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Ringkasan Eksekutif

Penerimaan 
Perpajakan 
mencapai 
Rp434,33 triliun, 
realisasi ini 
lebih rendah 
0,86 persen 
(yoy), realisasi 
pada tahun 
2019 mencapai 
Rp438,09 triliun.

Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak (PNBP) 
mencatat 
realisasi 
sebesar 
Rp114,50 
triliun. Realisasi 
tersebut tumbuh 
21,70 persen 
(yoy) dari 
periode yang 
sama tahun 
sebelumnya 
sebesar Rp94,09 
triliun.

Belanja 
Pemerintah 
Pusat mencapai 
Rp623, 98 
triliun, lebih 
rendah 1,36 
persen (yoy) 
dibandingkan 
realisasi pada 
periode yang 
sama tahun 
sebelumnya 
sebesar 
Rp632,98 triliun

Transfer 
ke Daerah 
dan Dana 
Desa (TKDD) 
mencapai 
Rp241,45 
triliun, lebih 
rendah 8,04 
persen (yoy) 
dibandingkan 
realisasi pada 
periode yang 
sama tahun 
sebelumnya 
sebesar 
Rp262,55 triliun.
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Ringkasan Ringkasan 
EksekutifEksekutif

P
ertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (PDB) 
kuartal pertama 2020 
beberapa negara 
menggambarkan secara 

nyata dampak wabah COVID-19 
yang telah mempengaruhi 
penurunan aktivitas ekonomi di 
seluruh dunia. Kebijakan physical 
distancing guna mengatasi 
penyebaran Covid-19 mengakibatkan 
penurunan permintaan sehingga 
beberapa industri mengurangi 
kegiatan atau bahkan menutup 
produksi. Sektor yang paling 
terdampak adalah sektor pariwisita 
dan yang terkait seperti perhotelan, 
penerbangan, restoran, dan 
sebagainya. PDB Indonesia di kuartal 
pertama masih tumbuh positif 
namun mengalami perlambatan 
yang sangat signifikan. Dalam 
merespon prospek pelemahan 
ekonomi global tersebut, beberapa 
negara  telah mengeluarkan 
kebijakan pelonggaran moneter dan 

paket kebijakan fiskal. Pemerintah 
mewaspadai perkembangan 
ekonomi global saat ini dan telah 
merespon melalui kebijakan 
stimulus fiskal yang diberikan 
untuk penanganan kesehatan, 
perlindungan masyarakat yang 
rentan, insentif untuk sektor yang 
terdampak secara langsung, dan 
penguatan stabilitas keuangan.

Realisasi Pendapatan Negara dan 
Hibah hingga akhir bulan April 
2020 telah mencapai Rp549,51 
triliun atau 31,21 persen dari target 
pada APBN-Perpres 54/2020. 
Capaian pendapatan negara 
tersebut tumbuh 3,23 persen 
(yoy). Secara nominal, realisasi 
Pendapatan Negara yang bersumber 
dari penerimaan Perpajakan dan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) masing-masing telah 
mencapai Rp434,33 triliun dan 
Rp114,50 triliun, sementara realisasi 
dari Hibah telah mencapai Rp0,67 
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triliun. Realisasi penerimaan 
Perpajakan, PNBP, dan Hibah 
terhadap APBN-Perpres 54/2020 
masing-masing telah mencapai 
29,70 persen, 38,46 persen, dan 
135,17 persen. Berdasarkan 
pertumbuhannya, penerimaan 
Perpajakan tercatat tumbuh negatif 
0,86 persen (yoy) dan PNBP masih 
tumbuh 21,70 persen (yoy). 

Realisasi penerimaan Pajak telah 
mencapai 29,7 persen terhadap 
APBN-Perpres 54/2020. Secara 
nominal, realisasinya terutama 
berasal dari Pajak Penghasilan 
(PPh) Nonmigas dan Pajak 
Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). 
Pertumbuhan penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
PPN/PPnBM, yang masing-
masing tumbuh 40,14 persen (yoy) 
dan 1,88 persen (yoy) menjadi 
perdorong utama pertumbuhan 
peneriman Pajak. PPhNonmigas 
secara nominal capaian realisasi 
penerimaannya ditopang utamanya 
dari penerimaan dari PPh 25/29 
Badan, PPh 21, dan PPh Final. 
Pertumbuhan PPh Nonmigas 
tercatat negatif 3,17 persen (yoy), 
namun komponen penerimaan PPh 
Nonmigas yang bersumber dari 
PPh Pasal 26 mampu tumbuh 30,13 
persen (yoy), PPh Pasal 23 tumbuh 
15,71 persen (yoy), PPh Final masih 
tumbuh 7,80 persen (yoy), dan PPh 
Pasal 21 tumbuh 4,57 persen (yoy). 
Sementara itu, penerimaan dari 

PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN 
Impor secara nominal mendominasi 
realisasi penerimaan PPN/PPnBM. 
Berdasarkan pertumbuhannya, PPN/
PPnBM tumbuh mencapai 1,88 
persen secara yoy yang ditopang 
oleh pertumbuhan PPnBM DN 
sebesar 12,36 persen (yoy), PPN DN 
yang tumbuh 10,87 persen (yoy), 
dan PPnBM Impor tercatat tumbuh 
9,46 persen (yoy). Pertumbuhan 
komponen penerimaan Pajak hingga 
akhir bulan April 2020 utamanya 
masih bersumber dari pajak atas 
konsumsi rumah tangga. Hingga 
permulaan triwulan II, penerimaan 
pajak masih tertekan akibat tren 
pelemahan industri manufaktur dan 
aktivitas perdagangan internasional, 
serta pelemahan aktivitas ekonomi 
akibat pandemi COVID-19. 

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 
telah terealisasi sebesar 27,65 
persen terhadap APBN-Perpres 
54/2020. Secara nominal realisasi 
penerimaan Kepabeanan dan 
Cukai masih didukung utamanya 
oleh penerimaan dari Cukai dan 
Bea Masuk (BM). Dilihat dari 
pertumbuhannya, penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai tumbuh 
mencapai 16,68 persen (yoy), yang 
terutama berasal dari pertumbuhan 
penerimaan Cukai yang tercatat 
sebesar 25,05 persen (yoy). Secara 
lebih rinci, penerimaan Cukai 
terhadap APBN-Perpres 54/2020 
telah mencapai 26,16 persen, serta 
pertumbuhannya didukung oleh 
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Cukai Hasil Tembakau (CHT), Cukai 
Etil Alkohol (EA), dan Cukai Minuman 
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
yang masing-masing tumbuh 26,01 
persen (yoy), 277,62 persen (yoy), 
dan 0,63 persen (yoy). Pertumbuhan 
tersebut masih didorong oleh 
dampak kebijakan relaksasi 
pelunasan pemesanan pita CHT dan 
efektivitas program PCBT selama ini. 
Cukai EA mengalami peningkatan 
karena naiknya permintaan EA 
untuk bahan baku keperluan 
medis. Sementara itu, komponen 
penerimaan BM telah mencapai 
33,89 persen terhadap APBN-
Perpres 54/2020, pertumbuhan 
BM tercatat tumbuh negatif 2,63 
persen (yoy) ditengah perlambatan 
yang terjadi pada perekonomian 
globa lakibat pandemic Covid-19. 
Disamping itu, komponen 
penerimaan Bea Keluar (BK), 
realisasinya telah mencapai 54,08 
persen terhadap APBN-Perpres 
54/2020 dan pertumbuhannya 
secara kumulatif masih tumbuh 
negatif 34,97 persen (yoy). 
Kontraksi yang cukup dalam pada 
pertumbuhan pajak perdagangan 
internasional terjadi akibat turunnya 
volume impor, penurunan harga 
komoditas, dan melambatnya 
aktivitas ekspor barang mineral 
nikel dan tembaga sebagai dampak 
mewabahnya Covid-19 di berbagai 
negara. 

Realisasi PNBP sampai dengan 
bulan April 2020 tercatat sebesar 

Rp114,50 triliun (38,5 persen 
terhadap APBN-Pepres 54/2020) 
atau meningkat 21,7 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2019 (Rp94,09 triliun). 
Kontribusi realisasi PNBP terutama 
diperoleh dari Penerimaan SDA 
dan PNBP Lainnya masing-masing 
sebesar Rp42,18 triliun (36,83 
persen) dan Rp31,07 triliun (27,13 
persen), sementara PNBP dari 
Kekayaan Negara yang Dipisahkan 
(KND) dan pendapatan BLU tercatat 
sebesar Rp23,99 triliun (20,94 
persen) dan Rp17,26 triliun (15,07 
persen). 

Apabila dilihat dari 
pertumbuhannya, PNBP yang 
tumbuh positif berasal dari 
penerimaan KND dan pendapatan 
BLU. PeningkatanPNBP KND 
terutama berasal dari setoran 
dari setoran laba BUMN 
perbankan yang lebih cepat 
menyelesaikan pelaksanaan audit 
Laporan Keuangan tahun buku 
2019.  Sementara kinerja positif 
pendapatan BLU terutama ditopang 
penerimaan dari pungutan ekspor 
kelapa sawit yang tahun sebelumnya 
tidak ada pungutan, peningkatan  
jasa pelayanan rumah sakit dan jasa 
penyelenggaraan telekomunikasi/ 
kewajiban pelayanan universal/
Universal Service Obligation (USO). 

Di sisi lain, PNBP SDA dan PNBP 
lainnya  mengalami pertumbuhan 
negatif. Penurunan  kinerja PNBP 



10

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

SDA disebabkan lebih rendahnya 
realisasi harga rata-rata ICP periode 
Januari - April 2020 (US$44,22/
barel) dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya (US$62,44/
barel) dan menurunnya rata-rata 
HBA Januari-April 2020 (USD66,42/
ton) dibandingan Januari-April 2019 
(USD90,91/ton). Sementara itu, lebih 
rendahnya PNBP lainnya disebabkan 
oleh berkurangnya PNBP dari 
penjualan hasil tambang (PHT),  
pendapatan dari kegiatan hulu 
migas (Domestic Market Obligation/
DMO), serta menurunnya PNBP 
pelayanan di beberapa Kementerian/
Lembaga sebagai dampak 
penanganan Covid-19.

Realisasi Belanja Negara sampai 
dengan akhir April 2020 sebesar 
Rp623,98 triliun atau sekitar 23,87 
persen dari pagu APBN-Perpres 
54/2020. Realisasi Belanja Negara 
tersebut meliputi realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat sebesar Rp382,53 
triliun dan realisasi Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa sebesar 
Rp241,45 triliun. Secara nominal, 
realisasi Belanja Pemerintah Pusat 
sampai dengan April 2020 tumbuh 
sebesar 3,37 persen dari tahun 
sebelumnya. Peningkatan kinerja 
realisasi Belanja Pemerintah Pusat 
tersebut antara lain dipengaruhi 
oleh realisasi belanja modal yang 
mencapai Rp11,95 triliun (tumbuh 
30,56 persen, yoy) dan bantuan 
sosial mencapai Rp34,82 triliun 
(tumbuh 13,72 persen, yoy). 

Peningkatan kinerja realisasi belanja 
tersebut dapat mencerminkan 
komitmen pemerintah untuk 
melakukan percepatan belanja 
produktif serta  melindungi 
masyarakat miskin dan rentan.  

Realisasi belanja subsidi sampai 
dengan akhir April 2020 mencapai 
Rp32,83 trilliun atau lebih rendah  
13,47 persen dibanding realisasi 
tahun sebelumnya. Realisasi belanja 
subsidi tersebut meliputi subsidi 
energi sebesar Rp26,61 trilliun (turun 
13,74 persen, yoy) dan subsidi non 
energi sebesar Rp6,21 trilliun  (turun 
12,34 persen, yoy). Realisasi belanja 
subsidi energi tersebut utamanya 
dipengaruhi oleh realisasi belanja 
subsidi BBM dan LPG tabung 3kg 
yang mencapai Rp15,08 trilliun atau 
lebih rendah 18,21 persen (yoy) dari 
tahun sebelumnya. Adapun realisasi 
penyaluran BBM dan LPG tabung 3 
kg sampai dengan April 2020, yaitu 
solar mencapai 4.821,2 ribu KL, 
minyak tanah mencapai 156,9 ribu 
KL, dan LPG mencapai 2.309,2 juta 
kg. 

Realisasi belanja subsidi sampai 
April 2020 selain dipengaruhi oleh 
proses administrasi dan verifikasi 
dalam proses penagihan subsidi, 
juga dipengaruhi oleh realisasi 
ICP, CP Aramco dan nilai tukar 
rupiah. Realisasi ICP Januari-
April 2020 (rata-rata US$ 44,22/
barel) lebih rendah dibandingkan 
dengan realisasi ICP Januari-April 
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2019 (rata-rata US$ 62,44/barel). 
ICP pada April 2020 mengalami 
penurunan sangat tajam hingga 
berada pada level US$ 20,66/barel, 
yang merupakan harga terendah 
sejak tahun 2003. Jatuhnya ICP ini 
disebabkan oleh turunnya harga 
minyak mentah internasional 
sebagai akibat dari pandemi 
Covid-19. Sementara itu, realisasi 
subsidi non energi hingga April 
2020 lebih didominasi oleh realisasi 
subsidi pupuk sebesar Rp5,48 trilun, 
selebihnya Rp0,74 triliun merupakan 
realisasi dari subsidi bunga dan IJP 
KUR.  

Realisasi Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) sampai dengan 
April 2020 mencapai Rp241,45 
triliun atau 31,66 persen dari 
pagu APBN-Perpres 54/2020. 
Realisasi tersebut meliputi Transfer 
ke Daerah (TKD) sebesar Rp220,46 
triliun (31,88 persen) dan Dana 
Desa Rp20,99 triliun (29,48 persen). 
Secara lebih rinci, realisasi TKD 
terdiri dari Dana Perimbangan 
Rp217,96 triliun (33,17 persen), Dana 
Insentif Daerah Rp2,30 triliun (17,03 
persen), serta Dana Otonomi Khusus 
dan Dana Keistimewaan DIY Rp0,20 
triliun (0,95 persen).

Realisasi TKDD sampai dengan 
April 2020 lebih rendah sekitar 
Rp21,10 triliun atau 8,04 persen 
(yoy) apabila dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun 2019. Secara umum, hal 

ini disebabkan terutama dampak 
mewabahnya pandemi Covid-19 di 
berbagai daerah Indonesia sehingga 
turut mempengaruhi kinerja penyaluran 
TKDD di daerah karena Pemerintah 
Pusat dan Pemda masih berfokus pada 
penanganan dampak pandemi Covid-19. 
Realisasi TKD sampai dengan April 
2020 lebih rendah Rp28,05 triliun atau 
sekitar 11,29 persen bila dibandingkan 
realisasi TKD pada periode yang sama 
tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD 
tersebut terutama disebabkan karena: 
(1) realisasi DID lebih rendah 55,11 
persen dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya terutama 
disebabkan belum optimalnya realisasi 
penyaluran DID pada triwulan I karena 
Pemda penerima alokasi DID masih 
melakukan realokasi anggaran untuk 
penanganan Covid-19 sesuai amanat 
PMK nomor 19 tahun 2020 tentang 
Penyaluran dan Penggunaan DBH, 
DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka 
Penanggulangan Covid-19; (2) realisasi 
DAK Nonfisik lebih rendah 25,24 
persen dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya salah satunya 
disebabkan Pemda masih berproses 
untuk melaksanakan kebijakan realokasi 
dan relaksasi penyaluran dana Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) di daerah 
dalam rangka penanganan/pencegahan 
pandemi Covid-19 sebagaimana amanat 
KMK nomor 6 tahun 2020 tentang 
Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan 
dan Dana BOK Kesehatan dalam rangka 
Pencegahan dan/atau Penanganan 
Covid-19; serta (3) realisasi DAU lebih 
rendah 7,73 persen dibandingkan 
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periode yang sama tahun 2019, salah 
satunya disebabkan karena mekanisme 
penyaluran DAU berbasis kinerja 
sehingga penyaluran hanya dapat 
dilakukan setelah Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan menerima laporan Belanja 
Pegawai dari Pemda sebagaimana 
amanah PMK nomor 139 tahun 2019 
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 
Khusus. Kementerian Keuangan terus 
melakukan koordinasi intensif dengan 
Pemda untuk melengkapi persyaratan 
penyaluran DAU seperti laporan belanja 
pegawai dan laporan tambahan lainnya. 
Sementara itu, realisasi penyaluran 
Dana Desa sampai dengan April 2020 
sebesar Rp20,99 triliun atau 29,48 
persen dari APBN-Perpres 54/2020. 
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 
mekanisme penyaluran Dana Desa 
tahun 2020 disalurkan secara langsung 
dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), 
sebagaimana diatur dalam PMK nomor 
40 tahun 2020 tentang Pengelolaan 
Dana Desa.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 
diharapkan akan tetap terjaga. 
Realisasi defisit APBN hingga April 
2020 mencapai Rp74,47 triliun atau 
sekitar 0,44 persen PDB. Sementara itu 
keseimbangan primer hingga April 2020 
mengalami surplus sebesar Rp18,35 
triliun, jauh berbeda dibandingkan tahun 
sebelumnya yang mencapai negatif 
Rp17,67 triliun. Realisasi pembiayaan 
anggaran hingga April 2020 mencapai 

Rp221,84 triliun dan mengalami 
peningkatan sebesar 53,58 persen 
(yoy) jika dibandingkan dengan 
realisasi di periode yang sama tahun 
sebelumnya. Realisasi pembiayaan 
tersebut utamanya bersumber dari 
pembiayaan utang yang hingga April 
2020 sudah mencapai Rp223,84 
triliun atau sekitar 22,24 persen dari 
pagu APBN-Perpres 54/2020. Dalam 
memperoleh pembiayaan utang, 
Pemerintah senantiasa memenuhi 
aspek kehati-hatian (prudent) 
dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
produktif serta mempertimbangkan 
keseimbangan makro.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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Postur APBN 2020
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Postur APBNPostur APBN

P
erkembangan realisasi 
APBN tahun 2020 sampai 
dengan 30 April 2020 
mencatatkan realisasi 
pendapatan negara telah 

mencapai Rp549,51 triliun atau 
tumbuh 3,23 persen (yoy). Di 
sisi lain, realisasi belanja negara 
mencapai sebesar Rp623,98 
triliun, lebih rendah 1,36 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya. Dengan 
kombinasi realisasi tersebut, defisit 
anggaran sampai dengan 30 April 
2020 berada pada level 0,44 persen 
terhadap PDB (tahun 2019 0,63 
persen terhadap PDB). 

Rincian dari realisasi APBN 2020 
sampai dengan 30 April 2020 
tersebut meliputi: 

a. Penerimaan Perpajakan 
mencapai Rp434,33 triliun, 
realisasi ini lebih rendah 0,86 
persen (yoy), realisasi pada 

tahun 2019 mencapai Rp438,09 
triliun. Realisasi penerimaan 
perpajakan terdiri atas:

• Realisasi Penerimaan 
Pajak mencapai Rp376,67 
triliun, lebih rendah 3,09 
persen (yoy) dari tahun 
2019 sebesar Rp388,68 
triliun

• Realisasi Penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai 
mencapai Rp57,66 triliun, 
tumbuh sebesar 16,70 
persen (yoy) dari tahun 
2019 sebesar Rp49,41 
triliun. 

b. Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) mencatat 
realisasi sebesar Rp114,50 
triliun. Realisasi tersebut 
tumbuh 21,70 persen (yoy) 
dari periode yang sama tahun 
sebelumnya sebesar Rp94,09 
triliun.
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Rincian Realisasi APBN

Realisasi Defisit APBN 2020
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c. Belanja Pemerintah Pusat 
mencapai Rp623, 98 triliun, 
lebih rendah 1,36 persen (yoy) 
dibandingkan realisasi pada 
periode yang sama tahun 
sebelumnya sebesar Rp632,98 
triliun.

d. Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) mencapai 
Rp241,45 triliun, lebih rendah 
8,04 persen (yoy) dibandingkan 
realisasi pada periode yang 
sama tahun sebelumnya 
sebesar Rp262,55 triliun.

Melihat realisasi pendapatan negara 
dan belanja negara tersebut, maka 
realisasi defisit APBN tahun 2020 
sampai dengan 30 April 2020 
mencapai Rp74,47 triliun atau 0,44 
persen PDB, dimana keseimbangan 
primer mencapai Rp18,35 triliun. 
Di sisi lain, realisasi pembiayaan 
anggaran sampai dengan 30 April 
2020 sebesar Rp221,84 triliun, 
sehingga terdapat kelebihan 
pembiayaan anggaran sebesar 
Rp147,37 triliun.

Realisasi  APBN 2020 s.d. 30 April 2020
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Perkembangan 
Ekonomi Makro

R
ilis PDB kuartal I 2020 
Indonesia tercatat 
tumbuh melambat 
sebesar 2,97 persen 
(yoy) sebagai dampak 

Covid-19. Perlambatan ini terutama 
disebabkan oleh pertumbuhan 
konsumsi rumah tangga di bawah 
3 persen (yoy) yaitu sebesar 2,84 
persen (yoy) dan pertumbuhan 
investasi yang hanya sebesar 1,70 
persen (yoy) pada kuartal I-2020. 
Penurunan aktivitas konsumsi 
rumah tangga terjadi akibat 
upaya luar biasa pemerintah 
yang dilakukan guna penanganan 
penyebaran Covid-19, seperti 
physical distancing dalam bentuk 
PSBB, dan lainnya sejak awal 
Maret 2020. Konsumsi Pemerintah 
menjadi penopang pertumbuhan 
PDB triwulan I 2020 dengan tumbuh 
sebesar 3,74 persen (yoy) didorong 
oleh penigkatan belanja bantuan 
sosial. Sementara itu, ditengah 
pelemahan perekonomian global, 

ekspor masih tumbuh sebesar 0,24 
persen (yoy) dan impor mengalami 
kontraksi sebesar 2,19 persen 
(yoy). Secara sektoral, seluruh 
sektor masih tumbuh positif pada 
kuartal I 2020 namun mengalami 
perlambatan dibandingkan kuartal I 
2019, kecuali sektor informasi dan 
komunikasi yang tumbuh didorong 
oleh kebutuhan informasi dan 
komunikasi selama pelaksanaan 
physical distancing. 

Perkembangan inflasi di tingkat 
konsumen pada April 2019 
tercatat sebesar 0,08 persen 
(mtm) menggambarkan inflasi 
relatif rendah. Sehingga, inflasi 
hingga April 2020 adalah sebesar 
0,84% (ytd) atau 2,67 persen 
(yoy). Relatif rendahnya inflasi 
April 2020 ini dipengaruhi oleh 
terkendalinya harga pangan karena 
pasokan yang cukup dan penurunan 
permintaan masyarakat karena 
faktor pembatasan aktivitas sosial. 
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Penurunan permintaan ini tercermin 
dari rendahnya inflasi komponen inti 
yang tercatat sebesar 2,85 persen 
(yoy), meskipun terdapat tekanan 
dari komoditis emas perhiasan 
dan gula pasir karena kendala 
impor. Komponen administered 
price melanjutkan tren penurunan 
seiring deflasi yang terjadi pada 
tarif angkutan udara dan di sisi lain 
inflasi rokok masih berlanjut karena 
kenaikan cukai dan HJE 2020. 
Komponen volatile food mengalami 
penurunan yang didorong oleh 
deflasi komoditi cabai merah dan 
daging ayam ras karena adanya 
oversupply. Ke depan, Pemerintah 
tetap akan menjaga stabilitas harga 
pangan terutama untuk kebutuhan 
di masa Ramadan dan Idul Fitri 
dengan menjaga pasokan dan 
menjaga kelancaran distribusi. 
Dengan realisasi inflasi kumulatif 
hingga April 2020 masih terdapat 
ruang gerak untuk menjaga inflasi 
sesuai target 3,1 persen. 

Tren nilai tukar Rupiah dolar 
Amerika Serikat sempat tertekan 
hingga awal April 2020 seiring 
dengan tren penguatan dollar index 
dan goncangan pasar keuangan. 
Namun, nilai tukar Rupiah dolar 
Amerika Serikat terhadap kemudian 
bergerak menguat dan berada 
pada posisi Rp14.887 per USD per 
13 Mei 2020. Dengan demikian, 
nilai tukat Rupiah mengalami 
depresiai sebesar 7,1 persen (ytd) 
dibandingkan awal tahun 2020. 

Rata-rata nilai tukar hingga 13 Maret 
2020 tercatat sebesar Rp14.716 per 
dolar Amerika Serikat. Tekanan di 
pasar keuangan agak mereda seiring 
perbaikan sentimen pasar karena 
kemungkinan adanya pelonggaran 
lockdown di beberapa negara Eropa. 
Sementara itu, per akhir April 2020, 
cadangan devisa Indonesia berada 
pada level yang stabil dan cukup 
tinggi, yakni sebesar USD127,6 
miliar. Poisisi ini meningkat 
dibandingkan dengan akhir Maret 
2020 sebesar 121,0 miliar dolar AS. 
Posisi cadangan devisa ini setara 
dengan pembiayaan 7 pembiayaan 
7,8 bulan impor atau 7,5 bulan impor 
dan pembayaran utang luar negeri 
pemerintah, serta berada di atas 
standar kecukupan internasional 
sekitar 3 bulan impor.

Sebagai sektor yang paling 
terdampak dari wabah Covid-19 
adalah sektor pariwisata karena 
adanya kebijakan travel ban. Hal 
ini terlihat pada jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara (wisman) 
pada Maret 2020 mengalami 
penurunan signifikan sebesar 64,11 
persen (yoy) dibanding jumlah 
kunjungan pada Maret 2019 atau 
sebesar 45,50 persen (mtm) 
dibandingkan Februari 2020. Hingga 
Maret 2020, jumlah kunjungan 
wisman ke Indonesia mencapai 
2,61 juta kunjungan atau turun 
30,62 persen (yoy), lebih rendah 
dibandingkan kunjungan wisman 
pada periode sama 2019 yang 
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berjumlah 3,76 juta. Apabila dilihat 
dari sektor utama terkait pariwisata, 
yakni perhotelan pada Maret 2020 
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) 
hotel klasifikasi bintang mencapai 
rata-rata 32,24 persen atau turun 
20,64 poin. Pada Maret 2019, TPK 

tercatat sebesar 52,88 persen. 
Kondisi ini terjadi karena adanya 
travel ban dan kebijakan Pembatasa 
Sosial Berskala Besar yag secara 
langsung mempengarhi aktivitas 
masyarakat dan dunia usaha.  
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Menilik Strategi Pembiayaan 
Pemerintah dalam 
Menghadapi Pandemi 
Covid-19

D
i tahun 2020 ini, masyarakat 
dunia telah dikejutkan oleh 
mewabahnya Covid-19, 
musuh tak kasat mata yang 
menyebar secara masif dan 

cepat. Saking masif dan cepatnya, 
sampai dengan saat ini 214 negara 
telah terjangkit dan 185 negara 
mengalami transmisi lokal sehingga 
WHO telah menetapkan Covid-19 
sebagai kejadian pandemi global 
sejak 12 Maret 2020 lalu.

Berdasarkan data Kemenkes RI 
per 11 April 2020 pukul 16.00, 
kasus konfirmasi global mencapai 
3.917.366 kasus, 274.361 (7%) 
di antaranya meninggal dunia. 
Sementara di Indonesia, kasus 
konfirmasi mencapai 14.265, 991 
(6,9%) di antaranya meninggal dunia, 
dengan pertambahan kasus per hari 
mencapai angka tertinggi pada 10 
Mei 2020 sebanyak 533 kasus baru.

Kini pandemi Covid-19 tak 
hanya menyerang kesehatan 

seseorang, tapi juga mengganggu 
perekonomian global dengan risiko 
dan ketidakpastian yang masih 
sangat tinggi. Hal tersebut berlaku 
pula di Indonesia, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia tahun ini 
diperkirakan ada di angka 2,3%, 
bahkan dapat menyentuh angka 
-0,4% dengan skenario sangat berat. 
Hampir seluruh kegiatan sosial dan 
ekonomi, bahkan pendidikan serta 
peribadatan terhenti. Kampanye 
bekerja dari rumah, belajar dari 
rumah, serta beribadah dari rumah 
selalu didengungkan dengan harap 
dapat memutus rantai penularan. 
Dari sisi ekonomi, adanya pandemi 
ini memicu perlambatan konsumsi 
masyarakat dan turut memperlambat 
laju investasi. 

Pemerintah dituntut untuk responsif 
dalam rangka penyelamatan 
perekonomian nasional serta untuk 
mempertahankan stabilitas sistem 
keuangan, agar tak semakin terpuruk. 
Pemerintah telah mengeluarkan 
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berbagai kebijakan relaksasi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan 
APBN, salah satunya dengan 
memfokuskan anggaran untuk 
belanja kesehatan, jaring pengaman 
sosial (social safety net), dan untuk 
pemulihan perekonomian. Langkah 
tersebut telah berpayung hukum 
oleh Perppu Nomor 1/2020, yang 
di dalamnya termasuk pengaturang 
tentang kebijakan pelebaran defisit 
anggaran di atas 3%.

Tambahan belanja negara dan 
pembiayaan yang mencapai Rp405,1 
Trilliun tentu bukanlah angka yang 
sedikit. Kapasitas fiskal Indonesia 
belum mampu memenuhinya, 
terlebih pendapatan negara justru 
tumbuh negatif 10%. Meskipun 
Pemerintah Pusat telah memberikan 
instruksi untuk melakukan 
refocusing dan realokasi anggaran 
untuk penanganan Covid-19, serta 
penghematan belanja negara dari 
berbagai lini, namun gap tersebut 
belum juga terpenuhi. Maka dari 
itu, keputusan pelebaran defisit 
dianggap perlu untuk menutupinya.

Di saat yang krusial ini, Pemerintah 
telah menetapkan strategi 
pembiayaan yang oportunistik, 
terukur dan tetap mengutamakan 
kehati-hatian (prudent). Strategi 
tersebut dapat dijabarkan sebagai 
berikut:

1. Langkah yang paling pertama, 
adalah optimalisasi sumber 
pembiayaan non-utang, yang 
terdiri dari: Pemanfaatan Saldo 

Anggaran Lebih (SAL), Pos 
Dana Abadi Pemerintah, serta 
dana yang bersumber dari BLU.

2. Selanjutnya flaksibilitas 
pinjaman tunai. Pemerintah 
akan meng-upsizebesaran 
Pinjaman Program dari 
Development Partners bilateral 
dan multirateral, antara lain 
Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, 
JICA, EDCF, dan AIIB.

3. Ketiga, fleksibilitas penambahan 
SBN, dengan meng-upsize 
besaran penerbitan SBN 
Domestik dan Valas dengan 
tetap memperhatikan kondisi 
pasar keuangan. Selain 
itu, Pemerintah juga akan 
membuka kesempatan 
permintaan Private Placement  
dari BUMN/Lembaga seperti 
LPS, BPKH, dan Lainnya. 
Dengan kata lain, Pemerintah 
tidak akan menerbitkan SBN 
dengan seri khusus (pandemic 
bonds.)

4. Selanjutnya, Pemerintah 
akan tetap mengutamakan 
penerbitan SBN melalui 
mekanisme pasar, termasuk 
untuk instrumen ritel.

5. Terakhir, Dukungan Bank 
Indonesia sebagai sumber 
pembiayaan yang bersifat 
last resort/back stop, ketika 
mekanisme pasar belum dapat 
memenuhi target penerbitan
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Pengelolaan Investasi 
Pemerintah dalam Program 
Pemulihan Ekonomi 
Nasional: 
Responsif dengan Tata 
Kelola Terjaga

S
etiap tahunnya, pemerintah 
memberikan dukungan 
investasi yang dialokasikan 
pada pos Pembiayaan 
Anggaran dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
Investasi pemerintah tersebut 
bertujuan untuk memberikan nilai 
tambah kepada pemerintah dan 
masyarakat secara luas di masa 
yang akan datang dalam bentuk 
dividen, penyediaan barang dan 
jasa, perluasan lapangan kerja, 
serta manfaat ekonomi dan sosial 
lainnya.

Pada APBN tahun 2020, pemerintah 
telah mengalokasikan investasi 
pemerintah sebesar Rp78,24 
triliun yang mayoritas tersebar 
ke Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan Badan Layanan Umum 
(BLU) . Namun, pandemik Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang terjadi pada tahun berjalan 
menyebabkan tekanan besar pada 
keuangan negara dan perekonomian 
nasional. Tidak terhindari, 
pemerintah akhirnya melakukan 
penyesuaian postur APBN tahun 
2020, termasuk alokasi Pembiayaan 
Investasi.

Realokasi dan Percepatan 
Pencairan PMN

COVID-19 telah ditetapkan sebagai 
pandemik global oleh World Health 
Organization (WHO) dikarenakan 
persebarannya yang cepat dan 
luas hampir di seluruh negara di 
dunia . Di level domestik, tingkat 
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penularan COVID-19 yang luar biasa 
menyebabkan pemerintah Indonesia 
menetapkan pandemik ini sebagai 
Bencana Nasional . Bahkan, kondisi 
yang terjadi dianggap cukup genting 
sehingga “memaksa” pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
Nomor 01 Tahun 2020 .

Secara umum, pokok kebijakan 
yang diatur dalam Perpu Nomor 01 
Tahun 2020 antara lain mengatur 
tentang pelebaran defisit anggaran, 
mandatory spending, refocusing 
kegiatan, dan realokasi anggaran. 
Dampaknya, postur APBN tahun 
2020 harus disesuaikan melalui 
penerbitan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 
tentang Perubahan Postur dan 

Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam Perpres 54 tahun 2020 tersebut, 
terjadi pengurangan alokasi investasi 
kepada BUMN, BLU, dan entitas investasi 
lainnya yang belum menjadi prioritas 
untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. 
Dari lima pos pembiayaan investasi yang 
dianggarkan pada APBN sesuai Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2019, tiga pos 
mengalami penurunan (rincian pada 
tabel di atas). Investasi kepada BUMN 
yang semula Rp17,73 triliun menjadi 
Rp15,98 triliun, sedangkan investasi 
pada BLU berkurang Rp11,5 triliun 
dari Rp52,51 triliun menjadi Rp41,01 
triliun. Begitu juga dengan investasi 
kepada organisasi/lembaga keuangan 
internasional yang dipotong Rp210 
miliar.

Tabel Perbandingan Investasi Pemerintah Sebelum dan Sesudah Perpres 
Nomor 54 Tahun 2020

Sumber: Direktorat KND, DJKN
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Selain perubahan secara kuantitas, 
terjadi penyesuaian juga dalam 
proses pencairan. Terhadap 
anggaran investasi pemerintah 
yang tetap dialokasikan, pemerintah 
berusaha melakukan percepatan 
pencairan kepada entitas investasi 
khususnya BUMN dan BLU. Melalui 
percepatan tersebut, diharapkan 
dapat memberikan value added yang 
lebih besar kepada BUMN dan BLU 
terkait sehingga akhirnya tercipta 
multiplier effect yang lebih besar di 
masyarakat. 

Alokasi Tambahan Rp150 Triliun 
untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 

Meskipun terjadi pengurangan 
pada beberapa pos pembiayaan 
investasi, terdapat satu pos 
pembiayaan investasi baru yaitu 
Pembiayaan Investasi Lainnya. 
Mayoritas diantaranya, yaitu 
sebesar Rp150 triliun merupakan 
alokasi pembiayaan untuk program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Alokasi program PEN sebesar 
Rp150 triliun tersebut akan berfokus 
pada perlindungan dan peningkatan 
kemampuan ekonomi para pelaku 
usaha baik dari sektor riil maupun 
sektor keuangan .

Tentunya, apabila dibandingkan 
dengan kebutuhan riil pemulihan 
ekonomi, alokasi investasi Rp150 
triliun dapat dikatakan sangat 
terbatas. Untuk itu, pemerintah 
harus menetapkan skala prioritas 
sehingga investasi diberikan kepada 

sektor yang paling terdampak dan 
paling membutuhkan. Pemerintah 
perlu memastikan bahwa kondisi 
yang dialami pelaku usaha betul-
betul dikarenakan dampak pandemik 
COVID-19, bukan dikarenakan fraud 
atau mismanaged. Lebih lanjut, 
sebagai wujud dari sharing the pain 
atas kondisi yang dihadapi, para 
pelaku usaha juga harus melakukan 
upaya perbaikan, penghematan, 
dan restrukturisasi terlebih dahulu 
sebelum meminta dukungan 
pendanaan dari pemerintah.

Investasi pemerintah juga perlu 
ditargetkan kepada sektor yang 
mampu memberikan multiplier 
effect terbesar bagi perekonomian. 
Diperlukan kajian yang komprehensif 
dan mendalam untuk memetakan 
sektor-sektor strategis bagi 
perekonomian yang perlu mendapat 
dukungan. Sebagai contoh, 
pemberian investasi untuk BUMN 
dapat menggunakan beberapa 
kriteria tertentu, meliputi pengaruh 
BUMN terhadap hajat hidup 
masyarakat, peran sovereign dari 
BUMN, exposure terhadap sistem 
keuangan, persentase kepemilikan 
pemerintah dan total aset yang 
dimiliki.

Di samping target penyaluran, 
pemerintah juga perlu menentukan 
channel atau scheme penyaluran 
investasi yang tepat dan efektif. 
Dalam pelaksanaan Program 
PEN, terdapat empat instrumen 
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yang dapat digunakan pemerintah 
yaitu Penyertaan Modal Negara 
(PMN), penempatan dana, investasi 
non permanen, dan penjaminan. 
Penentuan instrumen yang 
digunakan berkaitan erat pemetaan 
kebutuhan dan prioritisasi target 
yang dibuat pemerintah.

Penguatan Tata Kelola

Besarnya exposure alokasi 
investasi dalam program 
PEN ditambah kompleksitas 
pengambilan keputusan direspon 
dengan penguatan governance 
oleh pemerintah pada setiap 
layer pengambilan keputusan.  
Pada tahap penentuan besaran 
dukungan dan instrumen yang 
digunakan, pengambilan kebijakan 
melibatkan Menteri Keuangan, 
Menteri BUMN, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian, Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi, dan pimpinan 
instansi terkait lainnya. Tidak 
berhenti disitu, Bank Indonesia 
(BI), Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), dan Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) juga dilibatkan 
untuk memberikan pandangan dari 
sektor keuangan. Bahkan, aparat 
Pengawas Internal Pemerintah 
yaitu Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) dan 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan juga telah dilibatkan 
dalam perumusan kebijakan.

Pada tahap pelaksanaan pencairan 
anggaran, pemerintah tetap 
mempertahankan mekanisme existing 
yang telah terbangun baik selama 
ini. Untuk dukungan berbentuk PMN 
kepada BUMN, tetap dilakukan 
penyusunan kajian bersama antara 
Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, 
serta BUMN terkait. Apabila diperlukan, 
Menteri Teknis atau pimpinan instansi 
lain, bahkan konsultan independen 
dapat dilibatkan. Pembahasan 
Rancangan Peraturan Pemerintah 
Penambahan PMN dilakukan bersama-
sama dengan melibatkan Kementerian 
Sekretariat Negara dan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasca 
pencairan PMN, pemerintah akan 
melakukan monitoring atas realisasi 
penggunaan penambahan modal guna 
memastikan peruntukan dan manfaat 
PMN yang diberikan.

Governance yang sistematis dan 
berlapis tersebut diharapkan mampu 
menjaga akuntabilitas dan transparansi 
dari setiap pengambilan keputusan yang 
dilakukan dalam rangka melaksanakan 
program PEN. Selanjutnya, 
potensi moral hazard dan free rider 
diharapkan dapat direduksi. Tata 
kelola yang dibangun juga berusaha 
mempertimbangkan semua aspek 
secara komprehensif melalui perlibatan 
key stakeholders. Berbekal akuntabilitas 
dan kualitas tersebut diharapkan 
tercipta keputusan yang terbaik dalam 
rangka mendukung pemulihan ekonomi 
nasional secara keseluruhan.



28

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

Laporan Utama

S
ebagaimana kami 
sampaikan pada edisi 
bulan lalu, upaya untuk 
menanganani ancaman 
COVID-19 dan dampaknya 

terhadap perekonomian serta 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
diantaranya ditempuh melalui 
kebijakan perpajakan sebagai salah 
satu instrumen fiskal. Kebijakan-
kebijakan tersebut dituangkan dalam  
PMK-23/PMK.03/2020  tentang 
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak 
Terdampak Wabah Virus Corona; 
PERPPU No.1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/
atau dalam rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan; serta 
PMK-28/PMK.03/2020  tentang 
Pemberian Fasilitas Pajak terhadap 
Barang dan Jasa yang Diperlukan 
dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 

Update Kebijakan 
Perpajakan Terkait 
Penanganan COVID-19

2019. Selang satu bulan, berikut 
update kebijakan-kebijakan tersebut, 
khususnya terkait perluasan insentif 
perpajakan (perubahan atas PMK-
23/PMK.03/2020) serta pengesahan 
PERPPU No.1 Tahun 2020.

Perluasan Insentif Pajak

Seiring makin meluasnya dampak 
COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, 
termasuk pelaku usaha kecil dan 
menengah, maka perlu diberikan 
perluasan insentif pajak. Perluasan 
insentif tersebut dituangkan 
dalam PMK-44/PMK.03/2020 
tentang Insentif Pajak untuk 
Wajib Pajak Terdampak Pandemi 
Corona Virus Disease 2019. 
Aturan ini menggantikan PMK-23/
PMK.03/2020. Dalam pengaturan 
baru ini, selain memperluas 
sektor usaha penerima fasilitas 
yang sebelumnya sudah tersedia, 
pemerintah juga memberikan 
fasilitas baru yang ditujukan kepada 
pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM).
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Insentif PPh Pasal 21

Karyawan pada perusahaan yang 
bergerak di salah satu dari 1.062 
bidang industri tertentu, pada 
perusahaan yang mendapatkan 
fasilitas kemudahan impor 
tujuan ekspor (KITE), dan pada 
perusahaan di kawasan berikat 
dapat memperoleh fasilitas pajak 
penghasilan ditanggung pemerintah. 
Dengan demikian karyawan yang 
memiliki NPWP dan penghasilan 
bruto yang bersifat tetap dan teratur 
yang disetahunkan tidak lebih dari 
Rp200 juta pada sektor-sektor ini 
akan mendapatkan penghasilan 
tambahan dalam bentuk pajak 
yang tidak dipotong pemberi kerja 
tetapi diberikan secara tunai kepada 
pegawai. Pemberi kerja yang 
mendapatkan fasilitas ini wajib 

menyampaikan laporan bulanan 
realisasi PPh Pasal 21 DTP. Fasilitas 
ini sebelumnya hanya diberikan 
kepada 440 bidang industri dan 
perusahaan KITE.

Insentif PPh Pasal 22

Impor Wajib pajak yang bergerak di 
salah satu dari 431 bidang industri 
tertentu, pada perusahaan KITE, dan 
pada perusahaan di kawasan berikat 
mendapat fasilitas pembebasan 
dari pemungutan pajak penghasilan 
pasal 22 impor. Fasilitas ini 
sebelumnya hanya diberikan kepada 
102 bidang industri dan perusahaan 
KITE.

Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di 

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19
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salah satu dari 846 bidang industri 
tertentu, perusahaan KITE, dan 
perusahaan di kawasan berikat 
mendapat pengurangan angsuran 
pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 
persen dari angsuran yang seharusnya 
terutang. Fasilitas ini sebelumnya hanya 
diberikan kepada 102 bidang industri 
dan perusahaan KITE.

Insentif PPN

Wajib pajak yang bergerak di salah 
satu dari 431 bidang industri tertentu, 
perusahaan KITE, dan perusahaan di 
kawasan berikat, ditetapkan sebagai 
PKP berisiko rendah sehingga 
mendapat fasilitas restitusi dipercepat 
hingga jumlah lebih bayar paling 
banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan 

melakukan kegiatan tertentu seperti 
melakukan ekspor barang atau jasa 
kena pajak, penyerahan kepada 
pemungut PPN, atau penyerahan 
yang tidak dipungut PPN. Fasilitas 
ini sebelumnya hanya diberikan 
kepada 102 bidang industri dan 
perusahaan KITE.

Insentif Pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapat fasilitas 
pajak penghasilan final tarif 
0,5 persen (PP 23/2018) yang 
ditanggung pemerintah. Dengan 
demikian wajib pajak UMKM tidak 
perlu melakukan setoran pajak dan 
pemotong atau pemungut pajak 
tidak melakukan pemotongan 
atau pemungutan pajak pada saat 

Laporan Utama

CARA MENGAKSES SALURAN TERTENTU PADA LAMAN www.pajak.go.id
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CARA MENGAKSES SALURAN TERTENTU PADA LAMAN www.pajak.go.id

melakukan pembayaran kepada 
pelaku UMKM. Untuk itu pelaku 
UMKM terlebih dahulu mendapatkan 
Surat Keterangan PP 23 serta wajib 
membuat laporan realisasi PPh Final 
DTP setiap masa pajak. 

Seluruh fasilitas di atas mulai 
berlaku sejak pemberitahuan 
disampaikan atau surat keterangan 
diterbitkan hingga masa pajak 
September 2020. Ini dapat dilakukan 
secara online dengan login pada 
laman www.pajak.go.id dan 
menyampaikan pemberitahuan 
atau pengajuan surat keterangan 
yang tersedia pada menu Layanan 
– Info KSWP – Profil Pemenuhan 
Kewajiban Saya. Fasilitas berlaku 
sejak masa pajak pemberitahuan 
disampaikan atau saat surat 
keterangan diterbitkan hingga masa 
pajak September 2020.

PENETAPAN PERPPU NO.1 TAHUN 
2020

Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) adalah 
peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden 
dalam hal ihwal kegentingan yang 
memaksa. Setelah terbit, Perppu 
harus diajukan ke DPR pada 
persidangan berikutnya, untuk 
dimintakan persetujuan DPR. Jika 
DPR memberikan persetujuan, maka 
status Perppu berubah menjadi 
Undang-Undang. Inilah yang terjadi 
dengan PERPPU Nomor 1 Tahun 
2020. Dalam Rapat Paripurna DPR 

hari Selasa tanggal 12 Mei lalu, DPR 
telah mengesahkan Perppu tersebut 
menjadi Undang – Undang. Dalam 
perspektif perpajakan, penetapan 
PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 
memperkuat kepastian hukum atas 
hal-hal yang diatur di dalamnya, 
serta aturan-aturan pelaksanaan di 
bawahnya.

Pemungutan PPN atas Produk 
Digital dari Luar Negeri, Mulai 1 Juli 
2020

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 
mengatur penerapan perpajakan 
terkait Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik (PMSE) dalam Pasal 
6 ayat (13) huruf a. Ketentuan ini 
telah diatur lebih lanjut melalui 
PMK-48/PMK.03/2020 tentang 
Tata Cara Penunjukan Pemungut, 
Pemungutan, dan Penyetoran, serta 
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 
atas Pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dan/atau 
Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah 
Pabean di Dalam Daerah Pabean 
Melalui Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik.

Dengan berlakunya ketentuan 
ini maka produk digital seperti 
langganan streaming musik, 
streaming film, aplikasi dan 
games digital, serta jasa online 
dari luar negeri akan diperlakukan 
sama seperti berbagai produk 
konvensional yang dikonsumsi 
masyarakat sehari-hari yang telah 
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dikenai PPN, serta produk digital 
sejenis yang diproduksi oleh pelaku 
usaha dalam negeri. 

Pengenaan PPN atas pemanfaatan 
produk digital dari luar negeri 
merupakan bagian dari upaya 
pemerintah untuk menciptakan 
kesetaraan berusaha (level playing 
field) bagi semua pelaku usaha 
khususnya antara pelaku di dalam 
negeri maupun di luar negeri, serta 
antara usaha konvensional dan 
usaha digital.

Mulai 1 Juli 2020, pemanfaatan 
(impor) produk digital dalam bentuk 
barang tidak berwujud maupun jasa 
oleh konsumen di dalam negeri 
dikenai pajak pertambahan nilai 
sebesar 10 persen. Pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan PPN atas 
produk digital yang berasal dari luar 
negeri tersebut akan dilakukan oleh 
pelaku usaha perdagangan melalui 
sistem elektronik (PMSE) yaitu 
pedagang/penyedia jasa luar negeri, 
penyelenggara PMSE luar negeri, 
atau penyelenggara PMSE dalam 
negeri yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan melalui Direktur Jenderal 
Pajak.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi 
kriteria nilai transaksi atau jumlah 
traffic tertentu dalam waktu 
12 bulan ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan melalui Direktur Jenderal 
Pajak sebagai pemungut PPN. 
Pelaku usaha yang telah memenuhi 
kriteria tetapi belum ditunjuk 

sebagai pemungut PPN dapat 
menyampaikan pemberitahuan 
secara online kepada Direktur 
Jenderal Pajak.

Sama seperti pemungut PPN 
dalam negeri, pelaku usaha yang 
ditunjuk juga wajib menyetorkan dan 
melaporkan PPN. Penyetoran PPN 
yang telah dipungut dari konsumen 
wajib dilakukan paling lama akhir 
bulan berikutnya, sedangkan 
pelaporan dilakukan secara 
triwulanan paling lama akhir bulan 
berikutnya setelah periode triwulan 
berakhir.

Penyesuaian Angsuran Pajak 
Penghasilan Tahun 2020 
Sehubungan Dengan Penurunan 
Tarif PPh Badan

Sebagaimana telah kami sampaikan 
dalam edisi bulan lalu, penghitungan 
angsuran pajak penghasilan 
wajib pajak badan mengalami 
penyesuaian setelah pemerintah 
menurunkan tarif pajak penghasilan 
badan sesuai Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020. Dalam rangka 
memberikan kepastian hukum dan 
keseragaman dalam penerapannya, 
DJP telah mengambil kebijakan 
bahwa penyesuaian angsuran 
pajak untuk tahun pajak berjalan 
2020 diberlakukan pada saat yang 
sama, yaitu mulai pada Masa 
Pajak batas waktu penyampaian 
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 
2019, yang diatur dalam Peraturan  

Laporan Utama
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Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  
PER-08/PJ/2020. Dengan demikian, 
penghitungan angsuran pajak tahun 
2020 untuk wajib pajak badan 
yang menggunakan tahun kalender 
adalah sebagai berikut:

Wajib pajak badan yang memenuhi 
ketentuan pengurangan tarif 
pajak sesuai Pasal 31E UU PPh 
atau ketentuan lain mengenai 
pengurangan tarif pajak atau 
angsuran pajak yang masih berlaku, 
tetap berhak memanfaatkan 
pengurangan tersebut dalam 
penghitungan angsuran pajak tahun 
berjalan.

Wajib pajak badan diharapkan 
segera menyampaikan SPT 
Tahunan 2019 sesuai batas 
waktu 30 April 2020, termasuk 
dengan memanfaatkan relaksasi 
penyampaian dokumen kelengkapan 
SPT Tahunan sesuai Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Pajak 
Nomor PER-06/PJ/2020 apabila 
diperlukan, agar dapat menghitung 
dan memanfaatkan penyesuaian 
angsuran pajak tahun 2020 dengan 
tarif pajak baru.
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Laporan Utama

Didi Kempot Di Mata Bea 
Cukai: Teman Berjuang 
Memberantas Rokok Ilegal

K
abar meninggalnya The 
Godfather of Brokenheart 
turut mengagetkan Bea 
Cukai.  Kepala Kantor 
Wilayah DJBC Jateng 

dan DIY, Padmoyo Tri Wikanto 
menyatakan turut berduka dan 
merasa kehilangan seniman yang 
akhir-akhir ini ikut berjuang bersama 
Bea Cukai dalam memberantas 
rokok illegal. Tri mengucapkan rasa 
terima kasihnya serta mengatakan 
bahwa berjuang memberantas rokok 
illegal itu sangat mulia. Itu artinya 
turut serta mengamankan keuangan 
negara, mengamankan pendapatan 
daerah, dan secara tidak langsung 
ikut menjaga keberlangsungan 
pembangunan.

Seniman yang dikenal berjiwa 
sosial ini merelakan salah satu 
lagu lawasnya yang terkenal 
yaitu Sekonyong-konyong Koder 
untuk diubah judul dan liriknya 
menjadi lagu Gempur Rokok 
Illegal . Mengawali tahun 2020 

ini, Didi Kempot bekerja sama 
dengan Bea Cukai dalam kampanye 
pemberantasan rokok illegal. Lagu 
ini bahkan telah banyak beredar di 
media elektronik, media sosial, dan 
videotron di seluruh tanah air.

Sebagaimana diketahui, Didi Kempot 
bersama Pabrik Rokok Sukun 
menggelar roadshow Tahap I di 
10 Kota di Jawa Tengah dari bulan 
Februari hingga April 2020. Dalam 
setiap konsernya yang selalu dipadati 
oleh puluhan ribu “Sobat Ambyar”, 
sebutan untuk para penggemar 
“The Godfather of Brokenheart” 
tersebut, juga disertai kegiatan 
sosialisasi gempur rokok illegal yaitu 
menginformasikan ciri-ciri rokok 
illegal dan mengajak masyarakat 
untuk tidak membeli rokok illegal 
karena merugikan negara dan 
masyarakat. 

Lima kota yang meliputi Ambarawa, 
Blora, Ungaran, Pati dan Grobogan 
telah dilalui dengan sukses. 



35

Edisi Mei 2020

Namun sayang, pandemi Covid-19 
berimbas pada tertundanya konser-
konser selanjutnya. Kini dengan 
berpulangnya Didi Kempot, maka 
terhentilah seluruh rangkaian 
kegiatan yang belum diselesaikan. 

Perjuangan Bea Cukai bersama 
Didi Kempot tampaknya mulai 
menampakkan hasil khususnya 
di wilayah Jawa Tengah. Kepala 
Bidang Penindakan dan Penyidikan, 
Moch Arif Setijo Nugroho 
mengungkapkan bahwa hingga 
30 April 2020, Bea Cukai berhasil 
melakukan 105 penindakan, dengan 
jumlah rokok illegal sebesar 11.44 
Juta batang, dan potensi kerugian 
negara yang diamankan mencapai 
Rp7,29 Milyar. Adapun pada periode 
yang sama tahun 2019, Bea Cukai 
berhasil melakukan 98 penindakan, 

dengan jumlah rokok illegal sebesar 
25,3 Juta batang, dan potensi 
kerugian negara yang diamankan 
mencapai Rp11,92 Milyar. 

Secara jumlah penindakan memang 
mengalami kenaikan 7,14 persen, 
dimana menunjukkan keseriusan 
dan semakin gencarnya petugas 
dalam memberantas rokok illegal. 
Namun secara jumlah rokok 
ilegalnya, berhasil mengalami 
penurunan sebesar 54,78 persen. 
Penurunan jumlah rokok illegal di 
Jawa Tengah, disinyalir disebabkan 
oleh penggerebegan salah satu 
pabrik rokok di daerah Demak 
pada akhir tahun lalu sehingga 
pasokan rokok illegal menjadi 
berkurang. Ini adalah salah satu 
indikator keberhasilan dalam 
kampanye gempur rokok illegal juga. 
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Pendapatan Negara

Masuki Triwulan 
II,Realisasi 
Penerimaan Pajak 
Capai 30 Persen dari 
Target APBN
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Penerimaan Penerimaan 
PajakPajak

P
enerimaan pajak periode 
1 Januari – 30 April 2020 
mencapai Rp376,67 triliun. 
Dengan target APBN 
2020 sebesar Rp1.254,11 

triliun, realisasi penerimaan pajak 
sampai dengan 30 April 2020 telah 
mencapai 30,04 persen dari target. 
Apabila dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 2019, 
penerimaan pajak mengalami 
kontraksi sebesar 3,09 persen (yoy). 
Kontraksi ini terutama disebabkan 
oleh tekanan pada penerimaan 
PPh yang terkontraksi sebesar 5,69 
persen (yoy). Di sisi lain, kinerja 
positif PPN & PPnBM menjadi 
penopang kinerja penerimaan pajak, 
dengan pertumbuhan 1,88 persen 
(yoy).

Baiknya kinerja PPN & PPnBM tidak 
lepas dari kinerja positif Penerimaan 
PPN Dalam Negeri. PPN-DN 
mengalami peningkatan Rp7,05 
triliun atau tumbuh double digits 

sebesar 10,09 persen (yoy). Kinerja 
positif ini disebabkan oleh: (1) 
perlambatan restitusi (pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak) 
PPN-DN bila dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun lalu, 
dan (2) masih kuatnya transaksi 
penyerahan barang dan jasa dalam 
negeri, terutama pada Triwulan I 
2020.

Untuk PPh Non-Migas, beberapa 
jenis pajak utama sebenarnya masih 
menunjukkan kinerja positif. PPh 
Pasal 26 menunjukkan peningkatan 
tertinggi yakni sebesar Rp3,13 triliun, 
atau tumbuh double digits 28,14 
persen (yoy), didorong oleh kenaikan 
setoran atas dividen. Senada 
dengan PPh Pasal 26, kinerja positif 
juga dicatatkan oleh PPh Pasal 
23 (meningkat Rp2,03 triliun atau 
tumbuh 15,17 persen (yoy)) dan PPh 
Final (meningkat Rp2,62 triliun atau 
tumbuh 7,22 persen (yoy)). Kinerja 
penerimaan PPh Pasal 23, PPh 
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(dalam triliun Rupiah)

Uraian
APBN 
2020

Januari - April

Realisasi  
∆% 

2019 - 2020
% thd APBN

Pajak Penghasilan (PPh) 703,34 241,53 -5,69 34,34

- Non Migas 659,60 226,52 -3,17 34,34

- Migas 43,75 15,01 -32,30 34,32

PPN & PPnBM 529,65 132,82 1,88 25,08

PBB dan Pajak Lainnya 21,11 2,32 4,90 11,00

Jumlah 1.254,11 376,67 -3,09 30,04

Realisasi  Penerimaan Pajak

*)Target APBN2020 disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
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Pasal 26, dan PPh Final juga tidak 
lepas dari turunnya nilai restitusi 
sejak awal tahun 2020.

PPh Pasal 21 masih mencatatkan 
peningkatan sebesar Rp1,91 
triliun atau tumbuh 4,12 persen 
(yoy) meskipun menunjukkan 
perlambatan di bulan Maret dan 
April. Perlambatan setoran masa 
(bulanan) serta meningkatnya 
setoran pajak atas Jaminan Hari 
Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan 
Uang Pesangon mengindikasikan 
terjadinya pelemahan pasar tenaga 
kerja Indonesia pada bulan Maret 
dan April, meskipun data tenaga 
kerja terakhir (sampai dengan bulan 
Februari) masih menunjukkan 
penurunan Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) dari 5,01 persen per 
Februari 2019 menjadi 4,99 persen 
per Februari 20201. Perlambatan 
PPh Pasal 21 juga dipengaruhi 
masih meningkatnya restitusi hingga 
bulan April.

Bulan April merupakan batas waktu 
pelaporan dan pembayaran SPT 
Tahunan PPh Badan (Pasal 29). 
Namun demikian, perlambatan 
ekonomi dan melemahnya 
harga komoditas pada tahun 
2019 mengakibatkan penurunan 
profitabilitas perusahaan untuk 

tahun pajak 2019, mengakibatkan 
penurunan setoran tahunan PPh 
Badan tahun pajak 2019 yang 
dibayarkan di tahun 2020. Di 
samping itu, perlambatan ekonomi 
Indonesia pada triwulan I 2020 –
tumbuh 2,97 persen (yoy), melambat 
dibanding triwulan I 2019 sebesar 
5,07 persen (yoy) dan dibanding 
triwulan IV 2019 sebesar 4,97 
persen (yoy)– juga mengakibatkan 
perlambatan setoran masa. Di sisi 
lain, restitusi PPh Badan masih 
menunjukkan peningkatan. Ketiga 
faktor tersebut menyebabkan 
penerimaan PPh Badan Januari 
– April terkontraksi sebesar 15,23 
persen (yoy). Bulan April tahun ini 
juga menjadi batas waktu pelaporan 
dan pembayaran SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi. Normalnya jatuh 
pada 31 Maret, Wajib Pajak Orang 
Pribadi diberikan relaksasi sebagai 
bagian dari kebijakan perpajakan 
terkait penanganan COVID-19. 
Relaksasi ini mengakibatkan puncak 
pembayaran setoran tahunan 
bergeser dari bulan Maret ke bulan 
April. Akibatnya, terjadi kontraksi 
cukup dalam pada bulan Maret 
diikuti oleh lonjakan pertumbuhan di 
bulan April. Secara kumulatif untuk 
periode Januari – April 2020 kinerja 
PPh OP menunjukkan kontraksi 

Berita Resmi Statistik No.40/05/Th.XXIII tang-
gal 5 Mei 2020 - Badan Pusat Statistik

1)
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Dalam Triliun Rupiah

Jenis Pajak 2019 2020 ∆% ’19-‘20

PPh Pasal 21 46,47 48,38 4,12%

PPh Pasal 23 13,41 15,44 15,17 %

PPh Pasal 25/29 102,60 88,08 -14,16 %

  - Orang Pribadi 7,29 7,28 -0,13 %

  - Badan 95,31 80,80 -15,23 %

PPh Pasal 26 11,13 14,26 28,14 %

PPh Final 36,29 38,91 7,22 %

PPN Dalam Negeri 69,88 76,93 10,09 %

Pajak atas Impor 76,37 68,96 -9,70 %

  - PPh 22 Impor 18,71 16,20 -13,37 %

  - PPN Impor 56,43 51,41 -8,90 %

  - PPnBM Impor 1,24 1,35 9,46 %

Realisasi PPh Non-Migas dan PPN & PPnBM: Jenis Pajak Utama
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tipis 0,13 persen (yoy), diakibatkan 
perlambatan pada bulan Maret dan 
April serta meningkatnya restitusi.

Beralih ke pajak-pajak atas impor, 
untuk periode Januari – April 2020 
PPN Impor mencatatkan kontraksi 
8,90 persen (yoy). Hal serupa 
ditunjukkan PPh Pasal 22 Impor 
yang terkontraksi 13,37 persen 
(yoy). Hal ini sejalan dengan masih 
berlanjutnya tren perlambatan impor 
Indonesia, dimana berdasarkan 
data terakhir2 untuk periode Januari 
– April 2020 secara kumulatif 
terjadi penurunan 7,78 persen (yoy) 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2019.

Dari sisi penerimaan sektoral, kinerja 
penerimaan pajak Januari – April 
2020 ditopang oleh pertumbuhan 
sektor Industri Pengolahan dan 
sektor Jasa Keuangan & Asuransi. 
Ini didorong kinerja baik sektor 
industri Pengolahan sepanjang 
triwulan I 2020 (PDB riil tumbuh 2,06 
persen (yoy)) serta melambatnya 
restitusi sektoral. Secara kumulatif 
Industri Pengolahan mencatatkan 
pertumbuhan sebesar 4,68 persen 
(yoy), lebih tinggi dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu yang 
terkontraksi sebesar 1,58 persen 

(yoy). Namun demikian, terdapat 
indikasi potensi perlambatan 
bila mengacu pada indeks PMI 
Indonesia. Setelah menunjukkan 
ekspansi di angka 51,9 pada 
di Februari, indeks mengalami 
penurunan ke zona kontraksi pada 
bulan Maret di angka 45,3 dan 
kembali turun lebih tajam pada 
bulan April ke angka 27,53.

Di antara sektor-sektor utama, Jasa 
Keuangan & Asuransi mencatatkan 
pertumbuhan penerimaan pajak 
paling tinggi. Untuk periode Januari 
– April 2020, sektor ini mencatatkan 
pertumbuhan 8,16 persen (yoy). Hal 
ini sejalan dengan indikator Produk 
Domestik Bruto (PDB) sektoral 
yang menyebutkan bahwa Jasa 
Keuangan & Asuransi merupakan 
sektor dengan pertumbuhan PDB 
tertinggi pada triwulan I 2020. 
Di tengah kondisi perlambatan 
ekonomi Indonesia yang pada 
triwulan I tumbuh melambat 2,97 
persen (yoy) sektor ini mampu 
tumbuh 10,67 persen (yoy).

Di sisi lain, penerimaan pajak 
dari beberapa sektor utama 
menunjukkan perlambatan di 
bulan April. Sektor Transportasi & 

Berita Resmi Statistik No.32/04/Th.XXII tanggal 15 
April 2020 - Badan Pusat Statistik

 IHS Markit PMI™ Manufaktur ASEAN 
5 Mei 2020

2)

3)
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Realisasi Penerimaan Pajak dan Kontribusinya
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Pergudangan mencatatkan kontraksi 
2,95 persen (yoy) setelah pada 
triwulan I mencatat pertumbuhan 
0,87 persen (yoy). Sektor 
perdagangan mencatatkan kontraksi 
sebesar 4,83 persen (yoy) untuk 
periode Januari – April 2020 setelah 
pada triwulan I terkontraksi 1,33 
persen (yoy). Penurunan harga-harga 
komoditas tambang terus menekan 
kinerja sektor Pertambangan, yang 
terkontraksi 27,55 persen (yoy) untuk 

periode Januari – April 2020 setelah 
pada triwulan I terkontraksi 22,45 
persen (yoy). Efek penurunan harga-
harga komoditas ini juga tercermin 
pada kontraksi penerimaan PPh 
Migas sebesar 32,30 persen (yoy).
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Pendapatan Negara

Covid-19 Effect 
Menekan Penerimaan 
Kepabeanan dan 
Cukai
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Kepabeanan Kepabeanan 
dan Cukaidan Cukai

R
ealisasi penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai 
hingga bulan April 2020 
mencapai Rp57,66 Triliun 
atau 27,65 persen dari 

target PP 54. Capaian tersebut 
didorong oleh kinerja penerimaan 
Cukai yang tumbuh sebesar 
25,08 persen (yoy). 

Realisasi atas penerimaan pajak 
dalam rangka impor (PDRI) 
lainnya yang pemungutannya 
dilakukan oleh DJBC per 30 April 
2020 adalah Rp68,97 Triliun atau 
tumbuh melambat 9,70 persen 
(yoy) bila dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 2019. 

Berdasarkan komponen 
penerimaan yang terdiri dari Bea 
Masuk (BM), Bea Keluar (BK) 
dan Cukai, pada awal tahun 2020 
masih dipengaruhi oleh kondisi 
eksternal dan internal. Faktor 
eksternal dimaksud antara lain, 
terus melemahnya permintaan 

global, hingga meluasnya 
efek dari fenomena Covid-19. 
Dari faktor internal, kebijakan 
pembatasan hingga pelarangan 
ekspor Nikel yang diterapkan 
sejak akhir tahun 2019 
berdampak pada penurunan 
penerimaan BK. Sedangkan 
antisipasi atas Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) 
dan penyesuaian tarif cukai 
memengaruhi penerimaan Cukai.

Penerimaan BM hingga akhir 
April 2020 adalah Rp11,48 Triliun 
atau 33,89 persen dari target PP 
54  (melambat 2,64 persen (yoy)). 
Kinerja penerimaan BM terus 
mengalami tekanan sejak awal 
tahun, hal ini terlihat dari aktivitas 
impor barang yang melambat 
cukup tajam hingga 18,58 persen 
(yoy). Alhasil, penerimaan BM 
pun mengalami pertumbuhan 
negatif sebesar 2,64 persen 
(yoy). 
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Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai
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Penerimaan cukai per 30 April 
2020 adalah Rp45,23 Triliun atau 
26,16 persen dari target PP 54. 
Penerimaan cukai yang terdiri 
atas Cukai Hasil Tembakau 
(HT), Minuman Mengandung Etil 
Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol 
(EA), tumbuh sebesar 25,08 
persen (yoy) dibandingkan bulan 
April tahun 2019. Pertumbuhan 
pada penerimaan cukai tersebut 
merupakan pertumbuhan 
tertinggi dibandingkan komponen 
penerimaan yang lain (BK dan 
BM). Faktor kebijakan relaksasi 
pelunasan pemesanan pita cukai 
(CK-1) dan program penertiban 
cukai berisiko tinggi (PCBT) 
menjadi faktor pendorong 
penerimaan cukai HT. Namun 
demikian, bila dilihat dari level 
pertumbuhan kumulatifnya, 
pertumbuhan Cukai atas EA 
menjadi yang tertinggi dengan 
pertumbuhan sebesar 277,62 
persen. 

Penerimaan Cukai HT 
mempunyai porsi terbesar dalam 
penerimaan Cukai, yang hingga 
30 April 2020 mencapai Rp43,33 
Triliun atau tumbuh 26,05 
persen. Pertumbuhan signifikan 
Cukai HT di tengah perlambatan 
komponen penerimaan yang 
lain, disebabkan oleh pergeseran 
penerimaan tahun 2019 
(PMK 57) ditambah besarnya 
pelunasan maju pita cukai yang 

seharusnya jatuh tempo di bulan 
Mei.

Penerimaan cukai MMEA 
sepanjang awal tahun ini adalah 
Rp1,73 Triliun atau tumbuh tipis 
0,63 persen (yoy) dibandingkan 
periode yang sama tahun 
2019. Tidak maksimalnya 
pertumbuhan, indikasi mulai 
berdampaknya efek Covid-19 
terhadap penerimaan Cukai 
MMEA.

Penerimaan BK masih 
mengalami perlambatan cukup 
dalam dengan pertumbuhan 
negatif 34,97 persen (yoy) 
dibandingkan Maret 2019 atau 
hanya terkumpul sebesar Rp0,95 
Triliun. Pelarangan ekspor 
komoditas pertambangan nikel, 
yang merupakan kontributor 
terbesar BK pada tahun 2019, 
serta masih belum optimalnya 
ekspor tembaga, menjadi 
penyebab utama perlambatan 
penerimaan Kepabeanan dan 
Cukai dari komponen BK

.



48

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

Pendapatan Negara

Pendapatan Negara Bukan 
Pajak didukung Kinerja 
Positif Pendapatan Badan 
Layanan Umum
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Penerimaan Penerimaan 
Negara Bukan Negara Bukan 
PajakPajak

R
ealisasi PNBP sampai 
dengan tanggal 30 April 
2020 mencapai Rp114,5 
triliun atau tumbuh sebesar 
21,70 persen (yoy) apabila 

dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2019 sebesar Rp94,0 
triliun. 

Secara umum, kinerja PNBP bulan 
April 2020 ini masih dipengaruhi 
adanya tekanan, meskipun sebagian 
mengalami pertumbuhan. Wabah 
pandemi COVID-19 yang berdampak 
kepada kondisi perekonomian global 
mulai berpengaruh atas penerimaan 
PNBP bulan April ini. Pengaruh 
tersebut berimbas pada indikator 
makro ekonomi yang berpengaruh 
langsung terhadap PNBP khususnya 
penerimaan Sumber Daya Alam 
(SDA), baik migas maupun 
nonmigas. Penerapan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
berbagai wilayah juga berimbas 
pada penurunan penerimaan PNBP 

Lainnya. Penerimaan dari jasa 
pelayanan langsung Kementerian/
Lembaga (K/L) kepada masyarakat 
yang berkurang jauh menyebabkan 
capaian target PNBP ikut turun 
drastis. Hal ini berkontribusi 
signifikan pada capaian PNBP 
Lainnya dibandingkan pada periode 
yang sama tahun 2019.

 Realisasi PNBP SDA sampai dengan 
April 2020 mencapai Rp42,2 triliun 
atau menurun sebesar negatif 7,68 
persen (yoy) apabila dibandingkan 
dengan realisasi pada periode 
yang sama tahun 2019 sebesar 
Rp45,7 triliun. Kondisi tersebut 
dipengaruhi  oleh penerimaan SDA 
Migas dan SDA Nonmigas yang 
keduanya memberikan kontribusi 
pertumbuhan negatif cukup 
signifikan.

Lebih rinci, realisasi PNBP SDA 
Migas sampai bulan April 2020 
mencapai Rp33,5 triliun. Realisasi 
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Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
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tersebut mengalami penurunan 
sebesar 3,78 persen (yoy) 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2019 (yang juga mengalami 
penurunan sebesar negatif 1,38 
persen). Hal ini disebabkan 
merosot tajamnya rata-rata ICP 
bulan Januari sampai dengan April 
2020 sebesar US$44,22 per barel 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2019 sebesar US$62,44 per 
barel. Depresiasi nilai tukar Rupiah 
terhadap Dollar turut menambah 
tekanan pada penerimaan SDA 
Migas. Kurs tengah rata-rata bulan 
Januari sampai April 2019 sebesar 
Rp14.137 per US$ terdepresiasi 
menjadi Rp15.867 per US$ 
pada periode yang sama tahun 
2020. Meski kondisi global mulai 
menunjukkan ke arah penguatan 
harga minyak karena adanya 
pemangkasan produksi oleh OPEC+ 
yang mulai berhasil mengendalikan 
pasokan ke titik keseimbangan 
dan  akan dibukanya kembali 
perekonomian di sejumlah negara, 
namun tampaknya hal tersebut 
belum memberikan dampak 
signifikan bagi kondisi domestik.

Selanjutnya, realisasi PNBP SDA 
Nonmigas hingga bulan April 2020 
mencapai Rp8,7 triliun. Realisasi 
PNBP SDA Nonmigas tersebut 
mengalami pertumbuhan sebesar 
negatif 20,15 persen (yoy) apabila 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2019 yang mencapai 
sebesar Rp10,9 triliun. Untuk 

sektor Pertambangan Minerba, 
faktor penurunan Harga Batubara 
Acuan (HBA) dan volume penjualan 
batubara menjadi penyumbang 
terbesar pertumbuhan sebesar 
negatif 22,24 persen (yoy). Rata-
rata HBA pada periode Januari 
sampai dengan April 2020 sebesar 
US$66,42 per ton, lebih rendah jika 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2019 sebesar US$90,91 per 
ton. Penurunan HBA dipengaruhi 
oleh melambatnya perekonomian 
global akibat pandemi COVID-19 
yang berdampak pada turunnya 
permintaan batu bara dari negara-
negara konsumen utama.     Selain 
itu, penurunan tersebut disumbang 
dari penurunan volume penjualan 
batubara periode Januari sampai 
dengan April sebesar 187,59 juta ton 
(tahun 2020) dibanding periode yang 
sama sebesar 196,29 juta ton (tahun 
2019). 

Penerimaan sektor Kehutanan juga 
turut berkontribusi menyumbang 
penurunan PNBP akibat adanya 
beberapa ijin pinjam kawasan 
hutan yang masa berlakunya telah 
berakhir dan tidak mengajukan lagi. 
Di samping itu, terdapat penurunan 
volumen produksi kayu dari 
hutan alam. Pada periode Januari 
sampai dengan April 2020 jumlah 
produksi kayu sebesar 1.644.245 
m3 menurun dibandingkan periode 
yang sama tahun 2019 sebesar 
2.020.756 m3. Penerimaan sektor 
Perikanan tumbuh sebesar 8,93 
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persen (yoy) disebabkan adanya 
pengaruh percepatan proses 
pengajuan perijinan perikanan 
tangkap dari semula 14 hari menjadi 
1 jam. Di sisi lain, penerimaan 
sektor Panas Bumi menunjukkan 
peningkatan kinerja. Pada tahun 
2020 ini terdapat kenaikan sebesar 
16,42 persen (yoy) dari tahun 
sebelumnya sebesar negatif 11,16 
persen. Hal ini disebabkan adanya 
pemindahbukuan PNBP dari 
rekening panas bumi ke rekening 
Kas Umum Negara (KUN) atas 
setoran bagian Pemerintah dari 
pengusaha panas bumi existing 
pada akhir bulan April 2020.

Sementara itu, penerimaan dari 
pendapatan Kekayaan Negara 
Dipisahkan (KND) pada bulan April 
2020 menunjukkan peningkatan 
yang sangat signifikan yaitu 
sebesar 799.504,33% dibandingkan 
periode yang sama tahun 2019 
sebesar negatif 99,98% (yoy). Hal 
ini dikarenakan adanya setoran 
laba BUMN Perbankan sebesar 
Rp23,98 triliun yang dibayarkan 
pada bulan Maret 2020. Peningkatan 
signifikan PNBP KND dibanding 
periode bulan yang sama pada 
tahun sebelumnya disebabkan lebih 
cepatnya pelaksanaan audit Laporan 
Keuangan tahun buku 2019 pada PT 
BRI, PT Bank Mandiri, PT BNI, dan 
PT BTN sehingga penyetoran dividen 
lebih cepat dilaksanakan daripada 
tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan dari PNBP 
Lainnya sampai dengan periode 
April 2020 mencapai Rp31,07 triliun. 
Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya 
pada bulan ini sebesar negatif 11,91 
persen (yoy), turun dari periode yang 
sama tahun 2019 yang mencapai 
sebesar Rp35,3 triliun.  Penurunan 
ini disebabkan oleh penerimaan 
Penjualan Hasil Tambang (PHT) 
yang turun sebesar 16,33 persen. 
Demikian pula, kinerja penerimaan 
dari Kementerian Negara/Lembaga 
(K/L) juga menurun sampai dengan 
periode April 2020 ini yaitu sebesar 
Rp25,9 triliun (tumbuh sebesar 
negatif 9,57 persen) dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. 
Penurunan ini disebabkan mulai 
berdampaknya pandemi COVID-19 
terhadap kegiatan layanan di 
beberapa K/L. Adapun beberapa 
penerimaan K/L yang masih 
memberikan kontribusi positif pada 
penerimaan bulan April ini antara 
lain pendapatan jasa komunikasi 
dan informatika, pendapatan 
penjualan hasil produksi nonlitbang, 
dan pendapatan pelayanan 
Kepolisian. 

Pendapatan Badan Layanan 
Umum (BLU) sampai dengan 
bulan April 2020 sebesar Rp17,3 
triliun, menunjukkan adanya 
peningkatan kinerja yang signifikan. 
Pendapatan dari BLU mengalami 
pertumbuhan sebesar 31,60 
persen (yoy) dibandingkan periode 
yang sama tahun 2019 sebesar 
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Rp13,11 triliun. Kenaikan kinerja ini 
di antaranya merupakan kontribusi 
dari pendapatan dana perkebunan 
kelapa sawit, pendapatan jasa 
layanan kesehatan pada Rumah 
Sakit, pendapatan jasa layanan 
pendidikan, dan pendapatan jasa 
penyelenggaraan telekomunikasi/
Universal Service Obligation (USO)

.
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Postur APBN 2019Belanja Negara

Belanja Pemerintah 
Pusat Masih tumbuh 
positif, dipengaruhi 
kegiatan penanganan 
dan dampak pandemi 
COVID-19
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Belanja Belanja 
Pemerintah PusatPemerintah Pusat

R
ealisasi Belanja Pemerintah 
Pusat (BPP) sampai dengan 
April 2020 mencapai 
Rp382,53 triliun, yang terdiri 
atas Belanja Kementerian/

Lembaga sebesar Rp203,24 triliun 
dan Belanja Non Kementerian/
Lembaga sebesar Rp179,29 
triliun. Realisasi BPP mengalami 
pertumbuhan sebesar 3,37 persen 
(yoy), terutama didorong oleh kinerja 
belanja modal dan bantuan sosial.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L hingga April 
2020 tumbuh 1,06 persen (yoy). 
Menurut jenis belanja, pertumbuhan 
realisasi belanja K/L tertinggi 
terjadi pada Belanja Modal, di 
mana pertumbuhannya mencapai 
30,56 persen (yoy) dengan realisasi 
sebesar Rp20,70 triliun. Kenaikan 
realisasi belanja modal utamanya 
dikarenakan peningkatan realisasi 
belanja peralatan dan mesin untuk 

kegiatan pemenuhan Almatsus 
di Polri serta penyediaan alat 
kesehatan di RS Polri dan TNI dalam 
rangka percepatan penanganan 
COVID-19.

Realisasi Bantuan Sosial K/L 
sampai dengan April 2020 tumbuh 
sebesar 13,72 persen (yoy), yang 
realisasinya mencapai Rp61,41 
triliun. Pertumbuhan realisasi 
bantuan sosial dipengaruhi oleh 
penyaluran berbagai bantuan sosial 
yang mulai dilakukan Pemerintah 
untuk mendukung program Jaring 
Pengaman Sosial (Social Safety 
Net/SSN) dalam menghadapi 
pandemi COVID-19, meliputi: (1) 
Program Keluarga Harapan bagi 
9,96 juta KPM yang mulai April 
disalurkan secara bulanan; (2) 
penyaluran bantuan pangan melalui 
Kartu Sembako dengan indeks 
Rp200.000/KPM/bulan bagi 17,9 
juta KPM; (3) Penyaluran Bansos 
Sembako untuk keluarga penerima 
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Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan April 2020
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manfaat di wilayah DKI Jakarta 
dan Bodetabek; (4) Penyaluran 
Bansos Tunai bagi keluarga 
penerima manfaat di luar wilayah 
Jabodetabek; dan (5) penyaluran PBI 
JKN bagi 96,6 juta KPM.

Realisasi Belanja Pegawai K/L 
sampai dengan April 2020 mencapai 
Rp68,21 triliun, tumbuh sebesar 
3,21 persen (yoy). Pertumbuhan ini 
disebabkan meningkatnya realisasi 
pembayaran Tunjangan Profesi 
Guru, serta Gaji dan Tunjangan 
Tenaga Pendidik Non PNS.

Realisasi Belanja Barang K/L 
sampai dengan April 2020 
mencapai Rp52,92 triliun. Realisasi 
belanja barang tersebut tumbuh 
negatif 18,79 persen (yoy). Hal 
ini disebabkan oleh meluasnya 
pandemi COVID-19 sehingga 
beberapa program/kegiatan 
pada K/L tidak bisa dilaksanakan 
terutama pada belanja perjalanan 
dinas, belanja operasional lainnya, 
honor kegiatan, dan belanja barang 
diserahkan kepada masyarakat/
Pemda. Selain hal tersebut, 
Pemerintah telah menerapkannya 
kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang 
berdampak pada pelaksanaan tugas 
perkantoran dilakukan dari rumah 
(Work From Home/WFH) sehingga 
sangat berpengaruh terhadap 
menurunnya pelaksanaan program/
kegiatan pada K/L selama kebijakan 
PSBB masih diberlakukan. Namun 
demikian, terdapat beberapa K/L 
mengalami peningkatan belanja 
barang, antara lain: (1) Kemenhan 
untuk penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan berupa pengadaan 
peralatan pelayanan kesehatan 
yang selanjutnya diserahkan ke 
rumah sakit (Rumkit) TNI; dan (2) 
Kemenag untuk pemberian Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) dan 
Bantuan Operasional Pendidikan 
untuk Raudhatul Athfal (BOP RA).

Secara umum, kinerja belanja K/L 
hingga April 2020 didorong oleh 
realisasi pada 15 K/L dengan pagu 
terbesar, terutama K/L bidang 
perlindungan sosial dan kesehatan, 
yakni Kemensos (Rp34,3 triliun) 
yang telah menyalurkan Kartu 
Sembako dengan kenaikan indeks 
bantuan (Rp200.000/KPM) dan 
Kemenkes (Rp29,5 triliun) yang telah 
membayarkan iuran JKN PBI dengan 
tarif baru (Rp42.000/jiwa). Namun 
demikian, sampai dengan April 2020, 
outstanding kontrak belanja K/L 
tumbuh negatif 25,50 persen (yoy), 
di mana nilai realisasinya sebesar 
Rp98,45 triliun. Penurunan ini 
dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 
yang berimbas pada perlambatan 
pelaksanaan kegiatan. 

Di sisi kinerja pencapaian output, 
capaian output strategis K/L sampai 
dengan April 2020 masih relatif on 
track terhadap target output yang 
telah disesuaikan dengan perubahan 
APBN 2020. Capaian output 
strategis di bidang infrastruktur, 
antara lain pembangunan jalan 
baru sepanjang 31,19 km, jembatan 
sepanjang 1.155,50 m, dan rel kereta 
api sepanjang 54,81 km’sp. Pada 
bidang pendidikan, capaian output 
strategisnya antara lain penyaluran 
bantuan pendidikan Program 
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Realisasi Belanja K/L s.d. April pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 
2019-2020 (Triliun Rupiah)

Realisasi Belanja K/L s.d. April pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 
2019-2020 (Triliun Rupiah)
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Indonesia Pintar (PIP) untuk 3,40 
juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah 
kepada 364.039 mahasiswa, dan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
bagi 4,5 juta siswa. Sementara 
capaian output strategis di bidang 
perlindungan sosial, antara lain 
penyaluran bantuan sosial PBI-JKN 
kepada 96,6 juta jiwa, Program 
Keluarga Harapan (PKH) kepada 
9,96 juta KPM, dan Bantuan Pangan 
(Kartu Sembako) kepada 17,9 juta 
KPM.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 
April 2020 tumbuh 3,37 persen (yoy). 
Realisasi belanja non-K/L mencapai 
Rp179,29 triliun, antara lain untuk 
pembayaran bunga utang, subsidi, 
dan belanja lain-lain.  Realisasi 
Pembayaran Bunga Utang sampai 
dengan April 2020 sebesar Rp92,82 
triliun, tumbuh 12,37 persen (yoy), 
yang digunakan untuk membayar 
bunga utang sesuai jadwal. 
Sementara itu, realisasi Subsidi 

sampai dengan April 2020 mencapai 
Rp32,83 triliun, yakni untuk: (1) 
subsidi energi sebesar Rp26,61 
triliun, mencakup subsidi BBM dan 
LPG serta subsidi listrik; dan (2) 
subsidi non energi sebesar Rp6,22 
triliun, antara lain subsidi pupuk 
dan subsidi bunga kredit program. 
Realisasi subsidi pada periode 
ini menurun 13,47 persen (yoy), 
dipengaruhi oleh proses administrasi 
dan verifikasi dalam proses 
penagihan pembayaran subsidi.

Realisasi belanja lain-lain sampai 
dengan April 2020 mencapai Rp2,19 
triliun. Kinerja realiasi ini utamanya 
didukung oleh pelaksanaan program 
Kartu Pra Kerja yang merupakan 
program bantuan pemerintah untuk 
angkatan kerja khususnya bagi 
pekerja formal/informal dan pelaku 
usaha mikro yang terdampak dari 
berkurangnya aktivitas ekonomi 
akibat pandemi COVID-19, yang 
realisasi anggarannya sampai 
dengan akhir April 2020 mencapai 
Rp1,62 triliun.

Capaian Output Strategis K/L s.d. April 2020
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Postur APBN 2019Postur APBN 2019Belanja Negara

Dukung Langkah 
Pencegahan dan 
Penanganan 
COVID-19, Penyaluran 
DAK Fisik  Meningkat 
Signifikan
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Transfer Ke Daerah Transfer Ke Daerah 
Dan Dana DesaDan Dana Desa

R
ealisasi Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) 
hingga 30 April 2020 
adalah sebesar Rp241,33 
triliun atau 31,64 persen 

dari pagu alokasi. Jumlah tersebut 
menunjukkan adanya penurunan 
sebesar 8,08 persen (yoy).

a. Dana Perimbangan

Per 30 April, Dana Bagi Hasil (DBH) 
telah disalurkan sebesar Rp22,90 
triliun atau 25,49 persen dari pagu 
alokasi, yang terdiri dari penyaluran 
DBH TA 2020 sebesar Rp17,56 
triliun dan penyaluran KB DBH 
sebesar Rp5,34 triliun. Penyaluran 
DBH dimaksud masih lebih kecil 
jika dibandingkan realisasi pada 
periode yang sama tahun lalu. Hal 
tersebut selain dikarenakan adanya 
kebijakan penyesuaian alokasi DBH 
regular TA 2020 dalam Peraturan 
Presiden nomor 78 Tahun 2019 
tentang Rincian APBN TA 2020, 

juga dikarenakan pada bulan 
April terdapat perubahan alokasi 
DBH dari semula Rp117,58 triliun 
menjadi sebesar Rp89,81 triliun, 
sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2020 (Perpres 54/2020) tentang 
Perubahan Postur dan Rincian APBN 
TA 2020.

Penyaluran Dana Alokasi Umum 
(DAU) sampai dengan 30 April 
2020 telah terealisasi sebesar 
Rp159,97 triliun atau 41,62 persen 
dari pagu alokasi yang ditetapkan 
dalam Perpres 54/2020 yang terdiri 
dari DAU Reguler sebesar 159,53 
triliun dan DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan sebesar 
Rp442,76 miliar. Angka tersebut 
mengalami penurunan sebesar 7,73 
persen (yoy). Penurunan capaian 
ini disebabkan salah satunya oleh 
penyaluran DAU yang telah berbasis 
kinerja sehingga penyaluran hanya 
dapat dilakukan setelah Menteri 
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REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020 
Tanggal: 1 – 31 Maret 2020 (dalam miliar rupiah)

(*) : Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
(**) : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020
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(*) : Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
(**) : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020

Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan menerima 
laporan Belanja Pegawai dan khusus 
DAU bulan April ditambah laporan 
Belanja Infrastruktur Daerah, laporan 
Pemenuhan Indikator Layanan 
Pendidikan, dan laporan Pemenuhan 
Indikator Layanan Kesehatan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) nomor 139/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 
Dana Otonomi Khusus. Dengan 
diterbitkannya PMK Nomor 19/
PMK.07/2020 tentang Penyaluran 
dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana 
Insentif Daerah TA 2020 dalam 
rangka Penanggulangan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 
PMK Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 Dalam Rangka 
Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/
atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian 
Nasional, maka penyaluran 
DAU bulan Mei sampai dengan 
September juga memperhatikan 
pelaksanaan penyesuaian APBD 
Tahun 2020 dan kinerja bidang 
Kesehatan serta pemberian bantuan 
sosial kepada masyarakat dalam 
rangka pencegahan dan/atau 
penanganan Covid-19.

Realisasi DAU per 30 April 2020 
di atas telah memperhitungkan 

penyaluran DAU bulan Maret untuk 
8 daerah dan penyaluran DAU bulan 
April untuk 128 daerah selama 
bulan April serta penyaluran DAU 
bulan Mei yang disalurkan pada 
30 April 2020 untuk 501 daerah. 
Selain itu, terdapat beberapa 
hal yang turut mempengaruhi 
realisasi DAU tersebut, antara lain 
: (i) penundaan penyaluran DAU 
bulan Mei terhadap 352 daerah 
dari 380 daerah yang mendapat 
sanksi karena tidak menyampaikan 
Laporan Penyesuaian APBD dengan 
benar dan lengkap sesuai PMK 
Nomor 35/PMIK.07/2020 dan (ii) 
penyaluran kembali DAU bulan 
Februari, DAU bulan Maret, dan DAU 
bulan April yang sebelumnya ditunda 
masing-masing untuk 1 daerah, 6 
daerah, dan 12 daerah karena telah 
menyampaikan laporan Informasi 
Keuangan Daerah bulan Desember 
2019, Januari, dan Februari 2020. 
Untuk meningkatkan jumlah 
Pemerintah Daerah yang memenuhi 
ketentuan penyaluran, Kementerian 
Keuangan terus melakukan 
koordinasi intensif dengan 
Pemerintah Daerah yang belum 
melengkapi laporan persyaratan 
penyaluran DAU.

Berdasarkan PMK Nomor 35/
PMK.07/2020, dilakukan 
penyesuaian pagu DAK Fisik dari 
72,2 triliun menjadi 54,1 triliun. 
Sampai dengan tanggal 30 April 
2020, penyaluran Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi 
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sebesar Rp1,41 triliun atau 2,60 
persen dari pagu alokasi. Nilai 
tersebut mengalami kenaikan 
sebesar 866,91 persen (yoy). 
Perbaikan tersebut karena adanya 
percepatan penyelesaian Rencana 
Kegiatan (RK) yang pada tahun 
sebelumnya paling lambat di minggu 
pertama Februari menjadi minggu 
pertama bulan Januari. Percepatan 
penyelesaian RK ini sekaligus 
mempercepat proses pengadaan 
barang dan jasa di daerah (kontrak), 
yang merupakan salah satu syarat 
penyaluran. Selain itu,  penyampaian 
kontrak kegiatan DAK Fisik dalam 
aplikasi OMSPAN juga mengalami 
percepatan sesuai dengan 
arahan Surat Menteri Keuangan 
tentang Penghentian Barang/
Jasa DAK Fisik TA 2020. Untuk 
kontrak kegiatan DAK Fisik selain 
Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
(termasuk subbidang GOR dan 
Perpustakaan Daerah) yang 
dokumennya telah ditandatangani 
sampai dengan 27 Maret 2020, 
harus dasampaikan pemerintah 
daerah dalam aplikasi OMSPAN 
paling lambat 28 Maret 2020. Selain 
itu, percepatan penyaluran DAK Fisik 
juga dikarenakan adanya penyaluran 
DAK Fisik Bidang Kesehatan 
terkait kegiatan pencegahan dan/
atau penanganan COVID-19 yang 
disalurkan secara sekaligus dengan 
syarat revisi RK untuk kegiatan 
pencegahan dan/atau penanganan 
COVID-19 yang telah disetujui oleh 
Kementerian Kesehatan.

Realisasi penyaluran DAK Nonfisik 
hingga akhir April 2020 adalah 
sebesar Rp33,57 triliun atau 26,07 

persen dari pagu alokasi. Angka ini 
menunjukkan penurunan sebesar 
34,26 persen (yoy). Hal ini utamanya 
dikarenakan adanya penyaluran 
tiga jenis DAK Nonfisik baru di 
tahun 2019 (BOP Kesetaraan, BOP 
Museum dan Taman Budaya, dan 
Dana Pelayanan Kepariwisataan) 
yang disalurkan tanpa syarat, 
sedangkan penyaluran pada tahun 
ini dapat dilakukan setelah daerah 
menyampaikan laporan tahun 
lalu. Selain itu terdapat perubahan 
pola penyaluran Dana Pelayanan 
Administrasi Kependudukan 
yang pada tahun 2019 dilakukan 
sekaligus, menjadi disalurkan dalam 
dua tahap di tahun 2020.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Hingga akhir April 2020, penyaluran 
DID telah terealisasi sebesar 
Rp2,30 triliun atau 17,03 persen 
dari pagu alokasi. Angka tersebut 
menunjukkan adanya penurunan 
dibanding realisasinya pada periode 
yang sama tahun sebelumnya. 
Rendahnya realisasi penyaluran DID 
dimaksud disebabkan masih banyak 
daerah yang belum memenuhi 
persyaratan penyaluran DID tahap I.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
141/PMK.07/2019 mengatur 
bahwa persyaratan penyaluran DID 
tahap I, yang harus disampaikan 
oleh Pemerintah Daerah adalah: (i) 
Peraturan Daerah mengenai APBD 
Tahun Anggaran 2020; (ii) Rencana 
penggunaan DID tahun anggaran 
berjalan; dan (iii) Laporan realisasi 
penyerapan DID Tahun Anggaran 
sebelumnya bagi daerah yang 
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menerima. Rencana penggunaan 
DID tahun anggaran berjalan dan 
laporan penyerapan DID tahun 
anggaran sebelumnya disampaikan 
melalui aplikasi SIKD. 

c. 

Belum terdapat penyaluran Dana 
Otsus dan Dana Tambahan 
Infrastruktur (DTI) sampai dengan 30 
April 2020. Hal tersebut disebabkan 
masih terdapat ketidaksesuaian dari 
dokumen syarat penyaluran yang 
telah disampaikan, yaitu adanya 
perbedaan nilai realisasi penyerapan 
tahun 2019 antara laporan realisasi 
yang disampaikan oleh Pemerintah 
Provinsi dengan laporan hasil reviu 
APIP daerah. Berdasarkan PMK 
35/2020  nilai realisasi yang valid 
dibutuhkan untuk penyaluran Dana 
Otsus dan DTI tahap I, mengingat 
penyaluran memperhitungkan nilai 
sisa Dana Otsus dan DTI pada tahun 
sebelumnya.

Sementara itu, Dana Keistimewaan 
Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah 
disalurkan sebesar Rp198,00 
miliar atau 15,00 persen dari pagu 
alokasi, meningkat sebesar 10,00 
persen (yoy). Capaian ini sejalan 
dengan meningkatnya alokasi 
Dana Keistimewaan DIY tahun 
2020 sebesar Rp120,00 miliar 
dibanding tahun sebelumnya. 
Kepatuhan dalam pemenuhan 
syarat penyaluran menjadi faktor 
utama sehingga penyaluran dapat 
dilakukan tepat waktu.

d. Dana Desa

Penyaluran Dana Desa sampai 
dengan akhir April 2020 adalah 
sebesar Rp20,99 triliun atau 29,48 
persen dari pagu alokasi. Jika 
dibandingkan dengan penyaluran 
Dana Desa yang telah masuk ke 
Rekening Kas Desa (RKD) di periode 
yang sama tahun 2019, capaian 
tersebut mengalami peningkatan 
sebesar 195,95 persen (yoy). 
Realisasi penyaluran tersebut terdiri 
dari penyaluran Dana Desa tahap I 
kepada 51.667 desa dan penyaluran 
Dana Desa Tahap II kepada 566 
desa.

Peningkatan capaian di atas 
merupakan hasil dari perubahan 
kebijakan terkait persentase 
penyaluran Dana Desa tahap I 
dari 20% menjadi 40%. Selain itu, 
ditetapkannya Perppu Nomor 1 
Tahun 2020 dan PMK Nomor 40/
PMK.07/2020 tentang Perubahan 
Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa 
telah turut mendorong percepatan 
penyaluran Dana Desa. Kedua 
aturan tersebut antara lain 
mengatur mengenai prioritas 
penggunaan Dana Desa untuk 
kegiatan penanganan COVID-19 dan 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 
sehingga mendorong Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Desa untuk 
segera menyalurkan Dana Desa dan 
menggunakannya untuk kegiatan 
penanggulangan pandemi COVID-19 
dan BLT Desa.

Dana Otonomi Khusus dan 
Dana Keistimewaan D.i. 
Yogyakarta
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Postur APBN 2019Pembiayaan Negara

Sinergi Pemerintah dengan 
BI dalam pemenuhan 
pembiayaan yang efisien 
dengan biaya dan risiko 
yang minimal untuk hadapi 
pandemi Covid-19
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Pembiayaan Pembiayaan 
UtangUtang

R
ealisasi Pembiayaan 
Utang hingga akhir April 
2020 mencapai Rp223,84 
triliun, terdiri dari realisasi 
Surat Berharga Negara 

sebesar Rp227,58 triliun dan 
realisasi Pinjaman sebesar negatif 
Rp7,78 triliun. Realiasi Pinjaman 
yang mencapai angka negatif 
menunjukkan bahwa realisasi 
pembayaran cicilan pokok pinjaman 
lebih besar dari pada penarikan 
pinjaman,  yaitu pembayaran cicilan 
pokok pinjaman luar negeri sebesar 
Rp27,05 triliun dan penarikan 
pinjaman luar negeri sebesar 19,21 
triliun, sementara itu penarikan 
pinjaman dalam negeri sebesar 
0,05 triliun serta pembayaran cicilan 
pokok pinjaman dalam negeri 
belum terealisasi. Selain itu, kondisi 
luar biasa yang diakibatkan oleh 
Covid-19 mendorong Pemerintah 
untuk mengambil langkah luar 
biasa pula, salah satunya dengan 
kebijakan yang membolehkan BI 

untuk membeli SBN tradable jangka 
panjang di pasar perdana sebagai 
last resort/backstop.

Seperti yang diketahui, pandemi 
Covid-19 tak hanya menyerang 
kesehatan masyarakat hampir 
di seluruh dunia, namun juga 
melumpuhkan beberapa sektor 
lain, salah satunya yang paling 
terdampak adalah perekonomian. 
Saat ini Pemerintah bersama BI, OJK 
dan LPS terus melakukan koordinasi 
intensif untuk memulihkan 
ekonomi dan menjaga kestabilan 
keuangan di Indonesia. Salah satu 
hasil koordinasi tersebut adalah 
terbitnya Surat Keputusan Bersama 
(SKB) antara Menteri Keungan 
dan Gubernur Bank Indonesia 
pada 16 April 2020. Selain itu, 
Kebijakan penurunan Giro Wajib 
Minimum (GWM) dan peningkatan 
rasio Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial (PLM) oleh BI turut 
membantu pemenuhan kebutuhan 
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pembiayaan Indonesia. Kebijakan 
tersebut berfungsi untuk menambah 
likuiditas di pasar keuangan dan 
mewajibkan perbankan untuk 
membeli SBN yang diterbitkan oleh 
pemerintah.

Ketentuan yang terdapat di dalam 
SKB Nomor 190/KMK.08/2020 
tersebut dapat disimpulkan sebagai 
berikut:

1. BI dapat membeli SBN jangka 
panjang yang bersifat tradable 
di pasar perdana.

2. Metode pembelian 
menggunakan urutan prioritas: 

a. Lelang SBN dengan 
pengajuan non-competitive 
bids

b. Lelang tambahan/GSO 
(jika target penjualan lelang 
belum terpenuhi)

c. Private placement (jika 
target penjualan belum 
terpenuhi dari lelang & 
GSO)

3. Jumlah maksimal pembelian 
non-competitive BI: di SUN= 
25%, sedangkan di SBSN = 30%

Selama bulan April, SKB tersebut 
telah diimplementasikan sebanyak 
dua kali, yaitu pada lelang SBSN 
tanggal 21 April 2020 dan lelang 
SUN tanggal 28 April 2020 
yang dilanjutkan dengan lelang 
tambahan/GSO keesokan harinya 
yaitu untuk SBSN tanggal 22 April 
2020 dan SUN tanggal 29 April 
2020. Lelang reguler dan GSO yang 
dilakukan telah memenuhi target 
sehingga pada bulan April tidak 
dilakukan Private Placement dengan 
BI.

Meskipun keadaan saat ini 
sedang berada di tengah tekanan, 
Pemerintah tetap berpegang pada 
prinsip kehati-hatian (pruden), 
efisien, dan terukur (akuntabel) 
dalam mengelola utang. Pemerintah 
bersama dengan BI, OJK, dan LPS 
di bawah naungan Komite Stabilitas 
Sistem Keuangan (KSSK) senantiasa 
mengawasi, mengantisipasi dan 
mengatasi kedaruratan ini dengan 
bauran kebijakan baik di sektor 
fiskal, moneter, maupun perbankan.
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Pengelolaan utang Pemerintah 
dilakukan dengan prudent dan 
akuntabel di tengah tekanan 
Covid-19

Posisi utang Pemerintah per 
akhir April 2020 berada di angka 
Rp5.172,48 triliun, dengan rasio 
utang pemerintah terhadap PDB 
sebesar 31,78 persen. Secara 
nominal, posisi utang Pemerintah 
Pusat mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu, namun 
menurun jika dibandingkan dengan 
bulan Maret 2020 yang mencapai 
Rp5.192,56 triliun. Begitupun dengan 
rasio utang terhadap PDB yang 
mengalami penurunan dari semula 
32,12 persen menjadi 31,78 persen 
terhadap PDB. Penurunan rasio itu 
disebabkan karena kurs rupiah yang 
terapresiasi.

Pandemi Covid-19 berpotensi 
mengancam pertumbuhan ekonomi 
global, bahkan diproyeksikan hingga 
mengalami resesi. Ketidakpastian 
yang masih cukup tinggi membuat 
JP Morgan memproyeksikan 
pertumbuhan ekonomi global di 
angka -1,1 persen, EIU di angka -2,2 
persen, Fitch di angka -3,9 persen, 
dan IMF di angka – 3 persen. 
Sementara itu, Indonesia sebagai 
salah satu negara terdampak 
juga tak lepas dari perlambatan 
pertumbuhan ekonomi tahun ini. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
diproyeksikan ada di angka 2,3 
persen dengan skenario berat dan 

negatif 0,4 persen dengan skenario 
sangat berat.

Di tengah gejolak dan hantaman 
ketidakpastian ini, lembaga 
pemeringkat kredit Standard and 
Poor (S&P) mempertahankan 
peringkat kredit Indonesia pada 
posisi BBB, dengan penurunan 
outlook menjadi negatif pada 17 
April lalu. Dalam laporannya, S&P 
menilai bahwa peringkat tersebut 
mencerminkan prospek kekuatan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
dan kebijakan Pemerintah yang 
secara historis cukup suportif 
dengan perubahan kondisi. 
Bauran kebijakan fiskal dan 
moneter Indonesia dianggap 
cukup adaptif dan responsif 
membantu menstabilkan ekonomi 
dan mendukung penanggulangan 
masalah kesehatan akibat pandemi 
Covid 19 ini. Namun, langkah 
tersebut tentu berimplikasi pada 
peningkatan beban APBN yang 
berakibat pada pelebaran defisit 
di atas 3 persen dan peningkatan 
pembiayaan utang serta rasio 
cost of debt service terhadap 
penerimaan. 

Pandemi Covid-19 memang 
merupakan tantangan yang cukup 
besar bagi masyarakat dunia saat 
ini, namun Pemerintah akan tetap 
berupaya mengelola utang dengan 
pruden dan akuntabel dalam 
mendukung APBN yang semakin 
kredibel.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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www.kemenkeu.go.id/apbnkita


