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“Kinerja APBN di 
Semester I ini sangat 
baik, masih menjadi 
instrumen yang bekerja 
luar biasa keras untuk 
menjaga ekonomi dan 
mendukung pemulihan 
ekonomi serta daya beli 
masyarakat.” 

Menteri Keuangan, 
Sri Mulyani Indrawati
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Ringkasan Eksekutif

Pendapatan Negara dan 
Hibah sebesar Rp1.317,19 
triliun atau 58,12 
persen terhadap target 
APBN 2022 (Perpres 
98/2022), yang terdiri 
dari   Penerimaan Pajak 
sebesar Rp868,27 triliun 
(58,47 persen dari pagu 
APBN 2022 atau tumbuh 
55,67 persen (yoy), serta 
Penerimaan Kepabeanan 
dan Cukai  sebesar 
Rp167,64 triliun (56,06 
persen terhadap pagu 
APBN 2022 atau tumbuh 
37,16 persen (yoy).

Belanja Pemerintah 
Pusat sebesar Rp876,47 
triliun atau 38,08 persen 
Perpres 98/2022 dan 
meningkat 10,07 persen 
(yoy) ). Realisasi tersebut 
terdiri atas realisasi 
Belanja K/L sebesar 
Rp392,78 triliun (41,63 
persen Perpres 98/2022 
(lebih rendah dari 
realisasi pada periode 
yang sama tahun 2021 
yang mencapai Rp449,56 
triliun) dan realisasi 
Belanja Non-K/L yang 
mencapai Rp483,70 
triliun atau meningkat 
39,50 persen (yoy).  

Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) 
sebesar Rp367,13 triliun 
(45,62 persen dari 
alokasi Perpres 98/2022 
atau lebih rendah dari 
realisasi pada periode 
yang sama tahun 
2021 yang mencapai 
Rp373,86 triliun. 

Penerimaan Negara 
Bukan Pajak telah 
mencapai Rp280,99 
triliun (58,34 persen 
dari target APBN dalam 
Perpres 98/2022), atau 
tumbuh 35,77 persen 
(yoy).

Penerimaan Hibah 
sebesar  Rp297,79 
miliar, lebih tinggi 
dari realisasi periode 
yang sama tahun 2021 
sebesar Rp93,63 miliar.
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Ringkasan 
Eksekutif

Perkembangan kasus 
Covid-19 secara 
global cenderung 
meningkat didorong 

oleh munculnya varian baru. Di 
sisi lain, konflik geopolitik yang 
menyebabkan tren kenaikan 
harga komoditas global yang 
berkepanjangan saat ini mulai 
terjadi perlambatan harga di 
beberapa komoditas yang 
didorong sentimen penurunan 
permintaan akibat resesi. 
Tekanan inflasi global juga 
terus berlanjut mendorong 
kenaikan suku bunga di 
banyak negara dan berpotensi 
meningkatkan pengetatan 
likuiditas global. Aktivitas 
manufaktur global masih 
dalam level ekspansi namun 
sedikit melambat dibandingkan 
bulan sebelumnya. Kondisi 
perlambatan ini didorong 
perlambatan atas permintaan, 
business confidence yang 
melemah, tekanan harga 
yang menguat, dan masih 
adanya gangguan supply 

chain. Kondisi kasus Covid-19 
domestik juga mengalami 
peningkatan dan diperlukan 
upaya percepatan pelaksanaan 
vaksinasi kepada masyarakat. 
Tekanan terhadap stabilitas 
ekonomi nasional sedikit 
meningkat namun masih 
terkendali. Secara umum, 
dampak kondisi ekonomi 
global berpengaruh moderat 
terhadap perekonomian 
nasional. Kedepan, pemerintah 
akan tetap waspada 
dan memperhitungkan 
perkembangan atas berbagai 
risiko, mengoptimalkan 
peran APBN untuk menjaga 
momentum pemulihan, dan 
juga memperkuat koordinasi 
global. 

Realisasi Pendapatan Negara 
dan Hibah hingga akhir Juni 
2022 tercatat mencapai 
Rp1.317,25 triliun atau 58,13 
persen terhadap Pagu APBN 
2022 (Perpres No. 98 tahun 
2022). Capaian tersebut 
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lebih tinggi Rp430,21 triliun 
dibandingkan capaian periode 
yang sama tahun lalu. 
Kinerja positif Pendapatan 
Negara masih terus 
berlanjut yang tercermin dari 
pertumbuhannya 48,50 persen 
(yoy). Secara nominal, realisasi 
komponen pendapatan yang 
bersumber dari penerimaan 
Perpajakan mencapai 
Rp1.035,96 triliun, Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Rp280,99 triliun, dan Hibah 
Rp0,30 triliun. Berdasarkan 
pertumbuhannya, realisasi 
penerimaan Perpajakan, PNBP, 
dan Hibah tumbuh berturut-
turut sebesar 52,35 persen 
(yoy), 35,77 persen (yoy), dan 
218,16 persen (yoy). Lebih 
lanjut, capaian masing-masing 
penerimaan Perpajakan, PNBP, 
dan Hibah terhadap target 
pada APBN 2022 berturut-turut 
58,07 persen, 58,34 persen, 
dan 51,35 persen. 

Realisasi penerimaan 
Perpajakan sampai dengan 
akhir Juni 2022 bersumber 
dari penerimaan Pajak 
sebesar Rp868,32 triliun 
atau 58,47 persen terhadap 
Pagu APBN 2022 (Perpres 
No. 98 tahun 2022), atau 
tumbuh 55,68 persen (yoy), 
dan penerimaan Kepabeanan 
dan Cukai sebesar Rp167,64 
triliun atau 56,06 persen 
terhadap Pagu APBN 2022 
(Perpres No. 98 tahun 2022), 
atau tumbuh 37,16 persen 
(yoy).

Capaian penerimaan 
Pajak terutama berasal 
dari penerimaan Pajak 
Penghasilan (PPh) Nonmigas 
dan Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPN/ PPnBM), 
dimana masing-masing 
terealisasi Rp519,57 triliun 
(69,37 persen terhadap pagu 
APBN 2022) dan Rp300,90 
triliun atau 47,09 persen 
terhadap Pagu APBN 2022 
(Perpres No. 98 tahun 2022), 
atau tumbuh 71,38 persen 
dan 38,24 persen. Hingga 
akhir Juni 2022, realisasi PPh 
Nonmigas masih ditopang oleh 
capaian dari empat komponen 
penerimaan terbesar yaitu 
berturut-turut PPh 25/29 
Badan, PPh Final, PPh 21, dan 
PPh 22 Impor dengan realisasi 
masing-masing sebesar 
Rp210,12 triliun, Rp102,52 
triliun, Rp90,87 triliun, dan 
Rp37,32 triliun. Realisasi 
empat komponen tersebut 
tumbuh berturut-turut 136,52 
persen (yoy), 81,41 persen 
(yoy), 19,15 persen (yoy), dan 
236,10 persen (yoy). Kinerja 
penerimaan PPh Nonmigas 
yang tinggi merupakan hasil 
dari semakin membaiknya 
pertumbuhan ekonomi 
domestik serta keberhasilan 
Program Pengungkapan 
Sukarela (PPS). Kinerja PPh 
Nonmigas juga didorong 
oleh faktor meningkatnya 
profitabilitas perusahaan di 
tahun 2021 dan tren kenaikan 
harga komoditas yang masih 
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terjadi hingga akhir Juni 2022. 
Kinerja positif PPh Nonmigas 
juga didukung oleh dampak 
kebijakan diantaranya tapering 
relaksasi angsuran PPh 25 
dan dampak penerimaan 
PPS. Selanjutnya, capaian 
penerimaan pajak dari 
komponen penerimaan PPN/ 
PPnBM masih ditopang oleh 
PPN Dalam Negeri (PPN DN) 
dan PPN Impor. Hingga akhir 
Juni 2022, penerimaan PPN 
DN tumbuh 33,62 persen 
(yoy) menjadi Rp168,44 
triliun yang didorong oleh 
kenaikan aktivitas ekonomi 
yang tumbuh sejalan dengan 
perkembangan perekonomian. 
Selain itu, kenaikan tarif 
PPN 11 persen mulai 1 April 
2022 mulai berdampak pada 
bertambahnya penerimaan 
PPN DN. Lebih lanjut, kinerja 
PPN Impor tumbuh signifikan 
sebesar 40,68 persen (yoy) 
menjadi Rp120,72 triliun 
seiring meningkatnya kegiatan 
impor. 

Kinerja seluruh komponen 
penerimaan Kepabeanan 
dan Cukai yang terdiri dari 
penerimaan Cukai, Bea Masuk 
(BM), dan Bea Keluar (BK) 
tumbuh double digit, yaitu 
berturut-turut 33,01 persen 
(yoy), 30,49 persen (yoy), 
dan 74,93 persen (yoy). 
Penerimaan Cukai didukung 
utamanya oleh penerimaan 
komponen CHT yang 
tumbuh 32,27 persen (yoy) 
dengan kontribusi sebesar 

70,39 persen terhadap total 
penerimaan Kepabeanan 
dan Cukai. Kinerja CHT 
dipengaruhi oleh dampak 
kebijakan penyesuaian tarif 
cukai CHT serta limpahan 
penerimaan dari tahun 2021. 
Pada komponen Perdagangan 
Internasional, Bea Masuk 
realisasinya terus tumbuh 
positif didorong oleh semakin 
membaiknya perekonomian 
nasional karena produksi dan 
konsumsi yang meningkat. 
Sementara itu, Bea Keluar 
didukung oleh faktor 
peningkatan harga komoditas 
dan volume ekspor komoditas 
utama Indonesia seperti CPO 
dan turunannya, serta mineral 
tembaga.

Realisasi PNBP sampai 
dengan akhir Juni 2022 
mencapai Rp280,99 triliun 
atau 58,34 persen terhadap 
Pagu APBN 2022 (Perpres 
No. 98 tahun 2022), atau 
tumbuh positif 35,77 persen 
dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya 
(yoy). Peningkatan capaian 
realisasi tersebut bersumber 
dari realisasi PNBP SDA, PNBP 
KND, dan PNBP Lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi 
PNBP Sumber Daya Alam 
(SDA) mencapai Rp114,56 
triliun atau tumbuh positif 
sebesar 91,77 persen (yoy). 
Tumbuh positifnya PNBP 
SDA utamanya didorong 
oleh kenaikan ICP dan harga 
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komoditas minerba, terutama 
batubara. Sama seperti PNBP 
SDA, PNBP yang berasal dari 
Kekayaan Negara Dipisahkan 
(KND) ikut mengalami tren 
positif dengan capaian 
sebesar Rp35,48 triliun atau 
tumbuh positif 122,86 persen 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun sebelumnya 
utamanya dikontribusikan dari 
setoran dividen BUMN Bank 
Himbara. Selanjutnya dari sisi 
PNBP Lainnya, realisasi hingga 
akhir Juni 2022 mencapai 
Rp85,11 triliun atau tumbuh 
positif sebesar 19,94 persen 
(yoy) jika dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 
sebelumnya. Meningkatnya 
capaian PNBP Lainnya 
antara lain disebabkan oleh 
meningkatnya pendapatan 
dari Penjualan Hasil Tambang 
(PHT) Batubara, pendapatan 
denda dan kompensasi DMO 
batubara, pendapatan dari 
pelayanan dan administrasi 
hukum, pendapatan dari 
sektor kesehatan, pendapatan 
yang berasal dari layanan 
Kepolisian, serta pendapatan 
pengujian kendaraan 
bermotor. Sedangkan di sisi 
lain, PNBP yang bersumber 
dari pendapatan BLU masih 
mengalami pertumbuhan 
negatif, sampai dengan akhir 
Juni 2022 capaian realisasinya 
sebesar Rp 45,84 triliun atau 

tumbuh negatif sebesar 24,04 
persen (yoy). Pertumbuhan 
negatif pada pendapatan BLU 
disebabkan oleh penurunan 
pendapatan BLU perkebunan 
kelapa sawit dampak kebijakan 
larangan sementara ekspor 
CPO. 

Realisasi Belanja Negara 
sampai dengan akhir Juni 
2022 mencapai Rp1.156,88 
triliun atau 37,24 persen 
terhadap Pagu APBN 2022 
(Perpres No. 98 tahun 2022), 
dan sedikit mengalami 
kontraksi pertumbuhan 
sebesar 1,13 persen (yoy) dari 
tahun sebelumnya. Realisasi 
Belanja Negara tersebut 
meliputi realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat sebesar 
Rp789,75 triliun dan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa 
(TKDD) sebesar Rp367,13 
triliun. 

Realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat sampai dengan 30 Juni 
2022 mengalami penurunan 
pertumbuhan sebesar 0,82 
persen (yoy). Penurunan 
realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat periode Juni 2022 
diantaranya karena realisasi 
Belanja Barang dan Belanja 
Modal masih mengalami 
kontraksi masing-masing 20,75 
persen dan 19,84 persen (yoy) 
antara lain akibat percepatan 
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pembayaran realisasi proyek 
infrastruktur tahun 2020 serta 
menurunnya kebutuhan belanja 
barang terkait penanganan 
pandemi Covid-19 pada tahun 
2022. Sementara itu, jenis 
belanja yang mengalami 
peningkatan antara lain 
realisasi Belanja Subsidi 
sebesar 20,64 persen dan 
Belanja Pembayaran Kewajiban 
Utang sebesar 11,49 persen 
(yoy). Pemerintah berkomitmen 
untuk meningkatkan kinerja 
penyerapan belanja negara 
pada bulan-bulan berikutnya.

Realisasi belanja subsidi 
sampai dengan akhir Juni 
2022 mencapai Rp96,41 
triliun atau 33,99 persen 
terhadap Pagu APBN 2022 
(Perpres No. 98 Tahun 2022), 
atau meningkat 20,64 persen 
(yoy). Realisasi belanja subsidi 
tersebut meliputi subsidi energi 
sebesar Rp75,59 triliun (naik 
26,95 persen secara yoy) dan 
subsidi nonenergi sebesar 
Rp20,82 triliun (naik 2,21 
persen secara yoy).

Realisasi belanja subsidi 
energi utamanya bersumber 
dari subsidi BBM dan subsidi 
LPG Tabung 3 Kg yang 
mencapai Rp54,31 triliun 
atau 36,36 persen dari 
Pagu APBN 2022 (Perpres 
No. 98 Tahun 2022), atau 

meningkat 58,28 persen 
(yoy). Peningkatan realisasi 
subsidi BBM dan subsidi 
LPG Tabung 3 Kg utamanya 
dipengaruhi kenaikan ICP yang 
rata-rata naik sebesar 66,76 
persen (yoy) selama periode 
Januari-Juni 2022. Di samping 
itu, hingga Mei 2022, terjadi 
kenaikan volume LPG sebesar 
4,09 persen (yoy).  Pada tahun 
2021, realisasi volume LPG 
Tabung 3 Kg periode Januari-
Mei sebesar 3,04 juta MT, 
sedangkan pada tahun 2022 
periode yang sama mencapai 
3,16 juta MT. Sementara 
itu, realisasi subsidi listrik 
mencapai Rp21,27 triliun atau 
35,71 persen dari pagu. Jika 
dibandingkan dengan tahun 
lalu, terjadi penurunan sebesar 
15,67 persen.

Realisasi belanja subsidi 
nonenergi pada Januari-Juni 
2022 adalah sebesar Rp18,85 
triliun, atau sebesar 27,86 
persen dari Pagu APBN 2022 
(Perpres No. 98 Tahun 2022). 
Realisasi tersebut didominasi 
oleh subsidi kredit program 
sebesar Rp12,21 triliun atau 
58,66 persen dari total realisasi 
subsidi nonenergi, sedangkan 
realisasi subsidi pupuk tercatat 
sebesar Rp8,03 triliun atau 
berkontribusi kedua terbesar 
terhadap realisasi subsidi 
nonenergi yaitu sebesar 38,55 
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persen. Realisasi subsidi kredit 
program sebagai kontributor 
utama realisasi subsidi 
non-energi tumbuh positif 
sebesar 29,92 persen (yoy), 
sedangkan subsidi pupuk 
menjadi kontributor terbesar 
kedua antara lain dikarenakan 
tetap terjaganya pertumbuhan 
realisasi yang positif selama 
periode Januari-Juni 2022 
yaitu sebesar Rp8,03 triliun 
jika dibandingkan periode yang 
sama pada tahun lalu yang 
hanya dapat direalisasikan 
sebesar Rp5,24 triliun atau 
terdapat pertumbuhan sebesar 
53,21 persen.

Realisasi Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) sampai 
dengan akhir Juni tahun 2022 
mencapai Rp367,13 triliun 
atau 45,62 persen dari Pagu 
APBN 2022 (Perpres No. 98 
Tahun 2022), yang meliputi 
Transfer ke Daerah (TKD) 
sebesar Rp333,13 triliun atau 
45,21 persen dari Pagu APBN 
2022 (Perpres No. 98 Tahun 
2022) dan Dana Desa Rp34,00 
triliun atau 50,00 persen dari 
Pagu APBN 2022 (Perpres 
98 Tahun 2022).  Realisasi 
tersebut lebih rendah Rp6,74 
triliun atau terkontraksi 
minim sebesar 1,80 persen 
dibandingkan realisasi tahun 
2021.

Realisasi TKD sampai 
dengan akhir Juni 2022 lebih 
rendah Rp13,50 triliun atau 
terkontraksi 3,89 persen 
dibandingkan realisasi TKD 
pada periode yang sama 
tahun 2021. Lebih rendahnya 
realisasi TKD disebabkah 
oleh:  (i) realisasi Dana Bagi 
Hasil (DBH) yang lebih rendah 
Rp12,73 triliun (minus 28,70 
persen yoy) disebabkan adanya 
percepatan penyaluran Kurang 
Bayar di periode yang sama 
tahun lalu sebesar Rp19,47 
triliun. Meskipun demikian, 
realisasi DBH reguler tahun 
2022 sebesar Rp31,64 triliun 
lebih tinggi dari realisasi  tahun 
lalu yang sebesar Rp24,90 
triliun.(ii) Realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 
lebih rendah Rp6,91 triliun 
(minus 8,93 persen yoy) karena 
adanya penurunan penyaluran 
Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) sebesar Rp5,23 
triliun (14,38 persen yoy),  (iii) 
realisasi DID lebih rendah 
Rp4,75 triliun (minus 70,37 
yoy) karena pagu total yang 
lebih rendah di tahun 2022 dan 
adanya perubahan mekanisme 
pengalokasian.

Sementara itu, Dana Alokasi 
Umum (DAU), DAK Fisik, Dana 
Otonomi Khusus (Otsus) dan 
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Dana Keistimewaan (Dais) 
DIY berhasil tumbuh positif 
dibandingkan tahun 2021. 
Realisasi DAU mencapai 
Rp216,71 triliun atau lebih 
tinggi Rp10,28 triliun (4,98 
persen yoy) seiring dengan 
peningkatan kepatuhan 
pemerintah daerah (pemda) 
dalam memenuhi syarat 
penyaluran. Realisasi DAK Fisik 
mencapai Rp5,15 triliun (6,80 
persen yoy) yang didorong oleh 
peningkatan Pemda dalam 
memenuhi syarat salur DAK 
Fisik. Sedangkan realisasi 
Dana Otsus dan Dais DIY lebih 
tinggi Rp0,29 triliun (4,14 
persen yoy) sejalan dengan 
peningkatan kepatuhan Pemda 
Aceh, Papua, Papua Barat, dan 
Yogyakarta dalam memenuhi 
syarat salur. Sementara itu, 
realisasi Dana Desa lebih tinggi 
Rp6,76 triliun atau tumbuh 
24,82 persen (yoy) sejalan 
dengan peningkatan kepatuhan 
pemerintah desa dalam 
memenuhi syarat salur Dana 
Desa dan Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) Desa.

Defisit APBN 2022 ditargetkan 
sebesar 4,85 persen, lebih 
rendah daripada target 
tahun 2020 dan 2021. Hal 
ini sejalan dengan komitmen 
Pemerintah untuk mencapai 

soft landing kebijakan fiskal 
dimana pada tahun 2023 
defisit fiskal Indonesia kembali 
di bawah 3 persen terhadap 
PDB. Kebutuhan pembiayaan 
untuk menutup defisit 
tersebut ditargetkan sebesar 
Rp868,02 triliun, terutama 
diperoleh dari pembiayaan 
utang sebesar Rp973,58 
triliun terhadap Pagu APBN 
2022 (Perpres No. 98 Tahun 
2022). Berdasarkan realisasi 
Pendapatan dan Belanja 
Negara, terdapat surplus 
anggaran pada akhir Juni 
2022 sebesar Rp73,59 triliun 
atau 0,39 persen terhadap 
PDB. Sementara itu, realisasi 
Pembiayaan Anggaran hingga 
akhir Juni 2022 ini mencapai 
Rp153,53 triliun atau 18,30 
persen terhadap Pagu APBN 
2022 (Perpres No. 98 Tahun 
2022). Realisasi Pembiayaan 
Anggaran pada semester 
1 tahun 2022 ini tumbuh 
negatif sebesar 63,50 persen 
(yoy). Realisasi Pembiayaan 
Utang sampai akhir Juni 2022 
mencapai Rp191,86 triliun 
atau 20,30 persen terhadap 
Pagu APBN 2022 (Perpres No. 
98 Tahun 2022) atau tumbuh 
negatif sebesar 56,90 persen 
dari realisasi pada periode 
yang sama di tahun 2021. 
Realisasi tersebut berasal 
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dari Surat Berharga Negara 
(Neto) sebesar Rp182,40 
triliun. Realisasi Surat Berharga 
Negara(SBN) tersebut tumbuh 
negatif sebesar 60,70 persen 
(yoy). Pemerintah juga 
melakukan Pinjaman (Neto) 
sebesar Rp9,46 triliun atau 
tumbuh negatif hingga 149 
persen (yoy). 

Hingga akhir Juni 2022, 
Pemerintah merealisasikan 
Pembiayaan Investasi sebesar 
negatif Rp40,37 triliun atau 
17,5 persen terhadap Pagu 
APBN 2022 (Perpres No. 98 
Tahun 2022). Angka realisasi 
pembiayaan investasi ini 
tumbuh positif sebesar 58 
persen dibanding periode yang 
sama tahun 2021. Pemerintah 
juga berhasil memberikan 

pinjaman sebesar Rp1,59 
triliun atau 271,90 persen 
dari Pagu APBN 2022 Perpres 
No. 98 Tahun 2022), atau 
tumbuh negatif sebesar 6,6 
persen (yoy). Pemerintah juga 
menggelontorkan dana untuk 
Pembiayaan Lainnya sebesar 
Rp457,6 miliar atau 0,4 persen 
terhadap Pagu APBN 2022 
(Perpres No. 98 Tahun 2022), 
atau tumbuh signifikan sebesar 
609,7 persen (yoy).
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Postur APBN

R ealisasi Semester 
I APBN 2022 
mencatatkan surplus 
sebesar 0,39 persen 

terhadap PDB (sampai dengan 
30 Juni 2021 APBN defisit 
sebesar 1,67 persen terhadap 
PDB). Realisasi Pendapatan 
Negara mencapai Rp1.317,19 
triliun atau meningkat 48,49 
persen (yoy). Di sisi lain, 
realisasi belanja negara 
mencapai Rp1.243,60 triliun 
atau 40,03 persen terhadap 
pagu Perpres Nomor 98 Tahun 
2022 dan tumbuh 6,28 persen 
(yoy).

Realisasi Semester I 
Pendapatan Negara tersebut 
terdiri atas:

·  Realisasi Penerimaan 
Perpajakan yang telah 
mencapai Rp1.035,91 triliun 
atau 58,07 persen dari target 

Perpres 98/2022 dan tumbuh 
52,34 persen (yoy), terdiri atas 
Penerimaan Pajak sebesar 
Rp868,27 triliun atau 58,47 
persen target dan tumbuh 
55,67 persen (yoy) serta 
Penerimaan Kepabeanan dan 
Cukai sebesar Rp167,64 triliun 
atau 56,06 persen target dan 
tumbuh 37,16 persen (yoy).

·  Realisasi PNBP yang telah 
mencapai Rp280,99 triliun 
atau 58,34 persen target dan 
tumbuh 35,77 persen (yoy).

·  Realisasi Penerimaan Hibah 
telah terealisasi sebesar 
Rp297,79 miliar, lebih tinggi 
dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2021 sebesar 
Rp93,63 miliar.

Belanja Negara Semester I 
yang telah terealisasi sebesar 
40,03 persen dari pagu Perpres 
98/2022, terdiri atas:
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Realisasi APBN s.d 30 Juni 2022

dalam Triliun Rupiah
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·   Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp876,47 triliun atau 
38,08 persen pagu Perpres 
98/2022 dan meningkat 
10,07 persen (yoy). Realisasi 
tersebut terdiri atas realisasi 
Belanja K/L sebesar Rp392,78 
triliun atau 41,53 persen pagu 
Perpres 98/2022 (lebih rendah 
dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2021 yang 
mencapai Rp449,56 triliun) dan 
realisasi Belanja Non-K/L yang 
mencapai Rp483,70 triliun atau 
meningkat 39,50 persen (yoy).

·  Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) sebesar Rp367,13 
triliun atau 45,62 persen dari 
alokasi Perpres 98/2022 lebih 
rendah dari realisasi pada 
periode yang sama tahun 
2021 yang mencapai Rp373,86 
triliun.

Berdasarkan realisasi 
pendapatan negara dan 
belanja negara tersebut, pada 
Semester I APBN tahun 2022 
mengalami surplus sebesar 
Rp73,59 triliun atau 0,39 
persen terhadap PDB dan 
Keseimbangan primer juga 
surplus sebesar Rp259,67 
triliun. Sementara itu, realisasi 
pembiayaan anggaran sampai 
dengan 30 Juni 2022 sebesar 
Rp153,53 triliun, sehingga pada 
Semester I terdapat kelebihan 
pembiayaan anggaran sebesar 
Rp227,13 triliun.
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Perkembangan 
Ekonomi Makro

Prospek perekonomian 
nasional terus 
menunjukan 
keberlanjutan proses 

penguatan pemulihan.  
Kasus pandemi Covid-19 
yang terkendali mendorong 
Pemerintah melakukan 
pelonggaran PPKM di beberapa 
daerah sehingga mendorong 
peningkatan aktivitas dan 
mobilitas masyarakat di kuartal 
II 2022. Namun demikian, 
kewaspadaan masyarakat 
tetap perlu diperhatikan 
dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan seiring 
adanya perkembangan virus 
varian baru. Leading indicator 
yang menggambarkan aktivitas 
konsumsi dan produksi di 
kuartal II tahun 2022 terus 
melanjutkan perkembangan 
positif. Dari sisi konsumsi, 
belanja masyarakat masih 
terus meningkat yang 
diperlihatkan perkembangan 
indikator Mandiri Spending 
Index (MSI) di Juni 2022. 
Indeks Keyakinan Konsumen 
(IKK) terus berada di atas level 
optimis, serta Indeks Penjualan 
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Ritel yang terus meningkat. 
Dari sisi produksi, PMI 
manufaktur Indonesia tetap 
terjaga pada level ekspansi dan 
penjualan Listrik untuk Sektor 
Industri masih tumbuh tinggi. 
BPS merilis data kemiskinan 
hasil Survey Maret 2022 yang 
memperlihatkan penurunan 
tingkat kemiskinan menjadi 
9,54 persen lebih rendah dari 
September 2021 sebesar 9,71 
persen. Penurunan tingkat 
kemiskinan ini didorong oleh 
program perlindungan sosial 
dan penguatan pemulihan 
ekonomi di tengah tekanan 
kenaikan harga komoditas. 
Penduduk miskin pada Maret 
2022 adalah sebesar 26,16 juta 
orang, menurun 0,34 juta orang 
dibandingkan September 2021 
dan menurun 1,38 juta orang 
dibandingkan Maret 2021.

Pasar keuangan domestik 
sedikit mengalami tekanan 
namun masih terkendali 
seiring tekanan likuiditas 
keuangan global. Pasar saham 
domestik menurun dan IHSG 
tercatat 6.956,8 pada 28 Juli 
2022. Nilai tukar Rupiah juga 
mengalami tekanan tercatat 
sebesar Rp14.958 per USD 
pada 28 Juli 2022, bahkan 
sebelumnya sempat melewati 

level Rp15.000 per USD. Nilai 
tukar Rupiah yang mengacu 
pada JISDOR ini mengalami 
depresiasi sebesar 4,8 persen 
dibandingkan awal tahun 
2022. Rata-rata nilai tukar 
Rupiah hingga 28 Juli 2022 
adalah sebesar Rp14.529 per 
USD (ytd). Tekanan terhadap 
inflasi terus berlanjut didorong 
peningkatan demand dan 
kenaikan harga pangan global 
serta faktor cuaca. Inflasi 
pada bulan Juni 2022 tercatat 
sebesar 4,35 persen (yoy) atau 
3,15 persen (ytd). Pemerintah 
tetap terus berupaya 
untuk menjaga stabilitas 
harga dengan memastikan 
ketersediaan pasokan hingga 
ke daerah dan mengoptimalkan 
APBN sebagai dukungan untuk 
menjaga daya beli masyarakat. 
Posisi cadangan devisa 
Indonesia per akhir Juni 2022 
meningkat menjadi sebesar 
USD136,4 miliar, dibandingkan 
dengan per akhir Mei 2022 
sebesar USD135,6 miliar

Aktivitas pariwisata 
nasional terus menunjukkan 
peningkatan yang ditandai 
dengan peningkatan 
jumlah kunjungan wisata 
mancanegara (wisman) ke 
dalam negeri. Kondisi ini 
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juga mendorong aktivitas 
sektor pendukung seperti, 
hotel, transportasi, dan 
restoran. Kunjungan 
wisatawan mancanegara 
(wisman) ke Indonesia 
pada Mei 2022 meningkat 
tajam menjadi 212,33 ribu 
kunjungan, meningkat 10 kali 
lipat dibandingkan dengan 
kunjungan Mei 2021. Jumlah 
kunjungan wisman tersebut 
juga meningkat sebesar 
91,19 persen dibandingkan 
April 2022. Hingga Mei 2022, 
jumlah kunjungan wisman ke 

Indonesia melalui pintu masuk 
utama mencapai 397,77 ribu 
kunjungan, meningkat sekitar 
6 kali lipat dibandingkan 
kunjungan wisman periode 
yang sama di 2021. Sementara 
itu, aktivitas industri perhotelan 
memperlihatkan peningkatan 
dibandingkan kondisi tahun 
lalu. Tingkat Penghunian 
Kamar (TPK) hotel klasifikasi 
bintang di Indonesia mencapai 
49,85 persen pada Mei 2022 
naik dibandingkan kondisi Mei 
2021.



LAPORAN 
SEMESTER I APBN 
TAHUN 2022

K inerja Semester 
I APBN 2022 
dipengaruhi aktivitas 
perekonomian yang 

semakin kuat dan efektivitas 
kebijakan di tengah risiko 
global yang meningkat. 
Perekonomian dunia 
melanjutkan tren pemulihan 
setelah mengalami kontraksi 
akibat pandemi Covid-19. 
Kebijakan pemberian stimulus 
ekonomi serta akselerasi 
program vaksinasi di seluruh 
dunia berhasil mendukung 
percepatan pemulihan ekonomi 

di berbagai negara, salah 
satunya ditunjukkan dengan 
meningkatnya Purchasing 
Manufacture Index (PMI) 
global. Selanjutnya, pemulihan 
ekonomi yang sedang berjalan 
mendapatkan tantangan yang 
cukup berat di awal tahun 
2022, terutama berasal dari 
terdampaknya rantai suplai 
produksi dan peningkatan tensi 
geopolitik Rusia dan Ukraina 
sehingga mengakibatkan 
peningkatan harga komoditas 
dan tekanan inflasi.
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(MSI) yang meningkat tajam 
menunjukkan peningkatan 
belanja masyarakat. Dari sisi 
produksi, PMI Indonesia terus 
berada dalam level ekspansi 
dalam beberapa bulan terakhir. 
Kondisi penanganan pandemi 
Covid-19 yang membaik serta 
meningkatnya permintaan 
masyarakat diyakini akan 
memperkuat aktivitas produksi 
dan penjualan.

Perekonomian Indonesia pada 
triwulan I tahun 2022, mampu 
tumbuh sebesar 5,01 persen 
(yoy), yang ditopang oleh 
membaiknya konsumsi rumah 
tangga seiring meningkatnya 
aktivitas masyarakat. Dan 
hingga semester I tahun 2022 
diperkirakan tumbuh pada 
kisaran 4,9 s.d 5,2 persen. Tren 
pertumbuhan ini diperkirakan 
akan terus membaik sepanjang 
tahun 2022 di tengah risiko 
ketidakpastian global yang 
meningkat.

Namun, inflasi yang 
disebabkan oleh gejolak harga 
komoditas global sebagai 
dampak meningkatnya 
aktivitas perekonomian dan 
tensi geopolitik dapat berisiko 

Tingginya inflasi tersebut 
direspon oleh bank sentral 
di berbagai negara dengan 
melakukan kebijakan 
pengetatan moneter dan 
kenaikan suku bunga yang 
berdampak kepada sektor 
keuangan global. Kebijakan ini 
memberikan tekanan kepada 
negara-negara berkembang 
dalam upaya pemulihan 
ekonomi yang tengah 
dilakukan. 

Ditengah kondisi 
ketidakpastian tersebut, 
fundamental perekonomian 
domestik dapat terjaga. 
Perkembangan kasus Covid-19 
nasional yang terkendali telah 
mendorong kebijakan relaksasi 
aktivitas masyarakat, bahkan 
masyarakat dapat melakukan 
aktivitas mudik pada lebaran 
tahun ini. Beberapa indikator 
utama konsumsi dan produksi 
terus memberikan gambaran 
positif perkembangan ekonomi 
nasional pada semester I 
tahun 2022. Indeks Keyakinan 
Konsumen (IKK) terus 
berada di atas level optimis, 
serta Indeks Penjualan Ritel 
terus meningkat. Indikator 
Mandiri Spending Index 
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terhadap kinerja perekonomian 
domestik di tengah upaya 
Pemerintah dalam melanjutkan 
pemulihan ekonomi. Laju 
inflasi pada semester I tahun 
2022 bergerak dengan tren 
naik sejak awal tahun seiring 
mulai pulihnya aktivitas 
ekonomi masyarakat yang 
mendorong peningkatan 
permintaan domestik. Sampai 
dengan semester I tahun 2022, 
laju inflasi mencapai 4,35 
persen (yoy) terutama dipicu 
gejolak harga komoditas global 
sebagai dampak pemulihan 
ekonomi dan naiknya tensi 
geopolitik antara Rusia dan 
Ukraina.

Pemerintah Indonesia 
bersama DPR RI juga turut 
merespons secara cepat 
dengan menetapkan Kebijakan 
Antisipatif APBN 2022 
untuk Menjaga Momentum 
Pertumbuhan Ekonomi, 
Daya Beli Masyarakat, dan 
Kesehatan APBN pada Mei 
2022. Untuk itu, Pemerintah 
telah mengeluarkan Peraturan 
Presiden Nomor 98 Tahun 
2022 tentang Perubahan 
atas rincian APBN Tahun 
2022 sebagai revisi untuk 

mengoreksi sisi pendapapatan 
maupun belanja negara.

Realisasi pendapatan negara 
sampai dengan semester 
I tahun 2022 mencapai 
Rp1.317,19 triliun atau 58,12 
persen dari target Perpres 
Nomor 98 Tahun 2022. 
Realisasi tersebut meningkat 
48,49 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun 
2021. Kinerja yang positif 
tersebut dikontribusikan oleh 
kinerja positif perpajakan 
maupun pendapatan negara 
bukan pajak (PNBP). Dari sisi 
penerimaan perpajakan, kinerja 
positif sepanjang semester 
I didorong oleh pemulihan 
ekonomi domestik yang 
semakin kuat, membaiknya 
kinerja ekspor-impor, dan 
meningkatnya harga komoditas 
secara signifikan. Realisasi 
penerimaan perpajakan 
Semester I Tahun 2022 
mencapai Rp1.035,91 triliun 
atau 58,07 persen dari target 
Perpres Nomor 98 Tahun 
2022. Pertumbuhan realisasi 
penerimaan perpajakan yang 
mencapai 52,34 persen (yoy) 
didukung oleh kinerja positif 
penerimaan pajak serta 
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penerimaan kepabeanan 
dan cukai. Sampai dengan 
semester I tahun 2022, 
penerimaan pajak mencapai 
Rp868,27 triliun atau 58,47 
persen dari target Perpres 
Nomor 98 Tahun 2022. 
Hal ini dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya 
tren peningkatan harga 
komoditas, laju pertumbuhan 
ekonomi yang meningkat, 
dan permintaan yang terus 
membaik, serta low-based 
effect pada tahun sebelumnya. 
Program Pengungkapan 
Sukarela (PPS) turut 
memberikan andil dalam 
meningkatkan kinerja pajak 
pada Semester I Tahun 2022 
sehingga tumbuh 55,67 persen 
(yoy). Penerimaan kepabeanan 
dan cukai hingga semester 
I tahun 2022 mencapai 
Rp167,64 triliun atau tumbuh 
37,16 persen (yoy). Capaian 
kinerja positif tersebut 
dipengaruhi oleh efektivitas 
kebijakan penyesuaian tarif, 
relaksasi daerah wisata, 
penguatan pengawasan 
barang ilegal, aktivitas ekspor-
impor yang mulai pulih, dan 
peningkatan harga komoditas.

Realisasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) semester 
I tahun 2022 mencapai 
Rp280,99 triliun atau 58,34 
persen dari target Perpres 
Nomor 98 Tahun 2022 dan 
tumbuh 35,77 persen (yoy). 
Realisasi PNBP SDA mencapai 
Rp114,56 triliun dan tumbuh 
91,77 persen (yoy). Kinerja 
positif PNBP SDA utamanya 
dipengaruhi oleh kenaikan 
harga komoditas terutama 
harga minyak bumi, mineral 
dan batubara. Sementara 
itu, realisasi PNBP non-SDA 
mencapai Rp166,42 triliun dan 
tumbuh 13,04 persen. Kinerja 
positif tersebut didukung oleh 
kenaikan pendapatan kekayaan 
negara yang dipisahkan (KND) 
dari setoran dividen akibat 
dampak dari membaiknya 
kinerja BUMN, serta 
meningkatnya PNBP lainnya 
yang berasal dari Penjualan 
Hasil Tambang.

Realisasi Belanja Negara 
Semester I tahun 2022 
mencapai Rp1.243,60 triliun 
atau 40,03 persen dari pagu 
dalam Perpres Nomor 98 
Tahun 2022 dan meningkat 
6,28 persen (yoy). Realisasi 
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Belanja Negara tersebut 
dipengaruhi oleh kebutuhan 
dalam penanganan Covid-19 
utamanya untuk kebutuhan 
3T – testing, tracing, dan 
treatment pasien Covid-19 
serta klaim pembayaran 
pasien yang lebih rendah dari 
tahun 2021 seiring dengan 
perkembangan kasus Covid-19 
yang semakin terkontrol.

Realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat sepanjang semester 
I tahun 2022 mencapai 
Rp876,47 triliun (38,08 persen 
dari pagu Perpres Nomor 98 
Tahun 2022) atau tumbuh 
10,07 persen (yoy) terutama 
dipengaruhi oleh peningkatan 
realisasi belanja non-K/L 
untuk pembayaran subsidi 
dan kompensasi. Kemudian 
pada belanja K/L, juga telah 
disalurkan BLT tambahan untuk 
mengantisipasi kenaikan harga 
minyak goreng pada triwulan II 
agar dapat menjaga daya beli 
masyarakat.

Sementara itu, realisasi 
transfer ke daerah dan dana 
desa semester I tahun 2022 
mencapai Rp367,13 triliun 
atau 45,62 persen pagu 
Perpres Nomor 98 Tahun 2022. 
Kinerja tersebut terutama 
dipengaruhi peningkatan 

aktivitas perekonomian dan 
kinerja pemerintah daerah 
dalam memenuhi persyaratan 
penyaluran anggaran.

Berdasarkan perkembangan 
realisasi Pendapatan Negara 
yang meningkat signifikan dan 
Belanja Negara yang tumbuh 
positif, APBN Semester I 
tahun 2022 mencatat surplus 
sebesar Rp73,59 triliun atau 
0,39 persen dari PDB. Sejalan 
dengan perkembangan APBN 
tersebut, realisasi Pembiayaan 
Anggaran dalam Semester 
I tahun 2022 mencapai 
sebesar Rp153,53 triliun 
(18,27 persen dari target 
Perpres Nomor 98 Tahun 
2022) dan jauh lebih rendah 
dari realisasi  periode yang 
sama tahun 2021. Realisasi 
Pembiayaan Anggaran tersebut 
sejalan dengan kinerja positif 
pendapatan negara dan 
strategi kebijakan pembiayaan 
utang untuk meningkatkan 
efisiensi biaya bunga utang. 
Pengadaan utang dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan 
kondisi pasar keuangan 
dengan terukur dan hati-
hati menyesuaikan dengan 
dinamika pasar keuangan dan 
kondisi saldo kas.
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Pemanfaatan Barang 
Milik Negara (BMN) 
dengan Skema Sewa 
dalam Penyediaan 
Infrastruktur 
Perumahan
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1. GAMBARAN UMUM 
SEKTOR PERUMAHAN

Indonesia, dengan populasi 
270,2 juta (sensus 2020), 
adalah negara terpadat 
keempat di dunia. Meskipun 

tingkat pertumbuhan penduduk 
rata-rata tahunan adalah 1,254 
persen, kota-kota di Indonesia 
telah tumbuh pesat pada 
tingkat rata-rata 4,1persen per 
tahun antara tahun 2010 dan 
2020. Data oleh BPS, badan 
statistik nasional, Indonesia 
menunjukkan bahwa proporsi 
penduduk perkotaan telah 

meningkat secara substansial 
dari 22,3 persen pada tahun 
1980 menjadi 56,7 persen 
pada tahun 2020. Urbanisasi 
yang cepat telah menyebabkan 
tekanan pada infrastruktur, 
termasuk kebutuhan 
infrastruktur perumahan 
khususnya di daerah 
perkotaan.

1.1 Kebutuhan Perumahan 
(Housing Demand)

Berdasarkan survei 
perumahan tahun 2020, BPS 
memperkirakan backlog 



30

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP), Bantuan 
Uang Muka (Subsidi Bantuan 
Uang Muka/SBUM), Subsidi 
Selisih Bunga (SSB) dan 
Bantuan Pembiayaan 
Perumahan Berbasis Tabungan 
(BP2BT).

b) Pembangunan unit hunian 
baru (rumah susun sewa, dan 
rumah khusus) yang kemudian 
dimanfaatkan oleh penerima 
manfaat.

c)  Penanganan RTLH melalui 
Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya (BSPS).

Hambatan dalam ketersediaan 
lahan, termasuk pembebasan 
lahan yang kompleks, proses 
perizinan dan pelayanan, 
kendala pada pembiayaan 
pembangunan dan 
meningkatnya biaya konstruksi 
telah membuat pembangunan 
perumahan formal mahal dan 
berisiko. Hal ini membuat 
angka produksi tahunan 
tetap rendah, terutama untuk 
unit yang terjangkau bagi 
masyarakat berpenghasilan 
rendah.

 

1.3  Penyediaan Rusun Umum 
Milik

Kebijakan penyediaan hunian 
vertikal bukan barang baru. Un-

perumahan sebesar 12,75 juta 
unit untuk backlog kepemilikan 
dan 6,36 juta untuk backlog 
penghunian. Sebaran backlog 
terkonsentrasi di kawasan 
kota Metropolitan dengan 
jumlah penduduk yang 
padat seperti: Jabodetabek, 
Bandung Raya, Kedungsepur, 
Gerbangkertasusila, 
Mebidangro, Patungraya 
Agung, Palapa, dan 
Mamminasata.

1.2  Penyediaan Perumahan 
(Housing Supply)

Program Pembangunan Sejuta 
Rumah (PSR) yang mulai 
dijalankan sejak 2014 telah 
menyelesaikan Periode 5 tahun 
pertama (2014-2019). Program 
PSR menargetkan 1 juta rumah 
per tahun dengan komposisi 
70 persen perumahan MBR 
dan 30 persen Non MBR, 
dengan melibatkan berbagai 
pelaku: Pemerintah Pusat 
(K/L), Pemerintah Daerah, 
Pengembang, Masyarakat dan 
CSR. Kontribusi Pemerintah 
Pusat khususnya melalui 
kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Kementerian PUPR 
bersama dengan mitra terkait 
yaitu melalui:

a) Pembiayaan perumahan 
melalui skema kemudahan 
dan bantuan pembiayaan 
perumahan yang terdiri dari 



Gambar 1 Capaian Realisasi Rusun Umum milik yang difasilitasi dengan skema kemudahan dan 
bantuan pembiayaan perumahan tahun 2010-2021

Sumber: Arsip DJPI, 2022
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tuk pertama kali diterbitkan ke-
bijakan Rusun pada tahun 1999 
yang diatur melalui Keputusan 
Menteri Negara Perumahan 
Rakyat dan Permukiman No. 
10/KPTS/M/1999. Kebijakan ini 
menginisiasi relokasi penduduk 
dari permukiman kumuh ke 
blok-blok Rusun sederhana.

Grafik diatas menunjukkan 
capaian realisasi Rusun 
Umum Milik yang difasilitasi 
dengan skema kemudahan 
dan bantuan pembiayaan 
perumahan selama 2010-2021 
yang hanya sebanyak 983 
unit. Tentunya kinerja tersebut 
harus dievaluasi sebagai bahan 
penyusunan strategi untuk 
pemenuhan Major Project 
1 juta unit sarusun dalam 
RPJMN 2020-2024.

Dalam penyediaan Rusun 
terdapat permasalahan yang 

selalu ditemui, yaitu antara 
lain:

a) Keterbatasan lahan. 
Pembangunan hunian 
vertikal ternyata tidak bisa 
semurah yang diharapkan. 
Sekalipun dengan subsidi, 
sebagian besar MBR tetap 
tidak mampu menjangkau 
Rusunami; b) Proses 
sertifikasi tanah. Selain 
masalah kelangkaan, status 
lahan yang belum clean and 
clear juga menjadi hambatan, 
bahkan pada beberapa asset 
yang tercatat sebagai BMN; 
c) Permasalahan perizinan. 
Beberapa proyek sempat 
disegel karena sudah mulai 
dibangun sebelum IMB terbit; 
d) Ketidaktepatan sasaran. 
Rendahnya keterjangkauan 
MBR dan tingginya permintaan 
dari kelompok berpenghasilan 
menengah atas akan hunian di 
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a)  Rumah Susun Umum, yang 
didefinisikan sebagai Rumah 
Susun yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah;

b)   Rumah Susun Khusus, yang 
didefinisikan sebagai Rumah 
Susun yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
khusus;

c)  Rumah Susun Negara, yang 
didefinisikan sebagai Rumah 
Susun yang dimiliki negara 
dan berfungsi sebagai tempat 
tinggal atau hunian, sarana 
pembinaan keluarga, serta 
penunjang pelaksanaan tugas 
pejabat dan/atau pegawai 
negeri; dan

d)  Rumah Susun Komersial, 
yang didefinisikan sebagai 
Rumah Susun yang 
diselenggarakan untuk 
mendapatkan keuntungan.

2.2  Ketersediaan Tanah bagi 
Rumah Susun

Ketersediaan Tanah 
merupakan salah satu hal 
yang menjadi perhatian utama 
dalam rangka penyelenggaraan 
rumah susun. Dalam Pasal 
17 UU 20/2011 diatur bahwa 
rumah susun dapat dibangun 
di atas tanah:

lokasi strategis yang lengkap 
dengan fasilitas, membuat 
pengembang mengalihkan 
alokasi yang tadinya untuk 
Rusunami bagi MBR ke pangsa 
pasar komersial yang lebih 
cepat menyerap; e) Lemahnya 
koordinasi antara pemangku 
kepentingan; serta f) 
kurangnya dukungan regulasi 
khususnya Perda tentang 
Rusun.

2.  KAJIAN PENYEDIAAN 
INFRASTRUKTUR RUMAH 
SUSUN

2.1  Penyelenggaraan Rumah 
Susun

Rumah susun adalah 
bangunan gedung bertingkat 
yang dibangun dalam suatu 
lingkungan yang terbagi 
dalam bagian-bagian 
yang distrukturkan secara 
fungsional, baik dalam arah 
horizontal maupun vertikal 
dan merupakan satuan-satuan 
yang masing-masing dapat 
dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk 
tempat hunian yang dilengkapi 
dengan bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama.

Berdasarkan UU 20/2011, 
tipologi rumah susun 
dibedakan menjadi 4 (empat), 
yaitu:
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a)  hak milik;

b)  hak guna bangunan atau 
hak pakai atas tanah negara; 
dan

c)  hak guna bangunan 
atau hak pakai di atas hak 
pengelolaan.

Selain dibangun di atas tanah 
sebagaimana dimaksud di 
atas, rumah susun umum dan/
atau rumah susun khusus 
dapat dibangun dengan:

a)  pemanfaatan barang milik 
negara/daerah berupa tanah; 
atau

b)  pendayagunaan tanah 
wakaf.

Sebagai salah satu mekanisme 
yang dapat dilakukan untuk 
penyediaan tanah, bentuk 
pemanfaatan barang milik 
negara/daerah berupa tanah 
untuk pembangunan rumah 
susun sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 UU 20/2011 
terbatas kepada sewa atau 
kerja sama pemanfaatan.

Jangka waktu sewa atas 
tanah diberikan selama 60 
(enam puluh) tahun sejak 
ditandatanganinya perjanjian 
tertulis yang selanjutnya 
harus dicatatkan di kantor 
pertanahan. Penetapan tarif 
sewa atas tanah dilakukan 

oleh Pemerintah untuk 
menjamin keterjangkauan 
harga jual sarusun umum bagi 
Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR).

Dalam hal pembangunan 
rumah susun dilakukan 
di atas tanah hak guna 
bangunan atau hak pakai 
di atas hak pengelolaan, 
pelaku pembangunan wajib 
menyelesaikan status hak guna 
bangunan atau hak pakai di 
atas hak pengelolaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebelum 
menjual sarusun yang 
bersangkutan.

2.3  Sertifikat Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SKBG) 
Satuan Rumah Susun

Dalam rangka memastikan 
penyediaan rumah susun yang 
terjangkau bagi masyarakat, 
telah diterbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Rumah Susun (PP 13/2021). 
Salah satu pengaturan 
yang terdapat dalam PP 
13/2021 adalah terkait 
dengan penerbitan Sertifikat 
Kepemilikan Bangunan Gedung 
Sarusun (SKBG Sarusun).

Adapun untuk memberikan 
kejelasan mengenai 
mekanisme dari penerapan 
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SKBG Sarusun telah diterbitkan 
Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Bentuk dan Tata 
Cara Penerbitan Sertifikat 
Kepemilikan Bangunan 
Gedung Satuan Rumah Susun 
(PermenPUPR 17/2021). SKBG 
Sarusun merupakan surat 
tanda bukti kepemilikan atas 
Sarusun di atas BMN atau BMD 
berupa tanah atau tanah wakaf 
dengan cara sewa. Tipologi 
Rumah Susun yang dapat 
dibangun dengan pemanfaatan 
BMN/D berupa tanah dan 
pendayagunaan tanah wakaf 
adalah Rumah Susun Umum 
yang diperuntukkan bagi 
masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR).

SKBG Sarusun merupakan 
satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan yang terdiri atas:

a. salinan Buku Bangunan 
Gedung;

b. salinan Surat Perjanjian 
Sewa Atas Tanah;

c. gambar denah lantai 
pada tingkat Rumah Susun 
yang bersangkutan yang 
menunjukkan Sarusun yang 
dimiliki; dan

d. pertelaan mengenai 
besarnya bagian hak atas 

Bagian Bersama dan Benda 
Bersama yang bersangkutan.

Jangka waktu berlakunya 
SKBG Sarusun yang berdiri di 
atas BMN atau BMD berupa 
tanah atau tanah wakaf tidak 
melalui dari jangka waktu 
sewa atas tanah dimana 
berdasarkan Pasal 5 ayat 
(5) PermenPUPR 17/2021 
diatur bahwa jangka waktu 
perjanjian diberikan selama 
60 (enam puluh) tahun sejak 
ditandatanganinya perjanjian.

3.  SEWA BARANG MILIK 
NEGARA/DAERAH BERUPA 
TANAH UNTUK PENYEDIAAN 
RUMAH SUSUN UMUM

Penyewaan BMN dilakukan 
sepanjang memberikan 
manfaat ekonomi bagi 
Pemerintah dan/atau 
masyarakat. Manfaat yang 
diharapkan dari sewa BMN 
untuk penyediaan Rumah 
Susun Umum yaitu sebagai 
berikut:

a.  Manfaat bagi Pemerintah

1)  Mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi Pemerintah 
dalam menyediakan tanah 
untuk pembangunan Rumah 
Susun, khususnya di perkotaan 
yang lokasinya strategis.



Gambar 2 Contoh Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung 
Satuan Rumah Susun

Tata cara penerbitan pertama kali untuk SKBG Sarusun
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2)  Dengan skema sewa BMN, 
maka di atas lahan BMN dapat 
juga dibangun Rusun Umum 
Milik dengan bukti SKBG. 
Sedangkan jika dengan bentuk 
pemanfaatan selain sewa 
BMN, misalnya kerja sama 
pemanfaatan maka hanya 
dapat disediakan Rusun Umum 
Sewa.

3)  Biaya produksi Rusun 
Umum yang dibangun di 
atas tanah BMN diharapkan 
lebih rendah dibandingkan 
jika dibangun di atas tanah 
swasta untuk area yang sama, 
sehingga nantinya harga 
jual kepada MBR juga lebih 
terjangkau sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

4)  Tersedianya Rusun Umum 
di daerah perkotaan juga dapat 
menjadi alternatif solusi hunian 
bagi MBR dibandingkan Rumah 
Tapak yang saat ini lokasinya 
semakin menjauh dari pusat 
kegiatan ekonomi perkotaan 
akibat mahalnya harga lahan di 
perkotaan.

5) Optimalisasi aset BMN 
yang kondisinya idle sehingga 
memberikan nilai tambah 
sekaligus sebagai pengamanan 
aset BMN agar tidak diduduki 
oleh pihak lain.

b.   Manfaat bagi Masyarakat

1) Tersedia Rusun Umum 
dengan alternatif penguasaan 
bangunan baik sewa atau milik.

2) Tersedia Rusun Umum 
Milik dengan bukti SKBG dan 
harga terjangkau di lokasi yang 
strategis.

3) MBR dapat bertempat 
tinggal di Rusun Umum yang 
lokasinya lebih dekat dengan 
tempat kerja, sehingga bisa 
mengurangi beban (waktu dan 
biaya) transportasi.

 

4. KESIMPULAN

Dalam rangka penyediaan 
infrastruktur perumahan, 
ketersediaan tanah merupakan 
tanggung jawab Pemerintah. 
Untuk memastikan 
ketersediaan tanah tersebut, 
dalam Pasal 19 UU 20/2011 
telah diatur bahwa Pemerintah 
dapat melakukan pemanfaatan 
barang milik negara/
daerah berupa tanah untuk 
pembangunan rumah susun 
dilakukan dengan cara sewa 
atau kerja sama pemanfaatan.

Pada beberapa rencana 
pelaksanaan KPBU Perumahan 
yang ditujukan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah, pengenaan biaya 
terhadap pemanfaatan Barang
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Milik Negara merupakan salah 
satu unsur yang menjadi 
bagian dari kajian terhadap 
aspek keuangan. Hal ini akan 
menjadi salah satu penentu 
kelayakan investasi dari proyek 
serta pada akhirnya akan 
mempengaruhi keterjangkauan 
pengguna, yaitu masyarakat 
berpenghasilan rendah, 
terhadap layanan yang akan 
disediakan.



Kilas Balik Operasi 
Laut Bea Cukai di 
Semester Pertama 
2022
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Jakarta, 12-07-2022 - 
Indonesia merupakan 
negara kepulauan 
yang berbatasan 

langsung dengan beberapa 
negara, di antaranya Malaysia, 
Singapura, Filipina, Timor-Leste 
Australia dan Papua Nugini. 
Kondisi ini kerap menjadikan 
Indonesia sebagai gerbang 
penyelundupan barang-barang 
ilegal, seperti barang elektronik, 
pakaian bekas, hasil bumi, 
hingga narkotika dan barang 
berbahaya lainnya.

Menangani hal tersebut, 
Bea Cukai, sebagai instansi 
pemerintah yang mengemban 
tugas sebagai community 
protector, terus berupaya 
mengamankan hak-hak 
keuangan negara dengan 
melaksanakan pengawasan 
terhadap barang-barang 
yang melewati wilayah 
perbatasan negara. Salah 
satu bentuk pengawasan 
yang dilaksanakan Bea Cukai 
ialah pengawasan laut dalam 
bentuk patroli laut fiskal yang 
dilakukan dengan skema 
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mandiri, terpadu maupun 
secara terkoordinasi.

Kepala Subdirektorat Humas 
dan Penyuluhan Bea Cukai, 
Hatta Wardhana, pada Selasa 
(12/07) mengatakan berkaitan 
dengan situasi pandemi 
Covid-19, selain dalam rangka 
pengamanan terhadap hak-hak 
keuangan negara, patroli laut 
Bea Cukai juga dilaksanakan 
untuk mencegah kemungkinan 
penyebaran virus yang terjadi 
di perairan khususnya wilayah 
perbatasan dengan negara lain.

Ia pun menyebutkan beberapa 
patroli laut yang dilakukan 
Bea Cukai di semester satu 
tahun 2022 ini, “Pada paruh 
pertama tahun 2022, satuan 
kerja vertikal Bea Cukai yang 
memiliki wilayah pengawasan 
laut terus melakukan patroli 
laut secara mandiri. Selain 
itu, seperti tahun-tahun 
sebelumnya Bea Cukai juga 
menggelar operasi patroli 
laut terpadu secara serentak 
dengan sandi Operasi Patroli 
Laut Terpadu Bea Cukai Jaring 
Sriwijaya (JS) dan Jaring 
Wallacea (JW) 2022. Keduanya 
dilaksanakan dalam dua 
periode, yaitu periode pertama 
pada tanggal 23 Maret s.d. 21 
April 2022 dan periode kedua 
pada tanggal 22 April s.d. 
21 Mei 2022. Dalam kedua 

operasi laut tersebut, kami 
mengerahkan beberapa unsur 
Bea Cukai di seluruh wilayah 
perairan Indonesia.”

Diungkapkan Hatta, dari 
dua operasi laut yang telah 
dilancarkan, Bea Cukai 
berhasil melakukan sembilan 
penegahan terhadap berbagai 
komoditas barang, di 
antaranya 5.000 liter minuman 
mengandung etil alkohol 
(MMEA), 138.369 ekor baby 
lobster, 172.000 batang rokok 
tanpa dilekati pita cukai, 
ballpress atau pakaian bekas, 
kayu gergajian tanpa disertai 
dokumen pemberitahuan 
pabean ekspor, uang tunai 
sekitar SGD17.000, barang 
campuran, dan 47 bungkus 
narkotika jenis sabu.

“Pelaksanaan Operasi Jaring 
Sriwijaya dan Jaring Wallacea 
ini adalah bentuk keseriusan 
pemerintah, khususnya Bea 
Cukai dalam mengamankan 
wilayah perairan Indonesia 
dari tindakan penyelundupan 
yang dapat merugikan negara. 
Lalu, pelaksanaan kedua 
operasi laut ini juga merupakan 
implementasi konsep unity of 
effort yang mengedepankan 
sinergi antarinstansi yang 
membuktikan bahwa tidak 
adanya tumpang tindih 
kewenangan dalam penegakan 
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hukum di laut, karena setiap 
aparat penegak hukum tetap 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya masing-masing 
sesuai Undang-Undang,” 
tegasnya.

 Hatta juga menyebutkan 
bahwa di samping kegiatan 
patroli laut mandiri, Bea Cukai 
juga menggelar koordinasi 
operasi patroli laut dengan 
Polri dan Badan Narkotika 
Nasional (BNN), koordinasi 
penanganan high speed 
craft (HSC), dan ketentuan 
AIS dengan Ditjen Hubla 
Kemenhub.



Jakarta, Financial Action 
Task Force (FATF) 
adalah badan antar 
pemerintah yang 

dibentuk dalam Pertemuan 
G7 pada tahun 1989 di 
Paris oleh para Menteri 
di yurisdiksi anggotanya. 
Tujuan FATF adalah untuk 
menetapkan standar dan 
mempromosikan kebijakan 
nasional dan internasional 
untuk memberantas pencucian 
uang, pendanaan teroris, dan 
ancaman lainnya terhadap 
integritas sistem keuangan 

Bea Cukai Berikan 
Dukungan kepada 
Indonesia untuk 
Menjadi Anggota 
Penuh FATF

internasional. FATF telah 
mengembangkan rekomendasi 
atau standar yang menjamin 
respons global yang terkoordinasi 
untuk mencegah kejahatan 
terorganisasi (organized 
crime), korupsi, dan terorisme 
yang merugikan negara dan 
masyarakat.

FATF memiliki fungsi penting 
dalam pemberantasan ancaman 
integritas sistem keuangan 
internasional, sehingga menjadi 
keanggotaan FATF merupakan 
hal yang krusial sebagai upaya 
Tindak Pidana Pencucian Uang 
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(TPPU) dan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme (TPPT) 
di Indonesia. Namun, hingga 
saat ini Indonesia menjadi 
satu-satunya negara anggota 
G20 yang belum memperoleh 
keanggotaan tetap FATF 
meski telah diupayakan sejak 
tahun 2016. Keanggotaan 
FATF dinilai Menteri Keuangan 
Republik Indonesia, Sri Mulyani 
Indrawati, sebagai proses 
yang tidak mudah, sehingga 
perlu kesiapan secara nasional 
dan internasional dari seluruh 
kelembagaan serta persetujuan 
dan dukungan dari seluruh 
anggota FATF.

Indonesia harus mampu 
melewati pengujian oleh tim 
penilai (assessor) FATF dengan 
menggunakan 40 rekomendasi 
dan 11 capaian langsung 
(immediate outcomes) yang 
disebut Mutual Evaluation 
Review (MER). Pada tahun 
2022, proses MER memasuki 
fase onsite visit, yakni 

kunjungan tim penilai FATF ke 
Indonesia yang berlangsung 
pada tanggal 17 Juli hingga 
4 Agustus 2022 di Jakarta. 
Kegiatan ini menjadi bagian 
penting dalam pertimbangan 
utama keanggotaan FATF 
sekaligus menandakan 
kesiapan dan komitmen 
Indonesia dalam memerangi 
TPPU dan TPPT. Oleh karena 
itu, diperlukan sinergi dari 
seluruh Kementerian dan 
Lembaga dalam mendukung 
tercapainya keanggotaan FATF.

Kepala Subdirektorat 
Humas dan Penyuluhan 
Bea Cukai, Hatta Wardhana, 
mengungkapkan bahwa 
Bea Cukai mendukung 
tercapainya keanggotaan FATF. 
“Dalam mendukung sebagai 
keanggotaan FATF, Bea Cukai 
melakukan pengawasan di 
wilayah perbatasan sebagai 
upaya pemberantasan TPPU 
dan TPPT. Hal ini tentu sesuai 
peran Bea Cukai sebagai 
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community protector untuk 
melindungi masyarakat dari 
masuknya barang-barang ilegal 
dan/atau terlarang,” imbuhnya.

Hatta menambahkan bahwa 
Bea Cukai berkomitmen 
untuk melakukan penguatan 
penegakan hukum dan 
kerja sama antar pemangku 
kepentingan (stakeholders) 
dalam melakukan operasi 
di wilayah perbatasan. 
Pengawasan dioptimalkan 
di wilayah perairan karena 
seringkali dijadikan tempat 
terjadinya pembelian dan  
penyelundupan barang-barang 
ilegal seperti senjata api dan 
bahan peledak. Selain itu, 
Bea Cukai juga melakukan 
pengawasan terhadap 
pembawaan uang tunai 
lintas batas yang terindikasi 
pendanaan terorisme.

Keanggotaan FATF memiliki 
banyak dampak positif, 
antara lain dari sisi ekonomi, 
sebagai pembuktian kepada 
dunia internasional akan 
stabilitas dan integritas sistem 
keuangan dan perdagangan 
Indonesia yang memadai; 
dari sisi pembuat kebijakan, 
sebagai wujud dukungan 
pemberantasan TPPU dan 
TPPT; dari sisi industri, mampu 
membangun keyakinan 
bahwa iklim berbisnis dan 

berinvestasi di Indonesia 
aman dan terjamin; dan dari 
sisi hubungan internasional, 
sebagai momentum 
meningkatkan kredibilitas 
Indonesia di mata internasional 
sehingga berpotensi 
meningkatkan efektivitas 
kerja sama internasional. 
“Oleh karena itu, diperlukan 
komitmen dari seluruh pihak 
terkait dan masyarakat untuk 
mendukung keberhasilan 
Indonesia sebagai anggota 
penuh FATF,” pungkas Hatta.
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SBSN Proyek, Pilar 
Strategis Pembiayaan 
Infrastruktur 
Nasional 

Infrastruktur merupakan 
salah satu pilar utama 
perekonomian sebuah 
negara dan memiliki 

hubungan timbal balik yang 
kuat. Ketersediaan infrastruktur 
yang memadai sangat krusial 
dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi karena memberikan 
multiplier effect pada berbagai 
sektor. Sementara itu, 
pertumbuhan ekonomi yang 
ekspansif akan meningkatkan 
kebutuhan infrastruktur guna 
mendistribusikan barang dan 
jasa yang lebih besar dalam 
perekonomian.

Indonesia sebagai negara 
dengan perekonomian terbesar 
di Asia Tenggara dan memiliki 
jumlah penduduk yang 
besar tentu membutuhkan 
infrastruktur yang besar. 
Pembangunan infrastruktur 
merupakan program prioritas 
nasional guna meningkatkan 
akses masyarakat pada 
pelayanan dasar. Infrastruktur 
yang memadai merupakan 
salah satu prasyarat untuk 
memiliki keunggulan 
kompetitif (competitive 
advantage) sehingga dapat 

44

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta



bersaing dengan negara lain. 
Berdasarkan Laporan Institute 
for Management Development 
(IMD) World Competitive Year 
book 2022, Indonesia memiliki 
peringkat daya saing di posisi 
ke-44 dan peringkat indikator 
infrastruktur pada posisi ke-52. 
Oleh karena itu, pembangunan 
infrastruktur menjadi urgen 
dilakukan sesuai prioritas 
pembangunan nasional.

Salah satu tantangan 
utama dalam pembangunan 
infrastruktur adalah 
ketersediaan sumber 
pembiayaan. Kebutuhan 
pembiayaan infrastruktur 
Indonesia sebagaimana 
tertuang pada RPJMN 2020-
2024 adalah sebesar Rp6.445 
triliun. Untuk itu, diperlukan 
berbagai terobosan baru 
sebagai sumber pendanaan 
kreatif dan solutif, baik yang 
bersumber melalui APBN 
maupun dari sumber lainnya 
termasuk dari pihak swasta. 
Salah satu inovasi pembiayaan 

dalam kerangka APBN yang 
telah diinisiasi oleh Pemerintah 
untuk membiayai infrastruktur 
adalah dengan penerbitan 
Project Financing  Sukuk (PFS).

PFS merupakan Sukuk Negara 
yang diterbitkan untuk secara 
langsung membiayai kegiatan/
proyek Pemerintah tertentu 
yang telah dialokasikan dalam 
APBN (earmarked). Perbedaan 
mendasar antara PFS dengan 
jenis sukuk lainnya adalah 
penggunaan dana hasil 
penerbitan yang langsung 
digunakan untuk membiayai 
proyek tertentu. Sementara 
itu, dana hasil penerbitan jenis 
sukuk lainnya masuk ke dalam 
kategori general financing yang 
digunakan untuk membiayai 
belanja negara dan defisit 
APBN secara umum.

PFS menggunakan akad Ijarah 
Asset to be Leased, dengan 
mekanisme Pemerintah 
menyewa aset yang berupa 
proyek infrastruktur, yang akan 

Bandar Udara Sultan M. Salahudin, Bima 
Nusa Tenggara Barat 

TA 2020 -- Rp124.616.900.000

Pengendali Banjir Sungai Lambidaro - Sekanak Kota Palembang
Sumatera Selatan

TA 2021 -- Rp52.000.000.000
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diwujudkan di masa depan sesuai 
masa konstruksi. Pemerintah 
dapat membayar sewa proyek 
tersebut sejak dimulainya masa 
konstruksi, dan investor akan 
menerima imbalan yang bersifat 
tetap (fixed return) dari nilai sewa 
yang telah disepakati. Mengingat 
proyek yang dibiayai PFS bersifat 
memberikan layanan kepada 
masyarakat sehingga tidak 
ditujukan untuk menghasilkan 
pendapatan. Oleh karena itu, 
pembayaran pokok dan imbalan 
PFS kepada investor tidak berasal 
langsung dari pendapatan proyek 
tersebut, namun berasal dari 
penerimaan umum Pemerintah 
yang dialokasikan tiap tahun pada 
APBN.

PFS berperan strategis dalam 
meningkatkan kemandirian 
pembiayaan pembangunan 
nasional; mendukung percepatan 
pembangunan proyek infrastruktur 
dan proyek strategis lainnya; 
serta memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam membiayai 
pembangunan proyek pemerintah. 

Adapun kelebihan dari proyek 
yang didanai PFS ini antara 
lain adalah keleluasaan 
Pemerintah dalam menentukan 
penggunaan komponen, 
teknologi, dan keahlian yang 
semuanya dimaksimalkan 
mengutamakan sumber dari 
dalam negeri, sehingga dapat 
mengurangi impor dan menjadi 
pendorong pertumbuhan 
industri di dalam negeri. 
Cakupan proyek yang dapat 
dibiayai melalui PFS terbagi 
menjadi empat kategori, 
yaitu proyek pembangunan 
infrastruktur, meningkatkan 
pelayanan publik, mendorong 
pemberdayaan industri dalam 
negeri dan program pemerintah 
pusat lainnya yang bersifat 
strategis.

PFS merupakan salah satu 
instrumen penting pembiayaan 
negara, yang berguna 
untuk menjaga momentum 
pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan daya saing. 
Nilai pembiayaan proyek 
melalui PFS mengalami 

Jembatan Youtefa (Holtekamp), Papua 
TA 2015-2019--Rp1.334.247.104.000

Underpass Simpang Mandai, Makassar, Sulawesi Selatan 
TA 2015-2017--Rp212.068.200.000

46

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta



perkembangan yang cukup 
signifikan. Dimulai pada tahun 
2013 yang hanya sebesar 
Rp800 miliar dan melingkupi 
proyek milik Kementerian 
Perhubungan, sampai dengan 
2022 nilai pembiayaannya telah 
terakumulasi sebesar Rp175,37 
triliun, dan telah melingkupi 
sebanyak 4.314 proyek pada 
11 K/L di 34 provinsi. Proyek-
proyek tersebut tersebar di 
berbagai sektor, antara lain: 642 
proyek jalan dan jembatan, 673 
proyek sumber daya air, 1.021 
proyek pendidikan, 1.578 proyek 
keagamaan, 5 proyek pertanian, 
22 proyek laboratorium, 21 proyek 
taman nasional, 129 proyek 
transportasi, dan 223 proyek di 
sektor pertahanan dan keamanan.

Seiring dengan perkembangan 
pembiayaan infrastruktur melalui 
PFS, baik secara jumlah proyek 
maupun, nominal pembiayaan, 
maupun jumlah K/L, pemerintah 
terus berbenah dan menambah 
inisiatif untuk meningkatkan 
kinerja PFS, antara lain dengan:

• Penyelenggaraan Dialog 
Kinerja Pembiayaan Proyek

• Pelaksanaan Review 
Berkala bersama K/L atas 
kinerja pelaksanaan proyek 
SBSN

• Implementasi reward-
punishment sejak 2019

• Penguatan koordinasi 
kelembagaan dengan LKPP 
untuk pendampingan K/L

• Pengukuran dan pelaporan 
dampak ekonomi hasi 
pembiayaan proyek SBSN 
mulai 2020

• Pengembangan e-monev 
SBSN untuk monitoring 
kinerja dan perencanaan 
penarikan dana (RPD) K/L 
di seluruh KPPN

• Pengaturan khusus untuk 
pelaksanaan SBSN Proyek 
dalam situasi darurat 
Covid-19

Jalur Kereta Double Track Selatan Jawa-Cirebon-Kroya-
Solo-Madiun-Jombang 

Gedung Kuliah Terintegrasi U2, 
Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Aceh
TA 2020 -- Rp82.500.000.000
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FMBC 3 G20 2022, 
Kolaborasi Menteri 
Keuangan dan 
Gubernur Bank 
Sentral G20 untuk 
Aksi Nyata

P ertemuan antara 
Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Sentral 
yang tergabung 

dalam G20 (Finance Ministers 
and Central Bank Governors/
FMCBG kembali dilaksanakan 
pada bulan Juli 2022 di Bali, 
setelah sebelumnya diadakan 
pada bulan Februari 2022 
di Jakarta dan April 2022 di 
Washington D.C. Tepatnya 
tanggal 15 sampai dengan 
16 Juli, Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Sentral 
Indonesia, Sri Mulyani 

Indrawati dan Perry Warjiyo 
memimpin pertemuan ini 
guna membahas tujuh agenda 
prioritas di jalur keuangan, 
yaitu 1) ekonomi global; 2) 
agenda kesehatan global; 
3) arsitektur keuangan 
internasional; 4) permasalahan 
sektor keuangan; 5) 
keuangan berkelanjutan; 6) 
infrastruktur; dan 7) perpajakan 
internasional. Pertemuan 
dihadiri oleh negara anggota 
G20, negara undangan 
termasuk Ukraina, dan 
Organisasi Internasional.
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Pertemuan kali ini kembali 
menegaskan agenda utama 
Presidensi Indonesia, “Recover 
Together, Recover Stronger”, 
dengan membangun kolaborasi 
dan menggalang kekuatan 
bersama untuk pulih bersama 
melalui aksi yang nyata. 
Hasil dari pertemuan FMCBG 
tahun ini dirangkum dalam 
dokumen Chair’s Summary 
yang terdiri dari 14 paragraf 
dan dipublikasikan melalui 
website G20 (https://g20.org/
g20-chairs-summary-third-g20-
finance-ministers-and-central-
bank-governors-meeting/). 

Hasil dari pertemuan kembali 
menegaskan komitmen yang 
telah disepakati sebelumnya 
antara lain: (i) Komitmen bank 
sentral G20 untuk mencapai 
stabilitas harga di tengah 
tekanan inflasi; (ii) komitmen 

terhadap implementasi dua 
pilar paket pajak internasional 
G20/OECD; (iii) komitmen 
untuk memperkuat ketahanan 
keuangan jangka panjang 
dari arsitektur keuangan 
internasional. Selain itu, 
pertemuan FMCBG ketiga lalu 
juga menghasilkan beberapa 
inisiatif seperti Financial 
Intermediary Fund (FIF) guna 
pencegahan, kesiapsiagaan, 
dan respon pandemi (PPR); 
serta pembentukan Resilience 
and Sustainability (RST) 
untuk membantu negara-
negara berpenghasilan 
rendah. Indonesia juga 
membuktikan komitmen 
kuat dalam penanganan 
perubahan iklim, salah satunya 
dengan meluncurkan Country 
Platform of Energy Transition 
Mechanism (ETM) sebagai 
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bagian dari rangkaian Side 
Events Pertemuan FMCBG 
G20. ETM merupakan rencana 
ambisius yang digunakan 
untuk mendorong peningkatan 
infrastruktur energi Indonesia 
dan mempercepat transisi 
energi menuju emisi nol 
bersih dengan cara yang adil 
dan terjangkau di 2060 atau 
dipercepat.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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Kebijakan PPS 
Berakhir, Kinerja 
Semester I 
Memuaskan

Penerimaan Negara
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Penerimaan
Pajak

S emester pertama 
tahun 2022 ditutup 
dengan capaian 
kinerja penerimaan 

pajak yang menggembirakan. 
Sampai dengan akhir Juni 
2022, Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) berhasil membukukan 
penerimaan pajak sebesar 
Rp868,27 triliun atau mencapai 
58,47 persen dari target 
penerimaan pajak tahun 2022. 
Capaian tersebut terbilang 
tinggi meskipun terdapat 
kenaikan target penerimaan 
pada akhir semester ini. 
Sebagaimana diketahui, target 
penerimaan pajak mengalami 
kenaikan sebesar 17,39 
persen pada akhir Juni 2022. 

Kenaikan tersebut ditetapkan 
melalui penerbitan Peraturan 
Presiden Nomor 98 Tahun 
2022 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 
104 Tahun 2021 Tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2022. Melalui beleid 
tersebut, target penerimaan 
pajak tahun 2022 naik menjadi 
Rp1.484,96 triliun dari jumlah 
semula sebesar Rp1.265,00 
triliun pada Undang-Undang 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 2022. 

Senada dengan capaian 
realisasinya, pertumbuhan 
penerimaan pajak periode 



Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022
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Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022
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ini juga tercatat sangat 
baik. Penerimaan pajak 
kembali melanjutkan tren 
pertumbuhan yang tinggi 
seperti pada periode-periode 
sebelumnya. Pada periode 
ini penerimaan pajak berhasil 
tumbuh hingga 55,67 persen 
(yoy) lebih tinggi dari laju 
pertumbuhan penerimaan 
pada periode sebelumnya 
yang mencapai 53,58 persen 
(yoy). Pertumbuhan yang 
baik tersebut utamanya 
disebabkan oleh Program 
Pengungkapan Sukarela 
(PPS) yang mencapai puncak 
realisasinya pada bulan Juni 
2022 menjelang berakhirnya 
masa implementasi kebijakan 
tersebut. Selain dampak PPS, 
faktor pembayaran kompensasi 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 
dan harga komoditas yang 
tinggi juga berkontribusi besar 
terhadap capaian penerimaan 
sampai dengan akhir Semester 
I 2022.

BBila diperhatikan lebih 
lanjut, faktor-faktor utama 
yang telah disebutkan 
sebelumnya membuahkan 
kinerja yang sangat baik bagi 
mayoritas kelompok pajak. 
Kelompok pajak PPh Migas 
merupakan kelompok pajak 
dengan performa terbaik. 
Kelompok pajak tersebut 
mencatatkan pertumbuhan 
kumulatif mencapai 92,92 
persen (yoy). Capaian 
impresif PPh Migas tersebut 
diikuti pula oleh kinerja yang 

memuaskan dari PPh Non 
Migas yang mengalami 
pertumbuhan mencapai 71,38 
persen (yoy). Selanjutnya, 
pajak yang dikenakan atas 
konsumsi yang meliputi Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan 
Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM) membukukan 
realisasi penerimaan 
sebesar Rp300,90 triliun dan 
mengalami pertumbuhan 
mencapai 38,24 persen (yoy). 
Berbeda dengan kelompok 
pajak PPh dan PPN, kelompok 
Pajak Bumi dan Bangunan 
dan Pajak Lainnya mengalami 
perlambatan pada periode 
semester pertama tahun 2022. 

Penerimaan Neto Mayoritas 
Jenis Pajak Tumbuh 
Memuaskan

Sampai dengan Juni 2022, 
penerimaan mayoritas jenis 
pajak mengalami pertumbuhan 
yang menggembirakan. PPh 
Badan memuncaki realisasi 
penerimaan pajak periode 
ini dengan capaian sebesar 
Rp210,12 triliun. Senada 
dengan realisasinya yang 
impresif, pertumbuhan 
kumulatif jenis pajak ini 
juga tercatat sangat baik. 
Pertumbuhan penerimaan 
PPh Badan pada periode ini 
mencapai 136,24 persen (yoy). 
Capaian yang baik dari PPh 
Badan tersebut merupakan 
dampak dari penurunan 
restitusi dan peningkatan 
PPh Tahunan. Selanjutnya, 



Penerimaan Pajak Sektoral
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Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama
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penerimaan PPN Dalam Negeri 
(DN) mengalami pertumbuhan 
yang tinggi hingga 32,15 
persen (yoy). Penyebab utama 
melonjaknya penerimaan 
PPN DN tersebut adalah 
baiknya kinerja penerimaan 
pajak pada kelompok usaha 
Industri Produk dari Batu 
Bara dan Pengilangan Minyak 
Bumi. Penerimaan PPN DN 
pada kedua kelompok usaha 
tersebut secara kolektif 
mengalami pertumbuhan yang 
luar biasa hingga mencapai 
218,80 persen (yoy). Selain 
itu, kinerja PPN DN yang baik 
tersebut juga didorong oleh 
penyesuaian tarif PPN dan 
realisasi PPN sehubungan 
dengan adanya pembayaran 
kompensasi BBM oleh 
pemerintah.

Selain PPh Badan dan PPN DN, 
Pajak Dalam Rangka Impor 
(PDRI) juga membukukan 
capaian penerimaan yang 
sangat baik. Tingginya capaian 
kinerja penerimaan PDRI 
tersebut merupakan dampak 
dari phasing-out insentif 
fiskal dan tingginya aktivitas 
perdagangan impor. Baiknya 
kinerja PDRI tersebut tercermin 
dari capaian pertumbuhan 
PPh Pasal 22 Impor, PPN 
Impor, dan PPnBM Impor yang 
tinggi. Pertumbuhan realisasi 
penerimaan ketiga jenis pajak 
tersebut secara berturut-turut 
mencapai 236,82 persen (yoy), 
40,30 persen (yoy), dan 36,69 
persen (yoy). Selanjutnya, 

kinerja jenis pajak PPh Final 
mampu tumbuh hampir dua 
kali lipat atau mencapai 
81,42 persen (yoy). Tingginya 
penerimaan PPh Final banyak 
disumbang oleh realisasi 
program PPS yang secara 
administrasi dibukukan sebagai 
bagian dari penerimaan PPh 
Final. Berakhirnya masa 
pemanfaatan program 
PPS pada Juni 2022 
mendorong Wajib Pajak untuk 
memanfaatkan program PPS 
pada bulan tersebut.  Terakhir, 
jenis pajak PPh Pasal 26 
merupakan jenis pajak yang 
kinerjanya baik dengan laju 
pertumbuhan dalam zona 
positif mencapai 18,17 persen 
(yoy).

Secara bulanan, jenis 
pajak PPN DN mengalami 
pertumbuhan yang baik pada 
bulan Juni 2022. Hal tersebut 
senada dengan kinerja 
pertumbuhan kumulatifnya 
yang mencatatkan laju 
pertumbuhan mencapai 61,63 
persen (yoy). Di sisi lain, 
kinerja PDRI sedikit mengalami 
perlambatan pada Juni 2022. 
Namun, kinerja penerimaan 
jenis pajak yang tergabung 
dalam PDRI masih dalam 
level pertumbuhan yang 
memuaskan. Pada periode 
tersebut, kinerja pertumbuhan 
PPh Pasal 22 Impor berada 
pada besaran 477,77 persen 
(yoy) sedangkan kinerja 
pertumbuhan PPN Impor dan 
PPnBM Impor secara berturut-



58

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

turut tercatat sebesar 48,43 
persen (yoy) dan 12,93 persen 
(yoy). Lebih lanjut, PPh Final 
tumbuh luar biasa dengan 
laju pertumbuhan mencapai 
421,72 persen (yoy) akibat 
dari berakhirnya PPS pada 
Juni 2022. Berbeda dengan 
jenis-jenis pajak yang telah 
disebutkan sebelumnya, 
realisasi penerimaan PPh Pasal 
26 bulan Juni 2022 mengalami 
perlambatan sebesar 36,34 
persen (yoy). Perlambatan 
penerimaan tersebut utamanya 
disebabkan oleh adanya 
pergeseran periode realisasi 
PPh Pasal 26 Ditanggung 
Pemerintah (DTP) atas Surat 
Berharga Negara (SBN) Valas 
ke Semester II 2022.

Dampak Pemulihan Ekonomi, 
Penerimaan Neto Seluruh 
Sektor Utama Tumbuh Positif

Secara umum, baiknya 
kinerja penerimaan pajak 
Semester I 2022 ditopang 
oleh beberapa momentum 
yang baik seperti kenaikan 
harga komoditas, pemulihan 
ekonomi, serta penerapan 
kebijakan antara lain phasing-
out pemberian insentif fiskal, 
penerapan UU HPP, dan 
pembayaran kompensasi BBM. 
Momentum yang baik tersebut 
tertransmisikan menjadi 
penerimaan pajak yang tinggi 
pada sektor-sektor usaha 

terkait. Salah satu sektor usaha 
yang memperoleh keuntungan 
adalah Sektor Pertambangan. 
Di antara sektor lainnya, Sektor 
Pertambangan merupakan 
Sektor dengan Pertumbuhan 
tertinggi pada periode ini 
dengan realisasi penerimaan 
mencapai hampir tiga kali 
lipat dari realisasi penerimaan 
periode yang sama tahun lalu 
atau mengalami pertumbuhan 
mencapai 286,77 persen (yoy). 

Selanjutnya, Sektor Industri 
Pengolahan dan Sektor 
Perdagangan sebagai sektor 
utama dengan kontribusi 
terbesar juga memperoleh 
keuntungan dari momentum 
tersebut. Penerimaan pada 
kedua sektor tersebut 
mengalami pertumbuhan 
double digits. Dalam 
angka yang lebih presisi, 
pertumbuhan penerimaan 
sampai dengan Juni 2022 pada 
Sektor Industri Pengolahan 
dan Sektor Perdagangan 
secara berturut-turut mencapai 
45,15 persen (yoy) dan 62,79 
persen (yoy). Pertumbuhan 
penerimaan yang tinggi 
dari kedua sektor tersebut 
utamanya berasal dari baiknya 
kinerja penerimaan jenis pajak 
PPN DN, PPN Impor, PPh Pasal 
22 Impor, PPh Badan dan PPh 
Pasal 21 pada kedua sektor 
tersebut pada periode ini.
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Selain sektor yang telah 
disebutkan sebelumnya, 
Beberapa sektor lainnya 
juga menunjukkan kinerja 
kumulatif yang baik. Sektor-
sektor tersebut meliputi Sektor 
Jasa Keuangan dan Asuransi, 
Sektor Konstruksi dan Real 
Estate, Sektor Informasi 
dan Komunikasi, Sektor 
Transportasi dan Pergudangan, 
serta Sektor Jasa Perusahaan. 
Sektor-sektor tersebut 
terlihat menunjukkan kinerja 
positif pada Semester I 2022 
dengan membukukan angka 
pertumbuhan penerimaan 
pajak pada Semester I 2022 
secara berturut-turut sebesar 
16,21 persen (yoy), 13,04 
persen (yoy), 7,19 persen (yoy), 
12,34 persen (yoy), dan 17,75 
persen (yoy).

Berbeda dengan kinerja 
penerimaan dalam satu 
semester, kinerja pertumbuhan 
penerimaan bulanan pada 
mayoritas sektor utama sedikit 
mengalami perlambatan 
pada Juni 2022 dibandingkan 
dengan kinerja pertumbuhan 
Mei 2022. Namun demikian, 
mayoritas sektor utama 
masih menunjukkan kinerja 
penerimaan yang sangat baik. 
Hal tersebut terlihat seperti 
pada kinerja penerimaan 
Sektor Industri Pengolahan 
pada Juni 2022. Pada 
periode tersebut penerimaan 

Sektor Industri Pengolahan 
yang mampu tumbuh 58,81 
persen (yoy), lebih baik 
dari bulan sebelumnya. 
Di sisi lain, penerimaan 
Sektor Perdagangan sedikit 
mengalami perlambatan 
pertumbuhan pada bulan ini 
dengan laju pertumbuhan 
mencapai 46,88 persen (yoy). 
Perlambatan laju pertumbuhan 
tersebut merupakan dampak 
dari implementasi dua 
Peraturan Menteri Keuangan 
yaitu PMK-58/PMK.03/2022 
dan PMK-59/PMK.03/2022 
yang merupakan implementasi 
dari UU HPP. Secara sederhana 
pemberlakuan regulasi 
tersebut menyebabkan 
terjadinya pergeseran 
pencatatan penerimaan pajak 
atas transaksi dengan Wajib 
Pajak Instansi Pemerintah 
yang semula tercatat pada 
sektor rekanan seperti 
Sektor Perdagangan, Sektor 
Konstruksi, dan Real Estat 
menjadi tercatat sebagai 
penerimaan pada Sektor 
Administrasi Pemerintahan.

PPS Berakhir, Direktorat 
Jenderal Pajak Berhasil 
Menghimpun Rp61,01 Triliun

Pada 30 Juni 2022, PPS 
dengan resmi berakhir. Secara 
keseluruhan, PPh Final dari 
setoran PPS yang berhasil 
dikumpulkan mencapai 



Statistik Program Pengungkapan Sukarela (PPS)  
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Rp61,01 triliun. Sampai dengan 
program ini berakhir, terdapat 
247.918 Wajib Pajak yang 
memanfaatkan program PPS. 
Adapun penerimaan yang 
berhasil dihimpun merupakan 
setoran PPS sehubungan 
dengan pengungkapan nilai 
harta bersih di dalam negeri 
dan harta yang direpatriasi 
dengan jumlah gabungan 
nilai pengungkapan harta 
dari kelompok tersebut 
mencapai Rp512,57 triliun. 
Selain hal tersebut, terdapat 
pengungkapan harta dalam 
bentuk investasi dengan 
jumlah nilai mencapai Rp22,34 
triliun, dan pengungkapan 
harta bersih di luar negeri 
dengan jumlah mencapai 
Rp59,91 triliun.
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Neraca Perdagangan 
Nasional Bulan 
Juni 2022 ini 
Tercatat Surplus 
USD5,09 miliar atau 
USD24,89 miliar 
Sepanjang Periode 
Januari hingga Juni 
2022

Penerimaan Negara
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Kepabeanan 
dan Cukai

N eraca Perdagangan 
(NP) Indonesia pada 
bulan Juni 2022 
tercatat surplus 

USD5,09 miliar. Surplus NP 
ini lebih rendah dari bulan lalu 
namun masih melanjutkan 
rentetan surplus sejak dua 
tahun lalu pada bulan Juni 
2020. Nilai surplus neraca 
perdagangan ini kembali 
meningkat didorong oleh 
kinerja ekspor nonmigas. 
Demikian pula apabila 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, surplus NP 
juga masih tumbuh. Dari sisi 
neraca migas, defisit neraca 
perdagangan masih terjadi dan 
meningkat akibat impor migas 
yang lebih tinggi dibanding 
bulan sebelumnya.

Surplus NP dari sisi nonmigas, 
didorong harga komoditas 
yang masih tinggi. Kinerja 

neraca nonmigas didorong 
oleh ekspor komoditas Sumber 
Daya Alam (SDA) berupa 
batubara dan bijih tembaga 
dan CPO serta turunannya. 
Sedangkan dari sektor 
manufaktur berupa logam 
dasar dan pakaian jadi.

Kinerja ekspor bulan Juni 2022 
jika dibandingkan dengan 
ekspor pada bulan Juni 2021, 
meningkat cukup signifikan 
sebesar 40,68 persen (yoy). 
Pertumbuhan ini kembali 
terjadi terutama dipengaruhi 
peningkatan harga komoditas 
global yang masih tinggi. Tren 
pertumbuhan ekspor yang 
masih positif, terutama berasal 
dari sektor pengolahan dan 
pertambangan. Sedangkan 
apabila dibandingkan dengan 
bulan Mei 2022, ekspor 
meningkat 21,30 persen (mtm), 
dampak pencabutan larangan 



(dalam Triliun Rupiah)
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Tabel 1: Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
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ekspor CPO dan produk 
turunannya pada bulan Mei.

Dari sisi ekspor nonmigas, 
bulan Juni 2022 tumbuh 
41,89 persen (yoy). Kontribusi 
pertumbuhan terbesar berasal 
dari peningkatan ekspor 
batubara dan CPO serta 
turunannya, yang masing-
masing tumbuh 138,75 persen 
dan 86,45 persen (yoy). Begitu 
juga dengan ekspor sektor 
migas yang mengalami 
peningkatan sebesar 23,67 
persen (yoy). Pertumbuhan ini 
dikontribusi oleh peningkatan 
ekspor gas alam dan buatan 
ke Singapura serta ekspor 
minyak bitumen ke Malaysia. 
Dari segi volume, ekspor 
migas mengalami penurunan 
baik dibandingkan tahun lalu 
maupun bulan lalu.

Pada bulan Juni kinerja positif 
juga terjadi pada impor, yang 
tercatat tumbuh sebesar 
21,98 persen (yoy), begitu pula 
apabila dibandingkan dengan 
bulan lalu, impor meningkat 
9,52 persen (mtm). Sedangkan 
dari sektor migas, impor 
tumbuh 59,84 persen (yoy) 
terutama dari impor BBM dan 
gas alam maupun buatan. 
Harga minyak dunia per 
Juni 2022 masih mengalami 
kenaikan akibat pengetatan 
pasokan energi global. Hal ini 

disebabkan ketidakpastian 
pasokan minyak mentah dunia 
dari OPEC+ untuk memenuhi 
target kuota produksi serta 
penurunan produksi dari 
negara-negara Afrika maupun 
timur tengah. Selain itu, 
permintaan bahan bakar dalam 
negeri meningkat sejalan 
dengan membaiknya kegiatan 
ekonomi dan mobilitas 
masyarakat.

Dari sisi nonmigas, impor 
tumbuh 16,17 persen (yoy) 
terutama impor kebutuhan 
industri seperti mesin 
penambangan atau konstruksi 
dan batu bara, sebagai dampak 
pemulihan kegiatan ekonomi. 
Namun perlu diperhatikan, 
bahwa tumbuhnya impor 
hingga bulan Juni ini masih 
bergantung pada kenaikan 
harga, sedangkan volumenya 
sudah mengalami penurunan.

Peningkatan kinerja ekspor 
dan impor, turut memengaruhi 
realisasi penerimaan 
kepabeanan dan cukai 
terutama pada Bea Masuk 
(BM) dan Bea Keluar (BK). 
Hingga tanggal 30 Juni 
2022, realisasi penerimaan 
kepabeanan dan cukai 
mencapai Rp167,6 triliun atau 
56,1 persen dari target Perpres 
98 Tahun 2022. Apabila 
dibandingkan dengan tahun 
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lalu pada periode yang sama, 
penerimaan tumbuh 37,2 
persen (yoy). Capaian tersebut 
didorong oleh kinerja seluruh 
komponen penerimaan yang 
mengalami pertumbuhan, 
terutama penerimaan Cukai, 
kemudian BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan 
Pajak Dalam Rangka 
Impor (PDRI) lainnya, yang 
pemungutannya dilakukan 
bersamaan dengan 
penerimaan BM, hingga 30 
Juni 2022 mencapai Rp160,2 
triliun atau tumbuh 62,7 persen 
(yoy). Alhasil, total penerimaan 
negara yang telah dikumpulkan 
dari kepabeanan dan cukai 
serta PDRI lainnya mencapai 
Rp327,9 triliun atau  tumbuh 
sebesar 48,6 persen (yoy).

Realisasi penerimaan BM 
hingga bulan Juni 2022 
sebesar Rp23,1 triliun atau 
54,6 persen dari target 
Perpres 98/2022. Kinerja BM 
mengalami pertumbuhan 30,5 
persen (yoy) bila dibandingkan 
tahun lalu, didorong kinerja 
impor nasional yang 
masih membaik. Kinerja 
positif penerimaan BM ini 
meneruskan pertumbuhan 
positif yang sudah terjadi sejak 
bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 30 
Juni 2022 mencapai Rp121,5 

triliun atau 55,2 persen 
dari targetnya, sehingga 
apabila dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya Cukai 
tumbuh 33,0 persen (yoy). 
Pertumbuhan penerimaan 
Cukai didorong efektivitas 
kebijakan penyesuaian 
tarif yang sejalan dengan 
membaiknya perekonomian 
nasional (daya beli meningkat), 
relaksasi daerah tujuan wisata, 
dan penguatan pengawasan 
Barang Kena Cukai (BKC) 
ilegal. Penerimaan Cukai, yang 
terdiri atas Hasil Tembakau 
(HT), Minuman Mengandung 
Etil Alkohol (MMEA), dan 
Etil Alkohol (EA), merupakan 
kontributor terbesar 
penerimaan kepabeanan dan 
cukai.

Kinerja penerimaan Cukai 
HT hingga akhir Juni 2022 
tumbuh 33,3 persen (yoy), 
mencapai Rp118,0 triliun 
atau 56,2 persen dari 
targetnya. Kinerja ini didukung 
oleh dampak kebijakan 
peningkatan tarif HT tahun 
2022. Pertumbuhan Cukai HT 
juga dipengaruhi limpahan 
penerimaan dari tahun 2021 
sebagai efek PMK Nomor 
57/PMK.04/2017 tentang 
Penundaan Pembayaran Cukai 
Untuk Pengusaha Pabrik atau 
Importir Barang Kena Cukai 
yang Melaksanakan Pelunasan 
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dengan Cara Pelekatan Pita 
Cukai.

Realisasi penerimaan Cukai 
MMEA per 30 Juni 2022 masih 
tumbuh double digits, seperti 
bulan-bulan sebelumnya 
yaitu 25,5 persen (yoy) atau 
mencapai Rp3,4 triliun. Kinerja 
ini juga dipengaruhi oleh 
peningkatan produksi MMEA, 
terutama produksi dalam 
negeri. Produksi MMEA yang 
berasal dari perusahaan dalam 
negeri memberikan kontribusi 
yang dominan yaitu sebesar 
98,69 persen. Peningkatan 
produksi ini juga merupakan 
dampak membaiknya ekonomi 
nasional, terutama dari Sektor 
Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai 
atas EA hingga akhir Juni 
2022 masih mengalami 
pertumbuhan 28,8 persen 
(yoy), atau sebesar Rp0,1 
triliun. Kinerja ini membawa 
penerimaan Cukai EA kembali 
ke pola normal, sebelum terjadi 
pandemi atau kisaran tahun 
2017-2019.

Kinerja penerimaan BK sampai 
dengan 30 Juni 2022 tumbuh 
signifikan 74,9 persen (yoy), 
didorong tingginya harga 
komoditas terutama tembaga 
dan crude palm oil (CPO). 
Penerimaan BK mencapai 
Rp23,0 triliun atau 62,8 
persen dari target Perpres 
98 Tahun 2022. Penerimaan 
BK tembaga tumbuh 109,70 
persen (yoy) didukung 
peningkatan volume ekspor 
dan tingginya harga tembaga. 
Penerimaan BK komoditas 
CPO dan turunannya tumbuh 
70,34 persen (yoy), BK kembali 
meningkat dipengaruhi 
kenaikan tarif BK CPO dan 
turunannya, dan kebijakan 
percepatan ekspor.
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Halaman Ini Dikosongkan

Kinerja 
Positif BUMN 
Perbankan dan 
Nonperbankan 
Menyumbang 
PNBP

Penerimaan Negara
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Penerimaan Negara 
Bukan Pajak

R ealisasi APBN bulan 
Juni 2022 kembali 
mencatatkan kinerja 
yang positif ditopang 

kenaikan pendapatan negara. 
Aktivitas masyarakat kembali 
dalam kondisi normal dan hal 
tersebut mendorong geliat 
aktivitas ekonomi. Konflik 
geopolitik turut menahan 
harga komoditas tetap tinggi 
di tengah bayang-bayang 
penurunan permintaan akibat 
potensi resesi.

Realisasi PNBP sampai 
dengan 30 Juni 2022 sebesar 
Rp281,0 triliun atau mencapai 
83,7 persen dari target yang 
ditetapkan dalam APBN 
2022. Capaian ini tumbuh 
35,8 persen lebih tinggi 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2021 yang 
tumbuh 11,4 persen. Kontribusi 
dari SDA yang tumbuh 

signifikan sampai dengan 
bulan Juni 2022 mendorong 
pertumbuhan PNBP jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA 
sampai dengan 30 Juni 2022 
sebesar Rp114,6 triliun atau 
93,9 persen dari target APBN 
2022. Realisasi tersebut 
berasal dari Pendapatan SDA 
Minyak Bumi dan Gas Bumi 
(Migas) sebesar Rp74,6 triliun 
serta Pendapatan SDA Non 
Minyak Bumi dan Gas Bumi 
(Nonmigas) sebesar Rp40,0 
triliun. Realisasi Pendapatan 
SDA sampai dengan 30 Juni 
2022 tumbuh sebesar 91,8 
persen (yoy) jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun 
2021 yang hanya tumbuh 9,6 
persen (yoy). Kinerja positif 
ini utamanya dipengaruhi 
kenaikan harga komoditas 
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Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan
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terutama harga minyak mentah 
Indonesia (ICP), mineral, dan 
batubara. Harga komoditas 
global terus meningkat 
khususnya pada komoditas 
energi. 

Realisasi Pendapatan SDA 
Migas hingga 30 Juni 2022 
sebesar Rp74,6 triliun atau 
mencapai 86,8 persen dari 
target APBN 2022. Realisasi ini 
tumbuh sebesar 86,8 persen 
(yoy) dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 2021 
yang terkontraksi 4,3 persen. 
Kenaikan realisasi penerimaan 
SDA Migas pada bulan Juni 
2022 dipengaruhi oleh realisasi 
ICP bulan Mei 2022 sebesar 
USD109,6 yang penerimaannya 
diterima pada bulan Juni 2022. 
Rata-rata ICP bulan Desember 
2021 sampai dengan Mei 
2022 sebesar USD96,77 per 
barel atau naik 64,60 persen 
dibanding periode yang sama 
tahun sebelumnya. Kenaikan 
ICP tersebut mampu menutupi 
penurunan lifting minyak bumi. 
Rata-rata lifting minyak bumi 
bulan Desember 2021 sampai 
dengan Mei 2022 sebesar 619 
ribu barel per hari atau turun 
8,42 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya. Demikian 
pula, rata-rata lifting gas bumi 
bulan Desember 2021 sampai 
dengan Mei 2022 sebesar 956 

ribu barel per hari atau turun 
4,53 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan SDA 
Nonmigas hingga 30 Juni 2022 
mencapai Rp40,0 triliun atau 
111,0 persen dari target APBN 
2022. Capaian ini tumbuh 
sebesar 101,8 persen (yoy), 
lebih tinggi dibandingkan 
periode yang sama tahun 2021 
yang tumbuh 54,8 persen. 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Pertambangan 
Minerba tumbuh sebesar 
119,4 persen, lebih besar 
dibandingkan dengan 
periode bulan Juni 2021 
yang juga tumbuh sebesar 
62,9 persen. Peningkatan 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Pertambangan 
Minerba tersebut disebabkan 
meningkatnya Harga Batubara 
Acuan (HBA) rata-rata bulan 
Januari 2022 sampai dengan 
Juni 2022 sebesar USD239,8 
per ton yang mengalami 
kenaikan 174,1 persen 
dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya 
(USD87,5 per ton).  Selain itu, 
pendapatan di luar batubara 
pada bulan Juni 2022 juga 
menunjukkan peningkatan. 
Penerimaan PNBP dari royalti 
nikel, timah, dan tembaga 
meningkat signifikan dampak 
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kenaikan Harga Mineral Acuan 
(HMA) ketiga mineral tersebut 
di pasaran.

Realisasi Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Kehutanan 
hingga 30 Juni 2022 
mencapai Rp2,2 triliun atau 
46,2 persen dari target APBN 
2022. Realisasi tersebut 
mengalami pertumbuhan 
sebesar 1,4 persen (yoy). 
Kenaikan Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Kehutanan 
antara lain disebabkan adanya 
peningkatan realisasi produksi 
kayu dari sebesar 25.682.285 
m3 per 30 Juni 2021 menjadi 
sebesar 25.808.746 m3 per 30 
Juni 2022 (naik 0,5 persen). 
Di samping itu, pembayaran 
piutang PNBP Penggunaan 
Kawasan Hutan (PKH) sebesar 
Rp215,1 miliar juga turut 
menyumbang peningkatan 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Kehutanan.

Adapun realisasi Pendapatan 
SDA Nonmigas sektor 
Perikanan hingga 30 Juni 2022 
mencapai Rp611,9 miliar atau 
37,6 persen dari target APBN 
TA 2022. Dibandingkan dengan 
realisasi tahun 2021, realisasi 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Perikanan tahun 2022 
mengalami peningkatan 
sebesar 111,8 persen (yoy). 
Kenaikan pertumbuhan 

signifikan tersebut antara 
lain disebabkan adanya 
penyesuaian Harga Patokan 
Ikan (HPI) yang ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan 
No. 97 Tahun 2021 tentang 
Harga Patokan Ikan untuk 
Penghitungan Pungutan 
Hasil Perikanan. Demikian 
pula, kenaikan jumlah izin 
yang diterbitkan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan juga 
turut menyumbang signifikan 
kenaikan PNBP pada bulan 
Juni 2022. Penerbitan Surat 
Izin Usaha Perikanan/Surat 
Izin Kapal Pengangkutan 
Ikan (SIUP/SIKPI) meningkat 
menjadi 1.366 izin (tahun 2021 
sebesar 728 izin). Sedangkan 
Surat Izin Penangkapan Ikan 
(SIPI) juga meningkat menjadi 
3.390 izin (tahun 2021 sebesar 
2.642 izin).

Selanjutnya, Pendapatan 
SDA Nonmigas sektor Panas 
Bumi sampai dengan 30 Juni 
2022 mencapai Rp852,0 
miliar atau 54,8 persen dari 
target APBN 2022. Capaian 
ini mengalami kenaikan 
sebesar 8,6 persen (yoy) 
karena adanya peningkatan 
iuran tetap dan iuran produksi 
panas bumi yang berasal dari 
setoran Wilayah Kerja Panas 
Bumi (WKP) Sorik Merapi 
Rantau Dedap yang COD pada 
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tanggal 26 Desember 2021, 
dan penambahan kapasitas 
WKP Sorik Merapi Geothermal 
Power semula 45 MW 
menjadi 90 MW, serta adanya 
pembayaran atas tindak lanjut 
Laporan Hasil Audit (LHA) 
BPKP.

Realisasi Pendapatan 
Kekayaan Negara Dipisahkan 
(KND) sampai dengan 30 
Juni 2022 sebesar Rp35,5 
triliun atau 95,9 persen dari 
target APBN 2022. Realisasi 
ini mengalami pertumbuhan 
sebesar 122,9 persen bila 
dibandingkan periode yang 
sama tahun 2021. Tingginya 
kinerja Pendapatan KND 
hingga bulan Juni 2022 
utamanya berasal dari 
kenaikan setoran dividen 
Perbankan dan Nonperbankan. 
Setoran dividen BUMN 
Perbankan (Himbara) hingga 
Juni 2022 mencapai Rp24,6 
triliun. Capaian ini mengalami 
kenaikan hingga Rp10,9 triliun 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2021 atau 
tumbuh 80,9 persen (yoy). 
Adapun setoran dividen dari 
BUMN Nonperbankan hingga 
Juni 2022 mencapai Rp10,9 
triliun dan lebih tinggi Rp8,4 
triliun dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 2021. 
Untuk setoran setoran dividen 
dari BUMN Nonperbankan 

meningkat signifikan 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2021 karena 
telah diterimanya setoran 
dividen dari PT Telkom. 
Pada tahun 2021, PT Telkom 
menyampaikan setoran 
dividennya pada semester II 
tahun 2021.

Realisasi Pendapatan PNBP 
Lainnya hingga 30 Juni 2022 
mencapai  Rp85,1 triliun 
atau 87,0 persen dari target 
APBN 2022. Dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun 2021, capaian ini 
mengalami pertumbuhan 
sebesar 19,9 persen (yoy). 
Peningkatan realisasi PNBP 
Lainnya disumbang utamanya 
dari Pendapatan Penjualan 
Hasil Tambang sebesar 
Rp28,7 triliun atau tumbuh 
160,1 persen (yoy). Hal ini 
sejalan dengan peningkatan 
harga komoditas batubara di 
pasaran. Di samping itu, hingga 
Juni 2022 telah terdapat 
realisasi pendapatan dari 
Domestic Market Obligation 
(DMO) sebesar Rp2,7 triliun, 
sedangkan pada periode yang 
sama tahun sebelumnya 
belum terdapat realisasi 
dari DMO.  Selanjutnya, juga 
terdapat kenaikan pendapatan 
dari pelayanan beberapa K/L, 
antara lain dari Pendapatan 
Layanan administrasi Hukum 
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(seperti pembuatan visa dan 
paspor) sebesar Rp2,3 triliun 
atau tumbuh 46,2 persen (yoy) 
dan Pendapatan Layanan 
Kesehatan Rp1,4 triliun atau 
tumbuh 44,6 persen (yoy). 
Kenaikan beberapa layanan 
PNBP pada Kementerian/
Lembaga ini mengindikasikan 
terus membaiknya kondisi 
perekonomian Indonesia.

Pendapatan Badan Layanan 
Umum (BLU) sampai dengan 
30 Juni 2022 mencapai 
Rp45,8 triliun atau 58,2 
persen dari target APBN 
2022. Realisasi PNBP BLU 
mengalami kontraksi sebesar 
24,0 persen (yoy). Penurunan 
ini utamanya disebabkan 
penurunan pendapatan 
pengelolaan dana perkebunan 
kepala sawit (akibat turunnya 
volume ekspor sampai dengan 
bulan Juni 2022dan dampak 
pelarangan ekspor CPO). 

Disamping itu, kontraksi juga 
diakibatkan oleh penurunan, 
pendapatan pengelolaan dana 
dan pendapatan pengelolaan 
kawasan otorita (akibat 
berubahnya pola pengelolaan 
beberapa jenis PNBP dimana 
otorita hanya mendapatkan 
pendapatan bersih).



75

Edisi Juli 2022

Halaman Ini Dikosongkan
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Belanja Negara

Realisasi Belanja 
Pemerintah 
Pusat (BPP) 
pada awal tahun 
2022 utamanya 
untuk penyaluran 
bansos dan 
pembayaran 
kewajiban 
Pemerintah
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Belanja 
Pemerintah 
Pusat

R ealisasi Belanja 
Pemerintah Pusat 
sampai dengan Juni 
2022 mencapai 

Rp876,47 triliun atau 38,08 
persen dari pagu Perpres 
Nomor 98 Tahun 2022. 
Realisasi tersebut utamanya 
untuk pembayaran kewajiban 
Pemerintah seperti gaji dan 
tunjangan pegawai termasuk 
THR, pensiun termasuk 
Pensiun ke-13, pembayaran 
subsidi dan kompensasi, serta 
penyaluran bansos.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai 
Rp392,78 triliun atau 41,53 
persen dari pagu Perpres 
Nomor 98 Tahun 2022. 
Realisasi Belanja K/L ini 
utamanya dimanfaatkan untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan 
termasuk THR, pendanaan 
atas kegiatan operasional 
K/L, program kegiatan K/L 
untuk pengadaan peralatan/
mesin, jalan, jaringan, irigasi, 
pembayaran bantuan iuran 



 (dalam Triliun Rupiah)
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Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022
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jaminan kesehatan nasional, 
bansos serta penyaluran 
berbagai program PEN.

Belanja pegawai terealisasi 
sebesar Rp121,89 triliun 
atau 45,79 persen dari pagu 
Perpres Nomor 98 Tahun 
2022. Realisasi belanja 
pegawai tersebut digunakan 
untuk pembayaran Gaji dan 
Tunjangan ASN/TNI/Polri 
termasuk THR. Realisasi 
tersebut menurun sebesar 
1,41 persen dari periode yang 
sama tahun lalu karena pada 
tahun 2021 pembayaran gaji 
ke-13 dilakukan pada bulan 
Juni sedangkan pada tahun 
2022 akan dibayarkan pada 
bulan Juli sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2022.

Realisasi Belanja Barang 
sampai dengan Juni tahun 
2022 mencapai Rp142,89 
triliun atau 42,28 persen 
dari pagu Perpres Nomor 
98 Tahun 2022. Realisasi 
belanja barang tersebut lebih 
rendah dari tahun 2021, hal 
ini mengindikasikan bahwa 
kondisi pandemi Covid-19 
sudah mulai membaik 
sehingga alokasi anggaran 
untuk penanganan kesehatan 
tahun 2022 menjadi lebih 
rendah. Selain itu, realisasi 
belanja barang yang lebih 

rendah di tahun 2022 tersebut 
juga dikarenakan adanya 
program BPUM pada tahun 
2021 telah disalurkan di awal 
tahun, sedangkan pada tahun 
2022 hingga Juni 2022 alokasi 
untuk program tersebut belum 
ditetapkan. Sementara itu, 
realisasi anggaran belanja 
barang hingga Juni tahun 2022 
utamanya digunakan untuk 
berbagai program reguler 
serta program-program yang 
mendukung penanganan 
dampak pandemi Covid-19 
dan pemulihan ekonomi 
nasional melalui beberapa K/L 
seperti POLRI, Kementerian 
Pertahanan, Kementerian 
Agama, dan Kementerian 
Keuangan. Beberapa 
program tersebut, antara lain 
program BOS pada siswa 
yang disalurkan Kementerian 
Agama, bantuan tunai untuk 
PKL Warung dan Nelayan, 
pembayaran klaim pasien 
Covid 19, insentif tenaga 
kesehatan, penugasan BLU 
Kelapa Sawit, kegiatan layanan 
perkantoran, pengadaan 
sarana dan prasarana, kegiatan 
operasi keamanan, kegiatan 
pelayanan publik lainnya, serta 
ICT dalam rangka penyediaan 
BTS sewa jaringan untuk 
pemutakhiran DTKS.

Selanjutnya, realisasi Belanja 
Modal sampai dengan Juni 
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2022 mencapai Rp56,77 triliun 
atau 28,50 persen dari pagu 
Perpres Nomor 98 Tahun 
2022 2022. Bila dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun 2021, realisasi belanja 
modal tersebut mengalami 
penurunan dikarenakan pada 
tahun 2020 terdapat relaksasi 
pembayaran proyek pada 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
dan Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) serta pengadaan 
peralatan pada Kementerian 
Pertahanan (Kemhan) dan 
Polri yang selesai di tahun 
2020 di bayarkan pada awal 
tahun 2021. Apabila tidak 
memperhitungkan relaksasi 
tersebut, realisasi belanja 
modal tahun 2022 lebih 
tinggi dibanding tahun 2021. 
Realisasi belanja modal sampai 
dengan Juni 2022 mencakup: 
(1) belanja modal peralatan 
dan mesin yang dimanfaatkan 
antara lain untuk pengadaan/
modernisasi peralatan pada 
POLRI dan Kemhan, (2) belanja 
modal jalan, jaringan, dan 
irigasi yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan 
infrastruktur dasar dan 
konektivitas (antara lain Jalan, 
Jembatan, Rel Kereta Api dan 
Bendungan) pada Kementerian 
PUPR dan Kemenhub, (3) 
belanja modal gedung dan 
bangunan yang dimanfaatkan 

untuk pembangunan Gedung 
pada Kemhan, Kemenhub, 
Kementerian PUPR, dan 
Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Bantuan 
Sosial (Bansos) sampai 
dengan 31 Juni 2022 sebesar 
Rp71,22 triliun atau 50,00 
persen dari pagu Perpres 
Nomor 98 Tahun 2022. Adapun 
pemanfaatan realisasi Bansos 
tersebut digunakan untuk: 
(1) penyaluran bantuan PKH 
tahap I dan II kepada 10 
juta keluarga; (2) penyaluran 
bantuan Kartu Sembako 
kepada 18,8 juta keluarga; 
(3) pelaksanaan bantuan 
langsung tunai (BLT) untuk 
menjaga daya beli masyarakat 
dampak kenaikan harga 
komoditas kepada 20,3 juta 
penerima yang disalurkan 
oleh Kementerian Sosial; 
(4) pembayaran bantuan 
premi iuran JKN bagi 84,9 
juta jiwa peserta Penerima 
Bantuan Iuran (PBI); serta (5) 
penyaluran bantuan pendidikan 
oleh Kemendikbud dan 
Kemenag  melalui Program 
Indonesia Pintar Pendidikan 
Dasar dan Menengah bagi 
12,1 juta siswa dan KIP 
Kuliah kepada 615,05 ribu 
mahasiswa.

Dari perspektif organisasi, 
realisasi belanja K/L sampai 
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Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan 
Sosial, dan Infrastruktur s.d. 30 Juni 2022
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dengan 30 Juni 2022 utamanya 
disumbang oleh 15 K/L dengan 
pagu terbesar yang mewakili 
89,44 persen dari total 
realisasi belanja K/L. Serapan 
tersebut utamanya didorong 
oleh realisasi Kementerian 
Pertahanan, Polri, Kementerian 
Kesehatan, dan Kementerian 
Sosial. K/L bidang infrastruktur 
antara lain Kemen PUPR dan 
Kemenhub pada tahun 2022 
telah merealisasikan anggaran 
untuk infrastruktur dasar dan 
konektivitas namun tidak 
setinggi tahun 2021 karena 
pada tahun 2020 terdapat 
relaksasi pembayaran proyek 
untuk pekerjaan yang telah 
selesai pada tahun 2020 
dibayarkan pada tahun 2021.  
Selain itu, Kemendikbudristek 
dan Kemenag turut 
menyumbang penyerapan 
melalui penyaluran Program 
Indonesia Pintar dan pencairan 
BOS.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L 
hingga 30 Juni 2022 mencapai 
Rp483,37 triliun, tumbuh 39,41 
persen (yoy) dibandingkan 
realisasinya pada periode 
yang sama tahun 2021, yang 
digunakan antara lain untuk 
pembayaran pensiun dan 
subsidi energi. Belanja Pegawai 
Non-K/L tahun 2022 terealisasi 

sebesar Rp88,42 triliun atau 
55,15 persen terhadap pagu 
Perpres Nomor 98 Tahun 
2022, antara lain digunakan 
untuk pemenuhan kewajiban 
Pemerintah terhadap para 
pensiunan ASN/TNI/Polri 
(termasuk pembayaran pensiun 
ke-13) dan pembayaran iuran 
Jaminan Kesehatan aparatur 
negara.

Sementara itu, realisasi 
Subsidi sampai dengan 30 
Juni 2022 mencapai Rp94,43 
triliun, sebesar 33,29 persen 
dari pagu atau naik sebesar 
18,17 persen (yoy). Realisasi 
tersebut terdiri dari: (a) Subsidi 
Energi sebesar Rp75,59 
triliun, mencakup Subsidi 
BBM dan LPG 3 Kg serta 
subsidi listrik; dan (b) Subsidi 
NonEnergi sebesar Rp18,85 
triliun, mencakup Subsidi 
Pupuk, Subsidi PSO, dan 
Subsidi Bunga Kredit Program. 
Realisasi Subsidi tahun 2022 
diantaranya dimanfaatkan 
untuk pembayaran kurang 
bayar Subsidi BBM dan LPG 
pada tahun sebelumnya. 
Belanja Subsidi digunakan 
untuk menjaga daya beli 
masyarakat dan mendukung 
UMKM melalui program PEN. 
Sampai dengan 31 Mei 2022, 
penyaluran BBM bersubsidi 
mencapai 6,99 juta Kl, LPG 3 
Kg mencapai 3,16 juta MT, dan 
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pelanggan listrik bersubsidi 
mencapai 38,46 juta pelanggan 
dengan volume konsumsi 
listrik bersubsidi mencapai 
25,62 TWh. Selanjutnya, 
realisasi penyaluran Subsidi 
NonEnergi sampai dengan 30 
Juni 2022 meliputi penyaluran 
pupuk bersubsidi mencapai 
4,1 juta ton, Subsidi Bunga 
KUR diberikan kepada 3,79 
juta debitur dengan total 
penyaluran KUR mencapai 
Rp179,34 triliun, dan 
Subsidi Bantuan Uang Muka 
Perumahan untuk 63,59 ribu 
unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain 
sampai dengan 30 Juni 
2022 mencapai Rp111,32 
triliun. Realisasi tersebut 
utamanya dimanfaatkan untuk 
pembayaran kompensasi BBM 
dan listrik serta pelaksanaan 
Program Kartu Prakerja. 
Realisasi kompensasi BBM 

dan listrik sampai dengan 
30 Juni 2022 mencapai 
Rp104,8 triliun dalam rangka 
penyediaan energi dalam 
negeri agar terjangkau 
masyarakat. Program Kartu 
Prakerja sampai dengan 30 
Juni 2022 sudah disalurkan 
kepada 1,6 juta peserta dengan 
realisasi anggaran mencapai 
Rp5,6 triliun, yang digunakan 
untuk biaya pelatihan, insentif 
mencari kerja, dan insentif 
survei evaluasi. Dalam 
rangka perbaikan kualitas 
program Kartu Prakerja, pada 
tahun 2022 dilakukan upaya 
peningkatan ketepatan sasaran 
penyaluran dan percepatan 
verifikasi peserta melalui 
pemanfaatan teknologi 
informasi.
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Halaman Ini Dikosongkan
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Belanja Negara

Penyaluran 
Transfer ke 
Daerah dan 
Dana Desa (TKD) 
sampai dengan 
30 Juni 2022 
telah terealisasi 
sebesar 
Rp367,68 triliun
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Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa

R ealisasi Penyaluran 
Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) 
hingga 30 Juni 2022 

mencapai Rp367,68 triliun atau 
45,69 persen dari pagu APBN 
2022, yang meliputi Transfer 
ke Daerah sebesar Rp333,51 
triliun atau 45,27 persen dari 
pagu APBN 2022 dan Dana 
Desa Rp34,16 triliun atau 50,24 
persen dari pagu APBN 2022. 
Jumlah tersebut menunjukkan 
adanya penurunan sebesar 
1,65 persen (yoy).

A. DANA PERIMBANGAN

Sampai dengan 30 Juni 2022, 
Dana Bagi Hasil (DBH) telah 
tercapai sebesar Rp31,64 
triliun atau 22,53 persen dari 
pagu APBN 2022. Terdapat 
penurunan sebesar 28,70 
persen (yoy) yang dipengaruhi 
adanya percepatan penyaluran 
Kurang Bayar DBH pada 
tahun anggaran 2021 sebesar 
Rp19,47 triliun. Untuk DBH 
Reguler, penyaluran TA 2022 
Rp6,74 triliun lebih tinggi 
dibandingkan TA 2021 yang 
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sebesar Rp24,90 triliun. 
Selanjutnya sesuai ketentuan 
perundangan, DBH merupakan 
penerimaan negara yang 
dialokasikan kepada daerah 
dengan persentase tertentu 
untuk mendanai kebutuhan dan 
prioritas daerah. Hal ini berarti 
bahwa besaran DBH sangat 
tergantung dari Penerimaan 
Negara pada tahun anggaran 
berjalan. Sebagai respon 
Pemerintah atas kenaikan 
penerimaan negara karena 
kenaikan harga komoditas 
serta perubahan kondisi 
makro ekonomi pada tahun 
anggaran 2022, Pemerintah 
telah melakukan penyesuaian 
pagu DBH per daerah. Adapun 
rincian pagu alokasi DBH 
per daerah terdapat pada 
Lampiran V Peraturan Presiden 
Nomor 98 Tahun 2022 tentang 
Rincian APBN TA 2022, adapun 
selanjutnya alokasi ini akan 
menjadi dasar penyaluran 
sejak bulan Juli TA 2022.

Realisasi Dana Alokasi Umum 
(DAU) per akhir Juni 2022 
adalah sebesar Rp216,69 
triliun atau 57,33 persen dari 
pagu APBN 2022. Jumlah 
ini menunjukkan adanya 
peningkatan sebesar 4,97 
persen (yoy) yang disebabkan 
kepatuhan daerah dalam 
menyampaikan syarat salur 
yang lebih baik.

Selanjutnya, Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Fisik yang telah 
disalurkan hingga 30 Juni 
2022 telah terealisasi sebesar 
Rp5,56 triliun atau 9,14 
persen dari pagu APBN 2022. 
Jumlah tersebut menunjukkan 
peningkatan sebesar 15,32 
persen (yoy) dibandingkan 
tahun lalu. Hal ini dikarenakan 
relatif lambatnya sebagian 
besar pemda menyampaikan 
syarat salur terutama LRPD-
CO (Laporan Realisasi 
Penyerapan Dana dan Capaian 
Output) dan Hasil Reviu APIP 
Daerah. Sedangkan DAK 
Nonfisik terdapat realisasi 
sebesar Rp70,44 triliun atau 
54,72 persen dari pagu APBN 
2022, mengalami penurunan 
sebesar 8,93 persen (yoy). 
Penyaluran DAK Nonfisik lebih 
rendah terutama disebabkan 
oleh penurunan kinerja 
penyaluran Dana BOS, karena 
keterlambatan rekomendasi 
penyaluran Dana BOS yang 
menunggu proses verifikasi 
atas nilai sisa TA 2020 dan 
2021.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Per akhir Juni 2022, DID atas 
kinerja tahun sebelumnya 
sebesar Rp4,00 triliun telah 
disalurkan sebanyak Rp2,00 
triliun atau 50 persen dari pagu 
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DID dalam APBN 2022 yang 
telah dialokasikan kepada 383 
Pemda. Persentase realisasi 
tersebut sama seperti tahun 
2021 yaitu sebesar 50,00 
persen dari pagu alokasinya. 
Hal ini sesuai dengan amanat 
PMK 160/2021 dimana DID 
dialokasikan dalam 2 tahap 
dengan masing-masing 
sebesar 50,00 persen dari 
alokasi yang diterima pemda. 
Sedangkan alokasi DID 
sebesar Rp3,00 triliun akan 
dialokasikan kepada pemda 
berdasarkan atas kinerja tahun 
berjalan.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN 
DANA KEISTIMEWAAN D.I. 
YOGYAKARTA 

Sampai dengan akhir Juni 
2022, Dana Otonomi Khusus 
yang telah disalurkan adalah 
sebesar Rp6,13 triliun atau 
30,00 persen dari pagu APBN 
2022, naik 4,89 persen (yoy) 
dibanding tahun sebelumnya. 
Kenaikan ini dipengaruhi oleh 
adanya kebijakan di masa 
transisi pengelolaan Dana 
Otonomi Khusus, dimana 
penyaluran Tahap I TA 2022 
sebesar 30 persen dari pagu 
alokasi disalurkan tanpa 
syarat salur. Selanjutnya 
mulai tahun 2022 Dana 
Otonomi Khusus disalurkan 

langsung ke RKUD provinsi/
kabupaten/kota untuk daerah 
di wilayah Provinsi Papua 
dan Papua Barat, sementara 
untuk Dana Otonomi Khusus 
Aceh disalurkan dari RKUN 
ke RKUD Provinsi. Sedangkan 
Dana Keistimewaan D.I. 
Yogyakarta telah disalurkan 
sebesar Rp1,06 triliun atau 
80,00 persen dari pagu APBN 
2022, capaian ini sama dengan 
capaian tahun sebelumnya.

B. DANA DESA

Penyaluran Dana Desa per 
akhir Juni 2022 adalah sebesar 
Rp34,16 triliun atau 50,24 
persen dari pagu APBN 2022, 
menunjukkan adanya kenaikan 
sebesar 25,42 persen (yoy). 
Hal tersebut disebabkan 
telah banyaknya pemerintah 
daerah yang menyampaikan 
pengajuan persyaratan 
penyaluran Dana Desa 
dibandingkan dengan tahun 
2021.

Selanjutnya, penggunaan 
Dana Desa masih diarahkan 
untuk mendukung pemulihan 
ekonomi di desa berupa 
pemberian BLT Desa yang telah 
disalurkan ke rekening kas 
desa sebesar Rp12,04 triliun 
kepada 7,47 juta Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) 



Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Sampai 30 Juni 2022  (dalam Triliun Rupiah)
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di 74.828 desa. Realisasi 
tersebut meningkat signifikan 
sebesar Rp7,04 triliun atau 
140,72 persen (yoy). Hal ini 
dikarenakan, Pemerintah 
menerapkan kebijakan 
penyaluran BLT Desa dilakukan 
secara 3 bulanan sekaligus.
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Pembiayaan Negara

Dengan Pendapatan 
Negara yang Meningkat 
Tajam, Defisit Fiskal 
Diproyeksikan Dapat 
Kembali Turun Menjadi 
Lebih Rendah Daripada 
Target Perpres 98/2022 
di Akhir Tahun 2022  
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Pembiayaan 
Utang

Tahun 2022 merupakan 
tahun terakhir 
berlakunya relaksasi 
kebijakan fiskal untuk 

mengatasi dampak pandemi 
Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi sebagaimana yang 
tertuang pada UU 2/2020. 
Setelah memperbolehkan 
defisit fiskal di atas 3 
persen PDB di situasi yang 
extraordinary, diharapkan 
pada tahun 2023 defisit dapat 
kembali di bawah 3 persen. 

Pada tahun 2020 dan 2021, 
realisasi defisit fiskal lebih 

rendah dari target yang 
dianggarkan, yaitu 6,14 
persen dan 4,57 persen PDB. 
Seiring pemulihan ekonomi 
yang tetap kuat dan berlanjut 
di tahun 2022, target defisit 
fiskal APBN 2022 diturunkan 
dari target awal sebesar 4,85 
persen menjadi 4,50 persen 
PDB pada Perpres 98/2022. 
Hal ini menunjukkan komitmen 
Pemerintah untuk menuju “soft 
landing” di tahun 2023.

Realisasi APBN sampai akhir 
Juni 2022 mencatat surplus 
0,39 persen terhadap PDB. 
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(dalam Miliar Rupiah)

Pegelolaan Utang Dilakukan secara Prudent, opportunis dan 
fleksibel untuk mendukung konsolidasi Fiskal

Realisasi
Pembiayaan Utang

191,9Rp

*dalam triliun rupiah

Pembiayaan Utang
per Semester I 2022

Surat Berharga Negara
(Neto) 182,4Rp

Pinjaman
(Neto) 9,5Rp

Pinjaman Dalam Negeri 
(Neto)

Pinjaman Luar Negeri 
(Neto)

1,8Rp

Penarikan Pinjaman 
Dalam Negeri (Bruto)

2,7Rp

Pembayaran Cicilan 
Pokok Pinjaman DN

(0,9)Rp

7,7Rp

Penarikan Pinjaman 
Luar Negeri (Bruto)

50,9Rp

Pembayaran Cicilan 
Pokok Pinjaman LN

(43,2)Rp

Dengan  pendapatan negara yang meningkat tajam, defisit fiskal 
diproyeksikan dapat kembali turun menjadi lebih rendah dari pada 
target Perpres 98/2022 di akhir tahun 2022 
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Namun demikian, dengan 
perkembangan ekonomi 
dan kinerja APBN yang 
semakin baik, terutama 
dari sisi pendapatan negara 
yang meningkat tajam, 
defisit fiskal di akhir tahun 
2022 diproyeksikan dapat 
kembali turun menjadi lebih 
rendah dari pada target 
Perpres 98/2022. Penurunan 
defisit APBN membawa 
konsekuensi pada pembiayaan 
anggaran dan pembiayaan 
utang yang juga mengalami 
penurunan. Penyesuaian 
tersebut menunjukkan upaya 
APBN untuk adaptif dan 
responsif menghadapi risiko 
global sekaligus menjaga 
kesinambungan APBN untuk 
konsolidasi fiskal tahun 2023.

Kebutuhan pembiayaan 
untuk menutup defisit 
tersebut ditargetkan sebesar 
Rp840,2 triliun (menurun 
dari target sebelumnya yaitu 
Rp868,0 triliun), terutama 
dipenuhi melalui pembiayaan 
utang. Pembiayaan utang 
dikelola dengan prudent, 
fleksibel dan terukur dalam 
mendukung kelanjutan 
penanganan Covid-19 dan 
program PEN, serta dalam 
menangani dampak dan 
risiko global lainnya. Total 
kebutuhan pembiayaan utang 
sebagaimana Perpres 98/2022 

adalah sebesar Rp943,7 
triliun, menurun dari target 
sebelumnya yaitu Rp973,58 
triliun. 

Sampai dengan akhir Juni 
2022, realisasi pembiayaan 
utang tercapai sebesar 
Rp191,9 triliun atau 20,3 
persen pagu APBN Perpres 
98/2022. Pembiayaan 
utang juga mengalami 
penurunan sebesar 56,9 
persen dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu yang 
mencapai Rp444,8 triliun. 
Realisasi pembiayaan utang 
terdiri dari realisasi SBN (Neto) 
sebesar Rp182,4 triliun dan 
realisasi Pinjaman (Neto) 
sebesar Rp9,5 triliun. Realisasi 
pinjaman terdiri dari realisasi 
penarikan pinjaman dalam 
negeri sebesar Rp2,7 triliun, 
realisasi pembayaran cicilan 
pokok pinjaman dalam negeri 
sebesar Rp0,9 triliun, realisasi 
penarikan pinjaman luar negeri 
sebesar Rp50,9 triliun dan 
realisasi pembayaran cicilan 
pokok pinjaman luar negeri 
sebesar Rp43,2 triliun.

Selama bulan Juni, Pemerintah 
melanjutkan lelang reguler 
Surat Berharga Negara di pasar 
perdana setiap minggunya 
yaitu pada tanggal 7, 14, 21, 
dan 28 Juni 2022.  Lelang 
regular dilakukan secara 
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Komposisi Utang
per Semester I 2022

Pinjaman

Pinjaman DN* 14,74  

821,74
Rp

Rp

Pinjaman LN* 806,31 

Bilateral

Multirateral

Rp

271,95Rp

491,71 Rp

Comercial Banks

Suppliers

42,66Rp

-Rp

*dalam triliun rupiah

Posisi Utang 

Per 30 Juni 2022 

7.123,62Rp

Debt to GDP : 39,56%

Surat Berharga Negara

Domestik 4.992,52 

Surat Utang Negara

Surat Berharga Syariah Negara

6.301,88 
Rp

Rp

4.092,03 Rp

900,48 Rp

Valas 1.309,36 

Surat Utang Negara

Surat Berharga Syariah Negara

Rp

981,95Rp

327,40Rp

*dalam triliun rupiah

88,46%

11,54%

Surat Berharga Negara

Pinjaman

Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali 
diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

*dalam triliun rupiah
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bergantian Surat Utang Negara 
(SUN) dan Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN).  Selain 
itu, terdapat pula penempatan 
dana Wajib Pajak pada SBN 
dalam rangka Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS) 
periode Juni 2022 dilakukan 
pada 24 Juni 2022 dengan 
realisasi masing-masing dalam 
mata uang Rupiah sebesar 
Rp659,92 milliar dan dalam 
mata uang US Dollar sebesar 
USD5,86 juta.

Pada tahun 2022, Pemerintah 
melanjutkan sinergi dengan 
Bank Indonesia melalui 
SKB I (standby buyer) dan 
SKB III (kontribusi di bidang 
kesehatan dan kemanusiaan), 
secara prudent dengan tetap 
memperhatikan kredibilitas dan 
independensi Bank Indonesia. 
Sampai dengan 19 Juli 2022, 
realisasi SKB I untuk tahun 
2022 telah mencapai Rp34,25 
triliun, sedangkan realisasi 
SKB III untuk tahun 2022 telah 
mencapai Rp21,87 triliun yang 
diterbitkan pada akhir Juni lalu. 
Menjadi catatan penting dalam 
pelaksanaan SKB, bahwa 
tahun 2022 merupakan tahun 
terakhir proses implementasi 
sebagaimana tertuang dalam 
UU 2/2020. Atau dengan 
kata lain, seluruh proses 
implementasi SKB I, II dan III 
pada tahun 2023 tidak lagi 

dilaksanakan. 

Selanjutnya, dalam rangka 
pendalaman pasar dan 
perluasan basis investor 
domestik, Pemerintah 
menerbitkan SBN Ritel. 
Sepanjang Semester I 2022, 
Pemerintah telah menerbitkan 
3 SBN Ritel dengan seri 
ORI021, SR016 dan SBR011. 
Di tengah ketidakpastian, 
SBN Ritel masih sangat 
diminati masyarakat. Hal ini 
dapat terlihat dari beberapa 
kali penerbitan SBN Ritel 
yang mencatatkan hasil 
penjualan melebihi target, 
bahkan ORI021 memperoleh 
hasil penjualan terbesar dan 
investor terbanyak sepanjang 
penerbitan SBN Ritel online, 
diikuti SBR011 yang mencapai 
hasil penjualan terbesar dan 
investor terbanyak sepanjang 
penerbitan SBN Ritel non-
tradable.

Pemerintah mengutamakan 
penerbitan SBN dalam mata 
uang domestik, namun juga 
menerbitkan SBN dalam mata 
uang valas dalam batas yang 
aman. SBN Valas digunakan 
sebagai pelengkap guna 
menghindari crowding out di 
pasar domestik. Selain itu, 
penerbitan SBN Valas juga 
ditujukan untuk menyediakan 
benchmark bagi penerbitan 
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korporasi. Pada bulan Juni 
2022, Pemerintah telah 
menerbitkan Samurai Bond 
sebesar JPY 81 miliar, yang 
tercatat sebagai penerbitan 
terbesar Samurai Bonds oleh 
sovereign issuer selama 
tahun 2022. Hal ini sebagai 
bukti bahwa reputasi dan 
kredibilitas Republik Indonesia 
masih sangat dipercaya di 
pasar Jepang meski di tengah 
ketidakpastian dan tantangan 
risiko global.

Sampai dengan akhir Juni 
2022, posisi utang Pemerintah 
berada di angka Rp7.123,62 
triliun dengan rasio utang 
terhadap PDB sebesar 39,56 
persen. 

Rasio utang terhadap PDB 
dalam batas aman, wajar, 
serta terkendali diiringi 
dengan diversifikasi portofolio 
yang optimal. Penambahan 
utang sebagian besar terjadi 
sejak tahun 2020 karena 
adanya badai Covid-19.  
Covid-19 menimbulkan krisis 
kesehatan, krisis sosial serta 
krisis kemanusiaan. Untuk 
itu, melalui Pemerintah 
meluncurkan program PEN 
sebagai bentuk tanggung 
jawab Pemerintah untuk 
masyarakatnya. Namun, APBN 
yang masih defisit, belum 
mampu untuk memenuhi 

kebutuhan untuk perlindungan 
masyarakat sehingga Program 
PEN dilakukan melalui utang.  

Dalam usaha menyehatkan 
APBN, Pemeritah mengelola 
portofolio utang agar optimal, 
sehingga peningkatan utang 
pun telah diperhitungkan secara 
matang demi mendapatkan 
risiko dan biaya yang paling 
efisien. Defisit anggaran dari segi 
jatuh tempo, komposisi utang 
Pemerintah dikelola dengan 
mempertimbangkan kemampuan 
bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini 
dapat dilihat dari rata-rata jatuh 
tempo (average time to maturity) 
sepanjang tahun 2022 ini masih 
terjaga di kisaran 8,7 tahun.   

Berdasarkan jenisnya, utang 
Pemerintah didominasi oleh 
instrumen SBN yang mencapai 
88,46 persen dari seluruh 
komposisi utang akhir Juni 
2022. Sementara berdasarkan 
mata uang, utang Pemerintah 
didominasi oleh mata uang 
domestik (Rupiah), yaitu 70,29 
persen. Selain itu, saat ini 
kepemilikan oleh investor asing 
terus menurun sejak tahun 2019 
yang mencapai 38,57 persen, 
hingga akhir tahun 2021 tercatat 
19,05 persen, dan per 5 Juli 2022 
mencapai 15,89 persen. 
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Pengadaan utang pemerintah 
ditetapkan atas persetujuan 
DPR dalam UU APBN dan 
diawasi pelaksanaannya oleh 
BPK. Berdasarkan beberapa 
indikator risiko utang tersebut, 
dapat dikatakan bahwa utang 
Pemerintah Indonesia masih 
berada pada level yang aman 
dengan risiko yang terkendali. 
Pengelolaan utang yang 
prudent, didukung dengan 
peningkatan pendapatan 
negara yang signifikan dan 
kualitas belanja yang lebih baik 
adalah bentuk komitmen dan 
tanggung jawab pemerintah 
dalam menyehatkan APBN. 
Kerja keras APBN dan 
perkembangan ekonomi 
Indonesia yang cukup 
resilient diakui oleh berbagai 
lembaga pemeringkat kredit 
yang mengafirmasi level 
peringkat kredit Indonesia, 
sementara pada saat yang 
sama banyak negara lain 
yang mengalami penurunan 

peringkat. Pada bulan Juni lalu, 
Lembaga Pemeringkat Kredit 
Fitch Ratings mengafirmasi 
peringkat kredit Indonesia 
pada posisi BBB outlook 
stable di tengah peningkatan 
risiko global. Hasil penilaian 
Fitch Ratings didasarkan 
pada kondisi perekonomian 
Indonesia yang masih cukup 
kuat serta terjaganya prospek 
stabilitas makroekonomi 
jangka menengah Indonesia di 
tengah ketidakpastian global.
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