

Pemerintah masih terlalu optimis dalam menilai capaian indikator kinerja
kesejahteraan masyarakat, yang hanya melalui bantuan Sosial (Bansos)
sebagai instrumennya. Pemerintah perlu menyusun database “Satu Data
Bansos” agar tepat waktu dan tepat sasaran serta menghindari duplikasi
penerima manfaat.
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3.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Pemerintah
semestinya menerapkan strategi extraordinary (tidak sekedar business as usual)
yang dapat menstimulasi akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini
penting dilakukan mengingat masih tingginya kasus Covid-19 di tahun 2021,
menurunnya TKDD, dan perlunya waktu bagi pemerintah daerah untuk
melakukan penyesuaian perda atas UU Cipta Kerja.

4.

Pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi melalui PPN (di luar pangan
strategis) dengan tetap melakukan penguatan basis data pajak, dan intensifikasi
melalui digital marketing.

5.

Pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan angka proyeksi penerimaan
negara dengan memperhitungkan kondisi shortfall realisasi pendapatan negara
tahun berjalan, mengingat terdapat gap setidaknya ±5 persen di bawah target
pendapatan negara tiap tahunnya.

6.

Penggunaan dana hibah perlu diprioritaskan untuk mendanai program prioritas
khususnya untuk daerah kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

7.

Dana kelurahan perlu dianggarkan kembali dalam APBN yang diprioritaskan
penggunaannya untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

8.

Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir defisit
APBN antara lain melalui efisiensi pengeluaran negara dan pinjaman domestik,
pengutamaan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan renegosiasi
utang.

9.

Perlu pengembangan pembiayaan inovatif, kemudahan akses keuangan, dan
optimalisasi sektor UMKM melalui diversifikasi produk dan peningkatan SDM
untuk meningkatkan daya saing ekspor.

-----
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