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Ringkasan Postur APBN

Penerimaan Perpajakan 
mencapai Rp788,92 
triliun, tumbuh 10,95 
persen dari realisasi pada 
periode yang sama tahun 
2020 sebesar Rp711,03 
triliun.

Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 
mencatatkan realisasi 
sebesar Rp242,08 
triliun, tumbuh 15,83 
persen dari realisasi 
pada periode yang 
sama tahun 2020 
sebesar Rp209,00 
triliun.

Penerimaan Hibah 
mencapai Rp0,47 triliun, 
lebih rendah dari 
realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 
sebesar Rp2,52 triliun.

.

Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp952,82 triliun, 
tumbuh 20,06 persen 
dibandingkan realisasi 
pada periode yang sama 
tahun 2020 yang mencapai 
Rp793,60 triliun.

Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) 
mencapai Rp415,53 
triliun, terkontraksi 9,44 
persen dari realisasi pada 
periode yang sama tahun 
sebelumnya sebesar 
Rp458,82 triliun. 
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Ringkasan Ringkasan 
EksekutifEksekutif

Perkembangan 
ekonomi global 
menunjukkan proses 
pemulihan di kuartal 
II tahun 2021, 

namun kedepan menghadapi 
risiko perlambatan seiring 
perkembangan Covid-19 yang 
meningkat karena varian Delta. 
Perkembangan serupa juga dialami 
oleh perekonomian nasional 
yang menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi yang kuat di kuartal II 
tahun 2021. Beberapa negara 
tetap akan menjaga momentum 
pemulihan ekonomi dengan 
memberikan dukungan ekspansi 
fiskal. PMI Manufaktur global 
pada Juli 2021 masih solid di 
tingkat 55,4. Baltic Dry Index 
yang menggambarkan aktivitas 
perdagangan global masih berada 
dalam level yang tinggi seiring 
dengan reopening yang dilakukan 
di negara-negara maju disertai pula 
dengan tren peningkatan harga 

komoditas global. Sektor keuangan 
global dalam sebulan terakhir 
relatif stabil, meski volatilitas 
sempat naik. Eskalasi kasus 
Covid-19 karena varian baru dan 
ketimpangan kecepatan vaksinasi 
akan mempengaruhi proses 
pemulihan antar negara kedepan.

Realisasi Pendapatan Negara 
dan Hibah hingga akhir Juli 2021 
masih melanjutkan tren positif  
pemulihan ekonomi, dimana telah 
mencapai Rp1.031,47 triliun atau 
59,16 persen dari target pada 
APBN 2021. Realisasi tersebut 
hingga akhir Juli tumbuh 11,81 
persen (yoy) dan lebih tinggi 
Rp108,93 triliun dibandingkan 
realisasi pada periode yang sama 
tahun lalu. Komponen Pendapatan 
Negara dan Hibah yang 
bersumber dari Perpajakan secara 
nominal mencapai Rp788,92 
triliun, Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) mencapai 
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Rp242,08 triliun, dan realisasi 
Hibah sebesar Rp0,47 triliun. 
Berdasarkan pertumbuhannya, 
komponen Pendapatan Negara 
dari penerimaan Perpajakan 
tumbuh  10,95 persen (yoy) dan 
PNBP tumbuh 15,83 persen (yoy). 
Realisasi penerimaan Perpajakan 
dan PNBP berturut-turut telah 
mencapai 54,61 persen dan 81,18 
persen terhadap target pada APBN 
2021. 

Komponen penerimaan 
Perpajakan yang bersumber 
dari Pajak hingga akhir Juli 
telah mencapai Rp647,70 triliun 
atau 52,68 persen terhadap 
target APBN 2021. Realisasi 
penerimaan Pajak tersebut 
tumbuh sebesar 7,60 persen 
(yoy). Lebih detil, komponen 
penerimaan dari Pajak Penghasilan 
(PPh) dan Pajak Pertambahan 
Nilai/Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPN/PPnBM) secara 
nominal masih menjadi sumber 
utama penerimaan Pajak, dimana 
masing-masing berkontribusi 
sebesar 57,61 persen dan 39,78 
persen terhadap total penerimaan 
Pajak hingga akhir Juli 2021. 
Penerimaan PPh Nonmigas 
yang berasal dari PPh Pasal 
25/29 Badan, PPh 21, dan PPh 
Final masih menjadi sumber 
utama penerimaan PPh. Namun 
berdasar pertumbuhannya, 
hingga akhir Juli 2021 PPh 
Nonmigas masih mengalami 
kontraksi dengan tumbuh negatif 
0,68 persen (yoy) namun tren 
pertumbuhannya semakin menuju 
positif. Kontraksi pertumbuhan 

tersebut terjadi karena PPh Badan 
yang masih tumbuh negatif 
4,62 persen (yoy) akibat masih 
tingginya pemanfaatan insentif 
pajak dalam rangka pemulihan 
ekonomi. Sementara itu, kinerja 
komponen penerimaan Pajak 
yang bersumber dari penerimaan 
PPN/PPnBM terus melanjutkan 
tren pertumbuhan yang positif. 
Secara nominal, realisasi PPN/
PPnBM utamanya berasal dari 
penerimaan PPN Dalam Negeri 
(PPN DN) dan PPN Impor. Secara 
kumulatif penerimaan PPN/
PPnBM mengalami pertumbuhan 
yang cukup signifikan 17,39 
persen (yoy), dimana pertumbuhan 
dari PPN DN dan Impor berturut-
turut sebesar 12,49 persen 
(yoy) dan 24,69 persen (yoy). 
Sedangkan kinerja penerimaan 
komponen PPnBM hingga akhir 
Juli masih mengalami kontraksi, 
kecuali subkomponen penerimaan 
PPnBM Impor yang tumbuh 
positif. Penerimaan PPN DN, PPN 
Impor, dan PPnBM Impor yang 
tumbuh positif mengindikasikan 
bahwa konsumsi masyarakat 
dan produksi domestik semakin 
meningkat sejalan dengan 
aktivitas perekonomian yang 
momentum pemulihannya dijaga 
dengan baik.

Realisasi penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai sebagai 
komponen dari penerimaan 
Perpajakan hingga akhir Juli 
2021 telah mencapai Rp141,21 
triliun atau telah mencapai 
65,69 persen terhadap target 
pada APBN 2021, serta tumbuh 



9

Edisi Agustus 2021

signifikan 29,48 persen (yoy). 
Seluruh komponen penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai tumbuh 
positif dimana berturut-turut 
pertumbuhan Cukai 18,23 persen 
(yoy),  Bea Masuk (BM) 9,24 
persen (yoy), dan Bea Keluar (BK) 
tumbuh 888,69 persen (yoy). 
Lebih rinci, penerimaan Cukai 
utamanya masih bersumber dari 
penerimaan CHT, dimana hingga 
akhir Juli 2021 tumbuh cukup 
kuat mencapai 18,35 persen 
(yoy). Kinerja CHT didorong oleh 
produksi rokok yang mengalami 
pertumbuhan jika dibandingkan 
kondisi industri rokok saat 
terdampak pandemi di tahun 
2020. Sementara itu, penerimaan 
Cukai yang bersumber dari 
Cukai minuman mengandung 
etil alkohol (MMEA) juga tumbuh 
positif sebesar 19,66 persen 
(yoy) seiring dengan mulai 
membaiknya aktivitas ekonomi 
di daerah pariwisata. Sedangkan 
penerimaan Cukai etil alkohol 
(EA) pertumbuhannya mengalami 
kontraksi jika dibandingkan 
kinerja pada tahun lalu yang 
naik signifikan karena tingginya 
permintaan alkohol sebagai bahan 
baku disinfektan. Lebih lanjut, 
komponen penerimaan dari BM 
kinerjanya terus meningkat sejalan 
dengan meningkatnya aktivitas 
impor pada sektor Industri, 
Perdagangan, serta Transportasi 
dan Pergudangan. Komponen 
penerimaan BK pertumbuhannya 
juga terus didorong oleh 
meningkatnya volume ekspor 
dan harga komoditas tembaga, 

serta peningkatan harga yang 
signifikan pada komoditas CPO 
dan turunannya.

Memasuki awal Semester II, 
realisasi PNBP sampai dengan 
akhir Juli 2021 mencapai 
Rp242,08 triliun atau 81,18 
persen dari target dalam APBN 
2021. Pencapaian realisasi 
PNBP terdiri dari penerimaan 
SDA sebesar Rp71,34 triliun, 
penerimaan Kekayaan Negara 
yang Dipisahkan (KND) sebesar 
Rp27,24 triliun, PNBP Lainnya 
sebesar Rp79,22 triliun, dan 
pendapatan BLU mencapai 
Rp64,28 triliun.

Dibandingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya, realisasi 
PNBP mengalami pertumbuhan 
positif 15,83 persen (yoy). 
Peningkatan capaian realisasi 
tersebut terutama berasal dari 
meningkatnya PNBP SDA, PNBP 
Lainnya, dan pendapatan BLU 
masing-masing sebesar 21,74 
persen (yoy), 31,16 persen (yoy), 
dan 97,38 persen (yoy). 

Pertumbuhan positif dari PNBP 
SDA terutama disebabkan 
meningkatnya harga rata-rata 
ICP dan rata-rata HBA sebagai 
indikasi perbaikan ekonomi 
global maupun domestik. 
Sementara itu, pertumbuhan 
positif PNBP Lainnya bersumber 
dari peningkatan pendapatan 
Penjualan Hasil Tambang (PHT) 
dan peningkatan Pendapatan 
K/L. Adapun pendapatan K/L 
terutama berasal dari peningkatan 
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pendapatan TAYL, pendapatan 
premium obligasi negara, 
pendapatan penempatan uang 
negara pada Bank Indonesia dan 
Bank umum, dan pendapatan 
penggunaan spektrum frekuensi 
radio, layanan agraria, layanan 
KUA dan layanan kepolisian. Di 
sisi lain, pertumbuhan positif 
pendapatan BLU utamanya 
berasal dari peningkatan 
pendapatan dana perkebunan 
kelapa sawit, pendapatan layanan 
pendidikan, dan pendapatan jasa 
penyelenggaraan telekomunikasi.

Berbeda dengan PNBP SDA, PNBP 
Lainnya, dan pendapatan BLU yang 
mengalami pertumbuhan positif, 
realisasi PNBP KND sampai 
dengan akhir Juli dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya mengalami 
pertumbuhan negatif sebesar 
52,57 persen (yoy). Pertumbuhan 
negatif pada PNBP KND utamanya 
disebabkan oleh turunnya setoran 
dividen BUMN perbankan sebagai 
dampak turunnya kinerja keuangan 
BUMN perbankan sebagai imbas 
dari pandemi Covid-19 dan tidak 
adanya setoran PNBP sisa surplus 
BI.

Realisasi Belanja Negara sampai 
dengan akhir Juli 2021 sebesar 
Rp1.368,35 triliun (49,76 persen 
dari pagu APBN 2021), meningkat 
9,26 persen jika dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya. Realisasi 
Belanja Negara tersebut meliputi 
realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat sebesar Rp952,82 triliun 

dan realisasi Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa sebesar 
Rp415,53 triliun. Realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat sampai dengan 
Juli 2021 tumbuh sebesar 20,06 
persen (yoy). Peningkatan kinerja 
realisasi Belanja Pemerintah Pusat 
tersebut utamanya dipengaruhi 
oleh realisasi belanja modal 
yang mencapai Rp85,80 triliun 
(tumbuh 83,33 persen, yoy) 
dan belanja barang sebesar 
Rp217,28 triliun (tumbuh 78,25 
persen yoy).  Pertumbuhan 
realisasi belanja modal utamanya 
untuk mendukung pelaksanaan 
proyek infrastruktur dasar dan 
infrastruktur konektivitas, serta 
pengadaan alutsista dan almatsus. 
Sementara itu, pertumbuhan 
belanja barang antara lain untuk 
dukungan penanganan kesehatan/
vaksinasi, dan penyaluran berbagai 
bantuan pemerintah dalam rangka 
pemulihan ekonomi. 

Realisasi belanja subsidi sampai 
dengan akhir Juli 2021 mencapai 
Rp99,55 triliun atau 56,77 persen 
dari pagu APBN 2021, atau 
meningkat 19,02 persen secara 
yoy. Realisasi belanja subsidi 
tersebut meliputi subsidi energi 
sebesar Rp69,52 triliun atau 
naik sebesar 24,04 persen (yoy), 
sementara itu, realisasi subsidi 
nonenergi sebesar Rp30,03 triliun 
atau mengalami kenaikan 8,84 
persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi energi 
utamanya bersumber dari subsidi 
BBM dan subsidi LPG Tabung 
3 Kg yang mencapai Rp39,61 
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triliun (69,58 persen dari pagu), 
atau mengalami peningkatan 
45,11 persen (yoy). Realisasi 
subsidi BBM dan subsidi LPG 3 Kg 
tersebut merupakan pembayaran 
untuk subsidi pada tahun 
berjalan dan pembayaran atas 
kurang bayar tahun sebelumnya. 
Peningkatan realisasi subsidi BBM 
dan subsidi LPG Tabung 3 Kg 
utamanya dipengaruhi kenaikan 
ICP yang rata-rata naik sebesar 
59,67 persen (yoy) selama periode 
Januari-Juli 2021 dan kenaikan 
volume LPG sebesar 5,01 persen 
(yoy) selama Januari-Juni 2021. 
Pada tahun 2020, realisasi 
volume LPG Tabung 3 Kg periode 
Januari-Juni sebesar 3,482 juta 
MT, sedangkan pada tahun 2021 
periode yang sama mencapai 
3,656 juta MT.

Sementara itu, realisasi subsidi 
listrik mencapai Rp29,91 triliun 
atau 55,82 persen dari pagu. 
Adapun realisasi ini terdiri dari 
subsidi listrik reguler (Rp24,28 
triliun) dan subsidi listrik dalam 
rangka penanganan pandemi 
Covid-19 (Rp5,63 triliun). Jika 
dibandingkan dengan tahun lalu, 
terjadi peningkatan sebesar 4,03 
persen yang dipengaruhi oleh 
BPP listrik sebagai dampak dari 
perubahan parameter utama 
seperti kurs dan harga ICP. Nilai 
tukar rupiah terhadap dolar AS 
tercatat masih cukup lemah yang 
dapat dilihat dari rata-rata selama 
periode Januari-Juli 2021 sebesar 
Rp14.322/ USD.

Kemudian, realisasi belanja 

subsidi nonenergi pada Januari-
Juli 2021 adalah sebesar 
Rp30,03 triliun, atau sebesar 
46,31 persen dari pagu APBN 
2021. Realisasi tersebut terdiri 
dari realisasi subsidi kredit 
program sebesar Rp11,94 triliun, 
subsidi pupuk sebesar Rp11,06 
triliun, subsidi pajak dalam hal 
ini subsidi PPh-DTP sebesar 
Rp5,69 triliun, dan subsidi PSO 
sebesar Rp1,34 triliun. Apabila 
dibandingkan dengan periode yang 
sama pada tahun 2020, realisasi 
subsidi nonenergi mengalami 
peningkatan sebesar 8,84 persen. 
Meskipun demikian, subsidi 
pupuk tetap terjadi penurunan 
volume pupuk bersubsidi 
sebesar 993 ribu ton, yaitu dari 
5,40 juta ton pada Januari-Juli 
2020 menjadi 4,41 juta ton pada 
Januari-Juli 2021. Penurunan 
realisasi volume penyaluran 
pupuk bersubsidi tersebut, salah 
satunya disebabkan oleh adanya 
penyesuaian cara tebus pupuk 
bersubsidi yang baru di tahun 
2021.

Realisasi Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) sampai 
dengan 31 Juli 2021 mencapai 
Rp415,53 triliun atau 52,24 
persen dari pagu APBN 2021 
yang meliputi Transfer ke Daerah 
(TKD) sebesar Rp380,29 triliun 
(52,56 persen) dan Dana Desa 
Rp35,23 triliun (48,94 persen). 
Realisasi TKDD lebih rendah 9,44 
persen dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 2020, 
terutama disebabkan oleh realisasi 
DTU yang lebih rendah sebesar 
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Rp30,89 triliun (yoy). 

Secara lebih rinci, realisasi 
TKD terdiri dari realisasi Dana 
Perimbangan Rp366,42 triliun 
(53,21 persen), Dana Insentif 
Daerah (DID) Rp6,98 triliun 
(51,68 persen), serta Dana 
Otonomi Khusus dan Dana 
Keistimewaan DIY Rp6,90 triliun 
(32,39 persen). Realisasi TKD 
lebih rendah Rp30,62 triliun 
atau sekitar 7,45 persen bila 
dibandingkan realisasi TKD 
pada periode yang sama tahun 
2020. Penurunan realisasi TKD 
tersebut masih disebabkan 
oleh terkendalanya pemenuhan 
persyaratan penyaluran pada 
beberapa jenis transfer yaitu: i) 
DBH Rp44,86 triliun, lebih rendah 
Rp7,45 triliun atau sekitar 14,25 
persen dibandingkan realisasi DBH 
pada periode yang sama tahun 
2020; ii) DAU Rp234,92 triliun, 
lebih rendah Rp23,43 triliun atau 
sekitar 9,07 persen dibandingkan 
realisasi DAU pada periode 
yang sama tahun 2020; iii) DAK 
Fisik Rp8,72 triliun, lebih rendah 
Rp1,89 triliun atau 17,81 persen 
dibandingkan realisasi DAK Fisik 
pada periode yang sama tahun 
sebelumnya; dan iv) DID Rp6,98 
triliun, lebih rendah Rp1,78 triliun 
atau 20,36 persen dibandingkan 
realisasi DID  pada periode yang 
sama tahun sebelumnya. Secara 
umum, rendahnya realisasi TKD 
disebabkan sebagian pemda 
masih belum menyampaikan 
persyaratan penyaluran DBH dan 
DAU.

Realisasi jenis TKD yang lebih 
tinggi (yoy) pada periode Juli 
2021 disumbangkan oleh DAK 
Nonfisik. Realisasi DAK Nonfisik 
Rp77,92 triliun, lebih tinggi Rp3,96 
triliun (5,35 persen) dikarenakan 
sebagian besar jenis dana DAK 
Nonfisik telah disalurkan sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan 
penyaluran.

Sementara itu, realisasi 
penyaluran Dana Desa sampai 
dengan akhir Juli 2021 sebesar 
Rp35,23  triliun, lebih rendah 
Rp12,67 triliun (26,45 persen) 
dibandingkan realisasi pada 
periode yang sama pada 
tahun sebelumnya yang masih 
dipengaruhi adanya relaksasi 
penyaluran Dana Desa tahun 
2020 untuk penanganan Covid-19. 
Realisasi Dana Desa terus 
ditingkatkan dengan kebijakan 
relaksasi penyaluran Dana Desa 
dan BLT Desa berdasarkan PMK 
Nomor 94/PMK.07/2021 tentang 
Perubahan atas PMK Nomor 17/
PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 
TKDD TA.2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi 
Covid-19 dan Dampaknya.

Berdasarkan realisasi 
Pendapatan dan Belanja 
Negara, maka Defisit Anggaran 
sampai dengan akhir Juli 2021 
mencapai Rp336,88 triliun atau 
sekitar 2,04 persen dari PDB 
(33,47 persen dari pagu APBN 
2021). Sementara itu realisasi 
Pembiayaan Anggaran hingga 
akhir Juli 2021 ini sudah mencapai 
Rp447,78 triliun atau sebesar 
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44,49 persen terhadap pagu APBN 
2021. Realisasi Pembiayaan 
sampai akhir Juli 2021 ini masih 
didominasi oleh Pembiayaan 
Utang sebesar Rp468,05 triliun 
(104,53 persen dari total nilai 
Pembiayaan Anggaran). Realisasi 
Pembiayaan Utang sampai akhir 
Juli 2021 tersebut terdiri atas 
realisasi Surat Berharga Negara 
(Neto) sebesar Rp487,42 triliun 
dan Pinjaman (Neto) sebesar 

negatif Rp19,37 triliun. Di samping 
Pembiayaan Utang, Pemerintah 
juga telah merealisasikan 
Pembiayaan Investasi sebesar 
negatif Rp48,56 triliun, Pemberian 
Pinjaman sebesar Rp1,59 triliun, 
dan Pembiayaan Lainnya sebesar 
Rp26,69 triliun. Sedangkan untuk 
Kewajiban Penjaminan belum 
dilakukan realisasi anggaran 
sampai dengan akhir Juli 2021 ini.
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Postur APBN 2021
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POSTUR APBNPOSTUR APBN

R ealisasi APBN sampai 
dengan 31 Juli 2021 
mencatatkan realisasi 
pendapatan negara 
tumbuh 11,81 persen 

(yoy) dan realisasi belanja negara 
tumbuh sebesar 9,26 persen (yoy), 
serta defisit anggaran berada pada 
level 2,04 persen terhadap PDB 
(tahun 2020 2,14 persen terhadap 
PDB). Secara ringkas, realisasi 
APBN sampai dengan 31 Juli 2021 
mencatatkan pendapatan negara 
mencapai Rp1.031,47 triliun (59,16 
persen dari target), lebih tinggi 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2020 sebesar Rp922,54 
triliun. Di sisi lain, realisasi belanja 
negara mencapai Rp1.368,35 
triliun (49,76 persen dari pagu), 
lebih tinggi dibandingkan periode 
yang sama tahun 2020 sebesar 
Rp1.252,42 triliun.  

Adapun rincian realisasi tersebut 
yaitu:

• Penerimaan Perpajakan 
mencapai Rp788,92 triliun, 
tumbuh 10,95 persen dari 
realisasi pada periode yang 
sama tahun 2020 sebesar 
Rp711,03 triliun. Realisasi 
tersebut terdiri dari Penerimaan 
Pajak sebesar Rp647,70 
triliun, tumbuh 7,60 persen 
dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 
sebesar Rp601,96 triliun serta 
Penerimaan Kepabeanan dan 
Cukai mencapai Rp141,21 
triliun, tumbuh 29,48 persen 
dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 sebesar 
Rp109,06 triliun. 

• Penerimaan Negara Bukan 
Pajak mencatatkan realisasi 
sebesar Rp242,08 triliun, 
tumbuh 15,83 persen dari 
realisasi pada periode yang 
sama tahun 2020 sebesar 
Rp209,00 triliun.
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Realisasi APBN s.d 31 Juli 2021 (triliun Rupiah)

• Penerimaan Hibah mencapai 
Rp0,47 triliun, lebih rendah 
dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 
sebesar Rp2,52 triliun.

• Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp952,82 triliun, 
tumbuh 20,06 persen 
dibandingkan realisasi 
pada periode yang sama 
tahun 2020 yang mencapai 
Rp793,60 triliun. Realisasi 
tersebut terdiri atas realisasi 
Belanja Kementerian/
Lembaga sebesar Rp549,18 
triliun, tumbuh 30,85 persen 
dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 
sebesar Rp419,69 triliun dan 
realisasi Belanja Non-K/L 

sebesar Rp403,65 triliun, tumbuh 7,95 
persen dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 sebesar 
Rp373,90 triliun.

• Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(TKDD) mencapai Rp415,53 triliun, 
terkontraksi 9,44 persen dari realisasi 
pada periode yang sama tahun 
sebelumnya sebesar Rp458,82 triliun. 

Berdasarkan realisasi pendapatan negara 
dan belanja negara tersebut, defisit 
anggaran sampai dengan 31 Juli 2021 
sebesar Rp336,88 triliun (2,04 persen 
terhadap PDB). Sementara itu, realisasi 
pembiayaan anggaran mencapai Rp447,78 
triliun, sehingga sampai dengan 31 Juli 
2021 terdapat kelebihan pembiayaan 
anggaran sebesar Rp110,90 triliun.
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Perkembangan Ekonomi Makro

Prospek Pemulihan 
Ekonomi  Berlanjut 

Seiring Pelaksanaan 
Vaksinasi
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PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN 
EKONOMI MAKROEKONOMI MAKRO

Kinerja ekonomi 
Indonesia pada 
kuartal II tahun 
2021 tumbuh tinggi 
mencapai 7,07 persen 

(yoy) menggambarkan arah dan 
strategi pemulihan telah berjalan. 
Dukungan kebijakan fiskal melalui 
instrumen APBN telah bekerja 
keras melalui Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) dalam 
mendukung upaya penanganan 
pandemi, penguatan pemulihan 
ekonomi, dan perlindungan sosial. 
Dari sisi pengeluaran, konsumsi 
pemerintah dan investasi masing-
masing tumbuh sebesar 8,06 
persen (yoy) dan 7,54 persen 
(yoy). Ekspor dan Impor Indonesia 
masing-masing tumbuh 31,78 
persen (yoy) dan 31,22 persen 
(yoy) didorong oleh peningkatan 
permintaan mitra dagang dan 
peningkatan aktivitas industri 
dalam negeri. Dari sisi produksi, 
sektor-sektor unggulan nasional 

seperti pengolahan, perdagangan, 
konstruksi, dan transportasi 
mampu tumbuh secara kuat. 
Ke depan, proses pemulihan 
ekonomi nasional dipengaruhi 
oleh risiko penyebaran varian 
delta yang sedikit mereda akhir-
akhir ini. Namun, masyarakat 
perlu waspada dan terus 
menjalankan protokol kesehatan. 
Penanganan pandemi merupakan 
tahap krusial dalam menjaga 
pemulihan ekonomi hingga akhir 
tahun. Efektivitas kebijakan 
pemulihan ekonomi dan akselerasi 
pelaksanaan vaksinasi akan 
membantu dalam penguatan 
ekonomi nasional. 

Perkembangan nilai tukar Rupiah 
terhadap dolar Amerika Serikat 
hingga pertengahan Agustus 
2021 berada pada level relatif 
stabil. Risiko tekanan terhadap 
nilai tukar Rupiah sedikit mereda 
seiring pergerakan indeks dolar 
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yang terbatas dan kemungkinan 
kelanjutan kebijakan moneter 
AS kedepan yang masih longgar. 
Nilai tukar Rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat per 13 
Agustus 2021 berada pada posisi 
Rp14.389/ USD, mengalami 
depresiasi sebesar 3,5 persen 
dibandingkan level pada awal 
tahun. Rata-rata nilai tukar 
Rupiah hingga 13 Agustus 2021 
tercatat sebesar Rp14.332,5/ 
USD. Di sisi lain, cadangan devisa 
Indonesia per akhir Juli 2021 
tercatat sebesar  USD137,3 miliar 
meningkat dibandingkan bulan 
sebelumnya. Posisi cadangan 
devisa tersebut terus berada 
pada level yang stabil dan cukup 
tinggi dan diyakini tetap dapat 
mendukung pemulihan ekonomi 
nasional, menjaga stabilitas 
makroekonomi, serta sistem 
keuangan ke depan. 

Perkembangan harga di tingkat 
konsumen pada Juli 2021 
meningkat sebesar 0,08 persen 
(mtm). Sehingga, Inflasi tercatat 
sebesar 1,52 persen (yoy) dan 
0,81 persen (ytd) selama Januari 
hingga Juli 2021. Perkembangan 
inflasi di Juli 2021 dipengaruhi 
oleh kenaikan harga pangan di 
tengah permintaan yang masih 
tumbuh terbatas karena dampak 
pemberlakukan PPKM di beberapa 
daerah. Kondisi ini dicerminkan 
oleh inflasi volatile food sebesar 
0,14 persen (mtm). Demikian pula 

dengan administered price juga 
mengalami inflasi 0,05 persen 
(mtm) didorong oleh peningkatan 
harga rokok kretek filter karena 
transmisi kenaikan cukai. 
Inflasi inti juga menunjukkan 
perlambatan tercatat inflasi 
sebesar 0,07 persen (mtm) yang 
mencerminkan menurunnya 
permintaan masyarakat. 
Pemerintah untuk tetap menjaga 
ketersediaan pasokan pangan 
dan kelancaran distribusi guna 
menjaga tingkat harga di tingkat 
konsumen terutama di masa 
PPKM darurat. Upaya koordinasi 
antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah terus diperkuat untuk 
mendukung stabilitas harga 
hingga ke daerah.

Seiring pemulihan pertumbuhan 
ekonomi nasional di kuartal II 
2021, perkembangan sektor 
pariwisata dan sektor pendukung 
terkait masih menghadapi 
penurunan aktivitas. Sektor 
pariwisata secara khusus 
memiliki peran penting dalam 
menghasilkan devisa, penyerapan 
tenaga kerja, dan mengindikasikan 
adanya pemulihan mobilitas. 
Kunjungan wisatawan manca 
negara (wisman) ke Indonesia 
Januari hingga Juni 2021 tercatat 
sebesar 802,38 ribu kunjungan, 
turun sebesar 74,33 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2020. Jumlah kunjungan 
wisman ke Indonesia pada Juni 
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2021 mengalami penurunan dalam 
sebesar 10,04 persen dibanding 
jumlah kunjungan pada Juni 2020. 
Demikian pula, jika dibandingkan 
dengan Mei 2021 meningkat 
sebesar 7,71 persen. Sementara 
itu, data sektor perhotelan pada 
Juni 2021 menunjukkan bahwa 
Tingkat Penghunian Kamar 
(TPK) hotel klasifikasi bintang 

mencapai rata-rata 38,55 persen 
atau meningkat 18,85 poin 
dibandingkan dengan TPK Juni 
2020 yang tercatat sebesar 19,70 
persen. Apabila dibandingkan 
dengan TPK Mei 2021 juga 
mengalami penurunan sebesar 
6,58 poin. 
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Laporan Khusus

“Equity, Sustainability and 

Prosperity in a Fractured 

World”

. 
 

K ementerian 
Keuangan pada 
tanggal 2-6 Juli 2021 
menyelenggarakan 
19th International 
Economic Congress 

(IEA) yang dilaksanakan secara 
virtual. Kegiatan 19th World Congress 
of the IEA 2021 mengusung tema 
“Equity, Sustainability and Prosperity in 
a Fractured World” dengan melibatkan 
lebih dari 100 Pembicara dan 40 
sesi, yang terdiri dari sesi Plenary, 
invited academic dan contributed 
session, serta dihadiri 5.366 peserta. 
Menteri Keuangan dan Wakil Menteri 
Keuangan turut serta dalam kongres 
IEA. Kegiatan juga disiarkan secara 
paralel melalui saluran Youtube 
Kementerian Keuangan dengan total 
views per 7 Juli 2021 sebesar 7.195.

Kegiatan tersebut juga melibatkan 
beberapa perguruan tinggi untuk 
berpartisipasi dalam sesi khusus, 
diantaranya UI, IPB, UNPAD, UNIBRAW, 
termasuk beberapa lembaga riset 
yaitu INDEF, BI Institute dan CEDS. 
Kesempatan ini dijadikan sebagai 
pijakan untuk membangun kolaborasi 
antara akademisi dan pembuat 
kebijakan dalam merumuskan 
kebijakan yang relevan dan berbasis 
bukti yang lebih kuat ke depan.  

Dalam kesempatan ini, Kepala BKF 
juga memberikan lecture dalam 
kegiatan summer school dengan 
tema “Strengthening the Recovery, 
Committing to Sustainability” 
membahas krisis Covid-19 dalam 
konteks global dan pengalaman 
kebijakan penanganan Covid-19 di 
Indonesia, dilaksanakan secara back-
to-back bersamaan dengan kongres 
IEA 2021. Kegiatan ini melibatkan 90 
mahasiswa dari berbagai belahan 

INTERNATIONAL ECONOMIC ASSOCIATION ONLINE WORLD CONGRESS
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dunia (20 orang diantaranya mahasiswa pascasarjana 
dari Indonesia).

Beberapa manfaat penting yang dapat diambil dari 
kongres IEA 2021 ini adalah bahwa pandemi merupakan 
tantangan utama yang dihadapi seluruh negara di dunia 
dengan kemajuan penanganan yang tidak merata baik 
dari sisi kasus harian maupun kecepatan vaksinasi. 
Dampak dari pandemi dikhawatirkan menimbulkan 
efek yang Panjang atau “long-term scar” terutama pada 
keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan antar negara 
maupun di dalam setiap negara. Kerja sama global 
sangat diperlukan agar dapat membangun kembali 
dengan lebih baik dan menyeluruh.  Peran teknologi, 
digital ekonomi dan inovasi akan semakin besar ke 
depan. Untuk mendukung tenaga kerja agar pulih, 
investasi pada pengembangan sumber daya manusia 
diperlukan, agar dapat menambah produktivitas dan 
daya saing suatu negara. 

Blm ada Foto



24

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

Dukungan Pajak untuk 

Medali Indonesia

Kontributor : Makhfal  Nasirudin
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O limpiade Tokyo 2020 
yang dilaksanakan di 
tahun 2021 karena 
pandemi Covid-19 
ditutup secara resmi 

di Stadion Nasional Tokyo pada 
Ahad malam, 8 Agustus 2021. 
Ajang olahraga empat tahunan yang 
diselenggarakan selama 16 hari itu, 
menempatkan Amerika Serikat sebagai 
pemuncak dengan meraih 39 medali 
emas, sedangkan Republik Rakyat 
Tiongkok menempati urutan kedua 
dengan 38 medali emas, dan Jepang 
sebanyak 27 medali emas.

Indonesia sendiri berada di urutan 
ke-55 dengan meraih total lima medali. 
Rinciannya satu emas dari cabang bulu 
tangkis nomor ganda putri, satu perak 
dari cabang angkat besi kelas 61 kg 
putra, dan tiga perunggu dari cabang 
bulu tangkis tunggal putra, angkat besi 
kelas 49 kg putri, serta angkat besi 
kelas 73 kg putra. Raihan lima medali 
tersebut menempatkan Indonesia 
berada di atas negara ASEAN lainnya. 
Ini tentunya membanggakan rakyat 
Indonesia. Ada harapan membuncah, 
kelak Indonesia menjadi macan Asia 
bahkan disegani oleh dunia di bidang 
olahraga.

Untuk mempertahankan serta 
meningkatkan prestasi olahraga 
Indonesia di masa yang mendatang, 
perlu dukungan dari semua pihak. 
Terutama pemerintah dalam 
menyediakan pendanaan dan 
menciptakan ekosistem yang 
mendukung raihan prestasi olahraga. 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2007 tentang Pendanaan 

Keolahragaan, pendanaan keolahragaan 
menjadi tanggung jawab bersama antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan masyarakat. Aturan tersebut juga 
mewajibkan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk mengalokasikan 
anggaran keolahragaan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah.

Dukungan APBN kepada olahraga 
salah satunya melalui penyaluran Dana 
Desa dan satu dari empat program 
wajib pemanfaatan Dana Desa adalah 
pembangunan sarana olahraga. Dari Dana 
Desa itu telah dibangun 25.022 sarana 
olahraga dalam kurun waktu 2015-
2019. Dalam APBN 2021, pemerintah 
telah menganggarkan sebesar Rp72,0 
triliun untuk Dana Desa. Selain tentunya 
dukungan APBN dalam bentuk pagu 
anggaran belanja untuk Kementerian 
Pemuda dan Olahraga pada 2021 sebesar 
Rp2,32 triliun.

Dukungan Pajak 

Sebulan sebelum kontingen pertama 
Indonesia dari cabang bulu tangkis 
berangkat ke Jepang, tepatnya pada 7 
Juni 2021, Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Sri Mulyani Indrawati 
menandatangani Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) yang mendorong 
terciptanya ekosistem pendukung prestasi 
olahraga. PMK dengan nomor 62/
PMK.03/2021 itu membahas tentang tata 
cara pelibatan Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah dalam rangka 
pembebanan sumbangan dan/atau biaya 
pembangunan infrastruktur sosial yang 
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
wajib pajak di bidang usaha pertambangan 
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mineral. PMK ini merupakan turunan 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2018 tentang Perlakuan 
Perpajakan dan/atau Penerimaan 
Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha 
Pertambangan Mineral. Dengan 
aturan ini perusahaan pertambangan 
mineral yang memberikan sumbangan 
dalam rangka pembinaan olahraga, 
dapat mengurangkan sumbangan 
tersebut dari penghasilan brutonya. 
Hal ini dapat mengurangi pajak yang 
dibayarkan kepada negara. 

Kalau ditarik lebih jauh, pemberlakuan 
sumbangan dalam rangka pembinaan 
olahraga dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto ini muncul sejak 
terbitnya Undang-undang Nomor 
36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan. Dari undang-undang 
itu, terbit aturan turunannya berupa 
Peraturan Pemerintah Nomor 93  
Tahun 2010 tentang Sumbangan 
Penanggulangan Bencana Nasional, 
Sumbangan Penelitian dan 
Pengembangan, Sumbangan Fasilitas 
Pendidikan, Sumbangan Pembinaan 
Olahraga, dan Biaya Pembangunan 
Infrastruktur Sosial yang Dapat 
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 
Di sana diatur yang dimaksud dengan 
sumbangan dalam rangka pembinaan 
olahraga itu adalah sumbangan 
untuk membina, mengembangkan, 
dan mengoordinasikan suatu atau 
gabungan organisasi cabang/jenis 
olahraga prestasi yang disampaikan 
melalui lembaga pembinaan olahraga. 
Yang dimaksud dengan olahraga 
prestasi adalah olahraga yang 

membina dan mengembangkan atlet 
secara terencana, berjenjang, dan 
berkelanjutan melalui kompetisi untuk 
mencapai prestasi dengan dukungan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
keolahragaan.

Pembolehan pengurangan sumbangan 
dari penghasilan bruto itu pun dengan 
syarat antara lain wajib pajak pemberi 
sumbangan memiliki penghasilan 
neto fiskal berdasarkan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun pajak sebelumnya 
serta pemberian sumbangan dan/atau 
biaya tidak menyebabkan rugi pada 
tahun pajak sumbangan diberikan. 
Pemberian sumbangan baik dalam 
bentuk uang maupun barang juga wajib 
didukung oleh bukti yang sah. Bukti ini 
nantinya wajib dilaporkan oleh pemberi 
sumbangan pada SPT Tahunan dengan 
menggunakan formulir yang telah 
ditentukan. Besarnya sumbangan yang 
bisa dikurangkan dari penghasilan bruto 
untuk satu tahun dibatasi tidak melebihi 
lima persen dari penghasilan neto tahun 
fiskal tahun pajak sebelumnya.

Jadi, penerbitan PMK Nomor 62/
PMK.03/2021 itu intinya mempertajam 
kebijakan pemberian sumbangan 
yang sudah diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 
untuk wajib pajak secara umum. 
Pemberian sumbangan diharapkan 
akan sejalan dengan sasaran 
pembangunan dan tidak ada duplikasi 
dengan program yang sudah 
dijalankan oleh kementerian/lembaga 
dan pemerintah daerah, sehingga 
penyaluran sumbangan pun lebih 
terarah. Keterlibatan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah merupakan 
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bagian dari transparansi penyaluran 
sumbangan dan menjadi alat kontrol 
karena akan menjadi bagian dari 
belanja pajak (tax expenditure) 
pemerintah. Selain dilatarbelakangi 
bahwa sektor pertambangan ini 
memiliki karakteristik khusus 
sesuai Pasal 31D Undang-Undang 
Pajak Penghasilan sehingga 
pengaturan lebih lanjut bidang 
usaha pertambangan diatur melalui 
Peraturan Pemerintah tersendiri. 

Semua peraturan ini adalah bentuk 
konkret dukungan pajak terhadap 
keolahragaan. Sebagaimana telah 
disebutkan di awal, tanggung jawab 
pendanaan keolahragaan adalah 
tanggung jawab semua pihak, 
termasuk masyarakat. Pemerintah 
mendorong masyarakat ikut 
membantu pendanaan olahraga dan 
sembari itu pemerintah memberikan 
sokongan lain bahwa sumbangan 
olahraga bisa dikurangi dari 
penghasilan bruto dalam menghitung 
pajak yang terutang. Tentu setelah 
terpenuhinya syarat sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Dengan itu 
semua, rakyat Indonesia berharap 
akan semakin banyak lagu Indonesia 
Raya berkumandang di Olimpiade 
Paris 2024. 

Kontributor: Paruhum Hutauruk

Kontributor: Paruhum Hutauruk

Kontributor: Paruhum Hutauruk
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S aat ini, 89 persen 
penduduk 
Indonesia 
menggunakan 
ponsel pintar atau 
telah mencapai 

167 juta pengguna. Kondisi 
ini tentu turut memengaruhi 
perilaku wajib pajak. Untuk 
mengoptimalkan layanan 
digitalnya, Kementerian Keuangan 
melalui Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) sejak tahun 2019 
menginisiasi program Click Call 
Counter (3C) yang membagi 
layanan DJP menjadi tiga jenis.

Layanan Click adalah kemudahan 
bagi wajib pajak untuk mengakses 
layanan DJP secara daring melalui 
situs www.pajak.go.id. Adapun 
Call yaitu wajib pajak diarahkan 
untuk menghubungi Kring Pajak 
1500200 (saluran telepon, live 
chat, email) dalam hal layanan 
yang diperlukan belum tersedia di 
situs pajak. Sedangkan Counter 
adalah layanan yang dapat 

M-Pajak, Kemudahan 

Layanan Pajak dalam 

Genggaman

diakses wajib pajak di kantor 
pajak.

Aplikasi M-Pajak termasuk 
pengembangan layanan digital 
DJP di ranah Click, yaitu aplikasi 
ponsel pintar yang dapat diunduh 
melalui Play Store sebagai versi 
mobil situs web pajak.go.id. 
Seperti halnya hendak mengakses 
versi situs, wajib pajak juga 
harus login ke M-Pajak dengan 
memasukkan NPWP dan kata 
sandi yang sama dengan pada 
situs. Selanjutnya, akan terkirim 
kode verifikasi ke surel yang 
telah terdaftar dalam basis data 
DJP. Setelah memasukkan kode 
verifikasi tersebut, barulah aplikasi 
M-Pajak dapat diakses oleh wajib 
pajak.

Keunggulan Fitur

Sebagai kanal baru wajib pajak, 
ada beberapa keunggulan 
aplikasi mobil dibandingkan yang 
berbasis web. Salah satunya 
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adalah memberikan pengalaman 
interaksi yang lebih nyaman bagi 
wajib pajak dengan menu-menu 
yang lebih responsif. Wajib pajak 
juga tidak perlu menggunakan 
perangkat dengan ukuran layar 
yang lebih besar. Dengan sifatnya 

yang mobil dan lebih mudah 
diakses, aplikasi ini memberikan 
peluang lebih banyak fitur yang 
dapat dikembangkan.

Sebagai tahap awal, menu utama 
yang disediakan M-Pajak adalah 
menu pembuatan kode billing. 

Kontributor: Arief Kuswanadji
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Wajib pajak cukup mengisi 
formulir melalui fitur E-Billing 
yang disediakan. Selanjutnya, 
kode billing yang telah dibuat 
oleh sistem dapat disalin dan 
digunakan untuk membayar pajak.

Wajib pajak juga dapat melihat 
kode billing yang telah dibuat 
melalui menu Riwayat E-Billing. 
Bagi wajib pajak yang belum 
memahami cara penggunaanya 
juga tidak perlu khawatir 
sebab tersedia menu petunjuk 
pengisiannya dengan menekan 
tombol tanda tanya di sudut kanan 
atas aplikasi.

Kelebihan lain aplikasi mobil 
dibandingkan versi situs adalah 
terintegrasi dengan GPS (Global 
Positioning System) pengguna. 
Hal ini dimanfaatkan DJP untuk 
memberikan layanan informasi 
posisi kantor pajak terdekat 
lengkap dengan peta digitalnya. 
Wajib pajak dapat langsung 
memanfaatkan fitur tersebut 
untuk ke kantor pajak terdekat 
atau mencari kantor pajak yang 
diinginkan selama masih dapat 
dijangkau oleh peta.

Fitur lain yang disediakan adalah 
menu Tenggat Pajak yang 
memberikan informasi batas 
waktu penyetoran dan pelaporan 
wajib pajak. Dengan fitur ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dan 
mencegah keterlambatan 
pembayaran maupun pelaporan 
pajak.

Untuk memudahkan wajib pajak 

mengetahui peraturan terkait 
perpajakan terkini, tersedia pula 
menu peraturan perpajakan. Saat 
ini informasi yang diberikan adalah 
nomor, judul, status, dan kategori 
peraturan.

Terdapat pula fitur pencarian 
peraturan sejenis. Misalnya wajib 
pajak ingin mencari peraturan 
terkait “insentif”, maka setelah 
mengetikkan kata tersebut 
wajib pajak akan mendapatkan 
daftar peraturan yang judulnya 
mengandung kata “insentif”. 
Status peraturan yang disediakan 
memudahkan wajib pajak untuk 
mengetahui apakah status 
peraturan tersebut masih aktif, 
diubah/disempurnakan/dicabut 
sebagian, atau dihapus.

Tiga Tahap

Untuk lebih memberikan 
kenyamanan bagi wajib 
pajak, terdapat tiga tahapan 
yang direncanakan dalam 
pengembangan aplikasi ini. Saat 
ini tahap pertama telah selesai 
dilaksanakan. Selanjutnya, untuk 
tahap kedua, terdapat beberapa 
fitur yang akan ditambahkan 
seperti push notifikasi, 
pencatatan omzet UMKM, menu 
Surat Keterangan PP 23, Surat 
Keterangan Fiskal (SKF), dan 
menu Konfirmasi Status Wajib 
Pajak (KSWP).

Fitur push notifikasi sendiri adalah 
kelebihan dari aplikasi mobil 
yang memudahkan memberikan 
informasi terbaru tanpa membuka 
aplikasi. Hal ini akan membuat 
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pengguna melihat informasi terbaru dari DJP 
sehingga makin mendekatkan hubungan 
dengan wajib pajak.

Ada dua tipe push notifikasi yaitu umum 
dan personal. Tipe umum artinya DJP dapat 
mengirimkan notifikasi ke semua perangkat 
yang sudah terpasang aplikasi M-Pajak. Tipe 
ini cocok untuk strategi kampanye informasi 
DJP yang bersifat masif.

Adapun tipe personal berarti informasi hanya 
dikirim ke aplikasi di mana wajib pajak sudah 
login ke akun M-Pajak. Tipe push notifikasi ini 
dapat digunakan untuk mengirim informasi 
kepada wajib pajak tertentu. Kelebihan lain 
dari push notifikasi adalah dapat memuat 
gambar, dokumen sisipan, atau tautan web, 
sehingga sangat memungkinkan bagi DJP 
untuk mengirimkan produk hukumnya melalui 
aplikasi mobil ini.

Sahabat UMKM

Fitur lain yang diharapkan mampu 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM 

adalah menu pencatatan omzet harian 
sehingga lebih memudahkan untuk 
mengetahui nilai omzet bulanan. Dengan 
demikian, di bulan berikutnya wajib pajak 
UMKM dapat membuat kode billing 
berdasarkan nilai rekapitulasi bulanan 
tersebut.

Selanjutnya, dari data pembayaran yang 
telah dilakukan, dapat dibuat data siap 
saji yang menjadi bahan pembuatan SPT 
Tahunan di akun situs pajak atau bahkan 
secara otomatis melalui aplikasi M-Pajak 
tersebut.

Setelah tahap kedua selesai, masih 
menunggu tahap ketiga dengan 
penambahan menu informasi kurs 
pajak, e-Tax Payer Account (e-TPA), 
serta pengembangan Compliance Risk 
Management (CRM) Pelayanan. Semua 
inovasi tersebut tentunya akan terus-
menerus dikembangkan agar layanan 
pajak yang mudah diakses berada dalam 
genggaman.

Kontributor: Arief Kuswanadji
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D alam rangka 
menunjang 
perekonomian melalui 
peningkatan kegiatan 
ekspor di tanah air, 

Bea Cukai memfasilitasi ekpor 
perdana yang dilakukan UMKM 
asal Luwu Timur. Bertempat di 
gudang Sistem Resi Gudang 
(SRG) Luwu Timur, Kabupaten 
Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Bea 
Cukai Malili bersama pemerintah 
daerah setempat melaksanakan 
ekspor sebanyak 100 ton rumput 
laut milik Koperasi Adi Luwung 
Luwu Timur dengan negara tujuan 
China.

Acara peresmian ekspor perdana 
ini merupakan langkah yang 
ditempuh Kabupaten Luwu Timur 
dalam membantu perekonomian 
negara. Sebanyak 100 ton rumput 
laut yang dikirim merupakan 
hasil alam dari UMKM daerah asli 
Sulawesi Selatan.

Bea Cukai Bantu Ekspor 

Perdana Produk UMKM Asli 

Luwu Timur

Ekspor perdana tersebut juga 
diharapkan menjadi pemicu bagi 
daerah Luwu Timur agar terus 
melakukan ekspor produk lokal 
ke mancanegara. Bea Cukai akan 
selalu membantu ekspor- ekspor 
lainnya nanti, pasca ekspor 
sebanyak 100 ton rumput laut 
dengan nilai Rp830 juta rupiah.

Terwujudnya ekspor perdana 
dari Kabupaten Luwu Timur, juga 
menjadi kado spesial bagi daerah 
Luwu Timur pada hari ulang tahun 
(HUT) kemerdekaan Republik 
Indonesia yang ke 76 tahun, serta 
hari ulang tahun Luwu Timur yang 
ke 18 tahun. Diharapkan dengan 
adanya ekspor perdana ini dapat 
memotivasi UMKM lain untuk 
memasarkan produk komoditas 
daerah ke pasar internasional, 
dan dapat menunjukkan kepada 
para pengusaha lain kalau ekspor 
itu mudah dan tercipta eksportir-
eksportir baru di Luwu Timur.
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APBN Kita Uang Rakyat. 
Jargon yang terlihat 
sederhana, namun 
memiliki makna yang 
dalam. Mengapa 

demikian? Sederhananya, tentu 
saja sebagian besar APBN berasal 
dari rakyat yang dibayarkan melalui 
pajak. Pun demikian, pengeluarannya 
akan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
Karena uang rakyat, maka harus 
dipertanggungjawabkan dengan 
transparan dan akuntabel. Bicara 
pertanggungjawaban, Pemerintah 
boleh berbangga karena sebagian 
besar entitas pelaporan Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah 
sudah mendapatkan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Namun 
Pemerintah tidak berpuas diri. 
Pemerintah melangkah lebih jauh 
untuk mengkonsolidasikan LKPP 
dan LKPD agar aktivitas pemerintah 
secara keseluruhan dapat dipotret 
lebih utuh dan analisis terhadap 
kebijakan fiskal dapat dilakukan 
dengan komprehensif.

Konsolidasi 

LKPP dan LKPD

Pemerintah melakukan reformasi 
pengelolaan Keuangan Negara secara 
menyeluruh. Komitmen tersebut 
dibuktikan dengan terbitnya paket 
Undang-Undang di bidang keuangan 
negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara dan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal 
ini menjadi tonggak sejarah dimulainya 
babak baru dalam pengelolaan 
keuangan negara di Indonesia 
dengan salah satu fokus utamanya 
adalah peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan Keuangan 
Negara. 

Upaya konkret mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas ditandai 
dengan penyusunan laporan keuangan 
baik di level Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah. Masing-masing 
tingkatan pemerintahan menyusun 
laporan keuangan sesuai dengan yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang. 
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Masing-masing pemerintahan berlomba 
untuk meningkatkan kualitas laporan 
keuangan, dengan berpijak pada empat 
unsur penting yaitu kesesuaian dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), efektivitas sistem pengendalian 
internal, kecukupan pengungkapan, 
dan kepatuhan terhadap Perundang-
undangan. Laporan keuangan yang 
disusun oleh masing-masing entitas 
pelaporan menggambarkan kinerja 
keuangan dari level pemerintahan 
tersebut, dan bukan secara 
keseluruhan. Untuk dapat melihat fungsi 
pemerintahan secara utuh, laporan 
keuangan antar entitas tersebut perlu 
dikonsolidasikan.

Konsolidasi laporan keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dilakukan bukan untuk memenuhi 
kebutuhan pertanggungjawaban, namun 
lebih ke arah kebutuhan manajerial 
dan statistik. Laporan keuangan 
sebagaimana lazimnya yang kita 
ketahui diaudit dan diberikan opini oleh 
pemeriksa. Berbeda halnya dengan 
laporan keuangan, laporan manajerial 
dan statistik ini tidak diaudit dan tidak 
diberikan opini, namun direviu oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan dalam rangka 
Reviu atas Pelaksanaan Transparansi 
Fiskal. Laporan manajerial dan statistik 
menyajikan informasi untuk mendukung 
pengambilan kebijakan/keputusan. 
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Dalam rangka penyajian informasi keuangan 
dimaksud, Kementerian Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi 
otoritas yang bertanggung jawab untuk 
mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD seluruh 
Indonesia menjadi Laporan Keuangan 
Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan 
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah 
(LSKP).

Berbagai peraturan yang disiapkan sebagai 
payung hukum dalam implementasi 
penyusunan konsolidasi LKPP dan LKPD 
seluruh Indonesia sudah dirancang jauh 
waktu sebelumnya. Beberapa peraturan 
yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 
konsolidasi laporan keuangan pemerintah 
diantaranya PP Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, PMK Nomor 238/
PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum 
Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP), 
dan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang 
Manual Statistik Keuangan Pemerintah 
Indonesia.

LKPK disusun dalam rangka menyajikan 
posisi dan arus fiskal konsolidasian antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Penyusunan LKPK ini tidak semata-mata 
hanya mengkonsolidasikan angka-angka 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
namun sebagai jembatan dalam menyusun 
statistik keuangan pemerintah (Government 
Finance Statistics). Penyusunan statistik 
keuangan pemerintah ini merupakan 
international best practices terutama 
bagi negara-negara yang pengelolaan 
keuangannya sudah maju. Dengan adanya 
LKPK maka data sektor Pemerintahan Umum 
akan diolah menjadi Laporan Government 
Finance Statistics (GFS). Kelebihan dari 
Laporan GFS dibanding laporan keuangan 

yang dihasilkan dari akuntansi adalah informasi 
yang disajikan selaras dengan statistik ekonomi 
makro yang disusun berdasarkan System of 
National Accounts (SNA) 2008. Para pelaku 
statistik dan ekonom pun dapat memanfaatkan 
informasi ini dengan lebih mudah.

Sejarah panjang dalam penyusunan LKPK 
dan LSKP telah dimulai dengan penyusunan 
LKPK dan LSKP pertama kalinya untuk Tahun 
Anggaran 2008. LKPK dan LSKP dipublikasikan 
melalui website www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id.

Proses penyusunan LKPK dilaksanakan 
melalui tahap konsolidasi akuntansi antara 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Konsolidasian (LKPDK). LKPP disusun oleh 
Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal 
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 
(LKBUN). Sedangkan LKPDK merupakan laporan 
keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi 542 
Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. 
Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi 
menunjukkan aliran dana yang masuk ke dan 
keluar dari sektor pemerintahan beserta posisi 
keuangan secara nasional.

LKPK menyediakan data fiskal yang 
terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sekaligus sebagai bentuk 
pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah. 
Guna mencapai tujuan tersebut, penyusunan 
LKPK ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, 
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban 
dan ekuitas pada Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, yang merupakan komponen 
utama untuk mencerminkan kondisi fiskal 
secara komprehensif. 
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NEXT STEP: KONTRIBUSI BARANG MILIK 

NEGARA DALAM PEMBIAYAAN PROYEK 

INFRASTRUKTUR

B erdasarkan data yang 
tersaji pada Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) Tahun 
2020 Audited, nilai aset 

negara mencapai Rp11.098,67 triliun. 
Dari total nilai aset yang dimilki 
negara tersebut, sebesar 53,8 persen 
nya (Rp5.976,01 triliun) merupakan 
Barang Milik Negara (BMN) yang 
berwujud Aset Tetap. Angka ini 
tentu tidak hanya dimaknai sebagai 
sebuah bilangan atau proporsi 
terentu terhadap total kekayaan yang 
dimiliki oleh negara ini, lebih dari itu 
angka tersebut dapat menunjukkan 
bahwa masih banyak potensi yang 
dapat digali agar aset yang telah kita 
miliki dimaksud dapat dioptimalkan 
fungsi dan dapat pula dikembangkan 
inovasi baru dengan tujuan untuk 
kemaslahatan bangsa ini. 

Atas kesadaran tersebut, Pemerintah 
terus berupaya mencari peluang 

inovasi dalam upaya 
memakmurkan negeri ini, 
antara lain melalui upaya 
pembangunan infrastruktur 
yang secara signifikan 
diharapkan bisa berdampak 
positif dan luas terhadap 
perekonomian negara. 
Pembangunan infrastruktur 
tentu saja memiliki hambatan 
antara lain sumber pendanaan 
yang tentu membutuhkan 
rupiah yang tidak sedikit. 
Untuk itu Pemerintah melalui 
Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian telah 
menginisiasi terbitnya 
Peraturan Presiden Nomor 
32 Tahun 2020 tentang 
Pembiayaan Infrastruktur 
melalui Hak Pengelolaan 
Terbatas (HPT) atau yang 
dikenal dengan Limited 
Concession Scheme (LCS) 
pada tataran praktis di dunia. 
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NEXT STEP: KONTRIBUSI BARANG MILIK 

NEGARA DALAM PEMBIAYAAN PROYEK 

INFRASTRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
32 Tahun 2020 dimaksud, HPT atau 
LCS didefinisikan sebagai optimalisasi 
BMN dan/atau aset Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) untuk meningkatkan 
fungsi operasional BMN dan/atau BUMN 
guna mendapatkan pendanaan untuk 
pembiayaan penyediaan infrastruktur. 
Dari definisi ini terdapat 2 (dua) objek 
utama yaitu BMN dan aset BUMN, 
dimana khusus bagi BMN ditujukan 
untuk antara lain optimalisasi BMN, 
yaitu meningkatkan fungsi operasional 
BMN, dan selanjutnya dapat digunakan 
sebagai pendanaan untuk pembiayaan 
penyediaan infrasturktur.

BAGAIMANA BMN BERKONTRIBUSI 
DALAM SKEMA HPT/LCS

Adaptif terhadap skema baru yang 
bersinggungan dengan pengelolaan 
BMN, induk regulasi terkait pengelolaan 
BMN juga telah disesuaikan melalui 
terbitnya Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. PP Nomor 28 Tahun 
2020 telah mewadahi skema HPT atau 
LCS ini menjadi salah satu bentuk baru 
dalam Pemanfaatan BMN dengan nama 
“Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan 
Inftrastruktur” atau disingkat dengan 
istilah “KETUPI”.  
Hal unik yang ada pada Pemanfaatan 
BMN melalui skema KETUPI dibandingkan 
dengan skema Pemanfaatan BMN yang 
sebelumnya telah ada yaitu Kerja Sama 
Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/
Bangun Serah Guna (BGS/BSG), dan Kerja 
Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) 
adalah jika skema pemanfaatan BMN 
berupa KSP, BGS/BSG, dan KSPI ditujukan 
untuk penyediaan BMN dari yang 
sebelumnya belum ada, berbeda halnya 
dengan KETUPI, dimana konsepnya 
adalah mengoptimalkan BMN yang telah 
ada. BMN yang telah ada ini kemudian 
digunakan untuk menarik akumulasi 
pendapatan dari pengelolaannya dalam 
beberapa jangka waktu kedepan untuk 
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Terkait hal ini, tentu tidak seluruh 
BMN dapat dilakukan Pemanfaatan 
BMN melalui skema KETUPI 
ini, BMN dimaksud haruslah 
memenuhi ketentuan antara 
lain BMN tersebut haruslah 
berupa infrastruktur antara lain 
insfrastruktur transportasi, jalan 
tol, sumber daya air, air minum, 
sistem pengolahan limbah, 
sistem pengelolaan sampah, 
telekomunikasi dan informatika, 
ketenagalistrikan, dan minyak, 
gas bumi dan energi terbarukan. 
Selain itu, spesifikasi BMN yang 
akan dimanfaatkan melalui skema 
KETUPI ini haruslah juga memenuhi 
beberapa persyaratan yaitu 1) telah 
beroperasi penuh minimal 2 tahun, 
2) membutuhkan peningkatan 
efisiensi operasi sesuai dengan 
standar internasional yang berlaku 
umum, 3) memiliki masa manfaat 
aset infrastruktur paling sedikit 
selama 10 (sepuluh) tahun, dan 4) 
Sudah dilaporkan dalam laporan 
keuangan KL audited.  

BMN APA SAJA YANG SUDAH 
DILAKUKAN PEMANFAATAN 
MELALUI SKEMA KETUPI

Sampai dengan saat tulisan ini 
disusun, masih belum terdapat 
BMN yang menjadi objek 
Pemanfaatan melalui skema 
KETUPI, mengingat regulasi ini 
terbilang masih baru dan masih 
pada tahap sosialisasi baik kepada 
Kementerian/Lembaga selaku 

dapat diperoleh diawal (upfront 
payment), selanjutnya dana tersebut 
dikelola oleh suatu Badan Layanan 
Umum (BLU) yang dibentuk oleh 
Kementerian Keuangan selaku 
Pengelola Barang dan dananya akan 
dipergunakan untuk pembangunan 
infrastuktur lainnya. 

Sebagai ilustrasi, Direktur Barang 
Milik Negara-Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara pada kegiatan 
diskusi dengan media pers pada 
tanggal 10 Juli 2020 melalui 
media daring menyampaikan 
penggambaran KETUPI sebagai 
berikut:  pemerintah memiliki BMN 
berupa bandara yang strategis dan 
dinilai berpotensi memunculkan 
penerimaan negara. Melalui LCS 
atau KETUPI, pengelolaan bandara 
tersebut dapat diserahkan ke pihak 
swasta dengan waktu tertentu dan 
negara akan mendapatkan potensi 
penerimaan di muka. Asumsinya, 
bila dalam waktu satu tahun bandara 
tersebut menghasilkan penerimaan 
negara hingga Rp500 miliar. 
Kemudian dalam LCS atau KETUPI, 
pihak lain atau swasta mengelola 
bandara tersebut selama 30 tahun, 
pihak tersebut harus membayar 
ke pemerintah hingga Rp15 triliun 
di awal perjanjian.”Pendapatan 
kita selama 30 tahun kita tarik 
ke depan untuk membangun 
infrastruktur lain. (dikutip dari 
https://m.mediaindonesia.com/
ekonomi/327406/swasta-bisa-
masuk-kelola-aset-negara).
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Pengguna Barang maupun ke pihak swasta 
yang akan bertindak selaku mitra, namun 
demikian skema HPT/LCS merupakan hal 
yang sudah lazim diterapkan pada tataran 
praktik di dunia internasional, antara lain 
kita bisa melihatnya dari beberapa contoh 
yaitu pada Ataturk Airport di Istanbul-Turki, 
dimana proyek yang dilakukan pada tahun 
2005 silam ini, telah memberikan upfront 
payment kepada Pemerintah Turki sebesar  
USD 3 miliar. Selain bandara, Pemerintah 
Turki juga telah melakukan skema serupa 
mulai Tahun 2005 s.d. 2015 pada 8 (delapan) 
bandara lainnya dengan pendapatan sebesar  
USD 2,8 miliar. Negara lain yang juga 
menerapkan skema serupa juga tercatat 
telah dilaksanakan oleh Jepang untuk 
bandara Kansai dan Osaka International 
Airport, India untuk beberapa bandara, dan 
beberapa negara lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, peluang bagi 
Pemerintah untuk dapat mengoptimalkan 
aset (BMN) yang dimiliki sangatlah terbuka 
lebar, hal ini ditandai juga dengan telah 
ditetapkan regulasi yang memungkinkan 
skema HPT/LCS/KETUPI ini dapat 
dilaksanakan di Indonesia. Namun 
demikian hal tersebut bukan berarti tanpa 
tantangan, sosialisasi terhadap seluruh 
komponen baik Pemerintah maupun 
sektor swasta terkait adanya skema baru 
di dalam bidang Pemanfaatan BMN perlu 
terus untuk digencarkan. Selanjutnya 
sudah saatnya BMN yang kita miliki dapat 
kita optimalkan ke level yang lebih tinggi, 
dengan satu tujuan yaitu peningkatan 
kesejahteraan bangsa.
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Menilik Daya Pikat SBN di Mata 

Investor

B eberapa tahun terakhir 
kinerja Surat Berharga 
Negara (SBN) semakin 
menggeliat, baik di 
pasar domestik maupun 

internasional. Sebelumnya, SBN telah 
diterbitkan dengan nama Obligasi 
Lama sejak awal Pemerintahan 
Republik Indonesia, antara lain Obligasi 
Republik Indonesia 1950, Obligasi 
Berhadiah 1959, Obligasi Konsolidasi 
1959, dan Obligasi Pembangunan 
1964. Selanjutnya, revolusi di 
bidang obligasi negara dimulai sejak 
penerbitan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 
Negara, yang kemudian disusul 
dengan penerbitan Undang-Undang 
Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat 
Berharga Syariah Negara. Melalui 
kedua penerbitan UU tersebut, saat 
ini SBN terbagi menjadi dua kelompok 
besar, yaitu Surat Utang Negara (SUN) 
yang merupakan obligasi konvensional 
dan Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) yang mengusung konsep 
syariah.  
Dalam perkembangannya, 
Pemerintah telah melakukan berbagai 
terobosan sebagai bagian dari 
upaya pengembangan pasar dan 
pendalaman basis investor. Inovasi di 
bidang SBN yang telah dikembangkan 
Pemerintah antara lain adalah Sukuk 
Proyek (Project Financing Sukuk), 
penerbitan SBN Ritel melalui platform 

online (e-SBN), serta pengembangan 
instrumen berbasis lingkungan 
(Green Sukuk) dan berbasis sosial 
pemberdayaan umat (Cash Waqf 
Linked Sukuk/CWLS). Tak berhenti 
sampai di situ, Pemerintah juga tengah 
mematangkan persiapan penerbitan 
SBN yang sejalan dengan prinsip 
Sustainable Development Goals (SDG 
Bonds) dan SBN yang diperuntukkan 
untuk masyarakat Diaspora (Diaspora 
Bonds).  
SBN memiliki tempat tersendiri di 
hati para investor, khususnya investor 
ritel (individu WNI). Dapat dikatakan, 
SBN adalah instrumen investasi yang 
memiliki “paket lengkap”, yaitu aman, 
mudah, dan menguntungkan, terlebih 
sejak diterbitkan secara online mulai 
2018 lalu. Bahkan di tengah pandemi 
yang diliputi ketidakpastian, animo 
masyarakat masih cukup tinggi. Hal ini 
dibuktikan dengan capaian penerbitan 
SBN Ritel yang tak henti mencatatkan 
rekor. Yang terbaru, bahkan penerbitan 
SBR010 pada bulan Juli lalu ditutup 
sebelum masa penawaran berakhir 
dengan perolehan dana sebesar 
Rp7,5 triliun dari 23.337 investor, 46,1 
persen di antaranya adalah investor 
milenial. Investasi melalui SBN tak 
hanya memberikan keuntungan materil 
saja, namun juga bermanfaat sebagai 
alat kontribusi kita untuk membantu 
mewujudkan kemerdekaan Indonesia 
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yang sebenar-benarnya, yang saat 
ini masih diliputi bayang pandemi. 
Sebab, hasil penerbitan SBN digunakan 
untuk membiayai APBN secara umum, 
termasuk penanganan kesehatan dan 
pemulihan ekonomi nasional.

Tak hanya di mata investor domestik, 
namun SBN masih menarik bagi 
investor asing. Kepemilikan SBN oleh 
Asing sebenarnya sudah menurun, 
hingga 4 Agustus 2021, porsi 
kepemilikan SBN oleh investor asing 
hanya sebesar 22,56 persen dimana 
sebelumnya sempat mencapai angka 
tertinggi yaitu 39,82 persen pada akhir 
tahun 2017. Namun meski terjadi 
penurunan kepemilikan asing, kenaikan 
incoming bid asing yang meningkat 
beberapa waktu terakhir dan incoming 
bid yang tinggi saat penerbitan valas 
dapat menunjukkan bahwa SBN masih 
tetap dilirik oleh investor asing.

Berdasarkan penerbitan Global Bonds 
sepanjang tahun 2021, minat investor 
di pasar internasional terhadap 
obligasi Indonesia masih cukup besar, 
terutama untuk tenor jangka panjang. 
Hal ini ditunjukkan dari penerbitan SUN 
dengan dua mata uang asing pada 
awal tahun ini, dimana untuk pertama 
kalinya Pemerintah menerbitkan Global 
Bonds dengan tenor 50 tahun, disusul 
dengan penerbitan Samurai Bond pada 
bulan Mei dan Global Sukuk pada bulan 
Juni yang salah satu instrumennya 
adalah Green Sukuk terpanjang 
dengan tenor 30 tahun. Hasil selama 
ini menunjukkan bahwa SBN dengan 
tenor panjang dalam lelang lebih 
diminati, terutama oleh investor asing. 
Dalam penerbitannya, SBN dengan 
tenor panjang, selain memanfaatkan 

sentimen positif investor, juga 
digunakan untuk menyeimbangkan 
portofolio utang Pemerintah.

Pada 22 Juli 2021 lalu, Pemerintah 
kembali berhasil menerbitkan SUN 
dengan dua mata uang asing, dengan 
total  USD 1,65 miliar dengan tenor 10, 
30 dan 50 tahun, serta EUR500 juta 
tenor 8 tahun. Dengan memanfaatkan 
jendela penerbitan yang tepat dan 
kondisi pasar yang cukup kondusif, 
pencapaian tersebut berhasil 
mencatatkan yield terendah untuk 
tenor 50 tahun yang pernah dikeluarkan 
Pemerintah, serta spread terendah yang 
pernah ada terhadap UST untuk semua 
tenor yang diterbitkan. Kepercayaan 
investor terhadap instrumen obligasi 
Indonesia tak lepas dari peringkat kredit 
Indonesia yang masih berada di level 
investment grade atau layak investasi. 
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Instrumen Pembiayaan Pemerintah
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Halanam Ini Sengaja Dikosongkan
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Pendapatan Negara

Perbaikan 
Ekonomi Konsisten 
Sepanjang Tahun 
2021, Penerimaan 
Pajak Tumbuh 7,60 
Persen (yoy)
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PenerimaanPenerimaan
PajakPajak

R ealisasi penerimaan 
pajak sampai dengan 
31 Juli 2021 mencapai 
Rp647,70 triliun. 
Jumlah tersebut 

setara dengan 52,68 persen 
dari target penerimaan pajak 
tahun 2021 sebesar Rp1.229,58 
triliun. Jika dibandingkan dengan 
realisasi periode yang sama tahun 
lalu, penerimaan pajak periode 
Januari sampai dengan Juli 2021 
tumbuh sebesar 7,60 persen 
(yoy), lebih baik dibandingkan 
pertumbuhan periode yang sama 
di tahun 2020 yang terkontraksi 
sebesar 14,66 persen (yoy). 
Kinerja pertumbuhan penerimaan 
pajak kumulatif, secara konsisten 
kembali menunjukkan peningkatan 
setiap bulannya sejak bulan Maret 
2021. 

Kinerja penerimaan pajak 
yang baik ini melanjutkan tren 
pembaikan pertumbuhan pada 

periode-periode sebelumnya, 
sekaligus mempertahankan 
posisi pertumbuhan kumulatif 
yang berada pada zona 
hijau mulai bulan Mei 2021. 
Pertumbuhan penerimaan yang 
tinggi ini merupakan buah dari 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
yang sangat tinggi di Triwulan II 
yang mencapai 7,07 persen (yoy)¹. 
Sampai dengan akhir Juli 2021, 
seluruh kelompok penerimaan 
pajak mencatatkan pertumbuhan 
positif, kecuali PPh Non Migas. 
Kelompok pajak yang mencatatkan 
pertumbuhan positif antara lain 
PPh Migas tumbuh 29,63 persen 
(yoy), PPN dan PPnBM tumbuh 
hingga 17,39 persen (yoy) dan 
PBB dan Pajak Lainnya tumbuh 
tinggi hingga mencapai 32,04 
persen (yoy). Sementara itu, PPh 
Non Migas masih terkontraksi 
sebesar 0,68 persen (yoy), sudah 
lebih baik jika dibandingkan 
dengan periode sebelumnya, 

  1Berita Resmi Statistik BPS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021No. 60/08/Th. XXIV, 5 Agustus 2021
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Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021

Pertumbuhan yoy Kumulatif 2021
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dan menunjukkan tren ke arah zona 
positif. Bila diperhatikan lebih lanjut 
lagi, penerimaan pajak periode ini 
mencerminkan aktivitas ekonomi 
pada bulan Desember 2020 sampai 
dengan Juni 2021. Sehingga dampak 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) mulai awal 
Juli belum tercermin pada kinerja 
penerimaan pajak periode ini. 

Jenis-Jenis Pajak Utama

Pertumbuhan penerimaan pajak 
periode sampai dengan Juli 2021 
ditopang oleh meningkatnya 
kinerja penerimaan beberapa 
jenis pajak yang merupakan jenis 
pajak utama, yang kontribusinya 
besar terhadap penerimaan pajak 
nasional. Penerimaan PPN Dalam 
Negeri sebagai kontributor terbesar 
penerimaan pajak nasional tumbuh 
12,49 persen (yoy). Pertumbuhan 
penerimaan PPN DN sebagai 
pajak konsumsi, tidak lepas dari 
membaiknya tingkat konsumsi 
masyarakat. Pertumbuhan ini 
didukung pula dengan adanya 
pemulihan aktivitas ekonomi, 
berkurangnya restitusi, dan 
meningkatnya belanja pemerintah. 
Akselerasi perputaran roda 
perekonomian juga mendorong 
tingkat kepercayaan konsumen. 
Berdasarkan Survei Konsumen 
Bank Indonesia, Indeks Keyakinan 
Konsumen (IKK) mengalami kenaikan 
dalam beberapa bulan terakhir. 
Namun demikian, pada Juli 2021 
terjadi penurunan IKK dari 107,4 
pada Juni 2021, menjadi 80,2 pada 
Juli 2021. Penurunan IKK ini diyakini 
karena turunnya keyakinan konsumen 

sebagai dampak diberlakukannya 
PPKM. Tingkat keyakinan konsumen 
dibentuk oleh persepsi konsumen 
terhadap kondisi ekonominya saat ini 
yang diukur dengan Indeks Ekonomi 
Saat Ini (IKE), dan persepsi konsumen 
terhadap kondisi ekonominya di masa 
yang akan datang yang diukur dengan 
Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi 
(IEK).

Ekspektasi pemulihan ekonomi 
dengan membaiknya tingkat produksi 
dan konsumsi dalam negeri juga 
terlihat dari meningkatnya kegiatan 
impor (barang konsumsi/bahan 
baku dan penolong/serta barang 
modal), yang tercermin pada kenaikan 
penerimaan Pajak Dalam Rangka 
Impor (PDRI). Pada bulan Juli 2021, 
PPN Impor kembali mencatatkan 
pertumbuhan hingga 51,27 persen 
(yoy), konsisten mengalami 
pertumbuhan double digits sejak 
bulan Februari 2021. Sampai dengan 
akhir Juli 2021, PPN Impor telah 
terealiasi sebesar Rp101,04 triliun 
atau tumbuh sebesar 24,69 persen 
(yoy). Sejalan dengan PPN Impor, 
PPnBM Impor pun menunjukkan tren 
perbaikan dalam beberapa bulan 
terakhir, mencatatkan pertumbuhan 
positif sebesar 3,41 persen (yoy), 
dengan realisasi sebesar Rp1,95 
triliun. 

Sebaliknya, berbeda dengan kinerja 
penerimaan PPN Impor dan PPnBM 
Impor, penerimaan PPh Pasal 22 
Impor pada periode sampai dengan 
Juli 2021 masih mengalami tekanan 
27,96 persen (yoy). Terkontraksinya 
penerimaan PPh Pasal 22 Impor 
utamanya disebabkan oleh 
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Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) (yoy)
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perpanjangan pemberian fasilitas PPh Pasal 
22 Impor yang sempat terhenti pada bulan 
Januari 2021. Namun, jika dilihat lebih 
dalam lagi, PPh Pasal 22 Impor tumbuh 
sangat tinggi sebesar 160,31 persen 
pada bulan Juli 2021, diakibatkan adanya 
perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha 
(KLU) Wajib Pajak yang berhak memperoleh 
perpanjangan insentif fiskal Covid-19 atas 
Pembebasan Pasal 22 Impor sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 82/PMK.03/2021.

Jenis pajak lainnya yang mengalami 
pertumbuhan positif adalah PPh Pasal 26, 
tumbuh double digits sebesar 18,79 persen 
(yoy). Sampai dengan Juli 2021, jenis 
pajak ini berhasil mengumpulkan realisasi 
sebesar Rp37,35 triliun. Kinerja yang baik 
ini utamanya didorong oleh peningkatan 
pembayaran ke luar negeri berupa dividen, 
bunga, royalti, dan imbalan jasa. Begitu pula 
PPh Pasal 21 sebagai indikator utilisasi 
tenaga kerja, sudah mulai memasuki 
zona positif sejalan dengan optimisme 
perbaikan ekonomi. Lebih lanjut, PPh Badan 
untuk pertama kalinya setelah periode 
penyampaian SPT Tahunan, mampu tumbuh 
positif pada Juli 2021 karena adanya 
penurunan restitusi dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun sebelumnya, 
walaupun secara kumulatif masih 
terkontraksi sebesar 4,34 persen (yoy).

Sementara itu disisi lain, PPh Final berbalik 
mengalami tekanan 12,39 persen pada 
bulan Juli 2021 yang disebabkan oleh 
menurunnya bunga deposito atau tabungan 
karena rendahnya tingkat suku bunga. 
Namun demikian, secara kumulatif, PPh 
Final masih tumbuh terbatas 0,31 persen 

(yoy) lebih baik daripada periode tahun 
sebelumnya. 

Kinerja Penerimaan Pajak Sektoral

Secara kumulatif, penerimaan pajak 
mayoritas sektor utama pada periode 
sampai dengan Juli 2021 mengalami 
kinerja yang lebih baik daripada periode 
sebelumnya. Kinerja yang baik ini, utamanya 
didukung oleh pemulihan aktivitas 
ekonomi dan juga merupakan andil dari 
penurunan jumlah restitusi. Dua sektor 
utama yang berkontribusi lebih dari 50 
persen penerimaan yaitu Sektor Industri 
Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang 
tumbuh double digits baik secara kumulatif 
maupun pada bulan Juli 2021 saja. Sektor 
Industri Pengolahan sebagai sektor dengan 
kontribusi terbesar tumbuh 12,68 persen 
(yoy) secara kumulatif dan tumbuh 66,97 
persen pada bulan Juli 2021. Demikian 
pula dengan Sektor Perdagangan, sektor ini 
mengalami pertumbuhan yang memuaskan 
sebesar 14,58 persen (yoy) secara kumulatif 
dan tumbuh 35,91 persen pada bulan 
Juli 2021. Pertumbuhan yang tinggi dari 
Sektor Industri Pengolahan dan Sektor 
Perdagangan tentunya merupakan dampak 
dari pemulihan aktivitas ekonomi, pengaruh 
dari insentif fiskal PPh Pasal 22 Impor yang 
tidak lagi memasukkan KLU kedua sektor ini, 
serta dampak penurunan restitusi. 

Sektor lainnya yang mencatatkan 
pertumbuhan positif adalah Sektor 
Informasi dan Komunikasi yang berhasil 
tumbuh 19,87 persen (yoy) serta tumbuh 
44,73 persen pada bulan Juli 2021. 
Secara kumulatif, sektor ini merupakan 
sektor dengan pertumbuhan penerimaan 
neto tertinggi pada periode Januari 
sampai dengan Juli 2021. Selain itu, 
Sektor Pertambangan juga mencatatkan 
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Penerimaan Sektor-Sektor Utama
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pertumbuhan yang signifikan 
dibanding baik tahun sebelumnya 
maupun kuartal sebelumnya. Hal 
ini didukung oleh tren kenaikan 
harga komoditas mineral dan batu 
bara serta penerimaan PPN dari 
batu bara yang termasuk Barang 
Kena Pajak sesuai Undang-Undang 
Cipta Kerja. Selanjutnya, kinerja 
Sektor Konstruksi dan Real Estat 
pun mengalami pertumbuhan 
positif pada bulan Juli 2021 
dikarenakan penurunan restitusi 
dan peningkatan penjualan 
properti yang sejalan dengan 
adanya insentif PPN Ditanggung 
Pemerintah untuk Properti, 
walaupun secara kumulatif di 
tahun 2021 ini masih terkontraksi.

Di sisi lain, sektor yang masih 
mengalami tekanan penerimaan 
sampai dengan Juli 2021 adalah 
Sektor Jasa Keuangan dan 
Asuransi. Penerimaan sektor ini 
sampai dengan Juli 2021 masih 
terkontraksi hingga 2,85 persen 
(yoy). Hal tersebut dipengaruhi 
oleh penurunan tingkat suku 
bunga dan perlambatan 
pertumbuhan kredit. 

Pemerintah Menanggung 
PPN atas Sewa Ruangan atau 
Bangunan untuk Pedagang 
Eceran

Melalui PMK Nomor 102/
PMK.010/2021 yang ditetapkan 
pada tanggal 30 Juli 2021, 
Pemerintah menanggung Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa 
sewa ruangan atau bangunan yang 
terutang oleh pedagang eceran. 

Pedagang eceran yang dimaksud 
dalam PMK ini merupakan pengusaha 
yang seluruh atau sebagian kegiatan 
usahanya melakukan penyerahan 
barang atau jasa kepada konsumen 
akhir. Sedangkan bangunan atau 
ruangan yang dimaksud dalam 
insentif ini dapat berupa toko atau 
gerai yang berdiri sendiri atau yang 
berada di pusat perbelanjaan, komplek 
pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, 
rumah sakit, fasilitas pendidikan, 
fasilitas transportasi publik, fasilitas 
perkantoran, atau pasar rakyat.

PPN ditanggung oleh Pemerintah atas 
penyerahan jasa sewa ruangan atau 
bangunan kepada pedagang eceran 
ini diberikan untuk PPN yang terutang 
atas sewa bulan Agustus 2021 
sampai dengan bulan Oktober 2021 
yang ditagihkan di bulan Agustus 
2021 sampai dengan bulan November 
2021. Untuk memanfaatkan insentif 
ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
yang melakukan penyerahan jasa 
sewa ruangan atau bangunan kepada 
pedagang eceran, wajib membuat 
faktur pajak dan laporan realisasi PPN 
ditanggung pemerintah.  Apabila PKP 
yang melakukan penyerahan jasa 
sewa ruangan atau bangunan kepada 
pedagang eceran tidak menerbitkan 
faktur atau tidak menyampaikan 
laporan realisasi PPN ditanggung 
pemerintah, maka PKP akan dianggap 
tidak memanfaatkan insentif PPN ini. 
Insentif PPN atas Sewa Ruangan ini 
diberikan pemerintah untuk menjaga 
keberlangsungan usaha Sektor 
Perdagangan Eceran di masa pandemi 
Covid-19, dan juga mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional.
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Pendapatan NegaraPendapatan Negara

Varian Delta yang mengakibatkan 
second wave pandemi Covid-19 
di Indonesia maupun global pada 
bulan Juli, berdampak pada 
penurunan aktivitas perdagangan 
internasional.  Penurunan ini terlihat 
dari pertumbuhan ekspor impor yang 
kembali melemah bila dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya.
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Kepabeanan dan CukaiKepabeanan dan Cukai

K inerja ekspor bulan 
Juli 2021 bila 
dibandingkan dengan 
ekspor pada bulan 
Juni 2021 adalah 

negatif 4,31 persen (mtm). Hal 
itu disebabkan oleh penurunan 
permintaan global, meskipun dari 
komponen harga atas barang 
ekspor mengalami pertumbuhan 
yang positif. Namun, bila 
dibandingkan dengan periode 
bulan Juli pada tahun sebelumnya 
maupun periode kumulatifnya, 
ekspor masih mencatatkan tren 
yang lebih baik dengan tumbuh 
29,60 persen (yoy) dan 34,00 
persen (ytd).  

Kinerja impor bulan Juli 2021 
juga tidak jauh berbeda dengan 
kinerja ekspor, yaitu melemah 
jika dibandingkan dengan 
bulan sebelumnya (negatif 11,4 
persen) namun tumbuh bila 
dibandingkan dengan bulan Juli 

2020 (45,9 persen), sedang periode 
kumulatifnya mencapai 30,6 persen. 
Kinerja impor bulan Juli berdasarkan 
perpenggunaannya, mengalami 
lonjakan besar pada importasi 
bahan bakar, besi dan baja sebagai 
bahan baku manufaktur dalam 
negeri dan importasi bahan baku 
plastik.

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia 
bulan Juli 2021 kembali mencatat 
surplus  USD2,48 miliar atau  
USD14,34 miliar secara kumulatif, 
dan menjadikan NP surplus 
berturut-turut sejak bulan Mei 2020. 
Surplus NP didorong kondisi neraca 
nonmigas yang surplus lebih besar 
dibandingkan bulan sebelumnya, 
serta menyempitnya defisit migas 
dibandingkan bulan sebelumnya. 
Surplus nonmigas dikontribusi 
peningkatan ekspor batubara, 
minyak goreng kelapa sawit, dan 
besi dan baja dasar ke Tiongkok dan 
Amerika Serikat.
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Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai
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Kinerja ekspor dan impor pada 
bulan Juli 2021, mempengaruhi 
realisasi penerimaan kepabeanan 
dan cukai terutama pada Bea 
Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). 
Hingga tanggal 31 Juli 2021, 
realisasi penerimaan kepabenan 
dan cukai mencapai Rp141,21 
triliun atau 65,59 persen dari 
target APBN tahun 2021. Capaian 
tersebut didorong kinerja seluruh 
komponen penerimaan yang 
mengalami pertumbuhan positif 
khususnya penerimaan Cukai 
sebagai kontributor utama 
penerimaan kepabeanan dan 
cukai. 

Realisasi atas penerimaan Pajak 
Dalam Rangka Impor (PDRI) 
lainnya yang pemungutannya 
dilakukan oleh DJBC per 31 
Juli 2021, mencapai Rp118,30 
triliun atau tumbuh 13,56 persen 
bila dibandingkan periode yang 
sama tahun 2020. Kondisi 
itu menunjukkan bahwa tren 
pemulihan sudah terlihat, dengan 
indikasi kinerja pertumbuhan 
yang telah memasuki area positif. 
Alhasil, total penerimaan negara 
yang telah dikumpulkan oleh DJBC 
hingga 31 Juli 2021 mencapai 
Rp259,84 triliun atau tumbuh 
sebesar 21,86 persen (yoy).

Berdasarkan komponen 
penerimaan yang terdiri dari BM, 
BK dan Cukai, hingga bulan Juli 
tahun 2021 ini masih dipengaruhi 
oleh kondisi eksternal dan internal. 
Hal ini disebabkan faktor eksternal 
yang belum pulih, yaitu volume 
perdagangan global hingga 

perekonomian global yang masih 
terdampak gelombang varian delta 
pandemi Covid-19. 

Faktor internal, seperti kebijakan 
larangan ekspor nikel yang 
diterapkan sejak akhir tahun 
2019 cukup memberi tekanan 
penerimaan BK, meskipun tren 
kenaikan harga komoditas terkena 
BK mampu mengompensasinya. 
Faktor lain seperti kembali 
turunnya PMI manufaktur 
domestik maupun global, 
kebijakan penyesuaian tarif cukai, 
hingga efek penerapan PPKM 
darurat yang berlaku sejak awal 
Juni 2021 turut mempengaruhi 
kinerja penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir Juli 
2021 sebesar Rp20,80 triliun atau 
62,69 persen dari target APBN 
2021. Kinerja BM mengalami 
pertumbuhan 9,24 persen (yoy) 
bila dibandingkan tahun lalu, 
seiring peningkatan devisa bayar 
45,88 persen (yoy). Penerimaan 
BM meneruskan pertumbuhan 
positif bulan-bulan sebelumnya, 
meskipun sempat mengalami 
tekanan di awal tahun.  

Penerimaan cukai per 31 Juli 
2021 mencapai Rp104,54 triliun 
atau 58,08 persen dari targetnya. 
Penerimaan cukai yang terdiri 
atas cukai Hasil Tembakau 
(HT), Minuman Mengandung Etil 
Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol 
(EA), tumbuh 18,23 persen (yoy) 
atau lebih baik dibandingkan 
pertumbuhan kumulatif pada 
bulan Juni 2021 sebelumnya. 
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Penerimaan cukai merupakan 
kontributor terbesar penerimaan 
kepabeanan dan cukai, dan 
pertumbuhannya menjadi 
yang tertinggi kedua setelah 
pertumbuhan penerimaan BK. 

Penerimaan CHT bulan Juli 2021 
tumbuh tipis 0,7 persen (yoy). 
Penerimaan CHT masih tumbuh 
meskipun kebijakan relaksasi 
penundaan pelunasan CHT 
menjadi 3 bulan (PMK 93/2021) 
mulai berlaku per tanggal 1 Juli 
2021. Melambatnya pertumbuhan 
CHT di bulan Juli, mengakibatkan 
kinerja pertumbuhan akumulatif 
sampai dengan Juli 2021 merosot 
menjadi 18,4 persen (yoy) dari 
yang sebelumnya 21,4 persen (yoy) 
di periode Juni.

Kinerja positif juga terjadi 
pada penerimaan cukai MMEA 
yang masih mencatatkan 
pertumbuhan double digit 
melanjutkan pertumbuhan pada 
bulan sebelumnya.  Penerimaan 
cukai MMEA per 31 Juli 2021 
adalah Rp3,16 triliun atau tumbuh 
19,66 persen (yoy). Relaksasi 
pembukaan tempat wisata dan 
mulainya penerapan bekerja 
dari tempat destinasi wisata 
(sebelum PPKM) membuat kinerja 
penerimaan cukai MMEA mulai 
membaik. 

Penerimaan cukai atas EA 
masih menjadi yang terendah di 
antara komponen cukai lainnya, 
dimana sepanjang tahun ini 
pertumbuhannya negatif 67,98 
persen (yoy). Alhasil penerimaan 
cukai EA hingga akhir Juli 2021 
mencapai Rp128,53 miliar.  
Penerimaan yang kontraksi 
dipengaruhi oleh produksi EA yang 
di awal tahun 2021 turun lebih dari 
71,84 persen (yoy), hingga kondisi 
melonjaknya permintaan produk 
sanitasi di tahun lalu yang tidak 
terjadi di tahun 2021.

Kinerja BK sampai dengan 31 Juli 
2021 tumbuh signifikan 888,69 
persen (yoy), didorong penerimaan 
kinerja komoditas tembaga dan 
produk kelapa sawit. Penerimaan 
BK mencapai Rp15,88 triliun atau 
887,99 persen dari target APBN 
2021. Penerimaan BK tembaga 
tumbuh 210,90 persen (yoy) 
didukung peningkatan volume 
ekspor dan harga tembaga, serta 
penerimaan BK dari produk kelapa 
sawit yang melesat 2.945,64 
persen (yoy), dikontribusi tarif BK 
yang lebih tinggi di tahun 2021 dan 
pengenaan BK pada produk.
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Halanam Ini Sengaja Dikosongkan
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Pendapatan Negara

Kenaikan ICP 
Mendorong 
Pertumbuhan Positif 
Pendapatan SDA 
Migas
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Penerimaan Negara Penerimaan Negara 
Bukan PajakBukan Pajak

A ktivitas ekonomi 
global semakin 
menggeliat. 
Percepatan program 
vaksinasi Covid-19 di 

berbagai negara dan menguatnya 
fundamental pasar minyak mentah 
turut mendorong peningkatan 
harga minyak mentah utama di 
pasaran internasional. Imbasnya, 
harga minyak mentah Indonesia 
(Indonesian Crude Price/ICP) juga 
turut terdongkrak dan berkontribusi 
signifikan menyumbang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP). 
PNBP khususnya Pendapatan SDA 
Migas pun mulai menunjukkan 
pertumbuhan positif mulai bulan 
Juli 2021. Adapun kenaikan harga 
komoditas lainnya (mineral, 
batubara, dan minyak kelapa 
sawit) di pasaran juga masih tetap 
berlanjut memberikan sumbangan 
besar kepada PNBP. PNBP sampai 
dengan 31 Juli 2021 terealisasi 
sebesar Rp242,08 triliun atau 
mencapai 81,18 persen dari target 
yang ditetapkan dalam APBN 2021 
sebesar Rp298,20 triliun. Capaian 
ini mengalami pertumbuhan 

sebesar 15,83 persen (yoy) apabila 
dibandingkan dengan realisasi 
penerimaan pada periode yang 
sama tahun 2020 sebesar Rp209 
triliun. Pertumbuhan PNBP sampai 
dengan bulan Juli 2021 ini utamanya 
dipengaruhi oleh kenaikan harga 
komoditas, baik migas maupun 
nonmigas.

Realisasi Pendapatan Sumber Daya 
Alam (SDA) sampai dengan 31 
Juli 2021 sebesar Rp71,34 triliun 
atau 68,53 persen dari target APBN 
2021. Realisasi tersebut terdiri atas 
Pendapatan SDA Migas sebesar 
Rp47,56 triliun dan Pendapatan 
SDA Nonmigas sebesar Rp23,78 
triliun. Pertumbuhan Pendapatan 
SDA mengalami peningkatan, baik 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2020 (yoy) 
maupun dibandingkan dengan 
bulan sebelumnya tahun 2021 
(mtm). Realisasi Pendapatan SDA 
sampai dengan bulan Juli 2021 
tumbuh sebesar 21,74 persen (yoy), 
sedangkan tahun 2020 terkontraksi 
32,25 persen. Pertumbuhan ini juga 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
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RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak
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bulan Juni 2021 yang tumbuh 
sebesar 9,58 persen. Kinerja 
positif ini utamanya dipengaruhi 
kenaikan harga komoditas 
terutama harga minyak bumi, 
mineral, dan batubara.

Realisasi Pendapatan SDA Migas 
hingga 31 Juli 2021 mencapai 
Rp47,56 triliun atau 63,41 persen 
dari target APBN 2021. Untuk 
pertama kalinya pada tahun 
2021, realisasi pendapatan SDA 
Migas mencatatkan pertumbuhan 
positif yaitu sebesar 8,08 persen 
(yoy). Pada bulan Juni 2021 
pertumbuhan pendapatan SDA 
Migas masih terkontraksi sebesar 
4,30 persen, sementara pada bulan 
Mei 2021 masih menunjukkan 
kontraksi lebih dalam sebesar 
17,90 persen. Meningkatnya 
pertumbuhan realisasi Pendapatan 
SDA Migas yang signifikan ini 
ditopang oleh kenaikan realisasi 
ICP dalam 8 bulan terakhir. Rata-
rata kenaikan ICP dalam periode 
bulan Desember 2020 sampai 
dengan bulan Juli 2021 sebesar  
USD60,42 per barel atau naik 38,03 
persen dari periode yang sama 
tahun 2020. 

Rata-rata ICP sejak bulan April 
2020 terus mengalami tren 
peningkatan. Pada bulan Juli 2021, 
Kementerian ESDM menetapkan 
Harga rata-rata Minyak Mentah 
Indonesia sebesar   USD72,17 
per barel, sedangkan asumsi 
yang digunakan dalam APBN 
2021 sebesar  USD45,00 per 
barel. Namun demikian, kenaikan 
realisasi ICP ini tidak diiringi 

dengan kenaikan lifting minyak bumi 
dan gas bumi. Rata-rata realisasi 
lifting minyak bumi dalam periode 
bulan Desember 2020 sampai dengan 
bulan Juni 2021 sebesar 677 ribu 
barel minyak per hari (mbopd) atau 
mengalami penurunan sebesar 6,46 
persen dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2020. Sedangkan 
rata-rata  realisasi lifting gas bumi 
dalam periode bulan Desember 
2020 sampai dengan bulan Juni 
2021 sebesar 1.006 ribu barel setara 
minyak per hari (mboepd) atau turun 
sebesar 2,32 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
2020. 

Pendapatan SDA Nonmigas juga 
menunjukkan adanya peningkatan 
pendapatan. Realisasi Pendapatan 
SDA Nonmigas hingga 31 Juli 
2021 mencapai Rp23,78 triliun 
atau 81,71 persen dari target APBN 
2021. Pendapatan SDA Nonmigas 
tumbuh sebesar 62,92 persen (yoy) 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2020,  dengan kontributor 
utama dari sektor Pertambangan 
Minerba, sektor Kehutanan, dan 
sektor Panas Bumi. Realisasi PNBP 
dari sektor Pertambangan Minerba 
menunjukkan pertumbuhan signifikan 
sebesar 72,63 persen (yoy) seiring 
dengan pemulihan ekonomi dunia 
setelah dihantam pandemi Covid-19. 
Pemulihan ini menyebabkan 
permintaan listrik meningkat yang 
otomatis mendongkrak permintaan 
batubara. Kenaikan Harga Batubara 
Acuan (HBA) dan volume produksi 
batubara serta harga komoditas 
mineral lainnya menjadi penyumbang 
kenaikan signifikan Pendapatan SDA 
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Nonmigas sejak awal tahun 2021. 
Rata-rata HBA bulan Januari sampai 
dengan Juli 2021 sebesar  USD91,46 
per ton, lebih tinggi 48,22 persen 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2020 ( USD61,70 per 
ton).  Demikian pula, volume produksi 
batubara bulan Januari sampai 
dengan Juli 2021 sebesar 346,20  
juta ton, lebih tinggi dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
2020 (327,39 juta ton). Kenaikan 
harga komoditas dan volume produksi 
mineral lainnya (di luar batubara) di 
pasaran yaitu tembaga, emas, perak, 
nikel, dan timah juga turut mendorong 
peningkatan Pendapatan SDA 
Nonmigas. 

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Kehutanan hingga 31 Juli 
2021 mencapai Rp2,59 triliun atau 
56,32 persen dari target APBN 2021. 
Realisasi tersebut mencatatkan 
pertumbuhan sebesar 35,52 persen 
(yoy). Kenaikan Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Kehutanan antara 
lain disebabkan realisasi produksi 
kayu mengalami peningkatan dari 
sebesar 28.283.026 m3 per 31 Juli 
2020 menjadi sebesar 30.880.334 
m3 per 31 Juli 2021.  Di samping 
itu, kenaikan juga disumbang dari 
peningkatan penggunaan kawasan 
hutan dari 103.945 hektar pada 
tahun 2020 menjadi sebesar 138.494 
hektar pada tahun 2021. Pembayaran 
piutang PNBP Penggunaan Kawasan 
Hutan (PKH) sebesar Rp265 miliar 
juga turut menyumbang peningkatan 
SDA sektor Kehutanan. 

Adapun, realisasi Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Perikanan sebesar 

Rp324,79 miliar atau mengalami 
penurunan sebesar 9,41 persen 
(yoy). Masih rendahnya realisasi 
penerimaan di sektor ini antara 
lain disebabkan oleh penundaan 
pengajuan beberapa perizinan dari 
pengusaha kapal. Berkurangnya 
permintaan pasar atas ikan 
menyebabkan pengusaha kapal 
menunda pengajuan Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI),  Surat 
Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), 
serta Surat Izin Usaha Perikanan 
(SIUP). Di samping itu, penurunan 
pendapatan juga disebabkan  lebih 
sedikitnya jumlah kapal yang 
mengajukan perpanjangan izin 
pada tahun 2021. Pada periode 
Januari-Juli 2021, terdapat 3.396 
kapal yang mengajukan izin, 
sedangkan pada periode yang 
sama tahun 2020 terdapat 3.613 
kapal yang mengajukan izin.

Selanjutnya, Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Panas Bumi  
sampai dengan 31 Juli 2021 
mencapai Rp788,43 miliar atau 
54,82 persen dari target APBN 
2021, mengalami pertumbuhan 
sebesar 13,29 persen (yoy) 
dibandingkan periode yang 
sama tahun 2020. Kenaikan ini 
dikarenakan adanya peningkatan 
Pendapatan Pengusahaan Panas 
Bumi yang utamanya berasal 
dari kenaikan Setoran Bagian 
Pemerintah (SBP).

Realisasi Pendapatan Kekayaan 
Negara Dipisahkan (KND) sampai 
dengan 31 Juli 2021 sebesar 
Rp27,24 triliun atau 104,24 
persen dari target APBN 2021. 
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Namun, realisasi ini terkontraksi 
sebesar 52,57 persen (yoy) 
apabila dibandingkan dengan 
capaian pada periode yang sama 
tahun 2020. Penurunan tersebut 
terutama disebabkan lebih 
rendahnya setoran dividen BUMN 
Perbankan tahun 2021,  dari 
sebesar Rp23,99 triliun pada tahun 
2020 menjadi sebesar  Rp13,58 
triliun pada tahun 2021 (sebagai 
dampak dari turunnya kinerja 
keuangan BUMN Perbankan 
pada Tahun Buku 2020 akibat 
pandemi Covid-19). Di samping 
itu, tidak adanya setoran PNBP 
dari Sisa Surplus BI pada tahun 
2021 berkontribusi signifikan pada 
capaian Pendapatan KND hingga 
Juli 2021.

Adapun realisasi Pendapatan 
PNBP Lainnya hingga 31 Juli 
2021 mencapai Rp79,22 triliun 
atau 72,57 persen dari target 
APBN 2021. Apabila dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
2020, capaian ini mengalami 
pertumbuhan sebesar 31,17 
persen (yoy). Kenaikan  realisasi 
tersebut merupakan kontribusi 
dari peningkatan pendapatan 
Penjualan Hasil Tambang 
(PHT) Batubara sebesar 69,03 
persen dan Pendapatan PNBP 
Kementerian/Lembaga sebesar 
25,79 persen. Realisasi PNBP dari 
PHT yang merupakan setoran 
dari wajib bayar Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B), sampai 
dengan Juli 2021 mencapai 
sebesar Rp13,49 triliun atau 79,36 
persen dari target PHT dalam 

APBN 2021. Kenaikan yang signifikan ini 
disebabkan oleh tingginya Harga Batubara 
Acuan (HBA) yang pada bulan Juli 2021 
mencapai  USD115,35 per ton. Kenaikan 
Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga 
utamanya berasal dari pendapatan 
premium obligasi negara, penerimaan 
kembali belanja Tahun Anggaran Yang 
Lalu (antara lain pada belanja barang dan 
bantuan sosial), penempatan uang negara 
pada Bank Indonesia dan Bank Umum, 
serta layanan pada Kementerian Kominfo 
(pendapatan penggunaan spektrum 
frekuensi dan biaya hak penyelenggaraan 
telekomunikasi), Kementerian ATR/BPN 
(layanan pendaftaran dan pengukuran 
tanah serta layanan informasi 
pertanahan), Kementerian Agama 
(layanan nikah di luar kantor KUA dan 
layanan pendidikan), serta Kepolisian 
(layanan perpanjangan SIM, nomor polisi 
pilihan, dan pendapatan dari STNK).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 
sampai dengan 31 Juli 2021 sebesar 
Rp64,28 triliun atau 109,34 persen dari 
target APBN 2021. Realisasi Pendapatan 
BLU mengalami pertumbuhan sebesar 
97,38 persen (yoy). Capaian realisasi 
Pendapatan BLU tersebut utamanya 
berasal dari pendapatan pengelolaan dana 
perkebunan Kelapa Sawit yang mencapai 
Rp40,3 triliun atau tumbuh 451,7 persen 
(yoy), pendapatan layanan pendidikan 
sebesar Rp6,5 triliun atau tumbuh 15,8 
persen (yoy), serta pendapatan jasa 
penyelenggaraan telekomunikasi sebesar 
Rp2,1 triliun atau tumbuh 30,6 persen 
(yoy).
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Postur APBN 2019Belanja Negara

Realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat sampai dengan Juli 
2021 tumbuh positif ditopang 
program penanganan 
pandemi bidang kesehatan 
dan perlindungan kepada 
masyarakat, dan penyelesaian 
proyek infrastruktur.
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Belanja Belanja 
Pemerintah PusatPemerintah Pusat

R ealisasi Belanja 
Pemerintah Pusat 
sampai dengan Juli 
2021 tumbuh positif 
ditopang program 

penanganan pandemi bidang 
kesehatan dan perlindungan 
kepada masyarakat, dan 
penyelesaian proyek infrastruktur.

Realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat (BPP) sampai dengan 31 
Juli 2021 mencapai Rp952,82 
triliun (48,75 persen terhadap 
pagunya), tumbuh sebesar 20,06 
persen (yoy). Pertumbuhan 
ini utamanya didorong oleh 
pertumbuhan Belanja K/L, baik 
untuk penanganan pandemi/
vaksinasi dan pemulihan ekonomi, 
maupun untuk pembayaran 
proyek infrastruktur dasar dan 
infrastruktur konektivitas.

 

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai 
dengan 31 Juli 2021 mencapai 
Rp549,18 triliun (53,22 persen 
terhadap pagunya), tumbuh 
sebesar 30,85 persen (yoy). Untuk 
Belanja Pegawai, realisasinya 
sampai dengan 31 Juli 2021 
mencapai Rp144,30 triliun atau 
tumbuh 7,36 persen realisasi 
tahun sebelumnya. Realisasi 
tersebut digunakan untuk 
pembayaran Gaji dan Tunjangan 
ASN/TNI/Polri termasuk 
pembayaran THR dan gaji ke-13. 

Realisasi Belanja Barang sampai 
dengan 31 Juli 2021 mencapai 
Rp217,08 triliun atau mengalami 
pertumbuhan sebesar 78,75 
persen dibandingkan periode 
yang sama tahun 2020 (yoy). 
Pertumbuhan belanja barang 
tahun 2021 tersebut utamanya 
dipengaruhi oleh pelaksanaan 
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Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Juli 2021 (Triliun Rupiah)
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program-program untuk 
penanganan dampak Covid-19, 
seperti dukungan penanganan 
kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, 
pembayaran biaya klaim 
perawatan pasien Covid-19, dan 
bantuan pelaku usaha mikro. 
Selain pelaksanaan program-
program tersebut, kinerja positif 
belanja barang juga dipengaruhi, 
antara lain : program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) yang 
dilaksanakan oleh Kementerian 
Agama, pendanaan untuk selisih 
harga Biodiesel pada BLU Kelapa 
Sawit oleh Kementerian Keuangan, 
serta pemeliharaan pada 
infrastruktur, jaringan sumber daya 
air, perumahan yang diserahkan 
kepada masyarakat yang 
dilaksanakan oleh Kementerian 
PUPR.  

Realisasi Belanja Modal 
sampai dengan 31 Juli 2021 
mencapai Rp85,80 triliun, atau 
tumbuh 83,33 persen (yoy). 
Pertumbuhan realisasi belanja 
modal ini utamanya dipengaruhi 
oleh percepatan pelaksanaan 
proyek infrastruktur dasar 
dan infrastruktur konektivitas, 
serta pengadaan peralatan/
mesin. Realisasi belanja modal 
tersebut masih ditopang oleh 
realisasi yang cukup besar pada 
jenis akun belanja modal Jalan, 
Irigasi, dan Jaringan, belanja 
modal Peralatan dan Mesin, 
serta belanja modal Gedung 
dan Bangunan. Belanja tersebut 
antara lain digunakan untuk: (1) 
preservasi dan rekonstruksi jalan 
dan jembatan, pembangunan 

prasarana perumahan dan 
pemukiman, serta pembangunan 
bendungan dan revitalisasi 
danau pada Kementerian PUPR; 
(2) pembangunan sarpras 
perkeretaapian, dan sarpras 
pelabuhan pada Kementerian 
Perhubungan; dan (3) pengadaan 
peralatan pada Kepolisian dan 
Kementerian Pertahanan.

Selanjutnya, Realisasi Belanja 
Bantuan Sosial (Bansos) sampai 
dengan 31 Juli 2021 mencapai 
Rp101,99 triliun atau sekitar 65,20 
persen dari pagunya. Realisasi 
tersebut dimanfaatkan untuk 
penyaluran program-program 
Bansos reguler antara lain seperti 
penyaluran bantuan pendidikan 
melalui Program Indonesia Pintar 
dan Program KIP Kuliah, serta 
bantuan akses layanan kesehatan 
melalui bantuan iuran bagi PBI 
program JKN. Di samping itu, 
realisasi Bansos juga digunakan 
untuk mendukung program 
perlindungan masyarakat dampak 
Covid-19 berupa bantuan tunai 
bersyarat melalui Program 
Keluarga Harapan kepada 9,9 juta 
KPM, bantuan pangan melalui 
Program Kartu Sembako kepada 
15,9 juta KPM, dan bantuan tunai 
melalui Program Bantuan Sosial 
Tunai (BST) kepada 10 juta KPM. 

Dari perspektif organisasi, 
realisasi belanja K/L sampai 
dengan 31 Juli 2021 utamanya 
disumbang oleh 15 K/L dengan 
pagu terbesar, yakni mencapai 
88,45 persen dari total realisasi 
belanja K/L. Realisasi tersebut 
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Realisasi Belanja K/L s.d. Januari pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar s.d 
31 Juli 2021, TA 2020-2021 (Triliun Rupiah)
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utamanya berfokus pada K/L di 
bidang perlindungan sosial dan 
kesehatan, yakni Kementerian Sosial 
dan Kementerian Kesehatan, antara 
lain untuk pencairan PKH dan Kartu 
Sembako serta pelayanan kesehatan 
Rumah Sakit serta penyediaan obat 
dan vaksin. Peningkatan kinerja 
belanja K/L juga didorong oleh 
K/L bidang infrastruktur seperti 
Kementerian PUPR, antara lain untuk 
pembangunan jalan, bendungan, 
dan jaringan irigasi. Selain itu, 
realisasi Kementerian Pertahanan 
dan Kepolisian Negara RI juga 
mendongkrak kinerja belanja K/L 
melalui pengadaan peralatan serta 
dukungan pelaksanaan protokol 
kesehatan dan ketertiban/keamanan 
selama pandemi Covid-19. Kinerja 
belanja K/L sampai dengan bulan 
Juli 2021 juga didukung beberapa 
kegiatan strategis Pemerintah 
antara lain penyaluran Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) oleh 
Kemenag.

Kinerja belanja K/L yang positif 
tersebut menghasilkan manfaat bagi 
masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari 
capaian output strategis K/L sampai 
dengan 31 Juli 2021, baik di bidang 
kesehatan, perlindungan sosial, 
pendidikan, dan infrastruktur.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 
Juli 2021 mencapai Rp403,65 triliun 
(43,75 persen terhadap pagunya), 
tumbuh sebesar 7,95 persen (yoy). 

Untuk Belanja Pegawai Non-K/L 
sampai dengan 31 Juli 2021 
yang antara lain direalisasikan 
dalam rangka pemenuhan 
kewajiban Pemerintah terhadap 
para pensiunan PNS/TNI/Polri, 
telah terealisasi sebesar Rp97,00 
triliun, tumbuh 10,59 persen (yoy) 
dari tahun 2020. Peningkatan 
ini terutama disebabkan oleh 
pembayaran pensiun ke-13 pada 
tahun 2021 telah dilakukan pada 
bulan Juli, sedangkan pada 
tahun 2020 dilakukan pada bulan 
Agustus.

Realisasi Subsidi mencapai 
Rp99,55 triliun (56,77 persen 
terhadap pagunya), tumbuh 19,02 
persen (yoy). Pertumbuhan ini 
didorong oleh realisasi subsidi 
energi yang mencapai Rp69,52 
triliun dan realisasi subsidi non 
energi yang mencapai Rp30,03 
triliun. Dari sisi penyaluran, 
sampai dengan Juni 2021, volume 
penyaluran solar mencapai 
7.275,5 ribu KL, minyak tanah 
mencapai 242,6 ribu KL, dan 
LPG 3 kg mencapai 3.656,2 juta 
kg, serta volume penyaluran/
penjualan listrik bersubsidi sampai 
dengan Juni 2021 mencapai 31,63 
TWh yang menjangkau sasaran 
sebanyak 37,60 juta pelanggan 
subsidi. Adapun realisasi diskon 
listrik sampai dengan Juli 2021 
telah mencapai Rp5,63 triliun 
yang telah dimanfaatkan oleh 
30,8 juta pelanggan dari total 32,6 
juta pelanggan rumah tangga, 
bisnis, industri daya 450 VA, dan 
pelanggan rumah tangga 900 VA 
(DTKS) yang berhak mendapatkan 
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Capaian Output Strategis K/L Bidang Kesehatan, Perlindungan Sosial, 
Pendidikan dan Infrastruktur s.d. 31 Juli 2021
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diskon listrik. Sementara itu, 
realisasi penyaluran subsidi non 
energi sampai dengan Juli 2021 
antara lain: (1) penyaluran pupuk 
bersubsidi mencapai 4,41 juta 
ton, (2) penyaluran KUR sebesar 
Rp146,64 triliun, (3) subsidi bunga 
KUR kepada 3,96 juta debitur, dan 
(4) bantuan Perumahan kepada 
80,92 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai 
dengan 31 Juli 2021 mencapai 
Rp13,06 triliun, lebih rendah 29,94 
persen dibandingkan realisasi 
tahun 2020 (yoy). Realisasi tahun 
2020 lebih tinggi dibandingkan 
tahun ini karena pembayaran 
kompensasi atas selisih HJE 
BBM dan TTL. Pada tahun 
2021, realisasi Belanja Lain-
Lain utamanya digunakan untuk 
pelaksanaan penanganan Covid-19 
dan pemulihan ekonomi nasional, 

yakni: (1) penyaluran bantuan 
biaya pelatihan dan insentif 
melalui Program Kartu Prakerja 
sebesar Rp9,90 triliun bagi 2,82 
juta peserta; (2) penyaluran 
pembayaran selisih kurang antara 
pemakaian riil dengan rekening 
minimum dan pembebasan 
biaya beban atau abonemen 
tagihan listrik sebesar Rp1,27 
triliun untuk 1,15 juta pelanggan 
listrik penerima bantuan; dan (3) 
penyaluran bantuan iuran JKN 
kelompok PBPU dan BP kelas III 
sebesar Rp825,0 miliar.
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Postur APBN 2019Postur APBN 2019Belanja Negara

Memasuki Semester II 
2021, Realisasi Penyaluran 
DAK Nonfisik Masih 
Konsisten Tunjukkan 
Kenaikan
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Transfer Ke Daerah Transfer Ke Daerah 
Dan Dana DesaDan Dana Desa

T ransfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) 
per 31 Juli 2021 telah 
terealisasi sebesar 
Rp415,53 triliun atau 

52,24 persen dari pagu. Jumlah 
tersebut menunjukkan adanya 
penurunan sebesar 9,44 persen 
(yoy) yang disebabkan sebagian 
pemerintah daerah masih belum 
dapat memenuhi persyaratan 
penyaluran Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DANA PERIMBANGAN

Hingga 31 Juli 2021, realisasi DBH 
telah mencapai Rp44,86 triliun atau 
43,99 persen dari pagu. Jumlah 
tersebut menunjukkan penurunan 
sebesar 14,25 persen (yoy) yang 
dipengaruhi belum disampaikannya 
persyaratan penyaluran DBH oleh 
beberapa daerah. Realisasi tersebut 
juga telah memperhitungkan 
percepatan penyaluran Kurang Bayar 
DBH Pajak dan SDA sebesar Rp19,47 
triliun. Langkah ini diharapkan dapat 
menguatkan ruang fiskal daerah 

dalam mendukung pendanaan 
penanganan Covid-19 serta program 
pemberian vaksin di daerah.

Realisasi DAU per akhir Juli 2021 
adalah sebesar Rp234,91 triliun 
atau 60,19 persen dari pagu DAU TA 
2021. Terdapat penurunan sebesar 
9,07 persen (yoy) yang disebabkan 
beberapa daerah belum memenuhi 
persyaratan penyaluran DAU 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 233/
PMK.07/2020 tentang Perubahan 
Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 
Tentang Pengelolaan DBH, DAU dan 
Dana Otsus dan PMK Nomor 17/
PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 
TKDD Tahun Anggaran 2021 Dalam 
Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

Sampai dengan 31 Juli 2021, Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang 
telah disalurkan mencapai Rp8,72 
triliun atau 13,37 persen dari 
pagu alokasi. Realisasi tersebut 
menunjukkan adanya penurunan 
sebesar 17,81 persen (yoy) yang 
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REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021 
Tanggal: 1 – 31 Juli 2021 (dalam miliar rupiah)
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disebabkan terdapat kebijakan-
kebijakan di tahun 2020 yang tidak 
diberlakukan kembali di tahun ini, 
yaitu (1) percepatan penyaluran 
DAK Fisik Bidang Kesehatan 
terkait kegiatan pencegahan dan/
atau penanganan COVID-19; dan 
(2) percepatan penyampaian 
kontrak kegiatan DAK Fisik 
dalam aplikasi OMSPAN sesuai 
dengan Surat Menteri Keuangan 
tentang Penghentian Barang/
Jasa DAK Fisik TA 2020. Adapun 
penyaluran DAK Fisik tahun 2021 
dilakukan dengan proses normal 
sebagaimana diatur dalam PMK 
Nomor 130/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan DAK Fisik.

Selain itu, pemerintah daerah 
juga mengalami beberapa 
kendala, antara lain (1) belum 
terkoneksinya Aplikasi Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah 
(SIPD) terkait program kegiatan 
dan subkegiatan dengan Sistem 
Rencana Umum Pengadaan 
(SiRUP); dan (2) Penyesuaian 
kodefikasi DAK Fisik pada SIPD 
yang mengharuskan penyesuaian 
nomenklatur dan penyesuaian 
APBD. 

Penyaluran DAK Nonfisik 
hingga akhir Juli 2021 telah 
terealisasi sebesar Rp77,92 triliun 
atau 59,40 persen dari pagu, 
menunjukkan perbaikan sebesar 
5,35 persen (yoy). Perbaikan 
tersebut disebabkan sebagian 
besar daerah telah berhasil 
mengakselerasi pemenuhan syarat 
salur dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu (terutama terkait 

Dana Tunjangan Profesi Guru 
dan Dana Bantuan Operasional 
Kesehatan). Selain itu, terdapat 
penambahan 3 jenis transfer 
baru DAK Nonfisik yaitu Dana 
Fasilitasi Penanaman Modal, 
Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian, serta Dana Pelayanan 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak. Adapun jenis DAK Nonfisik 
yang belum dilakukan penyaluran 
yaitu Dana Bantuan Biaya 
Layanan Pengelolaan Sampah 
(BLPS) karena masih menunggu 
rekomendasi penyaluran dari 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan.

Dana Insentif Daerah (DID)

DID yang telah disalurkan sampai 
dengan 31 Juli 2021 mencapai 
Rp6,98 triliun atau 51,68 persen 
dari pagu, dimana nilai tersebut 
lebih rendah jika dibandingkan 
nominal penyaluran periode yang 
sama di tahun sebelumnya yang 
sebesar Rp8,79 triliun (47,35 
persen). Jumlah daerah yang telah 
merealisasikan tahap II sebanyak 
12 daerah sehingga untuk daerah-
daerah tersebut telah disalurkan 
alokasi DID sebesar 100 persen.

Dana Otonomi Khusus dan Dana 
Keistimewaan D.I. YOGYAKARTA 

Hingga 31 Juli 2021, Dana Otsus 
untuk Provinsi Aceh, serta Dana 
Otsus dan DTI untuk Provinsi 
Papua dan Papua Barat tahap I 
telah disalurkan sebesar Rp5,84 
triliun atau 29,25 persen dari 
pagu. Seluruh daerah penerima 
Dana Otsus tersebut telah 
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melengkapi dokumen syarat salur 
tahap I sesuai PMK nomor 233/
PMK.07/2020.

Sementara untuk Dana 
Keistimewaan DIY, realisasi 
penyaluran sampai dengan 31 Juli 
2021 (tahap II) adalah sebesar 
Rp1,06 triliun atau 80 persen dari 
pagu. Hal ini disebabkan Provinsi 
DIY telah melengkapi dokumen-
dokumen yang menjadi syarat 
salur tahap II, sebagaimana 
diatur dalam PMK nomor 15/
PMK.07/2020.

Dana Desa

Realisasi penyaluran Dana Desa 
per 31 Juli 2021 adalah sebesar 
Rp35,23 triliun atau 48,94 persen 
dari pagu, menunjukkan adanya 
penurunan sebesar 26,45 persen 
(yoy). Penurunan realisasi yang 
terjadi lebih disebabkan karena 
adanya perbedaan pola penyaluran 
Dana Desa dimana pada TA 2020 
Pemerintah memberikan relaksasi 
penyaluran baik dari sisi prosedur 
maupun persyaratan penyaluran. 

Di tahun 2021, prioritas 
penggunaan Dana Desa masih 
ditujukan untuk jaring pengaman 
sosial dalam bentuk Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) Desa. BLT 
Desa diberikan kepada keluarga 
miskin atau tidak mampu di desa 
yang tidak menerima program 
bantuan sosial dari Pemerintah 
seperti Program Keluarga Harapan 
(PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra-
Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan 

bantuan sosial pemerintah lainnya. 
Dana Desa untuk BLT Desa sendiri 
telah disalurkan sebesar Rp9,48 
triliun dan dibayarkan kepada 5,3 
juta Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) di 71.083 desa. Realisasi 
BLT Desa meningkat cukup 
signifikan sebesar Rp4,49 triliun 
atau 90 persen di periode bulan 
Juli 2021 dibandingkan periode 
bulan Juni 2021. Hal ini tidak 
terlepas dari upaya Pemerintah 
dalam melakukan optimalisasi 
dan percepatan penyaluran 
BLT Desa dengan menerbitkan 
PMK Nomor 94/PMK.07/2021 
tentang Perubahan Atas PMK 
Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah 
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan 
Dampaknya sebagai instrumen 
pengungkit meningkatnya realisasi 
penyaluran Dana Desa untuk BLT 
Desa. Selain itu, Pemerintah juga 
menerapkan kebijakan refocusing 
atas penggunaan Dana Desa 
dengan menetapkan earmarking 
paling sedikit 8 persen dari pagu 
Dana Desa setiap desa untuk 
mendukung penanganan pandemi 
Covid-19 termasuk Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Mikro di desa. Dana Desa 
untuk mendukung penanganan 
pandemi Covid-19 tersebut telah 
disalurkan sebesar Rp4,71 triliun 
kepada lebih dari 54.102 desa.
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Halanam Ini Sengaja Dikosongkan
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Postur APBN 2019Pembiayaan Negara

Pembiayaan utang dikelola 
dengan prudent, fleksibel, 
serta terukur dalam 
mendukung Pemulihan 
Ekonomi Nasional
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Pembiayaan Pembiayaan 
UtangUtang

D engan target defisit 
APBN tahun 2021 
yang sebesar 5,7 
persen, pembiayaan 
anggaran ditargetkan 

sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama 
dipenuhi melalui pembiayaan 
utang sebesar Rp1.177,4 triliun. 
Hingga akhir Juli 2021, defisit 
APBN masih terjaga yaitu 
mencapai Rp336,9 triliun atau 2,04 
persen terhadap PDB. Realisasi 
pembiayaan anggaran hingga Juli 
2021 mencapai Rp447,8 triliun 
atau 44,5 persen target APBN 
yang terdiri dari pembiayaan 
utang sebesar Rp468,1 triliun, 
pembiayaan investasi sebesar 
negatif 48,6 triliun, pemberian 
pinjaman sebesar Rp1,6 triliun, 
dan pembiayaan lainnya sebesar 
Rp26,7 triliun.

Realisasi pembiayaan utang terdiri 
dari realisasi SBN (Neto) sebesar 
Rp487,42 triliun dan realisasi 

Pinjaman (Neto) sebesar negatif 
Rp19,37 triliun. Realisasi pinjaman 
terdiri dari realisasi penarikan 
pinjaman dalam negeri sebesar 
Rp0,79 triliun, pembayaran cicilan 
pokok pinjaman dalam negeri 
sebesar Rp0,62 triliun, realisasi 
penarikan pinjaman luar negeri 
sebesar Rp27,32 triliun dan 
realisasi pembayaran cicilan pokok 
pinjaman luar negeri sebesar 
negatif Rp46,86 triliun.  

UU No 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara telah 
mengakomodir aturan yang 
tegas dan jelas mengenai 
batas maksimal defisit APBN 
sebesar 3 persen PDB dan batas 
maksimal rasio utang sebesar 
60 persen PDB. Hingga tahun 
2019, Pemerintah terus konsisten 
melaksanakan disiplin fiskal 
tersebut, namun pandemi yang 
bersifat extraordinary membuat 
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APBN harus lebih fleksibel dan 
perlu dilakukan pelebaran defisit 
di atas 3 persen untuk kebijakan 
countercyclical (berdasarkan 
Perppu 1/2020 yang kemudian 
menjadi UU 2/2020). Tahun 
2020 lalu, realisasi defisit fiskal 
mencapai 6,1 persen PDB, lebih 
rendah dari target menurut 
Perpres 72/2020 sebesar 6,3   
persen PDB, sementara rasio 
utang Pemerintah mencapai 
39,4 persen PDB. Pada tahun 
2021, Pemerintah merencanakan 
defisit anggaran 5,7 persen PDB 
dan diharapkan secara bertahap 
dapat mengembalikan defisit ke 
pagu 3 persen PDB pada tahun 
2023. Defisit ini dilakukan seiring 
upaya penanganan Covid-19 
dan PEN ketika potensi dari sisi 
penerimaan belum sepenuhnya 
pulih dan menjaga momentum 
pertumbuhan. Defisit 2021 yang 
lebih rendah dibandingkan tahun 
2020 merupakan sinyal kebijakan 
konsolidasi yang mulai dilakukan 
pemerintah.

APBN 2021 disusun secara 
ekspansif-konsolidatif untuk 
merespon ketidakpastian 
disamping juga fleksibel dan 
cepat dalam merespon ancaman 
dari perkembangan global 
atas variasi mutasi Covid-19 
menimbulkan potensi pandemi 
menjadi endemi. Maka dari 
itu, seiring peningkatan kasus 

Covid-19 akibat menyebarnya 
varian Delta sejak bulan Juni, 
APBN hadir dengan fleksibilitasnya 
untuk mengakomodir peningkatan 
kebutuhan penanganan kesehatan 
dan perlindungan sosial. Tambahan 
alokasi tersebut berasal dari 
penggunaan dana cadangan 
serta refocusing dan realokasi 
belanja kementerian, sehingga 
Pemerintah tidak memperlebar tidak 
memperlebar defisit, bahkan defisit 
nominal direncanakan berada di 
bawah target APBN

Pada bulan Juli 202, Pemerintah 
kembali berhasil menerbitkan Global 
Bond dengan dua mata uang asing, 
dengan total penerbitan sebesar  
USD1,65 miliar dengan tenor 10, 30 
dan 50 tahun, serta EUR500 juta 
tenor 8 tahun. Penerbitan Penerbitan 
tersebut berhasil mencatatkan yield 
terendah untuk tenor 50 tahun yang 
pernah dikeluarkan Pemerintah, 
serta spread terendah yang pernah 
ada terhadap UST untuk semua 
tenor yang diterbitkan. Keberhasilan 
penerbitan SBN juga diperoleh atas 
penerbitan SBN Ritel yang ke-4 di 
tahun 2021 ini, yaitu Saving Bonds 
Retail seri SBR010 yang berhasil 
memenuhi bahkan melebihi target 
kuota sebelum masa penawaran 
berakhir. Total nilai pemesanan yang 
dikumpulkan oleh SBR010 mencapai 
Rp7,5 triliun dari 23.337 investor, 
di mana 46,1 persen di antaranya 
adalah investor milenial.
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P osisi utang Pemerintah 
per akhir Juli 2021 
berada di angka 
Rp6.570,17 triliun dengan 
rasio utang pemerintah 

terhadap PDB sebesar 40,51 
persen. Kondisi ekonomi Indonesia 
yang masih berada dalam fase 
pemulihan akibat perlambatan 
ekonomi yang terjadi di masa 
pandemi Covid-19 menyebabkan 
posisi utang Pemerintah Pusat 
secara nominal mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun lalu, 
namun rasio utang terhadap PDB 
mengalami penurunan dari bulan 
sebelumnya.

Pembiayaan utang di tahun 2021 
digunakan sebagai instrumen 
untuk mendukung kebijakan 
countercyclical yang dikelola 
secara pruden, fleksibel dan 
terukur, terutama untuk menangani 
Pandemi Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional. Dalam 
pengelolaannya, Pemerintah 
senantiasa memantau dan menjaga 
target risiko utang agar sesuai 
dengan indikator risiko yang 
ditargetkan, antara lain melalui 
beberapa langkah sebagai berikut:

◊ Memanfaatkan fleksibilitas 
instrumen utang, dengan 
memanfaatkan pinjaman luar 
negeri yang biayanya lebih 
efisien, konversi pinjaman 
ke pinjaman dengan biaya 
murah dan risiko yang 
rendah, serta melakukan debt 
swap, yaitu membayar utang 
dengan cara menukarnya 
menjadi program 
pembangunan tertentu yang 
menjadi perhatian Negara 
Donor. 

◊ Dari sisi penerbitan Surat 
Berharga Negara (SBN), 
Pemerintah juga berupaya 
untuk menerbitkan SBN 
dengan biaya yang efisien 
dan memanfaatkan 
dukungan Bank Indonesia 
sebagai standby buyer 
serta melakukan liabilities 
management untuk menekan 
biaya utang di masa depan 
yang secara tidak langsung 
berdampak mengurangi 
jumlah utang. 
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◊ Pemerintah menjaga 
komposisi utang domestik 
lebih besar daripada utang 
valuta asing. Selain pinjaman 
luar negeri yang memang 
direncanakan lebih kecil 
porsinya, kepemilikan SBN 
oleh Asing sebenarnya 
sudah jauh menurun. Hingga 
4 Agustus 2021, porsi 
kepemilikan SBN oleh investor 
asing hanya sebesar 22,56 
persen, sedangkan pemegang 
SBN terbesar adalah bank 
domestik sebesar 32,23 
persen.

◊ Selain itu, untuk mendukung 
kelanjutan pembangunan 
infrastruktur di Indonesia, 
Pemerintah terus 
mengupayakan berbagai 
alternatif pembiayaan 
kreatif dan inovatif sehingga 
diharapkan dapat mengurangi 
beban APBN seperti melalui 
skema Kerja sama Pemerintah 
dan Badan Usaha (KPBU) 
serta blended financing.

        Meski demikian, Pemerintah 
akan tetap memantau 
berbagai faktor risiko 
yang perlu diwaspadai, 
seperti akses dan 
kecepatan vaksinasi yang 
belum merata sehingga 
pengendalian pandemi dan 
pemulihan ekonomi menjadi 
tidak seragam, munculnya 
virus Corona varian Delta 
dan masih fluktuatifnya 
kasus Covid-19 yang 
berkorelasi kuat terhadap 
perkembangan ekonomi 
yang masih terus bergejolak
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