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JANJI PALSU RAPBN 2021? 

 

 

 
“Kunci dari ekonomi kita agar baik 
adalah kesehatan yang baik. Kesehatan 
yang baik akan menjadikan ekonomi kita 
baik. Artinya, fokus kita tetap nomor satu 
ialah Kesehatan“ 
 
 
 
Sambutan Presiden Joko Widodo  
pada sidang Kabinet Paripurna mengenai penanganan Kesehatan dan 
pemulihan ekonomi untuk penguatan reformasi Tahun 2021 di Istana 
Negara, Jakarta (07/09/2020). 
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Bagian 1:  
Pendahuluan 
 
 
 

erkembangan kasus Covid-19 di 
Indonesia belum menunjukkan tanda 
kurva melandai. Belakangan kasus 

Covid-19 baru malah menunjukkan angka 
tertinggi. Sampai dengan 24 September 2020, 
penambahan kasus Covid-19 menjadi 
peningkatan yang tertinggi semenjak 
diumumkan, yaitu mencapai 4.634 kasus 
terkonfirmasi. Sebelumnya, angka tertinggi 
penambahan kasus sebanyak 4.465 kasus 
terjadi sehari sebelumnya (23/09/2020). 
Secara akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia 
sebanyak 262.022 kasus, terdiri dari 60.064 
(22,92%) kasus aktif, 91.853 (73,22%) kasus 
sembuh, dan 10.105 (3,86%) kasus meninggal. 
Rata-rata kasus dalam seminggu terakhir 
sebanyak 4.199 kasus per hari. 

 
Peningkatan kasus secara kumulatif per 50.000 
kasus juga semakin cepat. Hal tersebut terlihat 
dari jumlah hari yang dibutuhkan semakin sedikit 
untuk mencapai kasus kelipatan 50.000 kasus. 
Pada kasus kumulatif 50.000 pertama 
membutuhkan waktu selama 115 hari (periode 2 
Maret – 25 Juni 2020), pada kasus kumulatif 
100.000 kasus dibutuhkan waktu 32 hari (periode 
26 Juni – 27 Juli 2020), kemudian pada kasus 
kumulatif 150.000 kasus dibutuhkan waktu 26 hari 
(periode 28 Juli – 22 Agustus 2020). Kemudian 
pada kasus kumulatif 200.000 kasus, dibutuhkan 
waktu selama 17 hari (periode 23 Agustus – 08 
September 2020), dan pada akumulasi kasus 
250.000 membutuhkan waktu kurang dari 2 
minggu (periode 09 September – 22 September 
2020). 
 
Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus 
berupaya lebih fokus dan optimal untuk menekan 
jumlah penambahan kasus, termasuk kasus aktif 
yang semakin meningkat setiap harinya. Jika 
penangan kasus tidak difokuskan, maka bukan 
tidak mungkin akan terjadi overkapasitas sarana 
prasarana kesehatan yang tersedia. Optimalisasi 
sumberdaya dan reformasi kebijakan anggaran 
untuk penanganan Covid-19 harus dilakukan 
sesegera mungkin dalam penetapan RAPBN 2021. 

 
 

 
 

P 
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Bagian 2:  
Postur APBN 2021 
 
 

 

 
APBN selalu direncanakan defisit, 
bahkan lebih lebar di masa darurat. 
Jangan lengah. Dalam kondisi normal 

APBN seharusnya dapat didesain seimbang atau 
bahkan surplus, karena fungsi APBN lebih banyak 
didorong untuk memperbaiki fungsi alokasi dan 
distribusi. Sementara pada kondisi darurat, APBN 
memungkinkan defisit karena mendorong fungsi 
stabilisasi. Lebih mencemaskan lagi, defisit 
anggaran selalu disusun dengan semangat 
konservatisme di sisi penerimaan dan inefisiensi 
pada sudut belanja. Pengawasan dan pemantauan 
anggaran harus dilakukan ketat karena sumber 
pembiayaan terbesar untuk menutup defisit 
adalah utang. 
 
Pandemi Covid-19 mendorong defisit APBN 
semakin lebar. Rata-rata defisit pada realisasi 
APBN 2017-2019 sebesar Rp320 triliun atau 2,18% 

dari PDB. Pada masa Pandemi Covid-19, defisit 
APBN 2020 meroket tajam dari Rp307,2 triliun 
(1,76% dari PDB) menjadi Rp852,9 triliun (5,07% 
dari PDB) pada April 2020 berdasarkan revisi 
APBN 2020 (Perpres Nomor 54 Tahun 2020). Tidak 
lama kemudian meningkat kembali pada Juni 2020 
menjadi Rp1.039,2 triliun (6,34% dari PDB) 
berdasarkan revisi kedua APBN 2020 (Perpres 
Nomor 72 Tahun 2020). 
 
Peningkatan drastis defisit APBN 2020 tidak 
serta merta karena anggaran Belanja Covid-19 
semata. Defisit tersebut lebih disebabkan karena 
pendapatan negara terkoreksi menjadi Rp533,2 
triliun, ketimbang meningkatnya belanja Rp198,7 
triliun. Akibatnya, Pembiayaan meningkat dari 
Rp732 triliun menjadi Rp1.039 triliun. Pada 
RAPBN 2021, defisit APBN masih direncanakan 
sebesar Rp971,2 triliun atau 5,50% dari PDB. 
Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan APBN 2020 
(Perpres 72/2020) dimana defisit APBN masih 
lebih dari 5% PDB. Seharusnya optimalisasi 
pendapatan dan efisiensi belanja dilakukan 
terlebih dahulu sebelum memilih opsi defisit .

 

R 
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Bagian 3:  

Pendapatan Negara 
 
Meskipun proyeksi pendapatan negara 
pada RAPBN 2021 meningkat Rp76,4 
triliun atau tumbuh 4,5%, tetapi 
proporsinya terhadap PDB menurun. 
Proyeksi pendapatan negara terhadap PDB 
dalam RAPBN 2021 hanya 10,1%, menurun 
dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,4%. 
Sebelum masa pandemi, realisasi 
pendapatan negara 2017-2019 mengalami 
peningkatan dari Rp 1.666,4 triliun pada 
2017 menjadi Rp1.960,6 triliun di 2019 
atau tumbuh sebesar 17,7%. Namun 
demikian, proporsinya terhadap PDB tidak 
mengalami peningkatan yang berarti, 
bahkan turun 0,7%pada periode 2018-2019. 
 

 
Penerimaan Perpajakan penyokong utama 
APBN. Secara rata-rata, kontribusi 
penerimaan perpajakan terhadap 
pendapatan negara selama lima tahun 
terakhir sebesar 80,6%. Bahkan di 2020, 
penerimaan perpajakan diproyeksi 
berkontribusi sebesar 82,6%.Meskipun 
demikian, Menteri Keuangan belum lama 
ini menyatakan bahwa target tersebut akan 
sulit tercapai. Tahun depan, Penerimaan 
Perpajakan diharapkan tetap menjadi 
penyumbang utama APBN dengan target 
sebesar 83,4%. Hal ini mengindikasikan 
tingkat kemandirian fiskal yang baik dan 
patut diapresiasi. 

 
Tidak realistis, target Penerimaan 
Perpajakan beraroma “pencitraan”. 
Tingginya kontribusi Penerimaan 
Perpajakan terhadap APBN selama 
masa pandemi Covid-19 sulit luput dari 
rasa “pencitraan” untuk menunjukan 
optimisme pemerintah terhadap 
perekonomian di 2021. Pada 2020 dan 
2021, pemerintah mematok target 
rasio Penerimaan Perpajakan terhadap 
Pendapatan Negara sebesar 82,6% dan 
83,4%, lebih tinggi dari rata-rata 
realisasi Penerimaan Perpajakan di 
masa sebelum pandemi Covid-19 
(2016-2019), yaitu 80%. Faktanya, 
target Penerimaan Perpajakan belum 
pernah tercapai. Berdasarkan data per 
31 Agustus 2020, proporsi penerimaan 
perpajakan baru mencapai 46,9% dari 
Pendapatan Negara. Artinya, rata-rata 
penerimaan pajak sejak awal Januari – 
Agustus 2020 adalah sebesar 6,7% per 
bulan. Berdasarkan data rata-rata 
tersebut, maka realisasi Penerimaan 
Perpajakan sampai akhir 2020 
diperkiran hanya sebesar 73,7-77,1% 
dari Pendapatan Negara 
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Insentif pajak harus tepat sasaran. Insentif 
pajak merupakan salah satu instrumen 
kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga 
sisi supply agar aktivitas dunia usaha tidak 
berhenti akibat Covid-19. Selain itu, 
insentif pajak juga diberikan untuk 
mengendalikan tingkat PHK. Pada tahun 
2020, pemerintah menggelontorkan 
anggaran sebesar Rp120,61 triliun untuk 
insentif usaha dan direncanakan menurun 
Rp100 triliun pada TA 2021 menjadi 
Rp20,40 triliun. Namun patut menjadi 
perhatian adalah bahwa pemberian 
insentif ini berkonsekwensi  
 
pada penurunan pendapatan negara. 
Sejumlah literatur akademik juga 
menunjukan bahwa pemberian insentif 
pajak tidak selalu berdampak positif 
terhadap peningkatan PDB, penciptaan 
lapangan kerja, pendapatan per kapita, 
penurunan tingkat kemiskinan, dan 
penciptaan dunia usaha (Prillaman and 
Kenneth, 2014). Oleh karena itu, insentif 
pajak di 2021 harus tepat sasaran diberikan 
bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19. 
Target kontribusi BUMN terhadap APBN 
patut disoal. Pasalnya, seluruh komponen 
sumber Penerimaan Dalam Negeri 
ditargetkan meningkat di 2021, kecuali 
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang 
Dipisahkan (KND) atau bagian dari laba 

BUMN. Proyeksi Pengurangan Bagian Laba 
BUMN ini menjadi yang paling rendah 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 
Padahal salah satu strategi yang 
disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 
2021 dalam mengoptimalisasi PNBP selain 
pemanfaatan sumberdaya alam adalah 
optimalisasi penyelenggaraan layanan, 
serta pendapatan atas pengelolaan aset- 
aset yang dimiliki oleh negara, salah 
satunya adalah BUMN. Situasi ini 
mengisyaratkan pemerintah tidak 
konsisten antara optimisme perbaikan 
ekonomi di 2021 dengan target 
Pendapatan dari KND. Menjadi lebih aneh 
lagi karena Menteri BUMN adalah Ketua 
Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). Harusnya, 
Menteri BUMN dapat menggenjot kinerja 
BUMN agar dapat berkontribusi lebih besar 
untuk APBN di masa sulit ini. Karena 
APBN adalah instrumen utama 
penanganan Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional 2021. 
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Defisit, Utang, dan Krisis Keuangan 
 

 
emerintah telah mendesain RAPBN 2021 dengan 
defisit yang cukup lebar, yaitu sebesar Rp971,2 
triliun atau 5,50 persen dari PDB. Hal ini tentu 

akan semakin membebani rakyat karena pemerintah 
kemudian mengambil langkah pembiayaan melalui 
utang yang direncanakan sebesar Rp1.142,5 triliun 
untuk menutupi defisit APBN tersebut. Dengan 
demikian, maka jumlah utang pemerintah pada tahun 
depan diperkirakan akan semakin membengkak, dan 
rasionya terhadap PDB akan semakin besar. Tidak 
hanya itu, besarnya utang pemerintah ini juga 
berpotensi untuk berkontribusi terhadap krisis 
keuangan karena hampir seluruh utang tersebut 
berbentuk SBN yang dikuasai oleh asing (Data Per Juli 
2020 mencapai 30%). Dalam situasi pandemi saat ini, di 
tengah ketidakpastian perekonomian global, potret 
pengelolaan utang seperti ini tentu cukup 
membahayakan jika terjadi Capital Outflow. Di 2021, 
pembiayaan utang dari SBN direncanakan Rp1.172,4 
triliun. Untuk itu, rencana pemerintah ini perlu 
dikontrol ketat agar kebijakan pembiayaan dari utang 
ini tidak menimbulkan permasalahan baru di masa akan 
datang. 
 

 
 
 

Di masa sebelum pandemi Covid-19, kontribusi Pendapatan dari 
KND terhadap APBN meningkat dua kali lipat. Selama periode 
2016-2019, Pendapatan dari KND meningkat Rp 43,59 triliun, dari 
Rp37,13 triliun menjadi Rp80,72 triliun. Pandemi Covid-19 di 2020 
mengakibatkan kontribusi Pendapatan dari KND terhadap APBN 
diproyeksi hanya Rp65 triliun, minus 19,5%. Di tahun depan, proyeksi 
Pendapatan dari KND akan terjun bebas sebesar Rp38,8 triliun atau 
berkurang 59,8% dari Outlook 2020. Selain itu, proporsinya terhadap 
PNBP hanya 8,9%, jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya 
yang secara rata-rata mencapai 15% 

 

 

P 
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Bagian 4:  
Belanja Negara 
 

 
 
 
 

RAPBN  2021 masih berorientasi pada ekonomi 
ketimbang kesehatan, hal tersebut terlihat dari 
tingginya Belanja Fungsi Ekonomi daripada 
Belanja Fungsi Kesehatan. Mesksipun Presiden 
Joko Widodo mengatakan bahwa kesehatan 
masyarakat yang baik adalah kunci perkonomian 
yang baik, tetapi rata-rata belanja fungsi kesehatan 
2016-2019 lebih rendah dari belanja fungsi ekonomi. 
Rata-rata belanja fungsi Kesehatan (2016-2019) 
hanya 4,7% dari belanja pemerintah pusat. 
Sementara belanja fungsi ekonomi mencapai 24,5% 
dari belanja pemerintah pusat atau rata-rata per 
tahun sebesar Rp377,7 triliun. Hal ini menunjukkan 
bahwa prioritas penanganan Covid-19 saat ini, lebih 
dominan untuk pemulihan ekonomi, dibandingkan 
penyelesaian masalah kesehatannya sendiri. 
Padahal, tantangan yang harus dihadapi dalam 
sektor kesehatan adalah tingginya tingkat 
kesenjangan fasilitas kesehatan dan tenaga 
kesehatan antarwilayah, yang tercermin dari 
menurunnya rasio ketersediaan dokter dan 
distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata 
serta penguatan untuk penanganan stunting, 
imunisasi, promotif, dan preventif.  
 
 
 

Terlebih pada masa pandemi saat ini, maka 
tantangan tersebut akan semakin berat. Selaras 
dengan upaya reformasi kebijakan kesehatan, dan 
kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian, maka 
peningkatan kualitas kesehatan dengan upaya 
mengurangi kesenjangan fasilitas dan tenaga 
kesehatan adalah keharusan. Hal tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan akses, 
infrastruktur dan mutu dari layanan kesehatan, 
terutama bagi daerah terluar, terdepan dan 
terpencil, terlebih pada masa pandemi saat ini. 
 

 

 
 
Anggaran kesehatan dominan untuk pelayanan, 
masih sangat minim untuk riset. Dalam RAPBN 
2021, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 
Rp169.708,5 miliar atau 6,2 persen terhadap belanja 
negara. Anggaran tersebut digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan melalui 
penguatan sistem kesehatan dan health security 
preparedness sebagaimana kerangka kebijakan 
reformasi sistem kesehatan. Namun demikian, 
anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan 
kesehatan masih sangat minim. Hal tersebut 
terlihat pada rencana alokasi anggaran Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
Kemenkes yang hanya sebesar Rp 818,7 juta rupiah 
atau satu persen dari Belanja Kemenkes.  
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Sebagian besar dari anggaran belanja tersebut 
digunakan untuk program dukungan manajemen, 
yaitu Rp 625,4 juta, sedangkan untuk Program Riset 
dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya 
sebesar Rp 193,3 juta. Di tengah ituasi pandemi saat 
ini, anggaran riset kesehatan sepatutnya untuk 
ditingkatkan untuk menemukan inovasi dan 
temuan baru untuk mendukung penangan covid-19 
 
 Tidak memperhatikan azas kepatutan, alokasi 
belanja Bunga Utang lebih tinggi dari Anggaran 
penanganan Covid-19. Dokumen Nota Keuangan 
RAPBN 2021 menunjukan belanja Bunga Utang di 
2021 sebesar Rp373,3 triliun, Rp16,7 triliun lebih 
tinggi dibandingkan dengan anggaran Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Rp356,5 triliun. 
Tidak hanya itu, ketika anggaran Covid-19 turun 
dibanding tahun lalu, dari Rp695,2 triliun menjadi 
Rp356,5 triliun, anggaran Bunga Utang justeru naik 
Rp34,5 triliun dari Rp338 triliun menjadi Rp 373,3 
triliun. Hal ini tentu menciderai azas kepatutan 
sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, mengingat pandemi 
Covid-19 masih menunjukkan peningkatan yang 
tinggi. Saat ini, sesungguhnya Rakyat Indonesia 
adalah yang lebih membutuhkan anggaran ini dari 
pada lembaga-lembaga pemberi utang. Pemerintah 
melalui Kementerian Keuangan sebaiknya 
mengajukan penangguhan pembayaran utang 
(relaksasi) dan memaksimalkan anggarannya untuk 
penanganan Covid-19.  

 
  
 
 

Belanja  modal  tumbuh  tertinggi,  namun  tidak 
untuk  fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan. 
Belanja modal merupakan salah satu instrumen 
utama pemerintah dalam menggerakkan roda 
perekonomian, menambah perolehan aset produktif, 
serta mendorong investasi untuk pertumbuhan 
ekonomi nasional. Dalam  RAPBN  2021,  Belanja  
Modal  mengalami  kenaikan  paling signifikan  
dibanding  jenis  belanja  lainnya. Belanja Modal 
tumbuh  82%  atau meningkat Rp 112,9 triliun dari 
Rp 137,4 di 2020 menjadi Rp 250,3 triliun di 2021. 
Pertumbuhan  Belanja  modal  tersebut  jauh  lebih  
tinggi  dibanding  rata-rata realisasinya selama 
2016-2019 sebesar 9%.  Pertumbuhan jenis belanja 
tertinggi kedua dan ketiga terjadi di pos Belanja 
Hibah dan Belanja Barang-Jasa yang mengalami 
kenaikan sebesar 34% dan 31%. Namun demikian, 
tingginya kenaikan anggaran  Belanja  Modal  
tersebut  tidak  akan  memberikan  dampak  pada 
penanganan Covid-19. Nota Keuangan RAPBN 
2021 menunjukan arah kebijakan Belanja Modal 
tidak untuk program peningkatan kualitas fasilitas 
dan sarana kesehatan. Melainkan untuk 
mendukung agenda digitalisasi serta pembangunan 
infrastruktur perekonomian di kawasan perbatasan, 
tertinggal,  
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wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Di sisi 
lain, tenaga medis sedang berhadapan dengan 
keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana 
kesehatan untuk  penanganan pasien Covid-19, 
seperti alat ventilator, ruang ICU yang mumpuni, 
ruangan isolasi khusus, maupun aksigen. Belanja  
Modal  RAPBN  2021  akan  lebih  elok  jika  
difokuskan  untuk  sarana prasarana kesehatan 
penanganan Covid-19. Potret alokasi anggaran ini 
semakin membuktikan bahwa pemerintah lebih 
peduli urusan perekonomian dari pada kesehatan 
rakyatnya 
 
Urian Anggaran Realisasi (%) 

Penanganan 
COVID-19 

65.80  0.0% 

Insentif 
Pajak Bid. 
Kesehatan 

9.05 2.26 25.0% 

Insentif 
Tenaga 
Medis 

5.90 186 31.5% 

Gugus 
Tugas 
COVID-19 

3.50 3.22 92.0% 

Bantuan 
Iuran JKN 

3.00  0.0% 

Santunan 
Kematian 
Nakes 

0.30 0.22 7.2% 

Jumlah 87.55 7.36 8.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Jangan terulang! Pengelolaan anggaran 
kesehatan Covid-19 pada RAPBN 2021 harus 
lebih dioptimalkan. Serapan anggaran Kesehatan 
Covid-19 pada 2020 masih sangat rendah. 
Berdasarkan data capaian realisasi anggaran 
kesehatan per 27 Agustus 2020, realisasi anggaran 
kesehatan baru mencapai Rp7,36 triliun atau 8,41% 
pagu anggarannya. Sementara itu, masih ada 
Rp34,9 triliun anggaran kesehatan penanganan 
Covid-19 belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA), artinya bahwa 40% sumber daya 
anggaran yang dijanjikan untuk penanganan 
Kesehatan terutama Covid-19 belum memiliki 
rencana program dan kegiatannya. Hal ini adalah 
praktik buruk pengelolaan anggaran di 2020 yang 
tidak boleh terulang di 2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

56%

4%

40%

DIPA Tanpa DIPA Belum DIPA
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Bagian 5:  
Pembiayaan Anggaran 
 

aspada Oustanding utang yang 
mayoritas adalah SBN, ketahanan 
keuangan negara sangat rentan 

(vulnerable). Pemerintah telah memposisikan 
pembiayaan utang sebagai instrumen kebijakan 
fiskal untuk mempercepat penanganan Covid-19 
dan pemulihan ekonomi. Hal ini nampak jelas dari 
pembiayaan utang yang meroket tajam dari Rp402,1 
triliun di 2019 menjadi Rp1.225,5 triliun di 2020. 
Hal serupa juga akan dilakukan di tahun depan 
dengan merencanakan pembiayaan utang sebesar 
Rp1.142,5 triliun. Hingga Juli 2020, posisi utang 
pemerintah sudah mencapai Rp5.434,86 triliun 
dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 33,63%. 

Persoalannya adalah hampir seluruh utang tersebut 
merupakan SBN yang dapat diperjualbelikan 
(tradeable), dan sebagian besar dikuasi investor 
asing hingga mencapai 30% (Per Juni 2020). Di 2021, 
pembiayaan utang dari SBN direncanakan 
Rp1.172,4 triliun. Di tengah situasi perekonomian 
global yang tidak menentu, besarnya kepemilikan 
asing terhadap SBN tentu memiliki risiko semakin 
besar. Investor asing umumnya sangat peka 
terhadap sentimen global yang bisa memicu 
penarikan dana (capital outflow) secara besar-
besaran. Jika terjadi capital outflow, kurs rupiah 
akan bergejolak dan cadangan devisa yang susah 
payah dipupuk selama ini akan tergerus dengan 
cepat. Oleh karenanya, pemerintah perlu selalu 
diingatkan kerentanan ini karena dapat berakibat 
pada krisis ekonomi nasional. 

 
 

Bias Gender Kebijakan Penanganan Covid-19 
 

tatus perempuan sebelum Covid-19 sudah goyah karena masih adanya masalah diskriminasi, eksploitasi, dominasi 
dan kekerasan. Pada masa pandemi saat ini, menjadi semakin berat, karena ada beban dan tekanan ekstra. Dampak 
ekonomi dan sosial Covid-19 menyebabkan kepala keluarga kehilangan pekerjaan, dengan pelaksanaan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terlalu lama, menyebabkan pelampiasan kekerasan terhadap perempuan 
semakin meningkat. Dalam catatan LBH APIK pada masa sebelum PSBB, setiap bulan terjadi pengaduan kasus 
kekerasan rata-rata 60 laporan kasus, selama 16 Maret – 19 April 2020 laporan kasus kekerasan meningkat menjadi 97 
laporan kasus atau meningkat 61,7%. Dari laporan kasus tersebut, yang paling tinggi adalah kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) sebanyak 33 (35,1%) laporan dan kekerasan gender berbasis online sebanyak 30 laporan kasus (30,9%). 
Pada masa pandemi saat ini juga perempuan menjadi kelompok paling rentan, meskipun angka kasus Covid-19 di 
Indonesia secara proporsi lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. 
 
Menurut Arivia (2020) beberapa masalah yang muncul pada masa pandemi yang berdampak pada isu gender 
(kesenjangan, ketimpangan dan diskriminasi) diantaranya adalah (1) akses Kesehatan reproduksi sulit, (2) peningkatan 
kekerasan terhadap perempuan, (3) keluarga imigran dan minoritas (termasuk minoritas seksual), (4) pekerja informal 
(caregivers; perawat, pengasuh dan careworkers; pekerja pelayan, pekerja berpendapatan rendah) yang terkena 
dampak, (5) subsidi kebijakan pemerintah (tanpa data pilah) tidak tepat sasaran, dan (6) krisis kepemimpinan maskulin. 
Salah satu kebijakan Pemerintah dalam penangan Covid-19 yang belum memperhatikan Gender Equity and Social 
Inclusion (GESI), adalah pemberian insentif bagi tenaga medis. Kebijakan insentif tenaga medis ini merupakan bentuk 
apresiasi pemerintah terhadap para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 Indonesia. 
Sayangnya, kebijakan baik ini belum mempertimbangkan perspektif interseksionalitas. Kebijakan insentif bagi tenaga 
medis diberikan kepada dokter spesialis sebesar Rp15 juta/bulan, dokter umum sebesar Rp10 juta/bulan, perawat 
sebesar Rp7,5 juta/bulan dan tenaga Kesehatan lainnya sebesar Rp5 juta/bulan. Menurut Arivia (2020) kebijakan 
tersebut menunjukkan adanya diskriminasi terhadap mereka yang bekerja sebagai careworkers dan profesi perawat 
tidak dinilai penting dibandingkan dokter. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk penangan Covid-19 belum 
memperhatikan kebutuhan bagi kelompok rentan dan marginal lainnya. Misalnya bagi kelompok kunci (ODHA) yang 
membutuhkan ARV pada masa pandemi, kebutuhan bagi kelompok difabel, dan kelompok rentan lainnya. 
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R E K O M E N D A S I 
 
 

• Rasionalisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2021 – kami yakin APBN 
2021 akan diubah sebagaimana APBN 2020 

• Optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi pajak dan 
Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN) 

• Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberian insentif usaha, 
baik berupa keringanan pajak, dll agar lebih tepat sasaran dan tidak ada 
penyimpangan (conflict of interest) 

• Kembali focus pada besaran dan efektifitas penggunaan anggaran 
kesehatan, terutama untuk kebutuhan riset pananganan Covid-19 

• Memfokuskan Belanja Modal untuk program peningkatan kualitas 
fasilitas dan sarana kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 

• Mengurangi ketergantungan Utang Negara, dengan melakukan efisiensi 
Belanja K/L. 

• Perlu mendorong Anggaran Penanganan Covid-19 lebih responsive 
gender dan inklusif. 
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