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Pengantar
Kata
Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas perkenanNya, Rancangan 
Undang-Undang APBN Tahun 2022 telah resmi 
diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 pada 
tanggal 27 Oktober 2021. 

APBN 2022 ditujukan untuk meneruskan dukungan 
terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi 
struktural yang tetap responsif, antisipatif dan fleksibel 
dalam menghadapi ketidakpastian serta memiliki 
peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit 
di bawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023.

Kinerja ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh 
keberhasilan program penanganan Covid-19, pulihnya 
konsumsi masyarakat, investasi, dan juga 
perdagangan internasional. Tingkat kepercayaan 
konsumen yang meningkat akan mendorong 
konsumsi dan membangkitkan sisi produksi serta 
mengakselerasi perekonomian. Pengendalian inflasi  
dilakukan agar harga kebutuhan pokok dapat 
dijangkau oleh masyarakat. Penguatan dan 
penyempurnaan program perlindungan sosial yang 
semakin tepat sasaran bagi masyrarakan miskin dan 
rentan guna mewujudkan pemerataan 
pembangunan.

Dengan motivasi mewujudkan APBN yang kredibel, 
transparan, dan akuntabel, buku Informasi APBN 2022 
ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan 
bentuk transparansi Pemerintah kepada masyarakat. 

Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat 
memberikan umpan balik terhadap kebijakan - 
kebijakan yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah. 
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah memberikan masukan 
hingga buku Informasi APBN 2022 yang dikemas 
sederhana tetapi sarat informasi ini dapat terbit. Besar 
harapan kami buku ini dapat memberikan 
pencerahan mengenai APBN 2022 dan arah kebijakan 
pembangunan Indonesia.

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
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Dinamika pandemi Coronavirus Disease 
(Covid-19) yang cukup tinggi berdampak 
signifikan terhadap berbagai aspek 
kehidupan masyarakat. Kinerja perekonomian 
nasional sebelum pandemi tumbuh positif 
yang didukung oleh kinerja permintaan 
domestik yang kuat, inflasi terkendali, dan 
stabilitas sistem keuangan yang terjaga. 
Selanjutnya reformasi fiskal yang digulirkan 
Pemerintah sejak tahun 2015 untuk 
meningkatkan kualitas belanja telah 
menurunkan tingkat kemiskinan dan 
pengangguran serta mengakselerasi 
pembangunan infrastruktur. Dari sisi 
kesinambungan fiskal, defisit anggaran 
secara konsisten dapat dijaga di level di 
bawah 3 persen PDB sampai dengan 2019. 
Namun, wabah penyakit Covid-19 yang telah 
ditetapkan menjadi Pandemi Global pada 
tahun 2020 menimbulkan guncangan besar 
pada sisi supply dan demand, serta 
mengakibatkan kepanikan dan guncangan 
signifikan, baik di pasar keuangan maupun 
sektor riil.

Pemerintah telah mengerahkan upaya 
terbaiknya untuk mengatasi dampak 
pandemi sedini mungkin. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja 
keras menahan laju tekanan terhadap 
perekonomian dampak pandemi dari resesi 
ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal 
extraordinary melalui penerbitan Perpu 
Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan 
menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 
memberikan keleluasaan pelebaran defisit 
anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. 

Kebijakan pelebaran defisit diarahkan 
untuk penanganan aspek kesehatan, 
perlindungan sosial bagi kelompok miskin 
dan rentan, serta dukungan untuk dunia 
usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang disinergikan 
dengan langkah realokasi dan refocusing 
APBN

Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan 
dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 
keberhasilan penanganan Covid-19, 
pulihnya konsumsi masyarakat, 
implementasi reformasi struktural, dan 
prospek pertumbuhan ekonomi global. 
Kebijakan penanganan Covid-19 yang 
dilakukan secara komprehensif dan masif  
disertai akselerasi program vaksinasi 
maupun sosialisasi dalam menjaga protokol 
kesehatan secara simultan mampu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat 
untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. 
Hal tersebut diharapkan akan mendorong 
kinerja konsumsi rumah tangga yang 
disertai upaya Pemerintah bersama otoritas 
moneter dalam menjaga tingkat inflasi 
yang stabil terutama untuk kebutuhan 
pokok masyarakat.
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Kebijakan APBN Tetap Fleksibel 
Dalam Merespon Ketidakpastian
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Defisit APBN 
(%GDP)

Penyesuaian pertama saat 
pandemi mulai (Perpres 

54/2020)

-5,07

Langkah-langkah awal 
dalam memitigasi  risiko 

pandemi

Rp405,1 T

Dasar hukum pelaksanaan 
PEN disahkan PP 23/2020

Rp695,2 T

Realisasi Anggaran 
Program PCPEN

Rp575,9 T

Penyesuaian kedua terkait 
perkembangan pandemi 
mulai (Perpres 72/2020)

-6,34

Rp699,43 T

Alokasi PCPEN untuk 
penanganan bidang kesehatan 

dan percepatan pemulihan

Rp744,77 T*)

Peningkatan alokasi PCPEN untuk 
merespon kenaikan kasus dan 

penguatan perlindungan masyarakat

APBN 2020

-1,76

APBN 2021

-5,7

APBN 2022

-4,85

Realisasi 2020

-6,14

Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional 

(PEN )

Defisit APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk 
merespon perkembangan Covid-19 sejalan dengan upaya stabilisasi dan stimulasi 

pemulihan ekonomi

Februari - April

April

Juni

Jul - Des

Desember

Januari

Feb - Mar

Februari - April

2022

*) per tanggal 11 November 2021



Kesejahteraan masyarakat 
yang adil dan merata 

menjadi target 
pembangunan 2022
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Mengacu pada kerangka ekonomi makro 
tahun 2022, Pemerintah menyusun 
strategi kebijakan fiskal yang ditujukan 
untuk pemulihan ekonomi dan penguatan 
reformasi agar bersifat inklusif dalam 
meningkatkan kualitas kesejahteraan 
masyarakat secara adil dan merata. 
Pemerintah akan meneruskan program 
pro-poor dan pro-employment untuk 
mengembalikan tren penurunan tingkat 
kemiskinan dan pengangguran. Berbekal 
keberhasilan dalam lima tahun terakhir 
sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah 
akan terus melakukan penyempurnaan 
program-program perlindungan sosial dan 
pengentasan kemiskinan. 

Dengan upaya tersebut, tingkat 
pengangguran terbuka (TPT) tahun 
2022 diperkirakan berada pada kisaran 
5,5-6,3 persen yang diiringi dengan 
penurunan tingkat kemiskinan dan 
tingkat ketimpangan (gini ratio) pada 
tahun 2022 yang diperkirakan 
masing-masing berada pada kisaran 
8,5-9,0 persen dan 0,376-0,378. Upaya 
perbaikan indikator kesejahteraan juga 
tecermin dari peningkatan angka 
indeks pembangunan manusia (IPM) 
yang diharapkan mencapai 73,41-73,46.



Target Pembangunan 2022
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under construction

Gini Ratio
0,376 – 0,378 Tukar Nelayan

104-106

Nilai
Tukar Petani

103-105

Nilai

Tingkat
Pengangguran (%)

5,5 – 6,3
(%)

8,5 – 9,0

Tingkat
Kemiskinan Pembangunan

Manusia
73,41 – 73,46

Indeks



APBN 2022 untuk 
melanjutkan Pemulihan 
Ekonomi dan Reformasi 

Struktural 
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Berpijak pada RKP serta kesepakatan 
Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan 
pendahuluan RAPBN tahun 2022, maka tema 
kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah 
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 
Struktural”. Berdasarkan tema tersebut, 
pokok-pokok kebijakan fiskal adalah sebagai 
berikut: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi 
dengan tetap memprioritaskan penanganan 
sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan 
ekonomi; (2) Program perlindungan sosial yang 
memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, 
mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, 
termasuk memperkuat daya ungkit UMKM 
dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali 
lebih kuat dan berdaya tahan; (3) Mendukung 
peningkatan daya saing dan produktivitas 
dengan implementasi reformasi struktural (UU 
Cipta Kerja) dan reformasi fiskal; serta (4) 
Optimalisasi pendapatan dan penguatan 
spending better, baik di Pemerintah Pusat 
maupun di pemerintah daerah, serta inovasi 
pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal 
yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan mencermati dinamika 
perekonomian, perkembangan penanganan 
Covid-19, langkah–langkah pemulihan 
ekonomi serta upaya untuk mengatasi 
masalah struktural, maka arsitektur kebijakan 
fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan 
tetap menjaga keseimbangan antara 
kemampuan countercyclical dengan upaya 
pengendalian risiko agar sustainabilitas fiskal 
jangka panjang tetap dapat dijaga. Oleh 
karena itu, konsolidasi fiskal secara bertahap 
harus dilakukan dengan baik untuk 
mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah 

yang lebih sehat, berdaya tahan, dan 
mampu menjaga stabilitas perekonomian 
ke depan serta harus disertai dengan 
reformasi APBN yang efektif dan konsisten.

Dalam tahun 2022, program penanganan 
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 
akan dilanjutkan dan pelaksanaannya 
disesuaikan dengan proyeksi 
perkembangan Pandemi Covid-19, yang 
difokuskan pada penanganan kesehatan, 
perlindungan masyarakat, dan penguatan 
pemulihan Ekonomi. Kegiatan penanganan 
bidang kesehatan antara lain meliputi 
vaksinasi (dibiayai Pemerintah untuk 
masyarakat kurang mampu), pemberian 
insentif nakes, perawatan pasien covid 
(dengan potensi implementasi sistem 
jaminan kesehatan), serta peningkatan 
kesiapsiagaan sektor kesehatan dan 
mendorong kemandirian farmasi. Kegiatan 
perlindungan masyarakat mencakup 
kelanjutan program perlindungan sosial 
untuk membantu masyarakat terdampak 
serta mendukung reformasi perlinsos 
menuju pemberdayaan masyarakat. 
Kegiatan terkait penguatan pemulihan 
ekonomi antara lain mencakup belanja K/L 
dan TKDD yang mendukung penciptaan 
lapangan kerja dan pemulihan (a.l. 
Pariwisata/Ekonomi Kreatif, Ketahanan 
Pangan, TIK, Infrastruktur konektivitas), 
penguatan program-program mendukung 
UMKM, insentif perpajakan untuk 
mendukung dunia usaha, dan percepatan 
pembangunan infrastruktur melalui 
Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 
BUMN.
.
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Sasaran & Indikator 
Pembangunan Tahun 2022

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 
APBN 2022

Pertumbuhan Ekonomi

5,2%
Inflasi

3,0%
Nilai Tukar

Rp14.350/US$

Harga Minyak

US$63/barrel

Lifting Minyak

703 rbph

Lifting Gas

1.036 rbsmph

Tk. Bunga SUN 10 th

6,8%

Tk. Pengangguran

5,5% — 6,3% Indeks Pembangunan 
Manusia

73,41 — 73,46%

Nilai Tukar Petani
103 — 105

Nilai Tukar Nelayan
104 — 106

Kemiskinan

8,5% — 9,0%

Gini Ratio

0,376 — 0.378

Postur APBN 2022

Rp1.846,1T

Perpajakan

PNBP

Hibah

Rp1.510,0T

Rp335,6T

Rp0,6T

Rp2.714,2T
BPP

TKDD

Rp1.944,5T

Rp769,6T

Anggaran
Defisit & Pembiayaan 

Rp868,0T  ► 4,85% PDB

Negara
Pendapatan

Negara
Belanja 



Pendapatan
Negara



Pendapatan Negara  Tahun 2022 
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Pendapatan negara pada tahun 2022 
diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja 
positif seiring prospek pemulihan ekonomi di 
tahun 2022. Namun demikian, secara nominal  
pendapatan negara di tahun 2022 belum dapat 
kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. 
Beberapa faktor yang memengaruhi hal 
tersebut antara lain karena sektor ekonomi 
yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya,  
insentif fiskal yang sifatnya permanen, serta 
basis penerimaan pajak tahun 2020 yang turun 
mendekati realisasi tahun 2015 karena dampak   
pandemi Covid-19.

Komitmen Pemerintah dalam memberikan 
dukungan kepada dunia usaha pada tahun 
2020 dan 2021 melalui insentif perpajakan 
diharapkan dapat mempercepat pemulihan 
ekonomi dan selanjutnya memberikan efek 
positif pada pendapatan negara. Dengan 
demikian, prospek pemulihan ekonomi 
Indonesia di tahun 2022 diharapkan mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 
baik dari sisi demand maupun supply.

Pemerintah tetap akan mewaspadai dan 
antisipatif terhadap risiko ketidakpastian yang 
berasal dari dinamika pandemi Covid-19 di 
tahun 2022. 

Faktor eksternal lainnya juga perlu dicermati 
seperti kondisi geopolitik serta fluktuasi 
harga komoditas yang dapat berpengaruh 
terhadap penerimaan negara. Pendapatan 
negara pada APBN tahun anggaran 2022 
ditargetkan sebesar Rp1.846.136,7 miliar. 
Target pendapatan negara tahun 2022 
tersebut terutama berasal dari penerimaan 
perpajakan yang diperkirakan mencapai 
Rp1.510.001,2 miliar. Target penerimaan 
perpajakan ini diproyeksikan sejalan dengan 
pemulihan ekonomi, upaya   penguatan 
sistem perpajakan, dan optimalisasi potensi 
perpajakan. Sementara itu, PNBP dalam 
APBN tahun anggaran 2022 diperkirakan 
sebesar Rp335.555,6 miliar utamanya 
didukung oleh penerimaan dari SDA, 
penerimaan dari kekayaan negara 
dipisahkan, dan dukungan dari Badan 
Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, 
penerimaan hibah diproyeksikan Rp579,9 
miliar sesuai dengan hibah terencana pada 
Kementerian/Lembaga di antaranya untuk 
mendukung kegiatan pembangunan sistem 
pedesaan dan perkotaan, keanekaragaman 
hayati, serta penanganan stunting.

Pajak
Rp1.256,0 T

PNBP
Rp335,6 T

Kapabeanan dan Cukai
Rp245,0 T

Hibah
Rp0,5 T
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Sebelum Pandemi, penerimaan 
perpajakan periode 2017–2019 tumbuh 
rata-rata sebesar 7,3 persen per tahun yang 
dipengaruhi terutama aktivitas ekonomi 
domestik dan kinerja perdagangan 
internasional. Pandemi Covid-19 yang 
terjadi sejak awal tahun 2020 yang 
menyebabkan kontraksi baik di sisi 
perekonomian global maupun domestik 
berpengaruh pada menurunnya 
penerimaan perpajakan, khususnya 
penerimaan yang berkaitan dengan dunia 
usaha dan aktivitas perdagangan 
internasional.

Di samping itu, pemerintah juga 
memberikan insentif kepada dunia usaha 
dalam merespon dampak Covid-19 dan 
akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pada 
tahun 2021, kerja keras pemerintah 
berdampak pada kinerja ekonomi yang 
berangsur pulih yang juga tecermin pada 
tren peningkatan perpajakan. 

Tren peningkatan perpajakan tersebut 
diharapkan akan berlanjut pada tahun 
2022 sehingga penerimaan perpajakan 
tahun 2022 ditargetkan sebesar 
Rp1.510.001,2 miliar. Target perpajakan 
tersebut terdiri dari (a) penerimaan 
pajak   Rp1.265.000,0 miliar dipengaruhi 
terutama oleh pulihnya dunia usaha dan 
reformasi perpajakan; (b) penerimaan 
kepabeanan dan cukai sebesar 
Rp245.001,2 miliar yang dipengaruhi 
antara lain penyesuaian tarif cukai serta 
potensi perluasan basis cukai.

Penerimaan 
Perpajakan



Kebijakan Umum
Perluasan basis pemajakan dengan 
peningkatan kepatuhan melalui 
kegiatan edukasi dan peningkatan 
pelayanan perpajakan

Inovasi penggalian potensi dengan 
tetap menjaga iklim investasi dan 
keberlanjutan dunia usaha

Perluasan kanal pembayaran pajak 

Penegakan hukum berkeadilan dan 
mendorong kepatuhan WP

Melanjutkan proses reformasi 
perpajakan (SDM, proses bisnis, IT & 
regulasi)

Pemberian insentif fiskal secara terukur 
untuk kegiatan ekonomi strategis yang 
mempunyai multiplier yang kuat

10

Penerimaan Pajak

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Penerimaan Pajak Tahun 2022�Rp1.265,0 T

Pajak Bumi dan Bangunan�
Rp18,4 T

Pajak Lainnya�
Rp11,4 TPajak Penghasilan 

Rp680,9 T

PPN/PPnBM�
Rp554,4 T



Kebijakan Teknis
Perkembangan National Logistic 
Ecosystem untuk Peningkatan 

Sistem Logistik Nasional
Mendukung pengelolaan fiskal yang 
sehat dan berkelanjutan, melalui a.l 
optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus 
untuk mendukung pertumbuhan 
wilayah

Meningkatkan perlindungan 
masyarakat dan dukungan terhadap 
perekonomian yang efektif dan 
berkontribusi, melalui a.l 
pengembangan sistem pengawasan 
dengan pemanfaatan Artificial 
Inteligence dan Smart Customs and 
Excise System

Meningkatkan penerimaan negara 
yang optimal, melalui a.l intensifikasi 
dan ekstensifikasi kepabeanan dan 
cukai (perluasan basis penerimaan)

11

Kepabeanan dan Cukai
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Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022�Rp245,0 T

Bea Masuk
Rp35,2 T

Bea Keluar
Rp5,9 T

Cukai
Rp203,9 T

Excise

Single Submission Kepabeanan 
Karantina & Joint Inspection 
Meningkatkan rata-rata efisiensi 
waktu serta menurunkan biaya 
timbun dan handling

Single Submission Pengangkut
uji coba di Pelabuhan Tanjung Priok 
pada bulan Mei 2021

Single Submission Perizinan
Sudah diterapkan untuk impor 
komoditas vaksin dan ekspor alat 
Kesehatan

Kolaborasi Platform K/L
Potensi kolaborasi dengan platform 
inisiatif K/L  (Gerai Maritim dan 
Sitolaut)
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Undang - Undang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan (HPP) 

Sejalan dengan Reformasi Perpajakan

Meningkatkan pertumbuhan dan 
mendukung percepatan pemulihan 
perekonomian
Mengoptimalkan penerimaan negara
Mewujudkan sistem perpajakan yang 
berkeadilan dan kepastian hukum
Melaksanakan reformasi administrasi, 
kebijakan perpajakan yang konsolidatif, 
dan perluasan basis pajak
Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib 
Pajak 

Undang - Undang 
Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan

Membangun Sistem Perpajakan 
yang Adil, Sehat, Efektif, dan 
Akuntabel

Tujuan

Keadilan
Kesederhanaan
Efisiensi

Kepastian hukum
Kemanfaatan
Kepentingan Nasional 

Asas

Ekonomi yang produktif dan kompetitif
Konsumsi RT yang sehat  dan 
berkesinambungan
Pendapatan Per Kapita makin 
meningkat dan merata (adil)

Urgensi Reformasi 
Perpajakan

Basis Pajak yang Kuat dan 
Berkelanjutan

Penerimaan Negara memadai
Risiko APBN rendah dan rasio utang 
terjaga

APBN yang Sehat dan 
Berkelanjutan

Basis investasi yang produktif dan 
kompetitif
Mempermudah dan menyederhanakan 
kemudahan berusaha
Penciptaan lapangan kerja yang 
berkualitas

Pertumbuhan Ekonomi 
yang Tinggi
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Pokok-Pokok Pengaturan dalam 
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

a. Pengaturan pengecualian 
objek PPN dan fasilitas
PPN

b. Pengaturan tarif PPN 
serta kemudahan dan 
kesederhanaan PPN

a. Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi
b. Pengaturan sanksi pada saat pemeriksaan 

dan saksi dalam upaya hukum
c. Pengaturan Kuasa Wajib Pajak
d. Penegakan Hukum Pidana Pajak dengan

mengedepankan Pemulihan Kerugian 
Pendapatan Negara

Pemberian kesempatan WP untuk 
melaporkan atau mengungkapkan 
kewajiban perpajakan yang belum 
dipenuhi secara sukarela

Pengenaan Pajak Karbon 
atas pembelian barang  
yang mengandung karbon
atau aktivitas yang  
menghasilkan emisi karbon

a. Pengenaan Pajak atas Natura
b. Penyesuaian layer PPh Orang Pribadi
c. Tarif PPh Badan tahun 2022 dst tetap 22%
d. Pengaturan batas peredaran bruto tidak

dikenakan pajak bagi WP Orang Pribadi

a. Pengaturan Prosedur Penambahan atau 
pengurangan Jenis Barang Kena Cukai

b. Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan
mengedepankan Pemulihan Kerugian
Pendapatan Negara

KUP

PPh

PPN

Pajak Karbon

Program
Pengungkapan
sukarela wajib

pajak

Cukai
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

PNBP mengalami pertumbuhan yang 
cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 
16,7 persen pada periode 2017-2019. 
Pertumbuhan ini sejalan dengan 
fluktuasi harga komoditas dan 
optimalisasi penyelenggaraan layanan 
K/L, serta pendapatan yang berasal 
dari kekayaan negara yang dipisahkan. 
Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 
menyebabkan perlambatan aktivitas 
sosial dan ekonomi yang berdampak 
pada menurunnya pertumbuhan 
PNBP  sebesar 15,9 persen. 

Pada tahun 2021, kinerja PNBP 
mengalami perbaikan seiring dengan 
membaiknya kondisi perekonomian 
global dan 

domestik. PNBP tahun 2021 
mengalami pertumbuhan positif 
antara lain didukung oleh 
peningkatan tren harga komoditas 
terutama harga minyak bumi, batu 
bara dan kelapa sawit, serta 
peningkatan dari PNBP lainnya 
berupa penerimaan yang bersifat 
insidentil. Kinerja positif 
perekonomian tersebut diharapkan 
akan terus berlanjut di tahun 2022, 
sehingga pada tahun 2022 PNBP 
ditargetkan mencapai Rp335.555,6 
miliar didukung oleh upaya 
optimalisasi penerimaan SDA, 
perbaikan kinerja BUMN, serta 
peningkatan layanan K/L dan BLU.

Penerimaan 
Negara

Bukan Pajak



PNBP Tahun 2022�Rp335,6 T
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Penerimaan Negara Bukan Pajak

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Kebijakan Umum

Pendapatan SDA Migas�
Rp85,9 T

Pendapatan PNBP Lainnya�
Rp97,8 T

Pendapatan SDA Nonmigas�
Rp36,0 T

Pendapatan BLU�

Rp78,8 T

Optimalisasi pengelolaan SDA dengan 
tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan;

Optimalisasi penerimaan dividen BUMN 
melalui penataan, penyehatan dan 
perbaikan perencanaan strategis BUMN;

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

Penguatan tata kelola dan proses bisnis, 
penyempurnaan kebijakan serta 
penggalian potensi;

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

Pendapatan KND�
Rp37,0 T



Belanja
Negara
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Belanja negara sebagai salah satu 
instrumen kebijakan fiskal memiliki peran 
utama dalam percepatan pemulihan 
ekonomi di era pandemi Covid-19. Akhir dari 
pandemi yang masih belum dapat 
diprediksi menjadi salah satu faktor 
ketidakpastian global yang harus terus 
diantisipasi oleh Pemerintah. Berangkat 
dari pertimbangan tersebut belanja negara 
akan dirancang secara ekspansif atau 
bersifat countercyclical untuk 
mengakomodasi tekanan ekonomi di 
tengah pandemi yang masih berlangsung. 

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020, batas defisit direlaksasi di atas 3,0 
persen dari PDB guna memberikan ruang 
fiskal tambahan bagi APBN dalam 
merespon kontraksi ekonomi akibat 
pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 
lalu. Berbagai program yang fokus kepada 
pemulihan sosial-ekonomi telah digulirkan 
Pemerintah di sepanjang tahun 2020 dan 
2021 untuk tetap menjaga pondasi 
perekonomian Indonesia. Langkah ini 
dapat dilihat melalui dukungan 
penanganan kesehatan termasuk 
pelaksanaan percepatan program vaksinasi 
serta perlindungan kepada masyarakat, 
antara lain melalui pemberian bantuan 
sosial serta insentif dunia usaha yang 
menjadi komitmen Pemerintah dalam 
rangka percepatan pemulihan ekonomi di 
era pandemi

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir 
dari masa relaksasi pelebaran defisit, 
sehingga harus dapat dimanfaatkan 
secara optimal untuk mendukung 
pemulihan ekonomi. Pemerintah akan 
menjadikan momentum pandemi 
sebagai titik awal untuk melakukan 
reformasi. Reformasi struktural melalui 
penguatan sumber daya manusia (SDM) 
dan transformasi ekonomi serta reformasi 
penganggaran akan menjadi fondasi 
utama dalam pemulihan ekonomi. Lebih 
lanjut, belanja negara masih dirancang 
untuk dapat responsif sekaligus 
konsolidatif, mengingat ketentuan batas 
defisit APBN akan mulai dikonsolidasikan 
ulang mulai tahun ini. Belanja negara 
pada tahun 2022 dialokasikan sebesar 
Rp2.714.155,7 miliar, yang terdiri atas 
Belanja K/L sebesar Rp945.751,5 miliar 
(34,8 persen terhadap belanja negara) 
dan Belanja Non-K/L sebesar Rp998.790,8 
miliar (36,8 persen terhadap belanja 
negara) serta Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769.613,5 
miliar. 

Belanja Negara 
2022

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
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Alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 2022 
mencapai Rp1.944,5 T

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Peningkatan kualitas belanja yang lebih 
efisien, efektif, dan produktif 
Mendukung pelaksanaan reformasi 
struktural
Mendukung percepatan penyelesaian 
infrastruktur strategis
Mendukung reformasi birokrasi

Namun pada tahun 2022, 
dilakukan langkah efisiensi 
dalam rangka mendukung 
konsolidasi fiskal dengan tetap 
antisipatif dalam menghadapi 
ketidakpastian dan mendukung 
berbagai agenda reformasi

Pemanfaatan Belanja Pemerintah Pusat 
Belanja K/L diarahkan 
untuk a.l:

Belanja Pemerintah Pusat dalam 
tahun 2020-2021 meningkat 
dalam rangka penanganan 
pandemi Covid-19 

Belanja Non K/L untuk 
melaksanakan 
beberapa  kebijakan 
strategis, a.l:

Belanja K/L

Belanja Non K/L

Belanja
Pemerintah Pusat
(triliun Rupiah)

2019 2020 2021
Outlook

2022
APBN

873,4

622,9

1.059,6

773,3

1.496,3

1.059,4

867,5

945,8

1.833,0

998,8

1.927,0 1.944,5

Memenuhi kewajiban Pemerintah 
Mengantisipasi kelanjutan penanganan 
pandemi covid

Alokasi Tahun 2022 termasuk 
dukungan antisipasi lanjutan 
penanganan dampak pandemi 
Covid-19
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Rp134,6 T

Rp176,7 T
(6,9%)

Rp400,0 T
(20,6%)

Pelayanan 
Umum
Rp627,1 T
(32,2%)

(0,2%)

(0,9%)

Perlindungan
Lingkungan Hidup
Rp14,1 T
(0,7%)

(0,5%)

Rp169,2 T
(8,7%)

Perlindungan Sosial
Rp251,7 T
(12,9%)

Pertahanan

(9,1%)

Ketertiban dan 
Keamanan

Ekonomi

Rp17,3 T

Rp139,5 T
(7,2%)

Perumahan
    & Fasilitas Umum

Kesehatan

Rp3,7 T
Pariwisata

Rp10,6 T
Agama

Pendidikan

Total
Rp1.944,5 T

Belanja Pemerintah Pusat
menurut fungsi
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

POLISI

*)Termasuk anggaran BLU di Kemenkeu, antara lain BLU
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit dan LPDP

Rp111,0 TPolri

Rp100,6 TKemen PUPR

Rp96,9 TKemenkes

Rp78,3 T

Rp66,5 T

Rp44,0 T

Rp32,9 T

Rp21,8 T

Rp73,0 T

Kemensos

Kemendikbudristek

Kemenag

Kemenkeu*)

Kemenhub

Kemenkominfo

Rp134,7 TKemenhan

10 Kementerian/ Lembaga 
dengan Pagu Terbesar
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, 
Pemerintah secara konsisten 
mengalokasikan anggaran kesehatan 
sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN 
dalam rangka menjamin 
terselenggaranya pembangunan 
kesehatan agar meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dan kualitas SDM. 
Sejak tahun 2017-2020, alokasi anggaran 
kesehatan tumbuh rata-rata 23,2 persen 
per tahun, yang tentunya juga diiringi 
oleh perbaikan output di bidang 
kesehatan.

Peningkatan tersebut salah satunya 
dipengaruhi oleh pelaksanaan 
kebijakan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) dalam rangka 
mewujudkan cakupan kesehatan 
semesta. Anggaran Kesehatan 
dalam APBN tahun 2022 utamanya 
dialokasikan melalui Belanja 
Pemerintah Pusat (Kementerian 
Kesehatan, BPOM, BKKBN, 
Kemenhan, dan Polri, serta Belanja 
Non K/L) dan melalui TKDD

Anggaran
Kesehatan



Lanjutan Penanganan Covid-19, a.l. 
program Vaksinasi, perawatan 
pasien, testing & tracing, obat, 
insentif nakes

Reformasi Sistem Kesehatan, 
melalui transformasi pada layanan 
primer, layanan rujukan, 
ketahanan kesehatan, tenaga 
kesehatan, dan teknologi 
informasi kesehatan

Percepatan penurunan stunting

Kesinambungan Program JKN

Kebijakan

Pemanfaatan Anggaran Kesehatan 2022
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

untuk lanjutan penanganan Covid-19, penguatan kualitas kesehatan, dan 
reformasi sistem kesehatan

Anggaran Kesehatan 
mencapai Rp255,4 T 

TKDD Rp6 6 , 9 T

BPP Rp188,5 T

Keluarga dengan baduta 
yang mendapatkan 
fasilitasi dan pembinaan 
1.000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK) 8,1 juta 
keluarga

Cakupan peserta 
PBI-JKN 96,8 juta jiwa

Penyediaan Makanan 
Tambahan (PMT) bagi 96,7 
ribu ibu hamil kurang 
energi kronis (KEK) dan 
159,5 ribu balita kurus oleh 
pusat, serta 410.270 ibu 
hamil KEK dan 756.714 
balita kurus oleh daerah

Penyediaan bantuan 
operasional kesehatan 
(BOK) untuk 10.260 
Puskesmas dan bantuan 
operasional KB untuk 
6.036 balai penyuluhan 
KB

Pengujian obat, 
kosmetik, dan suplemen 
kesehatan 60.340 
sampel

Peningkatan Sarpras dan 
Alkes di 3.439 
Puskesmas

Cakupan lokasi fokus 
penanganan stunting 

Penugasan tenaga 
kesehatan ke daerah 
tertinggal 5.200 orang

Layanan pengendalian �
penyakit TB 434 layanan

Lanjutan Penanganan 
Pandemi Covid-19 (a.l 
program vaksinasi 
perawatan pasien, 
testing/ tracing/ 
treatment, insetif nakes)
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Program perlindungan sosial 
bertujuan untuk menciptakan efek 
pendapatan yang memungkinkan 
kelompok berpenghasilan rendah 
untuk dapat meningkatkan konsumsi 
dan kesejahteraan mereka. Pada masa 
pandemi, alokasi anggaran 
perlindungan sosial diberikan dalam 
rangka membantu  kelompok 
masyarakat berpendapatan  
menengah ke bawah yang terdampak 
pandemi. Di tahun 2020, melalui 
program  pemulihan ekonomi nasional, 
Pemerintah mengambil kebijakan 
countercyclical melalui strategi 
pemberian stimulus fiskal bidang 
perlindungan sosial yang menjadi 
bantalan kepada rumah tangga dan 
individu yang terdampak agar tidak 
jatuh miskin atau semakin masuk ke 
dalam kemiskinan.   

Pada tahun 2022, Pemerintah akan 
terus melanjutkan reformasi  program 
perlindungan sosial secara bertahap 
dan terukur. Hal ini akan ditempuh 
melalui upaya sinergi, integrasi, 
transformasi, dan perluasan program 
perlinsos yang sudah ada, serta 
pengembangan program perlinsos 
lainnya. Disamping itu, untuk 
mendukung upaya tersebut 
Pemerintah akan terus melanjutkan 
penyempurnaan Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Anggaran
Perlindungan 

Sosial



Melanjutkan Penyempurnaan DTKS 
dan menyinergikan dengan 
berbagai data terkait

Mendukung Reformasi Perlinsos 
secara bertahap dan terukur

Mendukung Program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan

Peningkatan kualitas implementasi 
program perlinsos dan 
pengembangan skema perlinsos 
adaptif

Melanjutkan Program Perlinsos 
melalui Bantuan Sosial dan Subsidi 

Kebijakan

Pemanfaatan Anggaran 
Perlinsos 2022
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempercepat 
penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan 

SDM jangka panjang

Anggaran Perlindungan Sosial 
mencapai  Rp431,5 T

TKDD Rp28, 8T

BPP Rp402, 7 T

37,9 juta Pelanggan
18,8 juta
Keluarga

Jumlah penerima 
bantuan Program 
Kartu Sembako 

2,9 juta Peserta

Jumlah Peserta penerima 
bantuan Program Kartu 
Prakerja

Jumlah Penerima Subsidi 
Listrik

7,0 juta Debitur

Jumlah Penerima 
Subsidi KUR & Non KUR

8,0 juta Keluarga

Jumlah Penerima Bantuan 
Langsung Tunai atau BLT 
Desa10,0 juta 

Keluarga

Jumlah penerima
Bantuan PKH 
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Perlinsos Menjangkau 
Setiap Kelompok Usia

25

Perlinsos Ibu Hamil 
dan Balita 0-6 thn:
- PKH anak usia dini
- PKH Ibu Hamil

0-6 tahun
3,1 juta jiwa

Perlinsos Usia Produktif 
19-59 thn, a.l:
- Kartu Pra Kerja
- KIP Kuliah 
- Subsidi KUR
- Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan
- Subsidi Perumahan

19-59 tahun
22,6 juta jiwa

Perlinsos Usia Sekolah 7-18 
tahun:
- PKH Anak SD, SMP, SMA
- PIP SD, SMP, SMA

 

7-18 tahun
32,6 juta jiwa

Perlinsos Lansia:
- PKH Lansia
- Asistensi Lansia Terlantar

 

60+ tahun
1,6 juta jiwa

- Kartu Sembako
- Subsidi Listrik
- Subsidi LPG
- BLT Dana Desa
- Bantuan iuran  PBI, PBPU dan BP kelas 3
  Program JKN
- Subsidi BBM
- Cadangan Bencana
- ASPDB/Bantuan Disabilitas

Perlinsos untuk seluruh usia : 
± 161,7 Juta Jiwa

Rp431,5TTotal Anggaran 
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Reformasi pendidikan untuk 
mewujudkan SDM Indonesia yang 
unggul juga masih akan terus 
diupayakan melalui pendekatan yang 
bersifat holistik dan tidak hanya 
berfokus pada kemampuan literasi dan 
numerasi, tetapi juga pada pendidikan 
karakter, langkah ini secara riil telah 
dilaksanakan pada tahun 2021. Langkah 
tersebut sebagai upaya dalam 
mengatasi beberapa tantangan yang 
dihadapi pada bidang Pendidikan, 
yaitu antara lain: (i) belum optimalnya 
indikator Human Capital Index (HCI); (ii) 
rendahnya rata-rata lama sekolah; (iii) 
masih belum meningkatnya skor PISA 
secara signifikan; (iv) ketimpangan 
akses Pendidikan terutama Pendidikan 
menengah ke atas; (v) belum 
meratanya ketersediaan sarpras; (vi) 
tingkat partisipasi PAUD yang masih 
harus ditingkatkan; 

dan (vii) mismatch Pendidikan vokasi 
dengan kebutuhan industri. Berbagai 
upaya yang akan dilanjutkan pada 
tahun 2022 antara lain meliputi 
peningkatan kompetensi dan 
profesionalisme guru, pemerataan 
kualitas sarana dan prasarana 
pendidikan, serta penguatan 
pendidikan karakter bangsa yang 
berlandaskan pada Pancasila. 
Anggaran Pendidikan dialokasikan 
melalui Belanja Pemerintah Pusat, 
TKDD, dan Pembiayaan Anggaran.

Anggaran
Pendidikan



Pemanfaatan Anggaran 
Pendidikan 2022
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Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama 
pembangunan nasional

Anggaran Pendidikan 
mencapai Rp542,8 T

Pembiayaan  Rp69, 5T

TKDD Rp290, 5T

BPP  Rp182, 8T Peningkatan sinergi antara 
pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, antar K/L

Penguatan penyelenggaraan PAUD

Peningkatan kompetensi & 
profesionalisme guru

Meningkatkan perhatian kepada 
guru honorer

Penguatan pendidikan karakter 
bangsa 

Penguatan dukungan 
penyelenggaraan pendidikan agama

Pemerataan kualitas sarana dan 
prasarana pendidikan 

Penguatan pendidikan vokasi

Kebijakan a.l

Bidikmisi/ KIP Kuliah  (713,8 rb mahasiswa)
Kemendikbudristek   : 646,0 rb mahasiswa
Kemenag        : 67,8 rb mahasiswa

Beasiswa (LPDP)
    Baru   : 8.600 mahasiswa
    On going : 20.090 mahasiswa

Bantuan Operasional Sekolah 
Kemenag  : 8,8 jt siswa

Program Indonesia Pintar  (20,1 jt siswa)
    Kemendikbudristek   : 17,93 jt siswa
    Kemenag            : 2,18 jt siswa
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Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Pembangunan infrastruktur 
merupakan salah satu kunci untuk 
menggerakkan kembali aktivitas 
ekonomi yang lesu akibat dampak 
pandemi Covid-19. Dalam jangka 
pendek, pembangunan infrastruktur 
menjadi motor penggerak ekonomi 
dari sisi permintaan melalui penciptaan 
lapangan kerja dan peningkatan 
konsumsi. Dalam jangka panjang, 
pembangunan infrastruktur 
berkontribusi di sisi penawaran melalui 
peningkatan kapasitas produksi, 
perbaikan arus barang dan jasa 
sehingga tercipta efisiensi ekonomi. 
Dalam beberapa tahun terakhir 
Pemerintah giat mendorong 
pendanaan infrastruktur dengan 
memberdayakan peran swasta dan 
BUMN melalui creative financing 
dengan beberapa skema KPBU.

Kebijakan pembangunan infrastruktur 
di tahun 2022 diarahkan untuk 
mendukung  pengembangan ekonomi 
dan pelayanan dasar  kepada 
masyarakat. Arah kebijakan tersebut  
dilakukan melalui penyediaan 
kebutuhan dasar manusia secara 
layak, peningkatan produktivitas 
masyarakat dan dunia usaha melalui 
peningkatan konektivitas dan 
mobilitas, serta pembangunan 
infrastruktur pendukung transformasi 
ekonomi antara lain Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK), 
energi,  pangan, dan konektivitas.

Anggaran
Pembangunan 
Infrastruktur



Prioritas pembangunan 
terhadap output strategis 
yang mendukung 
pemulihan ekonomi.

Penguatan sinkronisasi/ 
integrasi pendanaan antara 
K/L,  Pemda, dan BUMN/ 
BLU/ Swasta

Kebijakan a.l

Pemanfaatan Anggaran Infrastruktur 2022
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Memenuhi Ketersediaan Layanan Dasar, Peningkatan Produktivitas dan 
Mendukung Penyelesaian Proyek Prioritas dan Strategis

Pembangunan Infrastruktur
sebesar Rp365,8T

Pembiayaan  Rp95, 2T

TKDD Rp102, 2T

BPP  Rp168, 3T

Pemerataan infrastruktur dan akses TIK, a.l.:

Penyediaan 2.344 BTS di daerah 3T

Penyediaan kapasitas jaringan internet 25 
GBPS melalui satelit

Mendorong peningkatan produktifitas, melalui 
infrastruktur konektivitas dan mobilitas:

Pembangunan 295 km Jalan baru dan 6.253 m 
jembatan baru

Dukungan pembangunan jalan tol Trans 
Sumatera (JTTS)

Pembangunan 6.624 km’sp jalur KA

Pembangunan 9 Bandara baru dan Pelabuhan 
Penyeberangan (baru di 1 lokasi dan lanjutan di 
17 lokasi)

Mendukung ketersediaan infastruktur pelayanan 
dasar, a.l.:

Pembangunan 1.823 unit rumah khusus dan 
5.141 unit rumah susun

Sistem Penyediaan Air Minum 144.604 SR

Sistem Pengolahan Air limbah 8.414 KK Menyediakan infrastruktur energi dan pangan
 a.l.:

Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi 
Tahap I Segmen Semarang Batang 91 km 
(dari total ruas Cirebon Semarang 237 km)

Pembangunan Jaringan Gas Rumah 
Tangga 40.000 Sambungan Rumah

Pembangunan 105 rb ha jaringan irigasi 
(5.000 ha baru, 100 rb ha rehabilitasi)

Pembangunan 44 unit Bendungan (5 unit 
Baru, 39 unit Lanjutan)
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Pembangunan di bidang ketahanan 
pangan diarahkan untuk peningkatan 
keterjangkauan dan ketercukupan 
pangan, peningkatan produktivitas dan 
pendapatan petani serta nelayan, dan 
peningkatan diversifikasi pangan dan 
kualitas gizi. Salah satu program 
strategisnya, yakni Program Kawasan 
Sentra Produksi Pangan (food estate) 
dengan menggunakan pendekatan 
pasar (market driven) dan rantai nilai 
(value chain), serta pelibatan berbagai 
stakeholder terkait. Ketahanan pangan 
merupakan salah satu sektor 
pembangunan yang menjadi perhatian 
Pemerintah setiap tahunnya, termasuk 
melalui dukungan anggaran dalam 
APBN. Anggaran ketahanan pangan 
dimanfaatkan untuk peningkatan 
produktivitas komoditas pangan 
utama, baik pertanian maupun 
perikanan, serta melalui dukungan 
penyediaan bantuan sarpras, benih, 
pupuk, pengairan/irigasi, 
pendampingan, dan stabilisasi harga.

Arah kebijakan pembangunan 
bidang ketahanan pangan tahun 
2022 meliputi antara lain: (1) 
peningkatan keterjangkauan dan 
kecukupan pangan yang beragam, 
berkualitas, bergizi, dan aman; (2) 
peningkatan produktivitas dan 
pendapatan petani dan nelayan 
melalui penguatan kapasitas petani 
dan nelayan, penguatan akses 
terhadap input produksi, penyediaan 
sarpras pertanian dan perikanan, 
serta mendorong mekanisasi dan 
penggunaan teknologi; (3) 
peningkatan diversifikasi pangan dan 
kualitas gizi; (4) perbaikan iklim usaha 
dan daya saing; (5) penguatan sistem 
pangan berkelanjutan

Anggaran
Ketahanan 

Pangan



Peningkatan keterjangkauan 
dan ketercukupan pangan 
yang beragam, berkualitas, 
bergizi, dan aman

Peningkatan produktivitas dan 
pendapatan petani dan nelayan

Pengembangan Kawasan 
Sentra Produksi Pangan (Food 
Estate)

Kebijakan a.l

Pemanfaatan Anggaran 
Ketahanan Pangan 2022
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mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan 
revitalisasi sistem ketahanan pangan

Anggaran Ketahanan Pangan 
mencapai Rp92,3T

TKDD Rp21, 9T

BPP  Rp70, 4T

Mendukung produksi 
bahan pangan

Mendukung Peralatan Produksi 
Pangan

Pembangunan infrastruktur 
pangan

Produksi Padi 
55,20 juta ton

Produksi Jagung 
20,10 juta ton

Produksi Daging 
Sapi dan Kerbau  
0,44 juta ton

Pembangunan 5 
ribu ha jaringan 
irigasi dan
Rehabilitasi 100 
ribu ha (oleh pusat) 
dan 93,3 ribu ha 
(oleh daerah) 
jaringan
irigasi

Bendungan: Pem-
bangunan lanjutan 
39 unit dan baru 5 
unit 

Bantuan 75 unit kapal 
perikanan

Bantuan 1.000 unit alat 
penangkap ikan ramah 
lingkungan

Pengembangan 200 
unit lumbung pangan

Pengembangan pela-
buhan perikanan 
sebanyak 10 (oleh 
pusat) dan 65 (oleh 
daerah) serta 90 balai 
benih (oleh daerah)
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Sektor pariwisata ditargetkan dapat 
memberikan kontribusi dan peran 
strategis melalui transformasi 
pembangunan ekonomi nasional dalam 
kurun waktu lima tahun sebagaimana 
tercantum dalam RPJMN 2020-2024. 
Transformasi pembangunan ekonomi 
tersebut difokuskan pada peningkatan 
nilai devisa pariwisata dan nilai tambah 
ekonomi kreatif nasional. Namun 
demikian, pada awal tahun 2020 sektor 
pariwisata mengalami hantaman yang 
sangat keras akibat pandemi Covid-19. 
Berbagai upaya dilakukan untuk menekan 
laju penyebaran virus Covid-19 termasuk 
pembatasan aktivitas masyarakat. 

Untuk menghadapi kondisi tersebut, 
Pemerintah berupaya untuk 
merumuskan strategi serta terobosan 
dalam menangani dampak pandemi 
Covid-19 pada sektor pariwisata melalui 
berbagai program, antara lain reaktivasi 
industri perhotelan dan sertifikasi 
Cleanliness, Health, Safety, and 
Environment Sustainability (CHSE) 
usaha dan destinasi pariwisata. 
Pemulihan dan pembangunan  sektor 
pariwisata pada tahun 2022 akan 
dilaksanakan antara lain melalui: (1) 
pengembangan pariwisata dan ekonomi 
kreatif; (2) percepatan pembangunan 
lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP); (3) peningkatan kualitas SDM 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan (4) 
pemulihan pasar pariwisata dan 
Rebranding Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif  menuju pasar pariwisata yang 
tangguh (resilient) dan berkelanjutan 
(sustainable).

Anggaran
Pariwisata



Kebijakan a.l
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Mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan 
destinasi wisata prioritas

Pembangunan Pariwisata 2022 
mencapai Rp10,1 T

Peningkatan kualitas SDM 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemulihan pasar pariwisata dan 
Rebranding Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif menuju pasar 
pariwisata yang tangguh 
(resilient) dan berkelanjutan 
(sustainable).

Pengembangan pariwisata  dan 
ekonomi kreatif pada aspek 3 A 
(Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas) 
dan 2 P (Promosi dan Partisipasi 
Pelaku Usaha Swasta)

Percepatan pembangunan lima 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
yaitu Danau Toba, Borobudur, 
Mandalika, Labuan Bajo dan 
Likupang

Pemanfaatan Anggaran 
Pariwisata 2022

Preservasi  jembatan 
2.386 meter di destinasi  
pariwisata super 
prioritas

Pendidikan tinggi vokasi 
pariwisata 10.816 
mahasiswa

Sertifikasi profesi dan SDM 
pariwisata & ekonomi 
kreatif 6.415 orang

Promosi, event, dan 
konferensi 156 kegiatan 

Pembangunan/pengembangan 
fasilitas pelabuhan laut di 6 
destinasi wisata

Pengembangan taman 
nasional & taman wisata alam 
15 lokasi

Pembangunan sentra IKM 
(melalui TKDD) di 12 Kab/Kota



34

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Tuntutan percepatan pencapaian 
target pembangunan nasional, 
khususnya pada bidang-bidang 
prioritas dan strategis sudah menjadi 
keharusan agar tujuan pembangunan 
nasional yaitu Indonesia maju, serta 
terlepas dari middle income trap di 
tengah ketidakpastian perekonomian 
global dapat tercapai. Untuk mencapai 
hal tersebut, dengan merujuk pada UU 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 39 
Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia, Pemerintah perlu 
mengintegrasikan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan 
pengendalian pembangunan dari 
seluruh K/L dan Pemerintah Daerah. Hal 
ini perlu didukung dengan data yang 
akurat, mutakhir, terpadu, dapat 
dipertanggungjawabkan, mudah 
diakses, dan dibagipakaikan. 

Data tersebut perlu dikelola secara 
saksama, terintegrasi, dan 
berkelanjutan, dalam bentuk satu 
data Indonesia, yang didahului 
dengan optimalisasi pemanfataan 
dan dukungan pengembangan TIK. 
Optimalisasi TIK perlu dukungan dari 
sisi kebijakan infrastruktur dan 
transformasi digital yang ditempuh 
dengan berbagai strategi, antara lain 
dengan membangun dan 
mengembangkan infrastruktur TIK 
untuk pemerataan akses dan 
konektivitas broadband di seluruh 
wilayah Indonesia, mendorong 
transformasi digital pada sektor 
ekonomi dan pemerintahan, serta 
membangun Pusat Data Nasional 
dan implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE).

Anggaran
Pembangunan 

TIK



Membangun dan Mengembangkan 
infrastruktur TIK untuk pemerataan 
akses dan konektivitas broadband di 
seluruh wilayah Indonesia.

Mendorong transformasi digital pada 
sektor ekonomi dan pemerintahan, serta 
mempersiapkan ekosistem digital dan 
SDM talenta digital.

Pembangunan Pusat Data Nasional dan 
Implementasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE).

Peningkatan pengembangan SDM 
dalam Industri TIK.

Kebijakan a.l

Pemanfaatan 
Anggaran TIK 2022
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mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan 
percepatan transformasi digital nasional

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
mencapai Rp25,4 T

TKDD Rp3, 1T

Penyediaan Base Tranceiver 
Station (BTS)  sebanyak 2.344 
lokasi di wilayah 3T

Penyediaan akses internet di 
9.463 lokasi layanan publik

Literasi Digital 5,5 juta orang

Sarana Prasarana Infrastruktur, 
Peralatan Produksi dan Teknologi 
Penyiaran TV

Pembangunan Pusat Data Nasional

Pengembangan Smart Data Center

Telemedicine dan Teleconsultation, 
Sistem Informasi (SI) Data Keluarga, 
SI Manajemen RS, SI Public Safety 
Center 119

Lorem ipsum

Utilisasi Palapa Ring

BPP Rp22, 3 T
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Program pengelolaan subsidi dialokasikan 
dalam rangka meringankan beban masyarakat 
dan sekaligus untuk menjaga agar produsen 
mampu menghasilkan barang dan jasa, 
khususnya yang merupakan kebutuhan dasar 
masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga 
ditujukan untuk meningkatkan produksi 
pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan 
publik khususnya pada sektor transportasi dan 
informasi, serta memberikan insentif bagi 
dunia usaha dan masyarakat. Dalam kurun 
waktu tahun 2017–2020, belanja subsidi 
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7 
persen, yaitu dari Rp166.401,1 miliar pada tahun 
2017 menjadi Rp196.231,5 miliar pada tahun 
2020. Selanjutnya pada outlook tahun 2021, 
belanja subsidi diperkirakan mencapai 
Rp248.557,6 miliar. Perkembangan belanja 
subsidi dalam periode 2017–2021 dipengaruhi 
oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan 
nilai tukar rupiah serta volume konsumsi 
barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan 
Pemerintah dalam rangka penanganan 
pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap 
belanja subsidi, antara lain: (1) pemberian 
diskon listrik untuk golongan rumah tangga 
450 VA dan 900 VA (DTKS); (2) insentif subsidi 
bunga untuk perumahan bagi MBR; dan (3) 
tambahan subsidi bunga untuk UMKM yang 
terdampak Covid-19, serta (4) insentif pajak 
ditanggung pemerintah untuk dunia usaha.

Kebijakan subsidi tahun 2022 diarahkan untuk 
lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas 
harga dan daya beli masyarakat, khususnya

golongan miskin dan rentan, melalui:                   
(1) melanjutkan pemberian subsidi tetap 
untuk solar; (2) verifikasi dan validasi data 
penerima subsidi pupuk yang diselaraskan 
dengan NIK melalui sistem e-RDKK secara 
berkala didukung oleh SDM penyuluh yang 
kompeten dan infrastruktur yang memadai; 
(3) menetapkan prioritas jenis komoditas 
pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk 
dan memperluas mekanisme penebusan 
subsidi pupuk melalui Kartu Tani se Jawa, 
Madura, Sumatera, Bali secara bertahap;               
(4) mendukung peningkatan pelayanan 
umum di bidang transportasi publik (PT KAI 
dan PT PELNI) dan penyediaan informasi 
publik (LKBN Antara); (5) memperluas akses 
permodalan UMKM maupun petani melalui 
subsidi bunga KUR sebagai upaya 
meningkatkan daya saing usaha dan 
menyediakan anggaran subsidi perumahan 
untuk mendukung penyediaan rumah MBR; 
dan (6) insentif perpajakan melalui subsidi 
pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebagai 
stimulus perpajakan yang diberikan 
Pemerintah kepada dunia usaha. Selain itu, 
Pemerintah secara bertahap akan 
mengupayakan pelaksanaan kebijakan 
transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan 
subsidi listrik golongan rumah tangga 
menjadi subsidi berbasis penerima manfaat 
(targeted) berbasis DTKS.

UMKM
Subsidi yang lebih 

tepat sasaran serta 
mendukung kebijakan 

transformasi
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Subsidi sebesar Rp207,0T Diarahkan untuk 
Lebih Tepat Sasaran, Terintegrasi dan 

Mendukung UMKM, Petani dan Layanan 
Transportasi Publik

Pelaksanaan Transformasi Subsidi 
Energi dilakukan secara bertahap, 

dengan mempertimbangkan

Melanjutkan pemberian subsidi tetap 
solar Rp500/liter

Mengarahkan pelaksanaan kebijakan 
subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi 
listrik menjadi subsidi berbasis DTKS 
secara bertahap

Mendorong pengembangan energi baru 
terbarukan yang lebih efisien

Subsidi Energi
Verifikasi dan validasi data penerima 
subsidi pupuk yang diselaraskan dengan 
NIK (e-RDKK)

Memperluas akses permodalan UMKM 
maupun petani melalui subsidi bunga 
KUR

Menyediakan anggaran subsidi 
perumahan untuk MBR

Dukungan dunia usaha melalui fasilitas 
PPh DTP

Mendukung layanan transportasi publik 
dan penyediaan informasi

Subsidi Non Energi

Kesiapan data penerima berbasis  DTKS

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat 
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Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 
adalah dana yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN) yang dialokasikan kepada daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
fiskal. Anggaran transfer ke daerah dan 
dana desa menjadi salah satu instrumen 
kebijakan desentralisasi fiskal guna 
mendanai urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah. 
Implementasi kebijakan anggaran transfer 
ke daerah dan dana desa selain 
memperhatikan kebutuhan pendanaan 
untuk mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di 
daerah, juga mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara, kinerja 
pelaksanaan dan tujuan yang hendak 
dicapai dalam setiap tahun anggaran 
berdasarkan program/kegiatan yang telah 
ditetapkan sebagai prioritas dalam 
pembangunan nasional.

Sepanjang tahun 2017-2021 alokasi 
anggaran TKDD mengalami fluktuasi, 
antara lain dipengaruhi oleh perubahan 
pendapatan negara dan kebijakan 
pemerintah dalam merespon dampak 
pandemi Covid-19. 

Dalam periode tahun 2017-2021, anggaran 
TKDD menunjukkan pertumbuhan 
rata-rata sebesar 0,9 persen, dari 
Rp741.992,4 miliar di tahun 2017 menjadi 
sebesar Rp770.272,1 miliar pada outlook 
tahun 2021 .  Ke b i j akan T KDD yan g 

dilaksanakan pada tahun 2021 diarahkan 
untuk: 
(1) Mendukung upaya pemulihan 
ekonomi sejalan dengan prioritas 
nasional, melalui pembangunan 
aksesibilitas dan konektivitas kawasan 
sentra pertumbuhan ekonomi, serta 
dukungan insentif kepada daerah untuk 
menarik investasi, perbaikan sistem 
pelayanan investasi, dan dukungan 
terhadap UMKM;          (2) Mensinergikan 
anggaran TKDD dan Belanja K/L dalam 
pembangunan human capital 
(pendidikan dan kesehatan); (3) 
Mendorong belanja infrastruktur daerah 
melalui creative financing seperti 
pinjaman daerah, KPBU daerah, serta 
kerjasama antardaerah untuk 
mendukung pencapaian target RPJMN;               
(4)  Redesain pengelolaan TKDD, 
terutama DTU dan DTK dengan 
penganggaran berbasis kinerja dan 
peningkatan akuntabilitas;                                               
(5) Meningkatkan kinerja anggaran TKDD 
dan melakukan reformasi APBD melalui 
implementasi Standar Harga Satuan 
Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan 
Akun Standar (BAS).

Pada Tahun 2022, kebijakan TKDD 
diarahkan untuk penguatan kualitas 
desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk 
pemulihan ekonomi dan peningkatan 
kualitas pelaksanaan guna mendukung 
kinerja daerah. 

Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa
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Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dialokasikan sebesar Rp769,6T

dilaksanakan pada tahun 2021 diarahkan 
untuk: 
(1) Mendukung upaya pemulihan 
ekonomi sejalan dengan prioritas 
nasional, melalui pembangunan 
aksesibilitas dan konektivitas kawasan 
sentra pertumbuhan ekonomi, serta 
dukungan insentif kepada daerah untuk 
menarik investasi, perbaikan sistem 
pelayanan investasi, dan dukungan 
terhadap UMKM;          (2) Mensinergikan 
anggaran TKDD dan Belanja K/L dalam 
pembangunan human capital 
(pendidikan dan kesehatan); (3) 
Mendorong belanja infrastruktur daerah 
melalui creative financing seperti 
pinjaman daerah, KPBU daerah, serta 
kerjasama antardaerah untuk 
mendukung pencapaian target RPJMN;               
(4)  Redesain pengelolaan TKDD, 
terutama DTU dan DTK dengan 
penganggaran berbasis kinerja dan 
peningkatan akuntabilitas;                                               
(5) Meningkatkan kinerja anggaran TKDD 
dan melakukan reformasi APBD melalui 
implementasi Standar Harga Satuan 
Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan 
Akun Standar (BAS).

Pada Tahun 2022, kebijakan TKDD 
diarahkan untuk penguatan kualitas 
desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk 
pemulihan ekonomi dan peningkatan 
kualitas pelaksanaan guna mendukung 
kinerja daerah. 

Kebijakan TKDD

Pelaksanaan Pengalokasian dan 
Penggunaan Dana Otsus Papua sesuai 
UU No. 2/2021, dengan besaran Dana 
Otsus Papua 2,25% dari Pagu DAU 
(nasional) serta penguatan proses 
perencanaan dan pengawasan 
penggunaan Dana Otsus yang diatur 
dalam RPP yang saat ini masih dalam 
proses pembahasan. 

Dana Desa dan DAK diarahkan untuk 
mendukung program percepatan 
penanggulangan kemiskinan ekstrim 
pada 212 kabupaten/kota prioritas 

Penggunaan TKDD diarahkan untuk 
belanja-belanja strategis, termasuk 
peningkatan kualitas infrastruktur 
publik, pemulihan ekonomi, 
pembangunan SDM, serta kualitas 
pelayanan publik.

Mempercepat pelaksanaan belanja di 
daerah melalui transfer berbasis 
kinerja dengan memperhatikan 
pelaksanaan penyerapan anggaran 
dan sinergi penganggaran pusat dan 
daerah
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Perbaikan Kebijakan TKDD 
Melalui RUU HKPD

RUU HKPD masih dalam proses 
pembahasan dan telah 
menyelesaikan tahapan Timus. 
Target akhir Tahun 2021 ditetapkan. 
Akan diimplementasikan secara 
efektif mulai APBN TA 2023.

Perubahan signifikan dari RUU HKPD:

Menyatukan pengaturan ttg Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (UU 
28/2009)  dengan Perimbangan 
Keuangan (UU 33/2014)

Mengedepankan aspek kinerja 
daerah dalam pengelolan transfer ke 
daerah sehingga alokasi dan 
penyaluran berbasis kinerja

Peningkatan kualitas belanja daerah 
dan sinergi kebijakan fiskal antara 
Pusat dan Daerah

Implementasi RUU HKPD akan 
tetap dijaga agar tidak terjadi 
shock pada Daerah akibat 
perubahan kebijakan. Untuk itu, 
kebijakan terkait alokasi DAU, 
kewajiban batas maksimal Belanja 
Pegawai dan batas minimal 
Belanja Infrastruktur akan 
diberikan transisi yang mencukupi

Legislative
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Rencana Pencapaian DAK Fisik

SEKOLAH

Pendidikan

- Revitalisasi 47.890 Unit Satuan Pendidikan

- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan 42 
Unit

- Perluasan/Renovasi Gedung Layanan 24 Unit

Kesehatan dan KB

- Peningkatan ketersediaan dan kualitas SPA di 
3.439 Puskesmas

- Peningkatan status gizi bagi 410.270 ibu hamil dan 
756.714 balita kurus

- Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alokon 13 Unit

- Rehabilitasi Gudang Alokon 42 Unit

- Pembangunan/Alih Fungsi/Rehabilitasi Balai 
Penyuluh 167 Unit

Transportasi Perairan

- Rehabilitasi dermaga/pelabuhan pada 2 Provinsi 
dan 32 Kab/Kota

- Pengadaan Sarana Transportasi Perairan 19 Unit

Air Minum

- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan 
(SPAM) Jaringan Perpipaan 421.597 SR

- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 
67.692 SR

Sanitasi

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 
Terpusat Skala Permukiman 67.950 SR

- SPALD Setempat 873.272 SR

Perumahan dan Pemukiman

- Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi 813 
Unit

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya 
37.522 Unit

IKM

- Pembangunan Sentra IKM di 12 Kab/Kota

- Revitalisasi Sentra IKM di 76 Kab/Kota

Pertanian

- Pembangunan/Rehabilitasi irigasi pertanian 2.850 
Unit

- Pembangunan jalan pertanian 3.000 Unit

- Pembangunan lumbung pangan masyarakat desa 
(LPMDes) 200 Unit

Lingkungan Hidup

- Sarpras Pengelolaan Sampah dan Pendukungnya 
642 Unit

- Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air 
Secara Online dan Otomatis 99 Unit

Pariwisata

Ketuntasan Pembangunan di 81 Daya Tarik Wisata

Jalan

- Penanganan Jalan 15.119 km

- Pembangunan Jembatan 7.118 m

Kelautan dan Perikanan

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Pelabuhan Perikanan 65 Pelabuhan

- Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Prov/Kab/Kota 140 
Balai Benih

-Pembangunan Sarpras Garam di 9 Provinsi

Irigasi

- Pembangunan Jaringan Irigasi 2.660 ha

- Peningkatan Jaringan Irigasi 13.330 ha

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 93.330 ha

Transportasi Pedesaan

- Pembangunan Jalan Desa Strategis 3.462 km

- Pengadaan Sarana Transportasi Darat 302 Unit 

Toko UMKM

- Pembangunan 14 Pusat Layanan Usaha Terpadu

- Revitalisasi 7 Pusat Layanan Usaha Terpadu

Kehutanan

- Penanaman Hutan Rakyat 17.567 Ha

- Rehabilitasi Mangrove 825 Ha

Perdagangan

- Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata 1 Unit

- Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata Bali 1 
Unit

- Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang 

(SRG) 1 Unit
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Rencana Pencapaian DAK Nonfisik
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

Meliputi 45.149.930 siswa untuk BOS 
Reguler dan 8.101 sekolah untuk BOS Kinerja

BOK 
Untuk 10.260 Puskesmas

BOP PAUD
Untuk 6.594.128 peserta didik dan 2.069 
Satuan PAUD Penggerak

Dana PK2UKM

Tambahan Penghasilan Guru ANSD
Untuk 186.061 Guru PNSD dan 328.699 Guru 
PPPK  

Tunjangan Khusus Guru ANSD
Untuk 25.003 Guru PNSD dan 13.835 Guru 
PPPK

BOP Pendidikan Kesetaraan
587,4 ribu peserta didik

BOP Museum dan Taman Budaya
Untuk 118 museum dan 24 taman budaya

Dana Ketahanan Pangan 
dan Pertanian

Untuk 2.945 Kelompok 
masyarakat`

Tunjangan Profesi Guru ANSD
Untuk 1.031.786 Guru PNSD dan 17.429 Guru 
PPPK 

Untuk 53.700 Peserta Pelatihan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan 
Sentra IKM 

Untuk Sentra IKM pada 87 Daerah

Dana Pelayanan Kepariwisataan
untuk 36.880 peserta pelatihan dan 26 Tourism
Infomation Center (TIC)

BOKB
Untuk 6.036  Balai Penyuluhan KB

Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan-Anak

untuk 250 Daerah `

Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

Pelaksanaan bimbingan teknis bagi 122.460 
pelaku usaha,dan penyusunan 34 video 
promosi digital



Pembiayaan
Anggaran



44

Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural 
Informasi APBN 2022

Dalam periode lima tahun terakhir, 
Pemerintah menerapkan kebijakan 
fiskal ekspansif secara konsisten untuk 
menciptakan akselerasi pembangunan 
nasional sekaligus menjaga 
momentum pertumbuhan ekonomi 
agar tumbuh tetap tinggi dan 
berkesinambungan. Untuk 
mendukung implementasi kebijakan 
fiskal yang ekspansif, Pemerintah 
mengimplementasikan anggaran 
defisit yang didasari dengan 
penguatan pengelolaan kebijakan 
fiskal yang sehat dan 
berkesinambungan. Kebijakan fiskal 
ekspansif dijalankan Pemerintah untuk 
menghindari opportunity loss sejalan 
dengan semakin tingginya pencapaian 
berbagai sasaran dan target 
pembangunan nasional. Secara umum 
defisit anggaran senantiasa terkendali 
dalam batas aman dan berada dalam 
level risk appetite. Realisasi defisit 
setiap tahun juga terus diupayakan 
semakin rendah dibandingkan 
targetnya tanpa mengurangi 
pencapaian sasaran dan target 
pembangunan nasional yang telah 
ditetapkan. 

Dalam perkembangannya, defisit 
anggaran cenderung menurun dari 
2,51 persen terhadap PDB pada tahun 
2017 menjadi sebesar 2,20 persen 
terhadap PDB pada tahun 2019. 
Namun seiring dengan langkah 
extraordinary yang diambil oleh 
Pemerintah pada tahun 2020 dan 
2021, defisit naik menjadi 6,14 persen 
(realisasi 2020) dan 5,82 persen 
(outlook 2021) terhadap PDB. Tahun 
2022 merupakan masa transisi dari 
penanganan pandemi Covid-19 pada 
tahun 2020 yang berdampak pada 
sosial, ekonomi dan keuangan, 
menuju periode normal untuk 
pemulihan. Kebijakan defisit 
anggaran tahun 2022 bersifat 
countercyclical, dilakukan untuk 
menstimulasi perekonomian dan 
mendukung pencapaian target 
pembangunan dengan tetap 
menjaga pengelolaan fiskal yang 
sehat dan berkelanjutan. 

Kebijakan Countercyclical 
untuk menstimulasi 
perekonomian dan 

mendukung pencapaian 
target pembangunan
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Proyeksi Pembiayaan Anggaran 
sebesar Rp868,0 T

Perkembangan Pembiayaan Anggaran 

Pembiayaan
Pertumbuhan (%)

Pembiayaan
(triliun Rupiah)

2019 2020 2021
Outlook

2021
APBN

2022
APBN

402,1 1.193,3 1.006,4 961,5 868,0

31,5

-9,7

196,8

-19,4

Konsisten menerapkan 
kebijakan fiskal 

ekspansif, namun 
senantiasa 

mengendalikan defisit 
anggaran dalam batas 

aman dan berada dalam 
level risk appetite

Sebelum pandemi 
Covid-19, pembiayaan 

anggaran telah berhasil 
ditekan sebesar Rp402,1 

triliun

2019
Seiring dengan langkah 

extraordinary yang 
diambil oleh Pemerintah 

dalam menghadapi 
pandemi Covid-19 pada 

tahun 2020, terjadi 
pelebaran defisit 

anggaran di atas 3% 
terhadap PDB

Pembiayaan anggaran 
meningkat untuk 

membiayai pelebaran 
defisit terkait belanja 

penanggulangan 
pandemi Covid-19

2020
Defisit anggaran 
diupayakan terus 
menurun secara 
bertahap, melalui 

penerapan konsolidasi 
fiskal dan refocusing 

anggaran

Pembiayaan utang sudah 
menurun dengan 

prioritas untuk 
membiayai belanja dan 

investasi 
penanggulangan 
Covid-19 dan PEN

2021
Konsolidasi fiskal dan 
refocusing anggaran 

menjadikan target 
pembiayaan utang terus 
terkendali dan menurun

 
Koordinasi dengan Bank 

Indonesia dalam 
pemenuhan pembiayaan 

tetap dilanjutkan

2022
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Pembiayaan Utang
Pembiayaan Defisit melalui Penerbitan SBN neto sesuai 

kebutuhan (last resort) 

SBN 2019-2022 (Trilliun Rupiah) 

2019 2020 2021
Outlook

2021
APBN

2022
APBN

446,3

1.177,2 1.207,3 992,8 991,3

24,5
-0,2

163,8

-15,7

SBN
Pertumbuhan (%)

Pembiayaan
(triliun Rupiah)

Mendorong pengembangan sumber, skema, dan 
instrumen pembiayaan kreatif dan inovatif

Optimalisasi pinjaman dan SBSN proyek dalam 
blended financing.

Memprioritaskan Pinjaman Kegiatan/Proyek 
untuk infrastruktur yang menambah aset modal 
ataupun alih teknologi 

Mengutamakan kegiatan baru TA 2022 untuk 
Proyek Strategis (major projects) sesuai RPJMN 
2020-2024 

Meningkatkan kinerja pelaksanaan 
proyek/kegiatan

Arah Kebijakan dan Strategi 
Pembiayaan Utang Proyek

Prudent
Mengendalikan risiko utang dan mengelola utang 
dengan cermat dan hati-hati untuk mendukung 
konsolidasi fiskal dan sustainabilitas APBN

Keseimbangan Portofolio
Prioritas penerbitan SBN di pasar domestik untuk 
mengendalikan risiko

Fleksibel
Mengoptimalkan sumber non-utang
Memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka 
fleksibilitas

Efisien
Pengembangan dan pendalaman pasar (termasuk 
mendukung penerbitan obligasi/sukuk daerah)
koordinasi dengan BI dalam pemenuhan 
pembiayaan

Prinsip dan Strategi terkait 
Pengelolaan Utang
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Pembiayaan Investasi 
Infrastruktur, Pendidikan, 

dan Lainnya

Kelanjutan pembangunan 
infrastruktur Jalan Tol Trans 
Jawa dan Sumatera dan SPAM
Pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan (transmisi, 
gardu induk, listrik desa)

Dukungan pembiayaan 
perumahan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR)

Peningkatan akses masyarakat 
untuk pendidikan dan 
keberlanjutan pengembangan 
pendidikan

Pembentukan Pooling Funds 
Bencana yang penggunaan 
dananya untuk melindungi 
masyarakat terdampak 
bencana dan memulihkan 
kerusakan lingkungan

Memperkuat posisi Indonesia 
dalam hubungan internasional

PMN diberikan secara selektif, 
berdasarkan pertimbangan: 
sektor prioritas, penugasan 
pemerintah, manfaat ekonomi 
dan manfaat sosial;

Atas usulan investasi 
dilakukan penilaian kelayakan 
pada 6 aspek yaitu: urgensi, 
legal, ekonomi, fiskal, 
keuangan, lingkungan dan 
sosial

Sebagian PMN 2022 akan 
dialokasikan setelah dilakukan 
pemantauan kesiapan dan 
progres pelaksanaan

Kebijakan

Klastering

Klaster 
Infrastruktur  
Rp86,4 T

Klaster 
Lainnya 
Rp4,9T

Rp
Klaster 
Pendidikan 
Rp20,0T
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Fleksibilitas pembiayaan untuk memperoleh utang 
dengan biaya dan risiko yang paling menguntungkan,
memanfaatkan pinjaman program sesuai dengan 
ketersediaan dan kapasitas pemberi pinjaman dan
memilih instrument SBN yang paling favorable

Optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, terutama 
Saldo kas di BLU, SAL dan SiLPA.

Melanjutkan koordinasi dengan BI dan otoritas terkait 
dengan tetap memperhatikan integritas dan kredibilitas 
pasar.

Penyesuaian target dan timing lelang SBN dan 
penerbitan SBN valas menyesuaikan dinamika pasar

Optimalisasi penerbitan SBN Ritel sesuai dengan 
permintaan investor,  sekaligus bagian dari perluasan 
basis investor dalam negeri 

Strategi dan Mitigasi Risiko 
Pembiayaan Utang 2022

Pemulihan ekonomi domestik, penyaluran 
kredit membaik, penempatan Perbankan di 
SBN menurun.

Volatilitas pasar keuangan diperkirakan 
mereda namun terdapat potensi 
peningkatan yield SBN dampak dari 
peningkatan yield US dan ekspektasi 
pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara 
global

Defisit diperkirakan turun, namun utang 
jatuh tempo tinggi, kebutuhan utang bruto 
masih cukup tinggi 

Kebutuhan refinancing juga dialami negara 
lain, konsekuensi periode pemulihan pasca 
pandemi Covid-19, sehingga dapat 
berpengaruh pada ketatnya likuiditas pasar 
keuangan global

Tantangan Pasar Keuangan 
dan Pembiayaan 2022

Varian baru COVID-19 menimbulkan kekhawatiran dan 
memicu restriksi lanjutan, sehingga meningkatkan 
ketidakpastian global

Penguatan ekonomi AS semakin nyata, risiko 
normalisasi moneter yang lebih cepat.

Perlu diwaspadai pembalikan modal untuk 
mencari aset yang lebih baik

Isu proteksionisme kembali menguat

Tantangan Ekonomi Global 2022



we need your opinion

hai!

terima kasih...

bit.ly/surveiinformasiAPBN2022

Tahukah anda? Hasil penilaian Open Budget Survey (OBS) tahun 2019, Indonesia mendapat peringkat 18 

dari 117 negara di dunia. OBS diselenggarakan oleh International Budget Patnership yang fokus pada 

transparansi anggaran. 

Buku Informasi APBN adalah salah satu indikator dari penilaian survei tersebut. Oleh karena itu, sebagai 

bahan perbaikan dalam penyusunan Buku Informasi APBN selanjutnya, kami mohon kesediaan Anda untuk 

mengisi survei pada tautan di bawah.

Scan here
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