
NEWSLETTER

Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi Oktober 2022. LPEM 
Newsletter merupakan buah pemikiran dan rangkuman kegiatan tim 
LPEM FEB UI. Edisi ini merupakan keluaran ketiga dan senantiasa 
akan diterbitkan setiap bulannya. Sejak 1953, LPEM FEB UI secara 
aktif telah melakukan kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan 
yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan di 
Indonesia. Kegiatan yang dilakukan banyak berfokus ke berbagai isu 
terkait kelembagaan, ekonomi regional, perdagangan internasional, 
keuangan dan perbankan, ekonomi fiskal dan moneter, pertanian, 
industri, pariwisata, pembangunan pedesaan, lingkungan, 
demografi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan UMKM.

Pada edisi kali ini, LPEM Newsletter akan merangkum side event T20 
TF9 yang bertajuk “Pendanaan Syariah sebagai Katalis dalam 
Pencapaian SDGs”. Selain itu, edisi kali ini juga membahas beberapa 
artikel yang dipublikasikan dalam Harian Kontan dengan judul 
“Benarkah Pajak Digunakan untuk Pembangunan?”, “Bisnis 
Lestari dengan Insentif Sertifikasi”, “Mendorong Permintaan 
BBM Berkualitas”, dan “Pendampingan Standar Mutu untuk 
Dongkrak Kontribusi Ekspor UMKM”.

Newsletter ini dibagikan secara luas ke kalangan pemerintah, 
akademisi, advokat dan aktivis lingkungan, NGO, media, serta 
masyarakat umum. Kami mendorong keterlibatan Anda dalam 
membagikan publikasi ini secara luas serta menjadikannya rujukan 
apabila dibutuhkan.
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Benarkah Pajak 
Digunakan untuk 
Pembangunan?

Pendanaan Syariah 
sebagai Katalis 
dalam Pencapaian 
SDGs 

Selengkapnya: 
https://youtu.be/bNrrhXT1gXw

Pada 23 Juli 2022, telah terbit artikel opini yang ditulis 
oleh Eko Wisnu Warsitosunu, anggota TERC FEB UI, yang 
bertajuk “Benarkah Pajak Digunakan untuk 
Pembangunan?” di Harian Kontan dalam rangka 
memperingati hari pajak pada 14 Juli 2022 lalu. Tajuk 
opini ini secara umum ditulis untuk membahas mengenai 
betapa pentingnya pajak untuk kemajuan Indonesia. 

Selama 2009-2019, penerimaan perpajakan menunjukkan 
tren yang terus meningkat dengan pertumbuhan 
rata-rata sebelum pandemi mencapai 10% per tahun. 
Penerimaan pajak tertinggi dicapai pada tahun 2019 
dengan nilai sebesar Rp1.546 triliun. Namun, pandemi 
menyebabkan penerimaan pajak pada tahun 2020 
mengalami penurunan menjadi Rp1.285 triliun. Meskipun 
trennya meningkat, tingkat ketergantungan pendapatan 
negara terhadap pajak relatif terjaga pada kisaran 
rata-rata 77%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 
berhasil mengiringi peningkatan penerimaan pajak 
dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam agenda menyukseskan Sustainable Development 
Goals (SDGs) pada tahun 2030 dengan melibatkan 
pendanaan syariah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 
Masyarakat (LPEM FEB UI) bersama dengan Pusat 
Ekonomi & Bisnis Syariah (PEBS) dalam rangkaian acara 
T20 Indonesia mengadakan webinar yang bertajuk 
‘Rethinking the Role of Islamic Social Finance in 
Achieving SDGs’ pada Rabu, 21 September 2022 lalu. 

Webinar tersebut dihadiri oleh beberapa pembicara 
seperti Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro (Lead Co-Chair, 
Task Force 9, T20 Indonesia), Sami Al Suwailem (Director 
General, Islamic Development Bank Institute), Azmi Omar 
(President & CEO, International Centre for Education in 
Islamic Finance), AlTayeb AlDajani (Economic Advisor, UN 
Economic and Social Commission for Western Asia), dan 
Rahmatina Awaliah Kasri, (Director of PEBS and Lecturer, 
University of Indonesia), dengan Ronald Rulindo (Lecturer, 
Faculty of Economics and Business, University of 
Indonesia) sebagai moderator. 

Secara umum, webinar ini membahas mengenai peran 
pendanaan syariah dalam mewujudkan SDGs pada tahun 
2030. 

Selengkapnya: 
bit.ly/KontanEpaper



Bisnis Lestari dengan 
Insentif Sertifikasi 
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Selengkapnya: 
bit.ly/KontanEpaper

Pada Tanggal 1 Oktober 2022, telah terbit artikel opini 
yang ditulis oleh Dewi Sukma Anggriyani, Head of 
Collaboration ukmindonesia.id - LPEM FEB UI dalam 
Harian Kontan. Tulisan tersebut membahas mengenai 
pentingnya penerapan prinsip bisnis lestari untuk 
kelestarian lingkungan.

Seperti yang kita ketahui, dunia saat ini sedang 
menghadapi ancaman pemanasan global yang dapat 
dilihat dari kenaikan suhu rata-rata. Ancaman ini akan 
semakin memburuk apabila terus dibiarkan, maka dari itu 
perlu upaya pencegahan. Pencegahan dapat dimulai 
dengan membangun kepedulian dari seluruh agen 
ekonomi baik konsumen maupun produsen dengan 
menerapkan prinsip bisnis lestari. Bisnis lestari adalah 
bisnis yang sirkuler (memanfaatkan limbah usaha 
sehingga tidak mencemari lingkungan), inklusif 
(memberikan kesempatan kepada siapa saja tanpa 
memandang apapun kecuali kapabilitas) dan tahan 
banting (dapat bertahan di kondisi penuh risiko).
  
Pentingnya prinsip bisnis lestari juga sudah disadari oleh 
Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan aturan terkait 
seperti Peraturan OJK No. 51/2017 yang mewajibkan 
perusahaan publik untuk Menyusun laporan 

Selengkapnya: 
bit.ly/KontanEpaper

Mendorong 
Permintaan BBM 
Berkualitas

keberlanjutan bisnis yang sesuai dengan prinsip bisnis 
lestari.  Surat Edaran Kepala LKPP No. 16 Tahun 2020 
tentang penetapan produk hijau atau hasil industri hijau 
belanja pemerintah didorong untuk lebih mengutamakan 
pemasok yang menerapkan bisnis lestari. Identifikasi 
bahwa suatu bisnis adalah bisnis lestari dilakukan dengan 
ekolabel tipe 1, 2 dan 3. Namun, untuk mendapatkan 
ekolabel tersebut dibutuhkan biaya tambahan bagi 
sebuah bisnis.

Pada 17 September 2022, telah terbit artikel opini yang 
ditulis oleh Mohamad Dian Revindo, Kepala Pusat Kajian 
Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI LPEM 
FEB UI, dan  Yoshua Caesar Justinus, peneliti LPEM FEB 
UI, yang bertajuk “Mendorong Permintaan BBM 
Berkualitas” di Harian Kontan. Artikel opini ini secara 

garis besar membahas empat faktor pentingnya 
mendorong permintaan BBM berkualitas. Menurut 
Mohamad dan Yoshua, empat faktor tersebut meliputi: 
pertama, belum seluruh konsumen terinformasi bahwa 
BBM beroktan rendah memiliki dampak negatif terhadap 
mesin kendaraan; kedua, BBM dengan oktan tinggi 
menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, atau 
lebih irit; ketiga, BBM beroktan tinggi menimbulkan 
dampak negatif yang lebih kecil terhadap kelestarian 
lingkungan; dan keempat, emisi yang tinggi ke udara 
dapat menimbulkan resiko kesehatan.

Keempat faktor tersebut dapat menjadi bahan 
pemerintah untuk meningkatkan literasi publik tentang 
manfaat BBM berkualitas. Untuk hal ini, pemerintah perlu 
melakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas 
dan sistematis. Pemerintah juga perlu melibatkan 
berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan perhatian 
yang sama, meliputi ahli kesehatan, ahli lingkungan, ahli 
mesin, asosiasi bengkel otomotif dan lembaga 
perlindungan konsumen. Pabrikan dan dealer mobil juga 
perlu menekankan pentingnya konsumen membaca 
manual kendaraan khususnya terkait syarat oktan 
minimum BBM.



Kilas Publikasi dan Kegiatan LPEM FEB UI

Seri Analisa Makroekonomi: Analisa Inflasi, September 
2022
Inflasi tahun ke tahun (YoY) pada Agustus 2022 dilaporkan 
sebesar 4,69% atau menurun sebesar 0,25% dibandingkan 
dengan inflasi tahunan di Juli 2022. Deflasi bulan ke bulan 
(MtM) Juli 2022 tercatat sebesar 0,21% yang merupakan 
penurunan inflasi sebesar 0,84% dibandingkan inflasi MtM 
pada Juli 2022. BPS melaporkan bahwa komponen inflasi inti 
dan harga diatur pemerintah memberikan sumbangan inflasi 
masing-masing sebesar 0,24% dan 0,06%, sedangkan kom-
ponen inflasi harga bergejolak memberikan andil deflasi 
sebesar 0,51%. 
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/macroeconom-
ic-analysis-series-monthly-inflation-september-2022/

Seri Analisa Makroekonomi: BI Board of Governors 
Meeting, September 2022
Athough inflation eased in August 2022, it is still well above 
BI’s target range and expected to accelerate in the remaining 
months of 2022 following the fuel price hike. From external 
side, the Fed’s aggressive move on interest rate hikes, 
combined with external pressures, will continue to have an 
adverse impact on emerging markets, including Indonesia, in 
terms of capital outflows. As a result, Rupiah depreciated to 
a level of around IDR15,000 per USD in the last few days. 
Selengkapnya: 
https://www.lpem.org/id/bank-indonesia-inflation-rate/

Seri Analisa Ekonomi: Trade and Industry Brief, 
September 2022
The government’s policy of diverting part of the fuel subsi-
dy to a program to strengthen social protection as of 3 
September has drawn various responses from the public. 
On the one hand, the government explains that the fuel 
subsidy has been misdirected, shackles the state budget, 
and is prone to swelling if world oil prices fluctuate again. 
On the other hand, many critics have highlighted the 
potential impact in the form of a decrease in people’s 
purchasing power, an increase in the number of poor 
people, and the delay in economic recovery after the 
Covid-19 pandemic.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/economic-analy-
sis-series-trade-and-industry-brief-september-2022/

Labor Market Brief, September 2022
Kenaikan harga BBM pada awal September 2022 menim-
bulkan gejolak yang cukup besar di masyarakat karena 
mempengaruhi pengeluaran dan memicu kenaikan harga 
barang dan jasa lainnya. Keputusan ini diambil oleh 
pemerintah sehubungan dengan kenaikan harga minyak 
dunia dan dalam rangka mengurangi beban anggaran 
negara untuk subsidi bahan bakar. Meskipun demikian, 
pemerintah telah menyiapkan bantalan terutama untuk 
kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap terja-
ga daya belinya.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/labor-mar-
ket-brief-volume-3-number-9-september-2022/

Economic Brief

Pada 27 Agustus 2022, telah terbit artikel opini yang 
ditulis oleh Dewi Meisari,  Chief of Editor ukmindonesia.id, 
dan Annisa Anasatya, Head of Editorial, ukmindonesia.id, 
yang bertajuk “Pendampingan Standar Mutu Untuk 
Meningkatkan Kontribusi Ekspor UMKM” di Harian 
Kontan. Tajuk opini ini secara umum membahas tentang 
kontribusi UMKM terhadap capaian ekspor, kendala 
UMKM dalam melakukan ekspor, urgensi dukungan untuk 
pendampingan standar mutu, hingga kebutuhan 
kolaborasi pendampingan untuk UMKM.

Kontribusi UMKM terhadap capaian ekspor Indonesia 
dinilai masih rendah, dimana tercatat baru sekitar 13.000 
UMKM yang melakukan ekspor, atau sekitar 0.02% dari 
total 64 juta UMKM. Menurut Dewi dan Annisa, beberapa 
alasan mengapa partisipasi UMKM kita ke rantai pasok 
global melalui ekspor masih rendah adalah sebagai 
berikut: (1) Mayoritas pelaku UMKM belum memiliki 
pengetahuan seputar ekspor secara komprehensif, 
terutama terkait peluang pasar, legalitas, dan standar 
mutu produk; (2) Fakta bahwa sekitar 99.6% UMKM di 
Indonesia merupakan Usaha Mikro dengan omset tahunan 
Rp2 M ke bawah (PP No.7/2021) dan mayoritas dikelola 
perorangan, tentunya membatasi skala produksi yang bisa 
dihasilkan; (3) Kualitas produknya belum terbukti 
memenuhi standar mutu yang diharapkan oleh para buyer 
global. 

Selengkapnya: 
https://bit.ly/UCO-LPEM-2021

Pendampingan Standar 
Mutu untuk Dongkrak 
Kontribusi Ekspor UMKM
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Info Diklat
Website: www.diklat.lpem.org 
Pendaftaran: https://linktr.ee/DiklatLPEMFEBUI 
Email: diklat@lpem-feui.org / diklatlpem2021@gmail.com 
Whatsapp: https://wa.me/6281196103130
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Monitoring dan Evaluasi
(6—8 Desember 2022)

Penulisan Laporan Kebijakan
(7—11 November 2022)

Computable General 
Equilibrium/CGE

(6—8 Desember 2022)

Analisis Kebijakan Publik
(7—11 November 2022 )

Ekonometrika
( 24—28 Oktober 2022)

Regulatory Impact 
Assessment/RIA

(22-24 November 2022)

Working Paper: 
No. 72, September 2022
The Potential 
Distributional and 
Economic Wide 
Impact of the New 
Indonesia’s VAT Law 
Implementation

This article summarises the distributional and 
economic-wide impact of several policy scenarios of 
recent tax policy changes in Indonesia. Some of the 
scenario’s designs are directly drawn from the changes in 
the new Indonesian tax law or UU HPP (Law on 
Harmonization of Tax Regulations) concerning broadening 
the value-added tax (VAT) base. We use a Computable 
General Equilibrium (CGE) and Microsimulation approach 
to calculate the impact of these scenarios on economic 
growth, inflation, government revenue, poverty and 
inequality. All the scenarios intended to make the tax 
system simpler and more efficient, with less distortion, 
and broaden the tax base resulting in low to moderate 
effects on both macro and distributional indicators 
accompanied by a significant increase in the government 
revenue. Our results provide an ex-ante impact evaluation 
of the current VAT Law Implementation.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
LPEM FEB UI 2022


