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Dengan senang hati saya sampaikan kabar gembira bahwa jurnal kami, Deloitte Indonesia Perspectives, sudah bisa 
Anda nikmati. Seperti dalam edisi sebelumnya, kita akan berdiskusi tentang tren dan isu terkini terkait ekonomi, 
industri dan bisnis di Indonesia. 

Setelah melalui tahun yang sangat berat pada 2020, pada 2021 kita masih berjuang untuk bisa bangkit dari 
keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Pada kuartal kedua 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil 
mencapai 7.07% yoy dan pada kuartal ketiga 2021 kita mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3.51% yoy ketika 
pada saat yang sama menghadapi puncak virus COVID-19 di Indonesia. Meskipun mengalami fluktuasi, pertumbuhan 
yang positif ini menunjukkan kegigihan ekonomi selama krisis kesehatan tahun lalu. Dengan naik turunnya ekonomi 
Indonesia, bagaimana dunia bisnis menanggapi hal ini? Apakah mereka bertahan? Kondisi bisnis dan strategi agar 
bisnis dapat berhasil melewati situasi yang tak terduga saat ini dapat Anda baca dalam wawancara profil dengan 
Deloitte Southeast Asia Merger & Acquisition Services Leader dan Executive Director, Deloitte Indonesia Financial 
Advisory Leader kami, Edy Wirawan pada halaman 8.

Dalam edisi ini, kami juga mendiskusikan perkembangan terakhir “emas baru” di abad ini, yaitu nikel. Dengan 
popularitas nikel yang makin meningkat untuk kepentingan produksi baterai kendaraan listrik (EV), kami menyuguhkan 
beberapa fakta dan data tentang baterai Lithium, perkembangan terkini dalam industri nikel, dan juga rencana dan 
pertumbuhan industri EV di Indonesia. Anda dapat menemukan kedua topik tersebut pada halaman 23 dan halaman 
26

Topik lain adalah untuk mempersiapkan industri terkait dengan pemberlakukan UU baru tentang perpajakan oleh 
pemerintah Indonesia tahun lalu, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), yang akan memberikan 
dampak bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Sebagai salah satu bisnis yang akan mengalami dampak dari UU 
tersebut, bagaimana bisnis Life Science dan kesehatan menanggapi UU perpajakan baru ini? Apakah betul ada 
peraturan yang menyatakan bahwa bisnis kesehatan tidak kena pajak? Temukan diskusi tersebut pada halaman 36.

Pada artikel terakhir, kami akan berbagi informasi tentang bagaimana Fund Transfer Pricing dapat membantu bank 
dalam melakukan kalkulasi keuntungan mereka di masa depan dan tantangan apa yang akan mereka hadapi terkait 
penerapan metode ini. Silakan membaca lebih lanjut tentang topik ini pada halaman 18.

Kami berharap Anda menikmati diskusi tentang berbagai topik yang kami sajikan pada edisi ini dan jika Anda memiliki 
masukan atau pemikiran terkait, silakan menghubungi kami.

Silakan menikmati edisi ini!

Salam hangat dari Deloitte Indonesia,

Claudia Lauw Lie Hoeng
Deloitte Indonesia Country Leader  

Sepatah Kata 
dari Deloitte 
Indonesia 
Country Leader
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Advisory Leader, 
Edy Wirawan

“Kita bisa melalui 
pandemi ini, dan 
perekonomian Indonesia 
akan tumbuh besar.” 
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Berbagai keterbatasan dialami oleh semua orang 
selama masa pandemi COVID-19, krisis kesehatan ini 
mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, utamanya 
kegiatan ekonomi, termasuk dalam menjalankan bisnis 
secara operasional. Kondisi ini menyebabkan kelesuan 
dunia bisnis. Sebagai Deloitte Southeast Asia Mergers 
& Acquisitions Services Leader dan Deloitte Indonesia 
Financial Advisory Leader, Edy Wirawan justru melihat 
masa pandemi ini tidak saja sebagai tantangan, tapi 
sekaligus juga terbukanya berbagai peluang. Edy yang 
juga menjabat sebagai Government & Public Sector 
Industry Leader di Deloitte Indonesia ini menyatakan 
optimismenya melihat masa depan perekonomian 
Indonesia. Dalam diskusi yang sangat menarik berikut ini 
kita akan simak peluang seperti apa yang terbuka dalam 
kelesuan dunia bisnis di tengah situasi ekonomi yang 
kurang baik saat ini, dan bagaimana kita bisa melihat 
masa depan Indonesia yang cerah?

1. Kondisi ekonomi di Indonesia sejak masa 
pandemi relatif memburuk sejak tahun 2020 
lalu. Waktu itu kita mengalami kontraksi 
sebesar minus 2,7% kemudian pada kuartal ke-2 
tahun 2021 sempat naik sebesar 7%, dan pada 
kuartal ke-3 Indonesia berhasil tumbuh positif 
sebesar 3.51%. Kemudian sejak Juli 2021 kita 
melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) – sempat di level 
5 dengan penurunan level hingga level 2, dan 
kemudian saat ini kita mengalami sedikit 
kenaikan dengan munculnya varian Omicron 
saat ini. Kita sedang mengalami masalah 
kesehatan yang cukup serius sehingga kita tidak 
tahu lagi kondisi seperti apa yang kita alami 
setelah ini. Hal ini pasti berimbas pada kondisi 
bisnis. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa 
bertahan di tahun ini dan juga di tahun-tahun 
mendatang? Apa saja bright spots yang perlu 
dikenali, dan dark spots yang perlu diwaspadai?
Melihat kembali kondisi ekonomi negara kita hampir 
dua tahun ke belakang, sejak awal pandemi di tahun 
2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak di 
kuartal 1 sudah mengalami penurunan 5%, kemudian 
turun lagi di kuartal 2, dan turun lagi di kuartal 3, dan 
masih mengalami minus di kuartal 4. Kemudian di 
tahun 2021 kuartal 1 juga minus 0,74%. Kemudian 
di kuartal 2 diumumkan pertumbuhannya sebesar 
+7,07%. Tapi bayangkan kuartal 2 positif 7,07% setelah 
kondisi negatif sekian lama. Dibandingkan kuartal 2 
tahun 2020 yang -5%, secara net saat ini Indonesia 
baru mengalami pertumbuhan plus 2%. Kemudian 
kita baru bisa melihat pertumbuhan yang lebih baik 
meskipun cukup kecil di kuartal ke-3 dengan 3.51%. 

Kesimpulannya perekonomian kita masih sulit atau 
berisiko untuk tidak tumbuh atau tumbuh negatif, 
karena di tahun 2020 lalu kita jatuh begitu dalam. 
Ekonomi kita belum bergerak. 

Jika dibandingkan kondisi krisis ekonomi di tahun 
1998, kondisi perekonomian Indonesia saat itu lebih 
buruk dari negara tetangga, seperti Thailand dan 
Korea Selatan, karena dipengaruhi kondisi ekonomi 
global yang diperburuk krisis politik di dalam negeri.  
Kondisi Kesehatan global juga tak kunjung pulih, 
di awal 2022 tercatat kasus COVID-19 telah lewat 
dari jumlah 300 juta. Rata-rata global menghadapi 
tambahan 2 juta kasus baru setiap harinya, sehingga 
mengancam sistem Kesehatan global saat ini, 
termasuk Indonesia.  

Meski demikian, kondisi saat itu masih lebih baik 
daripada kondisi saat ini, karena Indonesia masih 
bisa melakukan produksi dan konsumsi. Kita masih 
bisa mengekspor dan mengimpor bahan baku untuk 
konsumsi. Hal ini dimungkinkan karena pabrik-pabrik 
di luar negeri yang menghasilkan bahan baku atau 
bahan setengah jadi yang dibutuhkan di Indonesia 
masih bisa berproduksi dan mendistribusikannya ke 
Indonesia. Saat ini kita mau impor bahan baku untuk 
produksi, bahan atau barang setengah jadinya tidak 
ada, kalau pun ada distribusinya susah untuk bisa 
sampai ke Indonesia. Bisa jadi karena diperlukan 
waktu lebih panjang, sehingga biaya pun jadi lebih 
tinggi.  Kalau pun bisa sampai ke Indonesia, juga tidak 
bisa produksi, karena semua bekerja dari rumah 
selama PPKM berlangsung. Hal lain, jika barang bisa 
diproduksi meskipun bahan bakunya impor, sebagai 
contoh bumbu dapur atau pun bumbu bahan 
makanan, masalah yang dialami adalah tidak bisa 
dijual karena restorannya tutup. Akhirnya kegiatan 
ekonomi ini menjadi lingkaran setan. Namun, kita 
tidak ‘sendirian’, karena seluruh dunia mengalami 
hal semacam ini. Nah, apa yang bisa dilakukan? Jika 
dilihat dari sisi perekonomian Indonesia, pemerintah 
mempunyai peranan sangat penting disini. 

Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, selain sektor 
swasta, juga ada sektor pemerintah, yang belanja 
ekonominya juga mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi nantinya. Belanja pemerintah juga harus 
didorong sesuai dengan kapasitas pemerintah untuk 
sektor-sektor penting bagi pemulihan ekonomi. Yang 
pertama, saat ini pemerintah sangat aktif untuk 
belanja sosial berupa dana dan bantuan sosial, yang 
dibutuhkan masyarakat supaya bisa melakukan 
konsumsi walaupun tidak bisa berproduksi, karena 
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tidak bisa bekerja. Dana sosial ini harus tetap 
jalan. Yang kedua, pemerintah saat ini sedang 
giat mengejar pembangunan infrastruktur, bukan 
hanya infrastruktur skala berat seperti jalan, jalan 
tol, bandara, dan lainnya tapi juga seperti jembatan, 
waduk air, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan 
masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Belanja 
infrastuktur ini mungkin agak berkurang karena 
keterbatasan anggaran, tapi tetap harus dijalankan 
untuk mengejar ketertinggalan Indonesia selama ini. 
Sebagai contoh dalam situasi pandemi ini pemerintah 
perlu mendahulukan infrastruktur telekomunikasi 
untuk mendukung agar rakyat tetap bisa bekerja 
dari rumah (work from home atau WFH), infrastruktur 
kesehatan itu harus dikejar pembangunannya, 
infrastruktur terkait pangan termasuk jalan juga 
penting untuk distribusi barang. Kita juga bisa melihat 
saat ini pemerintah mendorong BUMN (Badan Usaha 
Milik Negara) yang berjumlah 142  BUMN yang besar 
didorong untuk bergerak membuat program-program 
yang mendukung program pemerintah, seperti 
PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) yang terus didorong 
untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. 

Bisa dilihat dalam hal ini bisnis bukan mengatasi 
situasi pandemi, namun juga mengantisipasi. Kondisi 
saat ini memang tidak mudah baik bagi BUMN 
maupun perusahaan swasta, pendapatan pasti 
mengalami penurunan. Bagaimana bisa berbisnis 
kalau aktivitas dibatasi sejak PPKM darurat, akibatnya 
banyak sektor yang terkena dampak dari kondisi ini. 
Sektor yang mengalami akibat paling parah (pasti 
kena revenue, pendapatan dan cash flow)  adalah 
pariwisata, media, entertainment, dan retail untuk 
non-food seperti bisnis hotel, restoran yang hanya 
menyediakan makan di tempat, spa, wellness, 
kecantikan. Sebelum pandemi, kegiatan akuisisi di 
bidang kosmetik dan beauty clinic sangat meningkat, 
banyak konglomerat yang menargetkan membeli 
bisnis kosmetik, bahkan kosmetik untuk pasar 
menengah ke bawah dan juga pasar online. 

Begitu juga real estate yang sebelum pandemi kita 
sudah alami over supply, apalagi saat ini. Ini bisa kita 
sebut sebagai dark spot, yaitu kondisi bisnis kita saat 
ini. Di sisi lain ada sektor yang berkembang karena 
pandemi, seperti pemerintah dan layanan publik, 
perbankan, asuransi, delivery, kesehatan, seperti obat. 
Bisnis yang bagus adalah sektor layanan publik, dan 
ini berkembang sangat banyak, karena dengan usaha 
inilah pemerintah menggenjot ekonomi. Kembali lagi 
ke pertanyaan utama, bagaimana bisnis menanggapi 
hal ini? Baik BUMN maupun swasta, mereka harus 
menggunakan momentum ini justru untuk bercermin, 
berkaca diri, dengan melakukan yang namanya 
restrukturisasi. Dalam restrukturisasi ini banyak bright 
spots yang bisa kita temukan untuk memperkuat 
bisnis melewati masa sulit saat ini. Kita bisa lihat lebih 
lanjut.
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2.  Restrukturisasi menjadi opsi bagi banyak bisnis 
untuk bisa bertahan, bangkit, dan memperkuat 
diri. Baik debitur maupun kreditur sama-
sama menghadapi masalah selama pandemi 
ini. Apa saja kunci sukses untuk melakukan 
restrukturisasi, khususnya di masa pandemi ini?  
Kalau saya selalu melihat bagaimana perusahaan 
itu melakukan restrukturisasi dari dua hal: laporan 
laba-rugi dan laporan neraca. Laporan laba rugi untuk 
melihat profit: berapa penjualannya, berapa biaya-
biayanya, sehingga mendapatkan angka profit. Kalau 
neraca itu memperlihatkan aset perusahaan dipotong 
dengan hutang. 

Sekilas saya kasih lihat bagaimana perusahaan 
seharusnya melakukan restrukturisasi. Apa sih yang 
harus kita restrukturisasi? Kita lihat siklus perusahaan, 
mulai dari dia mengawali, berkembang bagus sampai 
pada titik puncak, lalu mulai turun, bagaimana agar 
tidak jatuh terlalu ke bawah, harus dibuat naik lagi, 
caranya bagaimana? Saya selalu melihat dari laporan 
laba rugi. Yang disebut laba rugi itu terdiri dari dua hal: 
pertama pendapatan, kedua biaya. 

Pendapatan juga harus dibuat struktur ulang. Justru di 
saat sekarang ini, kita harus lihat, pendapatan adalah 
harga dikalikan jumlah. Kita harus melihat apakah 
masih cukup masuk akal di masa pandemi saat ini 
kita memberikan harga sekian? Apakah tidak lebih 
baik jika harga dikurangi agar bisa mempertahankan 
volume penjualan. Pada kenyataannya banyak yang 
dijual dengan harga lebih rendah. Baik harga maupun 
kuantitas perlu direstrukturisasi ulang. Sebagai contoh 
bisnis hand sanitizer yang tadinya volume penjualan 
kecil, sekarang jadi besar. 

Tapi perlu dipikirkan juga bagaimana untuk 
memproduksi dalam jumlah banyak. Perlu 
direstrukturisasi: apakah perlu tambah mesin? 
Bagaimana dengan bahan baku, kalau bahan 
baku kimianya masih import, maka akan sulit 
jika negara pengimpor masih lockdown, ini harus 
dipikirkan. Ongkos produksi secara material harus 
distruktrurisasi. Opsinya, apakah dengan memilih 
material yang lebih murah dengan hasil yang tetap 
sama. Kalau material ini tidak ada apakah material 
penggantinya ada? Kemudian tenaga kerja, apakah 
kita pakai tenaga kerja permanen atau kontrak? 
Bagaimana dengan toko retail modern seperti 
Indomart dan Alfamart, yang tadinya beroperasi 24 
jam, jadi harus dikurangi jam operasional selama 
PPKM. Harus dibuat kontrak ulang dengan para 
pekerjanya. 

Overhead untuk pemakaian listrik, pemakaian air kalau 
bisa dinegosiasi ulang, termasuk juga produktivitas, 
yang tadinya tiga karyawan, bagaimana kalau jadi 
2 karyawan saja tapi produktivitas ditingkatkan, 
dan dengan memberikan training atau bonus. Jadi 
semua direstrukturisasi. Dengan keadaan seperti 
ini, perusahaan atau pabrik sangat dituntut untuk 
otomatisasi. 

Pasca-pandemi kita tidak bisa berpikir secara 
normal. Kita harus berpikir secara otomatisasi. Dulu 
di jalan tol kita harus bayar dengan uang, sekarang 
kita tinggal tap kartu kita. Setelah pandemi bisa jadi 
kartu tap juga tidak disukai. Sekarang PT. Jasa Marga 
sedang memikirkan untuk menggunakan electronic 
road pricing (ERP). Kondisi pasca COVID-19 saat ini 
membuat kita harus berpikir “the next normal”. Untuk 
bank, tidak lagi dipikirkan transaksi di counter, jadi 
tidak perlu banyak cabang. Semua bank berpikir 
untuk melakukan digital bank. Jadi apa yang harus 
dilakukan perusahaan? Mereka harus duduk bersama 
dan menstruktur ulang bisnisnya, termasuk cara 
berbisnis, efisiensi overhead, meningkatkan teknologi, 
dan efisiensi. Ini juga berlaku bagi BUMN yang 
bergerak di bidang teknologi atau digital. Sebagai 
contoh pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam 
perkebunan juga merupakan bagian dari penggunaan 
teknologi yang perlu dipikirkan di masa sekarang 
terkait dengan efisiensi dan efektivitas. 

Layanan konsultasi kami (Deloitte Consulting) juga 
mengarah ke teknologi. Hal lain adalah melakukan 
strategi bisnis dengan digitalisasi dan cara 
marketing yang juga mungkin baru. Jadi yang perlu 
direstrukturisasi adalah semua aspek. Langkah-
langkah dalam restsrukturisasi ini adalah bright spots 
dalam bisnis di Indonesia. 

Kemudian setelah langkah restrukturisasi, kita ke 
balance sheet atau neraca. Neraca itu ada aset dan 
liability (kewajiban hutang). Aset juga harus kita 
restrukturisasi. Kita perlu melihat aset yang masih 
produktif. Sebagai contoh, jika kita punya mesin 
dengan kapasitas tinggi yang baru digunakan sedikit 
untuk produksi. Perlu dipikirkan, apakah ini akan 
tetap dimiliki atau dijual, mengingat masa pandemi 
ini produksi yang sebelumnya 3 shifts jadi 2 shifts. 

"Pasca-pandemi kita tidak bisa 
berpikir secara normal. Kita harus 
berpikir secara otomatisasi."



Deloitte Indonesia Perspectives  | Edisi Ketiga, Februari 2022

12

Jika dijual, mungkin dijual murah. Atau jika ada tanah 
yang tidak digunakan, lebih baik dijual. Jadi aset juga 
direstrukturisasi.  Atau jika sebelum pandemi inventori 
yang dimiliki untuk 3 bulan, maka perlu dipikirkan 
menjadi 2 bulan atau 1 bulan. Atau ada sektor 
tertentu bakan bahu harus impor, sehingga sulit 
didapatkan selama pandemi, ini harus dipikirkan apa 
yang kita punya saat ini. 

Kalau di sektor perbankan, dulu bank berlomba-
lomba memiliki mesin anjungan tunai mandiri (ATM) 
dan mengawasi jumlah uang tunai yang tersedia 
setiap hari. Saat ini, berapa banyak yang pergi ke 
ATM? Bank juga harus duduk dan merestrukturisasi 
kembali, misalnya apakah perlu menyediakan uang 
tunai dalam jumlah banyak sementara orang enggan 
memegang uang tunai dan keluar rumah, sementara 
pembayaran lebih banyak non tunai, seperti Gopay 
atau Shopee pay sebagai contoh. Begitu juga halnya 
dengan hutang. Misalnya jika punya piutang dengan 
waktu 30 hari, di saat pandemi ini perusahaan banyak 
mengalami kesulitan, kalau bisa menunggak lebih 
lama, dia akan menunggak lebih lama. Dengan masa 
tunggakan lebih lama berarti biaya yang dikeluarkan 
pun lebih besar, jalan keluarnya ya dengan cicilan. 
Yang penting untuk diperhitungkan adalah bahwa 
ada uang masuk, supaya ada perputaran uang tunai 
terhadap piutang kita. Hal ini juga bisa termasuk bright 
spot dalam bisnis. Kondisi hutang masih bisa ditagih 
ini walaupun kita tidak mendapatkan bunganya masih 
lebih baik, dibandingkan jika perusahaan tersebut 
keburu bangkrut atau dipailitkan.

Jadi, restrukturisasi bukan hanya restrukturisasi 
hutang bank saja, juga ada hutang lain, contohnya 
hutang dagang. Misalnya jika ada tagihan invoice 
30 hari, dalam situasi pandemi, mungkinkah jika 
diperpanjang menjadi 60 hari tanpa dikenakan denda, 
supaya tidak menambah biaya. Jadi hutang dagang itu 
kita restrukturisasi, kita bisa bicara dengan supplier 
atau penyedia lokasi kantor misalnya, apakah bisa 
diturunkan harga sewa, kalau tidak bisa, apakah bisa 
cicilan lebih panjang, sebagai contoh dari satu bulan 
menjadi dua bulan, oleh karena pegawai bekerja dari 
rumah sehingga kantor tidak digunakan secara efisien. 
Semua cara ini dilakukan, tujuannya agar mendukung 
bisnis perusahaan yang memang sedang mengalami 
penurunan.

Untuk perusahaan yang justru sedang bagus 
selama pandemi bank pasti tidak akan melakukan 
restrukturisasi. Pihak bank juga harus proaktif  
memantau perusahaan atau bisnis. Misalnya jika 
sebuah restoran yang memiliki hutang pada bank 
ternyata tidak bisa buka bisnisnya karena PPKM, 
jika didiamkan dan tetap disuruh membayar hutang 
seperti biasa, bisa bangkrut. Jadi, jika dia ingin 
memperpanjang pembayaran hutang dari 5 tahun 
menjadi 8 tahun tidak masalah, dibandingkan 
resoran ini bangkrut sehingga hilang semua 
piutangnya terhadap bank. Hal yang sama juga 
pada perseorangan yang mendapatkan pinjaman 
dari bank. Bank harus punya strategi dan duduk 
bersama debitur yang mungkin kena PHK (pemutusan 
hubungan kerja) atau dirumahkan. Kondisi ini pasti 
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sangat mempengaruhi kemampuan membayarnya. 
Bank perlu membuat struktur strategi baru. Kita tidak 
bisa menjalankan strategi seperti sebelum pandemi, 
karena situasi sudah berubah. 

Jadi, dari neraca itu ada aset, mesin, inventori, 
dan lainnya. Kemudian dalam kewajiban hutang 
(liabilities) selain hutang bank, juga ada hutang 
dagang, dan juga satu lagi: hutang pajak. Saat ini 
kantor pajak pun memperingan banyak perusahaan, 
dengan menstruktur ulang hutang pajak. Di dalam 
neraca: aset dikurangi liabilities (kewajiban hutang) 
itu namanya ekuitas, yaitu modal, dan ditambah 
sisa atau akumulasi dari profit setiap tahunnya, 
dimasukkan dalam ekuitas. Modal datangnya dari 
pemilik,  pemegang saham, ataupun investor. Jadi 
modal yang diperoleh berupa pinjaman dari investor, 
misalnya berupa obligasi, atau berupa modal yang 
bisa berasal dari dua atau tiga perusahaan, dan dari 
investor. Sebagai contoh perusahaan Sumitomo 
dari Jepang masuk ke satu perusahaan di Indonesia 
dengan saham sebesar 60%, 40%  saham lainnya 
dimiliki orang Indonesia, jadi perusahaan semacam 
ini sebagai investor asing, atau bisa juga memang 
perusahaan keuangan atau private equity, dia cuma 
punya modal atau uang, lalu dia menanam investasi 
di perusahaan melalui akuisisi. Jadi perusahaan 
mengakuisisi sebagian kepemilikan saham atau saham 
atau modal dari perusahan. 

Untuk bisnis kita harus bisa membantu perusahaan 
untuk bisa naik lagi sebelum dia turun jauh. Itu konsep 
restrukturisasi. Intinya semua perusahaan, terutama 
di sektor-sektor yang terkena dampak pandemi, harus 
duduk, bercermin, dan melakukan restrukturisasi 
semua elemen yang membangun bisnis mereka, 
bukan cuma dari sisi pendapatan, biaya terkait 
penanganan COVID-19 saja, tapi juga dari aset dan 
liabilities.

3. Bagaimana dengan bisnis yang melakukan 
akuisisi dan merger di masa pandemi ini? 
Bagaimana gambaran bisnis yang melakukan 
akuisisi dan merger selama masa pandemi? 
Bagaimana dampaknya bagi perekonomian 
nasional?
Hari ini investor sangat selektif untuk masuk ke 
perusahaan, selama ini sebelum pandemi COVID-19, 
baik perusahaan maupun proyek pemerintah di 
Indonesia, banyak menggantungkan diri pada 
investor perusahaan asing, atau cukup banyak 
bergantung pada investasi asing salah satunya 
melalui program akuisisi, baik dari Jepang, Korea, 
dan China, dan negara-negara lainnya. Sebelum 
pandemi COVID-19 investasi terutama dari China 
meningkat terus dari tahun ke tahun. Dengan kondisi 
pandemi, selain karena pembatasan pergerakan 
manusia: penerbangan dan kedatangan orang asing 
ke Indonesia terbatas, dan juga karena perlambatan 
ekonomi, akhirnya para investor menunda investasi 
untuk akusisi. 

Jika orang bicara tentang masuknya investasi 
asing, bukan soal asingnya karena investasi dalam 
negeri juga bisa melakukannya, namun yang kita 
bicarakan adalah tujuan dari investasi itu, yaitu untuk 
mendorong pertumbuhan dalam bisnis. Kondisi 
investor enggan berinvestasi tidak hanya terjadi di 
Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Demikian 
halnya dengan kegiatan merger. Jadi, kegiatan merger 
dan akusisi (M&A) memang mengalami penurunan. 
Untuk kegiatan merger, jika kita lihat datanya dari 
mergermarket.com: Pada akhir tahun 2019 awal 
terjadinya COVID-19 tren kegiatan merger secara 
global sudah negatif. Kemudian di tahun 2020 
kegiatan M&A di global menurun 20%, bahkan hingga 
bulan Agustus 2021 masih turun sampai minus. Di 
tahun 2021 sempat ada harapan untuk naik dengan 
penurunan angka kasus COVID-19 menjelang 
pertengahan tahun, sehingga orang optimis, namun 
ternyata angka kasus naik tajam dengan kehadiran 
varian virus baru seperti  Beta, Gamma, Delta, Lamda, 
dan Kappa. Ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di 
Indonesia. 

Beberapa tahun belakangan ini Asia menjadi tempat 
utama untuk kegiatan M&A daripada Eropa atau 
Amerika, khususnya di wilayah Asia Tenggara yang 
disebut sebagai hot market, namun profilnya saat ini 
-48%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia turun 
33% lebih dalam dari Asia Tenggara. Trennya sama. 
Menurun hingga tahun 2021. 

"Untuk bisnis kita harus bisa 
membantu perusahaan untuk 
bisa naik lagi sebelum turun jauh."
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Sepanjang tahun 2020 yang lalu, BUMN di bawah 
pimpinan Pak Erick Thohir menggiatkan M&A 
sesuai dengan program pemerintah. Beliau sangat 
mendorong restrukturisasi, dengan mengajak 
semua BUMN yang memiliki banyak anak dan cucu 
perusahaan, untuk melakukan merger. Sebagai 
contoh dengan melakukan analisa: jika satu 
perusahaan punya 50 anak perusahaan, kenapa tidak 
dikurangi misalnya jadi 25, yang bidang bisnisnya 
mirip, dijadikan satu, atau jika ada anak perusahan 
sudah kembang kempis dijual ke pihak lain atau 
sekalian saja dilikuidasi. Dengan menggunakan 
momentum pandemi, banyak BUMN melakukan kajian 
untuk melakukan restrukturisasi organisasi atau 
perusahaannya, yang pada akhirnya akan berujung 
pada divestasi (dijual) atau dilikuidasi atau bahkan 
dimerjer. Merjer juga bisa dilakukan antar perusahaan. 
Sebagai contoh ada 37 rumah sakit di BUMN di 
Indonesia. Ini bisa dilakukan merjer.

Begitu juga bank di Indonesia yang dulu ada 120 bank. 
Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan 
restrukturisasi sehingga banyak bank yang diakusisi 
dan dimerger, sekarang bank di Indonesia tinggal 
105 buah. Jadi, merger tujuannya untuk efisiensi. 
Perusahaan swasta juga harus duduk melakukan 
restrukturisasi semuanya. Secara umum kegiatan 

M&A ini merupakan indikator dinamika ekonomi. 
Tujuan utama merger dan akuisisi adalah untuk 
mendapatkan efisiensi. Contohnya Gojek dan 
Tokopedia yang tadinya punya dua marketing kini 
menjadi satu marketing saja, yang sebelumnya 
punya dua pengeluaran bisa jadi kemudian hanya 
1,5 expense saja. Demikian halnya dengan akuisisi. 
Akuisisi pun dilakukan agar pertumbuhan perusahaan 
lebih tinggi dan lebih besar. Jadi, apabila kegiatan 
M&A dilakukan dan strateginya tepat, maka akan 
menjadikan perusahaan bertumbuh lebih baik, dan 
pertumbuhan itu akan tercermin ke pertumbuhan 
ekonomi nasional. Itu yang diharapkan. 

4. Di masa pandemi dengan banyak sektor bisnis 
memberlakukan sistem kerja dari rumah, 
apakah juga mempengaruhi timbulnya banyak 
kondisi yang memicu fraud di perusahaan? 
Bagaimana peran audit forensik dan deteksi 
fraud dalam hal ini? Bagaimana peran digital 
audit forensic dalam hal ini?
Sebelum bicara ke arah itu, saya ingin jelaskan hal 
ini: sebelum pandemi COVID-19 terdapat dua jenis 
fraud: Tindakan salah yang tidak disengaja atau karena 
tidak mengerti dan yang dilakukan dengan sengaja. 
Jenis pertama terjadi sebagai contoh karena tidak 
mengerti Standard Operasional Procedure (SOP)nya , 
tidak mengerti peraturannya. Fraud adalah tindakan 
yang salah, misalnya salah menjalankan satu prosedur, 
itu bisa terjadi di tingkat bisnis maupun negara. Atau 
yang kedua, terjadi karena disengaja, oknum yang 
melakukan korupsi, dan segala macam. Sebelum 
pandemi, untuk antisipasi dilakukan manajemen risiko.

Semua perusahaan harus menjalankan hal itu: Bank 
harus melakukan proses KYC (know your costumer), 
ada prosedur yang diciptakan. Andaikata sudah 
terjadi, maka akan dilakukan investigasi yang dikenal 
sebagai audit forensik. Dalam proses ini dicari siapa 
yang bersalah, siapa yang melakukan, mengapa 
melakukan, apakah sengaja atau tidak. Jika dilakukan 
dengan tidak sengaja, maka akan diberikan training. 
Kalau dilakukan dengan sengaja, maka perlu diproses 
dan dibuat proteksi yang lebih kuat. 

Nah, dalam masa pandemi dengan sistem kerja WFH, 
di situ ada kesempatan untuk memanfaatkan kondisi 
PPKM dengan menyalahgunakannya. Prosedur 
kerja yang awalnya A, B, C dalam situasi PPKM jadi 
dibuat lebih fleksibel: yang awalnya ada dokumen 
memerlukan tanda tangan basah, diganti menjadi 
tanda tangah elektronik. Hal-hal semacam ini 
memunculkan celah-celah baru untuk dimanfaatkan 



Deloitte Indonesia Perspectives  | Edisi Ketiga, Februari 2022 

15

orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang 
harus diperkuat. Untuk memberikan efek kejut, 
audit forensik harus dijalankan. Memang benar, 
dalam kondisi ini banyak terjadi kebocoran dengan 
memanfaatkan kondisi pandemi. Dalam kaitan kasus 
dengan M&A misalnya bisa terjadi: satu perusahaan 
yang diakuisisi sebelum pandemi, sehingga 50% 
saham dimiliki pemilik lama dan 50% dimiliki investor 
baru. Ketika pandemi terjadi, keputusan yang 
diambil oleh eksekutif dipertentangkan, ada yang 
tidak yakin dengan jalan yang diambil atau dengan 
biaya yang besar, dan lainnya, sehingga terjadi 
pertentangan. Ketika dilakukan investigasi, ternyata 
ada ketidakpahaman soal prosedur, SOP, atau juga 
ada yang sengaja menyalahgunakan SOP yang baru. 
Bisa saja kedua pemegang saham tidak saling menipu, 
tapi karyawan yang melakukan penipuan.

Permintaan untuk audit forensik meningkat selama 
pandemi. Namun, ujung dari setiap permasalahan 
perusahaan, solusinya adalah untuk duduk kembali, 
menstruktur ulang proteksinya, manajemen risikonya, 
sehingga mengurangi kebocoran. Diharapkan 
investigasi seperti audit forensik nantinya berkurang, 
tetapi inipun akan terjadi secara bertahap. Kemudian 
hal lain adalah munculnya penggunaan teknologi 
digitalisasi pada bank-bank yang kini menggunakan 
mobile banking. Pemanfaatan teknologi digital juga 
harus diperkuat, karena kita sekarang juga sering 
mendengar beberapa kasus, seperti nasabah 
kehilangan uang, kegiatan kejahatan cyber ekonomi 
atau kejahatan cyber yang banyak muncul. Kasus-
kasus semacam itu harus diantisipasi. Kejahatan 
digital lebih rumit dan bentuk kejahatannya juga 
canggih, biasanya kita membantu dengan investigasi 
forensik. 

5. Bagaimana Bapak melihat prospek ekonomi 
Indonesia ke depan dan setelah masa pandemi 
ini? 
Untuk pertanyaan ini saya jawab terlebih dahulu 
dengan pertanyaan: apakah pandemi bisa berakhir? 
Sejarah menunjukkan bahwa pandemi seperti ini 
pernah ada di tahun 1918-1920, dan pandemi di 
masa lalu terjadi, dan selesai. Lalu, kapan pandemi 
sekarang selesai? Nah, itu yang kita tidak tahu, tapi 
bisa kita perkirakan: yaitu pada saat herd immunity 
terbentuk. Herd immunity terjadi jika orang yang 
pernah mengalami COVID-19 punya kekebalan tubuh, 
dan yang belum pernah mengalami sudah divaksin 
dua kali, ditambah booster atau terkena virus tersebut 
sehingga kekebalan sudah terbentuk.  Jika hal itu 
terjadi pada masyarakat di seluruh dunia, pandemi 

bisa berakhir. Ini kondisi yang tidak terjadi dalam satu 
hari atau satu minggu, tapi bertahap.

Apa artinya? Pemulihan ekonomi juga terjadi secara 
bertahap, kondisi itu akan mempengaruhi juga 
kegiatan M&A. Di tahun 2020 investasi Jepang ke 
Indonesia jatuh sangat dalam, investasi China yang 
tadinya di nomor 15 naik jadi nomor 7, lalu naik lagi 
jadi nomor 5, dan saat pandemi langsung turun. 
Hari ini setelah lebih dari setahun tidak ‘belanja’ 
(melakukan akuisisi), para pemilik dana mulai 
sibuk melihat-lihat perusahaan mana yang cukup 
menarik untuk diakuisisi, walaupun mungkin belum 
membelanjakan uangnya. Kita harus  menerima 
bahwa keadaan normal seperti sebelum pandemi 
belum terjadi, kita harus mengubah diri menghadapi 
kondisi normal baru. 

Bagaimana caranya? Kita melakukan bisnis kita, 
baik melakukan akuisisi maupun M&A, dengan 
struktur ulang sesuai dengan kondisi normal baru. 
Tren perbaikan ekonomi akan bertahap mengikuti 
penyelesaian pandemi. Bagi Indonesia pandemi ini 
sangat penting untuk diakhiri. Hal yang kita kawatirkan 
adalah jika Indonesia mengalami krisis ekonomi 
seperti tahun 1998, ketika ekonomi dunia baik-baik 
saja, dan kita mengalami krisis. Ini akan membuat 
sengsara, karena penduduk Indonesia sangat 
banyak dan masyarakat kurang disiplin, sehingga 
penyelesaian pandemi berjalan lambat. 

Negara tetangga seperti Filipina dan Thailand juga 
mengalami hal yang sama. Kalau melihat peta jalan 
vaksinasi: target Indonesia adalah 75% dari populasi 
akan terselesaikan pada pertengahan tahun 2022. Ini 
lebih lambat jika dibandingkan negara ASEAN lainnya 
seperti target Vietnam 50% di tahun 2021. 

"Jika kita masih berkutat dengan 
pandemi sementara negara lain 
sudah selesai, kegiatan M&A pun 
akan sangat terpengaruhi, tidak 
saja karena keadaan pandemi, 
tapi juga karena kondisi ekonomi 
belum pulih."
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Bagaimana dengan negara lain, seperti Amerika 
Serikat dan negara-negara Eropa? Jadwal target 
vaksinasi mereka lebih cepat dari Indonesia. Jadi, 
bukan tidak mungkin krisis ekonomi bisa terjadi lagi 
dan membawa keterpurukan yang lebih parah, jika 
saat negara lain sudah bebas dari pandemi sementara 
kita masih mengurusi soal vaksin. Bayangkan jika 
pabrik di Eropa, Amerika Serikat, atau China sudah 
beroperasi dan berproduksi, sudah bisa ekspor bahan 
baku ke negara lain, kecuali ke Indonesia karena masih 
terhalang PPKM. Oleh karena itu pemerintah dan 
masyarakat harus sadar, karena kita harus lebih cepat 
atau paling tidak sama cepatnya dengan negara lain 
mengejar target vaksinasi. Jika penyelesaian pandemi 
berjalan lambat, perekonomian juga akan lambat. Jika 
kita masih berkutat dengan pandemi sementara yang 
lain sudah selesai, kegiatan M&A pun akan sangat 
terpengaruhi. Orang tidak akan mau datang untuk 
investasi, karena bukan hanya soal keadaan pandemi, 
tapi kondisi ekonomi belum pulih. 

Bisnis juga belum bisa berjalan baik, diperkirakan 
belum bisa membuat investor mendapatkan imbal 
hasil yang bisa diharapkan. Artinya kalau M&A belum 
bisa bangkit secepat sebelum krisis, nanti kontribusi 
yang diberikan M&A terhadap perekonomian 
Indonesia, seperti efisiensi, sehingga pertumbuhan 
bisnis yang lebih baik dapat memberikan efek domino 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun 
tidak terjadi. 

Namun di sisi lain, saya sangat yakin pandemi bisa 
selesai. Saya rasa 2021 adalah titik pandemi terdalam. 
Jika kita lihat di kuartal ke-2 tahun ini ekonomi 
Indonesia sudah mulai positif walau belum kembali 
pada kondisi sebelum pandemi. Namun ini pertanda 
baik. Kita sudah bisa berharap ada pertumbuhan 
positif dalam bisnis termasuk M&A. Kita tidak bicara 
soal pertumbuhan negatif, tapi pertumbuhan positif. 
Walaupun kenaikan pertumbuhan ini bisa cepat atau 
lambat. Bisa saja pertumbuhannya mencapai 15% 
atau 20%, tapi bisa juga hanya 5% atau 7%. Saya 
melihat masa depan perekonomian Indonesia dengan 
positif. Sudah banyak sekali studi dunia tentang masa 
depan Indonesia yang sangat prospektif. Saya percaya 
dengan studi-studi baik dari World Bank, McKinsey, 
dan studi lain tersebut. Analisa saya dari sisi M&A juga 
mengatakan hal yang sama. Indonesia merupakan hot 
market di masa sebelum pandemi, sumber daya kita 
melimpah. 

Hari ini jika kita lihat semua perusahaan start-up besar 
dari Indonesia. Seluruh dunia bisnis bicara tentang 
Indonesia. Orang bicara tentang Bukalapak yang mau 
IPO, atau rencana Traveloka IPO baik di Indonesia, 
maupun di Amerika. Bayangkan bahkan platform 
travel yang industrinya sedang terpuruk saat ini, orang 
sudah bicara soal bisnis tersebut di masa depan. 
Bank mana di dunia yang tidak datang ke Indonesia? 
Indonesia memang luar biasa. Kalau saya naik taksi, 
saya ajak bicara dengan supir taksi. Saya sampaikan 
bahwa anak-anak mereka harus memiliki kesehatan 
dan pendidikan yang baik, supaya mereka bisa 
menikmati saat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi 
besar di dunia. Jangan sampai mereka tidak bisa 
menikmati. Biasanya mereka langsung bersemangat 
mendengarnya. Saya sangat percaya Indonesia punya 
modal besar ke arah tersebut. Tentu untuk sampai 
ke sana, ada beberapa catatan, yaitu: menghentikan 
pandemi dan memperbaiki tingkat korupsi. 
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Mengenal Lebih 
Jauh Tentang Funds 
Transfer Pricing di 
Perbankan
Apakah Funds Transfer Pricing (FTP) 
menilai keuntungan bank? Bagaimana 
sesungguhnya FTP bekerja? 

Untuk menentukan apakah bisnis suatu bank 
menguntungkan tidaklah sederhana. Dengan adanya 
berbagai macam produk, layanan, atau kegiatan 
perbankan, pertanyaan sederhana tentang keuntungan 
atau profitabilitas menjadi teka-teki kompleks yang 
membutuhkan solusi yang sangat tepat. Kompleksitas 
ini menyebabkan investor mempertanyakan apakah 
ia sebenarnya masih belum menemukan apa yang 
dia cari. Funds Transfer Pricing (FTP) merupakan salah 
satu metode yang berupaya menjawab teka-teki 
tersebut secara konsisten dan dengan cara yang wajar. 
Memanfaatkan FTP bisa cukup menantang karena dalam 
penerapannya tidak hanya membutuhkan metodologi 
yang tepat, tapi juga dukungan dari unit bisnis perbankan 
dan perangkat teknologi. Pembahasan ini akan dibagi 
ke dalam tiga segmen untuk membantu pembaca 
memahami FTP. Yang pertama adalah gambaran umum 
mengenai FTP. Kedua, mengenai metodologi yang 
diperlukan, dan yang ketiga mencakup pembahasan 
tentang tantangan/kesalahpahaman umum terkait FTP.
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Apa itu FTP?
Funds Transfer Pricing pada dasarnya adalah proses 
untuk menentukan apakah suatu bank menghasilkan 
keuntungan atau tidak. Salah satu kesalahpahaman 
umum pertama mengenai FTP adalah bahwa bank tidak 
menerapkan FTP untuk menilai profit. Ini tidak benar, 
karena bahkan bank yang menyediakan layanan dasar 
pun menggunakan metodologi untuk mengukur Margin 
Bunga Bersih (Net Interest Margin). Dalam  metodologi 
paling mendasar, pendapatan bunga dan beban bunga 
disederhanakan menjadi hanya dua kelompok dana (two 
single pools). Dalam metodologi FTP, metode ini “diubah” 
menjadi apa yang disebut sebagai “Metode Single Pool 
FTP” atau satu kelompok dana.

Masalah terkait Metode Single Pool FTP ini adalah 
penyederhanaan yang berlebihan. Di perbankan, aset 
atau kewajiban tidak terkonsentrasi dalam satu rentang 
waktu tertentu (misalnya hanya dalam 1 bulan, 3 bulan, 
atau 6 bulan), atau dengan kata lain, single cost of fund 
(biaya yang harus dikeluarkan bank atas penggunaan 
uang yang sumbernya dari pihak lain atau nasabah). Profil 
aset dan hutang terentang pada berbagai kemungkinan 
jangka waktu dari satu hari hingga puluhan tahun. Dalam 
Metode Single Pool, Pinjaman 1 Tahun dicampur dengan 
Pinjaman 1 Bulan, sehingga memperumit perhitungan 
suku bunga yang dibebankan dan/atau biaya dana (dalam 
hal simpanan). Salah satu contoh nyata dari kelemahan 
metode ini adalah kemungkinan di mana hutang dalam 
jangka waktu 1 Tahun dikenakan suku bunga yang lebih 
tinggi daripada pinjaman 1 Tahun, yang mengakibatkan 
Margin Bunga Bersih negatif seperti satu lubang hitam 
besar yang terbuka. 

FTP kemudian lebih sering dilihat sebagai implementasi 
dari dua metodologi yang lebih maju: Metode Multiple 
Pool dan Metode Matched Maturity. Dalam Multiple Pool, 
aset dan hutang (yang sensitif terhadap suku bunga) 
dibagi ke dalam beberapa pool berdasarkan jangka 
waktu jatuh tempo/penetapan harga kembali. Metode 

ini memberikan pendekatan yang lebih akurat untuk 
menentukan suku bunga baik untuk aset maupun 
hutang. Namun, metode ini biasanya menghitung suku 
bunga menggunakan suku bunga rata-rata di masing-
masing pool, misalnya rata-rata aset 3M vs rata-rata 
hutang 3M. Terdapat dua masalah dengan pendekatan 
ini: pertama, hal tersebut tidak mencerminkan tingkat 
pendanaan bebas risiko aktual yang dibebankan oleh dan 
ke bank. Kelemahan kedua adalah peran deposit taking 
berkurang menjadi hanya sebagai “cost driver”. Dengan 
kata lain, ini mengasumsikan bahwa bank bersifat 
mandiri dalam dirinya sendiri dan bahwa tidak ada sistem 
perbankan yang lebih luas yang dapat menyediakan 
likuiditas/transaksi antarbank.

Di sinilah Metode Matched Maturity digunakan. Alih-alih 
menggunakan pool berdasarkan jangka waktu jatuh 
tempo, suku bunga/harga ditetapkan untuk setiap 
transaksi secara terpisah berdasarkan jatuh tempo 
pada Kurva Hasil. Suku bunga dibebankan pada setiap 
transaksi individual. Kurva Hasil sendiri dianggap sebagai 
mediator antara aset dan hutang, sebagai pengukur 
suku bunga bebas risiko bagi bank. Kurva Hasil ini 
dapat memanfaatkan sistem suku bunga bebas risiko 
yang berlaku yang tersedia dalam mata uang (misalnya, 
JIBOR atau SOFR). Metode ini memberikan beberapa 
keuntungan bagi bank, sebagai berikut:

• Suku bunga dapat menunjukkan biaya dana aktual dari 
setiap tenor dan mata uang.

• Karena risiko suku bunga telah dimasukkan ke dalam 
suku bunga FTP, unit bisnis dapat lebih fokus pada 
spread kredit dalam penetapan harga produk.

• Perbaikan dalam keputusan penetapan harga. Suku 
bunga FTP telah mencerminkan biaya peluang dan 
pengembalian di tingkat produk/pelanggan/rekening.

• Dapat digunakan untuk mendorong strategi bisnis 
secara efektif dan fleksibel.

• Meningkatkan transparansi untuk mengidentifikasi 
produk yang kurang menguntungkan atau dampak 
produk promosi terhadap Margin Bunga Bersih (NIM).
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Apa yang Anda Butuhkan?
Metode Matched Maturity membutuhkan Kurva Hasil 
untuk memulai prosesnya. Ini dapat dimulai dengan 
menggunakan suku bunga bebas risiko mata uang yang 
berlaku (misalnya, JIBOR, SOFR, dll.). Namun, suku bunga 
bebas risiko ini terbatas dan hanya tersedia hingga 1 
Tahun. Oleh karena itu, bank dapat memperluasnya lebih 
lanjut dengan memanfaatkan Kurva Swap atau Kurva 
Obligasi Pemerintah untuk menutupi portofolio bank 
yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ini disebut Kurva 
Dasar.

Setelah Kurva Dasar terbentuk, bank perlu 
menambahkan Liquidity Premium yang spesifik dan 
Bid-Ask Spread. Liquidity Premium adalah biaya likuiditas/
opportunity cost yang dikeluarkan oleh bank, karena 
peraturan atau pedoman manajemen risiko internal. Bid-
Ask Spread adalah spread dari suku bunga yang tersedia 
di pasar untuk memisahkan kurva Aset dari hutang. 

Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan Analisis 
Perilaku untuk mengategorikan produk bank dengan 
benar ke dalam tenor masing-masing. Kategorisasi 
ini sangat penting bagi produk yang tidak memiliki 
jatuh tempo/ tenor yang pasti, misalnya Giro atau 
Tabungan atau produk di mana jatuh tempo kontraktual 
mungkin berbeda dengan jatuh tempo sebenarnya 
(misalnya, pembayaran di muka atas pinjaman). Untuk 
memperkirakan profil yang benar, bank dapat melihat 
data historis untuk menemukan pola atau menggunakan 
model statistik. Namun, hal yang terpenting adalah 
berdiskusi dengan unit bisnis untuk memahami perilaku 
produk.

Komponen utama dalam Matched Maturity adalah alokasi 
Mekanisme Transfer berdasarkan jatuh tempo dari 
setiap transaksi. Produk yang berbeda mungkin memiliki 
karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, metode 
penentuan harga transfer yang sesuai harus ditentukan 
tergantung pada fitur produk yang berbeda. Metodologi 
perhitungan harga transfer dapat dikelompokkan ke 
dalam dua kategori:

Metode berbasis arus kas (cash flow): Metode ini 
digunakan untuk menentukan harga instrumen yang 
diamortisasi dari waktu ke waktu (misalnya, pinjaman). 
Metode ini menghasilkan suku bunga transfer 
berdasarkan karakteristik arus kas instrumen. Oleh 
karena itu, diperlukan data arus kas untuk dapat 
menerapkan metode tersebut.

Metode yang tidak berbasis arus kas (non-cash flow): 
Tidak ada arus kas yang pasti dalam produk. Oleh karena 
itu, untuk menentukan harga, bank harus menggunakan 
metode yang tidak mempertimbangkan data arus kas 
(misalnya, Kartu Kredit). Sebagai contoh, metode ini harus 
diterapkan pada produk yang berupa saldo produk atau 
tidak menghasilkan arus kas selama periode transaksi.

Langkah terakhir perhitungan yang diperlukan dalam 
metode Matched Maturity adalah Penyesuaian 
Suku Bunga. Meskipun bank telah berusaha untuk 
mencapai kewajaran dalam mengembangkan Suku 
Bunga FTP, terkadang terdapat produk/arahan tertentu 
dari manajemen yang memerlukan penyesuaian suku 
bunga. Ini sedapat mungkin harus dihindari karena 
dapat membahayakan konsep kewajaran (atau seperti 
ungkapan: "Semua orang melakukannya, kenapa kita 
tidak?"), dan memicu siklus penyesuaian yang tidak ada 
habisnya. Tetapi jika ada kesempatan, dimungkinkan 
untuk melakukan penyesuaian suku bunga akhir. Dalam 
praktiknya, ini berarti menaikkan atau menurunkan 
penghitungan suku bunga FTP akhir untuk produk/
segmen tertentu.

Mengapa Disalahpahami
Dengan segala manfaat dari Matched Maturity FTP, 
terdapat tantangan atau kesalahpahaman di industri 
terkait implementasinya. Tantangan pertama adalah 
gagasan bahwa sebagian besar bank atau bisnis di 
Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara beroperasi atas 
dasar hubungan. Setiap upaya untuk menstandarisasi 
praktik menjadi sesuatu yang konsisten akan ditentang 
oleh tim bisnis. Dalam beberapa hal, ini mungkin 
benar. Beberapa bank memang memiliki suku bunga 
khusus untuk pinjaman atau simpanan yang terkadang 
melampaui suku bunga yang ditetapkan. Namun, hal 
pokok dari FTP ini berkaitan dengan masalah adanya 
metode transfer yang konsisten dan wajar di perbankan. 
Ini tidak harus secara langsung diterjemahkan ke 
dalam mekanisme penetapan harga atau manajemen 
kinerja. Kami sarankan, jika bank ingin menerapkan 
FTP, bank harus menerapkan tidak secara langsung ke 
dalam mekanisme penetapan harga atau manajemen 
kinerja, tetapi pada awalnya hanya dengan memahami 
bagaimana bank beroperasi dalam hal penetapan harga 
dan selanjutnya dapat diperluas hingga mencakup 
fungsi-fungsi lain yang sesuai dengan bagaimana bank 
tersebut beroperasi.
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Kedua, gagasan mengenai kewajaran sulit diukur dan 
diterapkan secara menyeluruh. Sesuatu yang wajar bagi 
Divisi Kredit belum tentu wajar bagi Divisi Pendanaan, 
begitu pula sebaliknya. Masalah kewajaran itu sendiri 
cukup rumit karena lebih sering bukan tentang kewajaran 
tetapi tentang apakah sebuah divisi di suatu bank 
bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi dari yang 
lain. Dalam kehidupan nyata, tim ALM/Treasury yang 
bertanggung jawab atas perhitungan FTP akan berada 
dalam posisi yang sulit untuk menyediakan beban suku 
bunga. Saran kami adalah agar bank membentuk Tim 
FTP yang kuat yang tidak memandang divisi tertentu, 
tetapi melakukannya untuk kepentingan bank secara 
keseluruhan. Setiap metodologi dan/atau revisi 
metodologi tersebut harus disetujui oleh Direksi dan 
harus didokumentasikan dengan baik. Saran lain adalah 
meninjau kembali metodologi FTP secara berkala untuk 
memastikan kurva hasil, analisis perilaku, dan masalah-
masalah bisnis telah tertangani.

Penulis

Aldrich Anthonio 
Aldrich Anthonio adalah Director di Deloitte Risk 
Advisory. Ia juga seorang mantan DJ dan saat ini sedang 
menyelesaikan disertasinya untuk gelar Doktor di bidang 
Filsafat.

Gregorius Randell
Assistant Manager di Deloitte Risk Advisory dengan 
spesialisasi di bidang konsultansi terkait peraturan dan 
hukum, serta layanan keuangan.

Ketiga, penggunaan spreadsheet excel tidak perlu 
diterapkan. FTP membutuhkan perhitungan kompleks 
yang mewakili proses semua transaksi bank secara 
individual. Untuk bank dengan sederhana, FTP 
masih dapat diimplementasikan melalui perhitungan 
spreadsheet, meskipun ini mungkin berisiko karena 
kesalahan yang dapat terjadi. Namun, bagi bank 
dengan jutaan pelanggan, suatu sistem harus ada 
untuk mengukur dan menghitung semua transaksi. 
Saran kami adalah memulai dengan hal yang lebih 
kecil dengan metode Multiple Pool untuk memudahkan 
bank dalam konsep FTP. Metode ini mungkin tidak 
memerlukan sistem yang rumit untuk melakukan 
penghitungan. Setelah bank beradaptasi dengan ide 
tersebut dan siap untuk melangkah lebih jauh, bank 
dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem 
yang dapat menghitung semua transaksi. Sekali lagi, 
ini dapat bergantung pada pertanyaan apakah bank 
ingin mengintegrasikan perhitungan FTP dengan semua 
akuntansi keuangan bank atau hanya menggunakannya 
untuk tujuan manajerial dan strategis.  
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Sorotan terkait 
Perkembangan 
Industri Baterai 
Lithium di Indonesia
1. Kendaraan bermotor listrik diperkirakan 

mewakili 50% dari penjualan kendaraan baru 
pada tahun 2035 di seluruh dunia. Oleh karena 
itu, permintaan nikel akan melonjak dikarenakan 
nikel merupakan bahan penting dalam memproduksi 
baterai lithium. Para ahli mengungkapkan bahwa 
baterai dengan kandungan nikel yang lebih tinggi 
memiliki energi dan masa penyimpanan yang 
lebih besar dengan biaya lebih rendah, sehingga 
memungkinkan kendaraan bermotor listrik 
menempuh jarak yang lebih jauh.

2. Dengan target 2,2 juta kendaraan bermotor 
listrik yang akan digunakan di Indonesia pada 
tahun 2030, diperkirakan akan ada kebutuhan 31.000 
titik stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum 
(SPBKLU) dan stasiun pengisian baterai atau stasiun 
pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pada tahun 
tersebut. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai 
target tahun 2030, pemerintah Indonesia menetapkan 
target untuk menempatkan 572 unit SPBKLU pada 
2021.

3. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. 
Cadangan ini sebagian besar berada di Indonesia 
bagian timur, teutama di Sulawesi dan Halmahera. 
Indonesia memiliki sekitar 23,7% cadangan 
nikel dunia yang diketahui, dengan jumlah total 
21 juta metrik ton. Sebesar 30% dari cadangan 
nikel ini dikelola oleh perusahaan induk industri 
pertambangan milik negara, MIND ID, dan anak 
perusahaannya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

4. Sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia telah 
melarang ekspor bijih nikel sebagai salah satu upaya 
untuk menghasilkan produk nikel yang bernilai 
tambah lebih tinggi di dalam negeri. Dengan melarang 
ekspor bijih nikel, penambang dalam negeri perlu 
meningkatkan nilai produk nikel, misalnya dengan 
pemurnian menjadi produk nikel yang lebih murni 
atau pengolahan bijih untuk pembuatan baterai. 
Selain itu, pembangunan pabrik peleburan nikel (nickel 
smelter) menjadi fokus pemerintah Indonesia. Dari 
48 proyek pabrik peleburan yang ditargetkan 
beroperasi pada 2024, sebanyak 30 dari 48 
proyek pabrik peleburan adalah untuk nikel. 
Pada 2021, pemerintah menargetkan 16 pabrik 
peleburan nikel yang akan beroperasi.

5.  Pada Juli 2021, Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara Republik Indonesia mengumumkan 
pendirian PT Industri Baterai Indonesia (IBI), 
sebuah Ventura Bersama (Joint Venture) antara 
Pertamina, Antam, PLN, dan MIND ID. Keempat 
BUMN ini bekerja sama dan memiliki tujuan untuk 
menciptakan ekosistem kendaraan bermotor listrik 
dengan mengintegrasikan hulu dan hilir, di mana 
masing-masing BUMN mengambil bagian dalam rantai 
pasokan industri baterai.
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Source:
• Dukungan Kementerian ESDM untuk percepatan 

pembangunan Proyek Smelter Nickel, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, 19 Agustus 2020

• Growing demand for electric vehicles a boost for 
Indonesia’s economy, www.thejakartapost.com, 28 
Mei 2021

• Harga dan Kesiapan Infrastruktur jadi Tantangan 
Adopsi EV di Indonesia, www.antaranews.com, 31 
Agustus 2021

• Indonesia Aims to Produce 600,000 Electric Cars, 
www.jakartaglobe.id, 14 Juli 2021

• Indonesia Battery Cell Industry - Electric Vehicle 
Battery Cell Factory in Indonesia, www.bkpm.go.id, 
2020 

• Indonesian ESG & Sustainability, Ministry of 
Investment/BKPM

• Indonesia’s Nickel Industrial Strategy, www.csis.org, 8 
Desember 2021

• Ini Progres Pembangunan 4 Smelter di Tahun 2021, 
www.esdm.go.id, 8 Juni 2021

• Holding BUMN Baterai Akan Resmi Dibentuk, Ini 
Namanya, www.cnbcindonesia.com,  4 Maret 2021

• LG & CATL Kuasai 55% Pasar Baterai Dunia, Begini 
Target RI, www.cnbcindonesia.com, 6 Januari 2021

• Nickel in batteries, www.nickelinstitute.org

6. Pemerintah Indonesia mengumumkan peta 
panduan untuk memproduksi 600 ribu mobil 
listrik dan 2,5 juta sepeda motor listrik pada 
2030. Hyundai merupakan salah satu investor dalam 
produksi kendaraan bermotor listrik. Hyundai telah 
berinvestasi dalam fasilitas senilai 1,5 miliar Dolar AS 
yang merencanakan peluncuran model pertamanya 
pada Maret 2022.

7. Dengan cadangan bijih nikel terbesar dan jumlah 
pabrik peleburan yang terus bertambah, sebagian 
besar Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia 
diperkirakan akan merambah produksi hilir 
baterai Lithium-ion (li-ion). Pemain utama yang 
telah mengumumkan proyek-proyek mendatang 
meliputi: LG Energy Solutions dan Contemporary 
Amperex Technology.

Kolaborasi Redaksi dengan 
Paulus Miki Kurniawan
Paulus Miki Kurniawan adalah Director Merger 
and Acquisition 
Transaction Services, Energy, Resources and Industrials 
Deloitte Indonesia
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Nikel dalam Industri 
Kendaraan Listrik di 
Indonesia

Selama dekade terakhir, permintaan dan 
produksi kendaraan listrik telah meningkat 
di seluruh dunia. Berdasarkan data 
statistik terbaru, penjualan kendaraan 
listrik global menyumbang 3,2 juta unit 
atau 4,4 persen dari total penjualan di 
pasar di tahun 2020 – suatu peningkatan 
yang signifikan dari tahun 2011, ketika 
penjualan kendaraan listrik global hanya 
menyumbang 0,1 persen. Angka ini bahkan 
lebih menakjubkan jika dibandingkan 
dengan angka pada tahun 2019 ketika 
dalam kurun waktu satu tahun, pasar 
kendaraan listrik global berkembang 
sekitar 40 persen1. 

1 “Soal Kendaraan Listrik, Indonesia Perlu Belajar dari AS, Norwegia dan China”, www.liputan6.com, 23 Februari 2021
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Meskipun pasar kendaraan listrik global masih 
didominasi oleh pasar negara-negara pionir, seperti 
Tiongkok, Norwegia, dan Amerika Serikat (AS), daya tarik 
yang menjanjikan dapat diamati di banyak pasar lain. 
Sebagai contoh di Indonesia, penjualan kendaraan listrik 
menyumbang kurang dari 0,2 persen dari total penjualan 
kendaraan pada tahun 2019, hal ini menunjukkan 
antusiasme terhadap kendaraan listrik yang lebih 
tinggi berkat inisiatif pemerintah baru-baru ini. Inisiatif 
pemerintah ini mencakup beberapa hal, antara lain 
dimasukkannya kendaraan listrik dalam Rencana Umum 
Kelistrikan Nasional (RUKN), yang menetapkan target 
ambisius di mana kendaraan listrik akan meliputi 20 
persen dari semua kendaraan yang beroperasi di jalan 
raya pada 20252.

Seiring cepatnya penyerapan kendaraan listrik 
di Indonesia, maka sudah saatnya kita perlu 
mempertimbangkan kesiapan sektor hilir kendaraan 
listrik ini. Secara khusus, dengan meningkatnya 
permintaan global akan nikel sebagai elemen utama 
dalam manufaktur baterai kendaraan listrik, muncul 
pertanyaan apakah Indonesia bisa menemukan cara 
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi 
nikelnya untuk memanfaatkan pertumbuhan industry 
kendaraan listrik ini. 

Peta jalan ambisius bagi kendaraan listrik
Ambisi kendaraan listrik Indonesia tertuang dalam 
Peraturan Presiden No. 55/2019 yang ditandatangani 
oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019, yang 
berisi ketentuan mengenai Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN), insentif fiskal dan non-fiskal, dan 
infrastruktur terkait seperti stasiun pengisian kendaraan 
listrik umum (lihat Gambar 1). Dalam hal TKDN, peraturan 
tersebut mengamanatkan bahwa baik kendaraan roda 
dua maupun roda empat harus memiliki setidaknya 80 
persen komponen yang diproduksi di dalam negeri pada 
tahun 2026 untuk roda dua dan tahun 2030 untuk roda 
empat.

Ketentuan lebih rinci kemudian dituangkan dalam dua 
peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Perindustrian pada November 2020. Selain menguraikan 
secara rinci metodologi penghitungan TKDN, 
Permenperin No. 27/2020 juga menyajikan peta jalan bagi 
pengembangan kendaraan listrik dan industri baterai di 
Indonesia (lihat Gambar 2).

Sementara itu, Permenperin Nomor 28/2020 mewajibkan 
perakitan dilakukan di Indonesia untuk kendaraan 
Completely Knock-Down (CKD) dan Incompletely Knock-
Down (IKD). Peraturan ini juga menyampaikan pemberian 
berbagai insentif pajak yang akan diberikan kepada 
produsen dan konsumen kendaraan listrik.

Di sektor hilir kendaraan listrik, Indonesian Battery 
Corporation (IBC), perusahaan induk baterai listrik 
dengan saham yang secara mayoritas dimiliki oleh 
empat BUMN – Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT 
Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT 
Aneka Tambang Tbk3 – diresmikan oleh pemerintah pada 
awal Maret 2021, dengan mandat mensinergikan rantai 
nilai baterai kendaraan listrik end-to-end dari proyek hulu 
hingga produk turunan baterai.

Tidak lama kemudian pada Juli 2021, diumumkan bahwa 
IBC telah menandatangani kesepakatan senilai 1,1 miliar 
Dolar AS dengan konsorsium Korea Selatan yang terdiri 
dari Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution 
sebagai sebuah perusahaan patungan dan membangun 
pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, 
dengan kapasitas produksi 10 gigawatt jam (GWh)4.

Meski ini menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang 
menjanjikan, masih terdapat banyak hal yang perlu 
dilakukan. Untuk memahami skala tantangan yang ada 
di depan, Indonesia telah menetapkan target nasional 
untuk mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda 
motor listrik pada 20305. Ini berarti terdapat kebutuhan 
sebesar hampir 800.000 ton baterai lithium – yang 
semuanya diharapkan dapat dipenuhi oleh produksi 
dalam negeri.

2 “Indonesia Target Produksi 20% Kendaraan Listrik pada 2025”, www.100kpj.com, 16 November 2020 
3  “SOE Minister Inaugurates Battery Holding Company, Paves the Way for $22b Partnerships”. www.jakartaglobe.id. 27 Maret 2021. 
4 “Indonesia inks $1.1b deal with Korean firms to build EV battery cell factory”. www.thejakartapost.com. 30 Juli 2021.
5 “Mobil Listrik Mengaspal, RI Bakal Butuh Baterai 800 Ribu Ton”. www.cnbcindonesia.com. 20 Mei 2021.
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Gambar 1: Sasaran Indonesia dalam industri kendaraan listrik

Sumber: Analisis Deloitte berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
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Gambar 2: Peta jalan pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai di Indonesia

Komponen & charger 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Battery

Battery Pack Assembly

Battery Cells Production

Battery Management System

Battery Material

End-of-Life (EOL) Recycling

Electric Motor

Converter/ Inverter

Charging System

Target Minimum TKDN Roda 4 atau lebih

Kendaraan Penumpang Umum

Kendaraan Bus dan Truk

Kendaraan Penumpang Pribadi

Target Minimum TKDN Roda 2 atau 3

Sepeda Motor

Peta Jalan Pengembangan Industri KBL-BB

Battery Pack Assembly

LiB and NiMH Cylinder Type Cell LiB Primastic and Pouch Type

BMS (Assembly) Passive BMS > 90% BMS Efficiency & Integration 
System Can Bus

Passive BMS > 90% BMS Efficiency & Integration 
System Can Bus/OBD 2

HPAL Smelter (MHP)

Nickel Sulfate & Cobalt Sulfate Cathode and Anode Material

Recycling of Secondary Battery (NiMH & LiB)

Non-permanent Magnet Base Efficiency 85%

Permanent Magnet Base Efficiency 85%
> 94% Efficiency Motor

> 95% Inverter Efficiency (Ultra Low Ron SiC, Low Parasitic Impedance, 
High Power Density) 

> 95% Inverter Efficiency (High 
Power Density) 

AC Level I dan Level II Charger & DC Fast Charger Ultra Fast Charger

Minimum 35% Minimum 40% Minimum 60% Minimum 
80%

Import CBU CKD IKD Part by Part

IKD

IKD

Part by Part

Part by PartImport CBU

Import CBU

CKD

CKD

CKD

Minimum 40% Minimum 60% Minimum 80%

Part by Part

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2021



Deloitte Indonesia Perspectives  | Edisi Ketiga, Februari 2022 

30

Sektor hilir nikel di Indonesia
Secara umum, terdapat tiga tipe baterai kendaraan 
listrik. Tipe pertama adalah Nikel Cobalt Aluminium 
(NCA), yang memiliki ketahanan panas 150°C dan biaya 
produksi sekitar 350 Dolar AS per kWH. Tipe kedua, yang 
dikenal sebagai Nickel Manganese Cobalt (NMC), memiliki 
ketahanan panas 210°C dan biaya produksi 420 Dolar 
AS per kWH. Sedangkan tipe ketiga adalah Lithium Iron 
Phosphate (LFP) yang memiliki ketahanan panas 270 °C 
dan biaya produksi sekitar 580 Dolar AS per kWH.

Baik NCA maupun NMC menggunakan nikel sebagai 
elemen dalam manufakturnya, dan secara umum 
memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan 
LFP yang tidak menggunakan nikel dalam produksinya. 
Nikel juga merupakan elemen logam pilihan sebagai 
prekursor untuk katoda – salah satu dari tiga komponen 
utama baterai lithium-ion kendaraan listrik di samping 
anoda dan elektrolit6 – karena memiliki komponen logam 
dominan yang mampu menyimpan energi lebih besar 
dengan biaya yang lebih rendah, dan oleh karena itu 
memungkinkan kendaraan listrik untuk menempuh jarak 
yang lebih jauh7.

Dalam beberapa bulan terakhir, meningkatnya 
permintaan akan kendaraan listrik telah mengakibatkan 
melonjaknya harga nikel. Sejak awal 2021, tingkat harga 
nikel telah meningkat secara dramatis dari sekitar 15.000 
Dolar AS per ton menjadi lebih dari 22.000 Dolar AS per 
ton pada Januari 2022 – tingkat harga tertinggi sejak 
Agustus 2011 yang tercatat di London Metal Exchange8. 
Tren ini tampaknya akan berlanjut, dengan perkiraan 
terbaru yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 
tahunan majemuk (CAGR) dari permintaan nikel untuk 
produk baterai kemungkinan akan mencapai sekitar 32 
persen antara 2019 dan 20309. 

Oleh karena itu, sebagai produsen nikel teratas di 
tingkat global sejak 2019, Indonesia berada di posisi 
yang tepat untuk menangkap gelombang pertumbuhan 
berikutnya di sektor hilir kendaraan listrik. Sebagai rumah 
bagi cadangan bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia 
diperkirakan memiliki 21 juta metrik ton atau 22 persen 
dari total cadangan nikel (lihat Gambar 3 dan 4).

6 “The Life of Ni”, Nickel Institute, 2016
7 “Nikel Demi Kemandirian Energi Jangka Panjang,” www.medcom.id, 30 Agustus 2019
8 “Saham Nikel Ramai-Ramai ‘Nyungsep’ Ada Apa”. www.cnbcindonesia.com. 17 Januari 2022.
9 “Tesla, Nikel, & Mengapa RI Strategis di Industri Mobil Listrik”. www.tirto.id. 16 Februari 2021.

Gambar 3: Cadangan nikel global dalam juta metrik ton (2020)
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10 “Peluang Investasi Nikel Indonesia”. Ministry of Energy and Mineral Resources. 2020. 
11 PT. Vale Indonesia fact sheet, situs web Vale Indonesia, 2021.
12 “Ini 5 Produsen Nikel Terbesar RI, Siapa Jawaranya?”. CNBC Indonesia. 7 Juli 2021. 
13 “AP3I sebut kepastian regulasi pengaruhi kelangsungan hilirisasi nikel dan bauksit”. Kontan. 14 Februari 2021. 
14 “5 Smelter HPAL Pemasok Bahan Baku Baterai Beroperasi di 2023”. CNBC Indonesia. 28 Oktober 2020. 
15 “New projects for battery material nickel need a price spur”. Reuters. 27 Agustus 2019. 

Gambar 4: Produksi nikel global dalam ribu metrik ton (2019)
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Sumber: US Geological Survey (USGS), 2019.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 
2020 sedikitnya terdapat 292 pemegang Izin Usaha 
Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) nikel10, dengan 
mayoritas berada di Sulawesi, Maluku, dan Papua. 
Pemain kunci utama termasuk PT Vale Indonesia, dengan 
total area konsesi seluas 118.017 hektar yang terdiri dari 
operasi pertambangan di Blok Soroako (Sulawesi Selatan) 
dan lokasi-lokasi lainnya11; PT Bintang Delapan Mineral 
seluas 21.695 hektar; PT Aneka Tambang Tbk dengan 
lima tambang nikel di Sulawesi; PT Makmur Lestari 
Primatama seluas 407 hektar; dan PT Citra Silika Mallawa 
seluas 475 hektar12.

Selain itu, pada 2020 juga terdapat 13 pabrik peleburan 
nikel yang beroperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah 
berencana meningkatkan angka tersebut menjadi 30 
pabrik peleburan nikel pada tahun 202413, dimana lima 
di antaranya akan dilengkapi dengan teknologi high 
pressure acid leach (HPAL) canggih yang diharapkan 
mulai beroperasi pada 202314 (lihat Gambar 5 dan 6).

Secara umum, keluaran nikel dapat diklasifikasikan ke 
dalam dua kategori: Kelas 1, yang mengacu pada nikel 
elektrolitik, bubuk, briket, dan nikel karbonil; dan Kelas 
2, yaitu nickel pig iron (NPI) atau feronikel (FeNi) yang 
digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan baja 
tahan karat.

Permintaan nikel dunia pada umumnya didominasi 
oleh permintaan nikel Kelas 2 yang dibutuhkan untuk 
pembuatan baja tahan karat. Dengan meningkatnya 
kendaraan listrik yang menyebabkan penurunan 
permintaan terhadap nikel Kelas 1 untuk baterai15, 
Indonesia saat ini memfokuskan upayanya untuk 
membangun kapabilitas pemrosesan nikel hilir untuk 
nikel Kelas 2 – dengan tujuan akhir mengembangkan 
fasilitas produksi baterai lithium yang terintegrasi.
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Gambar 5: Daftar pabrik peleburan nikel di Indonesia

Yang ada saat ini

PT Arthabumi Sentra 
Industri (Morowali) 
Kapasitas produksi 180.000 
metrik ton NPI per tahun

PT Elit Kharisma Utama 
(Cikande, Banten) 
Kapasitas produksi 97.450 
metrik ton NPI per tahun

PT Vale Indonesia 
(Sorowaku, South 
Sulawesi)
Kapasitas produksi 80.000 
metrik ton NPI dan FeNi 
per tahun

PT Indoferro (Cilegon, 
Banten) – 
Kapasitas produksi 97.450 
metrik ton NPI per tahun

PT Cahaya Modern Metal 
Industry (Unaha, Konawe) 
Kapasitas produksi 22.677 
metrik ton NPI per tahun

PT Sulawesi Mining 
Investment (Morowali)
Kapasitas produksi 300.000 
metrik ton NPI per tahun

PT Gebe Industry Nikel 
(Gresik)
Kapasitas produksi 97.000 
metrik ton NPI per tahun

PT Fajar Bhakti Lintas 
Nusantara (Pulau Gebe)
Kapasitas produksi 100.000 
metrik ton NPI per tahun

PT Megah Surya Pertiwi 
(Pulau Obi)
Kapasitas produksi 198.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Century Metalindo 
(Cikande, Banten)
Kapasitas produksi 5.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Indonesia Guang Ching 
Nickel & Stainless Teel 
(Morowali) 
Kapasitas produksi 100.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Heng Tai Yuan (Cilegon) 
Kapasitas produksi 11.000 
metrik ton NPI per tahun

PT COR Industri Indonesia 
(Morowali Utara) 
Kapasitas produksi 11.000 
metrik ton NPI per tahun

PT Virtu Dragon Nikel 
(Kendari)
Kapasitas produksi 600.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Bintang Smelter 
Indonesia (Konawe 
Selatan) 
Kapasitas produksi 80.000 
metrik ton NPI per tahun

PT Kinlin Nickel Industry 
Indonesia (Konawe 
Selatan)
Kapasitas produksi 17.000 
metrik ton NPI per tahun

PT First Pacific Asia Mining 
(Halmahera Tengah, 
Maluku) 
Kapasitas produksi 6.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Huadi Nikel Alloy 
Indonesia (Bantaeng)
Kapasitas produksi 5.300 
metrik ton NPI per tahun

PT Titan Mineral 
(Bantaeng)
Kapasitas produksi 5.300 
metrik ton NPI per tahun

PT Artabumi Sentra 
Industri (Sulawesi Tengah) 
Kapasitas produksi 180.000 
metrik ton NPI per tahun

PT Bintang Timur Multi 
Steel (Tigarakasa, Banten)
Kapasitas produksi 80.000 
metrik ton NPI per tahun

PT FeNI Haltim (Antam), 
East Halmahera, North 
Mollucas
Kapasitas produksi 64.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Wanatiara Persada 
(Pulau Obi) 
Kapasitas produksi 161.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Macika Mineral Industry 
(Konawe Selatan, Sulawesi 
Tenggara)
Kapasitas produksi 34.000 
metrik ton FeNi per tahun

PT Integra Mining 
Nusantara (Konawe 
Selatan, Sulawesi 
Tenggara)
Kapasitas produksi 285.000 
metrik ton NPI per tahun

Sedang dibangun

PT Aneka Tambang Tbk. 
(Halmahera Timur, Maluku 
Utara)

PT Fajar Bhakti Lintas 
Nusantara (perluasan) 
- Halmahera Tengah, 
Maluku Utara

PT Sambas Mineral Mining 
(Konawe Selatan, Sulawesi 
Tenggara)

PT Surya Saga Utama 
(Bombana, Sulawesi 
Tenggara)

PT Toshida Indonesia 
(Kolaka, Sulawesi 
Tenggara)

PT Genba Multi Mineral 
(Konawe Utara)

PT Wanxiang Nickel 
Indonesia (Morowali, 
Sulawesi Tengah)

PT Ceria Nugraha 
Indotama (Kolaka Utara, 
Sulawesi Tenggara)

Telah selesai dibangun

PT Smelter Nikel Indonesia 
(Cilegon, Banten)

PT Cahaya Modern Metal 
Industry (Cikande, Banten)

Sumber: CNBC Indonesia.com 2 September 2019, Kementerian ESDM
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Gambar 6: Rencana pengembangan pabrik peleburan nikel 

66 Pabrik peleburan (Total investasi sebesar 29,2 miliar Dolar AS)

25 berlokasi di kawasan industri khusus 41 berlokasi di lokasi mandiri 25 pabrik peleburan yang berlokasi di kawasan 
industri khusus:
• Indonesia Morewali Industrial Park (IMIP) – 5 

pabrik peleburan
• Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) – 8 

pabrik peleburan
• Pulau Obi – 3 pabrik peleburan
• Konawe – 2 pabrik peleburan
• Morowali Utara – 3 pabrik peleburan
• Bantaeng – 5 pabrik peleburan

26 dalam produksi 37 sedang dibangun 3 pada tahap perencanaan

PSN (Proyek Strategis Nasional) status: progres konstruksi pabrik peleburan16 Total kapasitas produksi 22,7 juta ton per tahun:
• Produk setengah jadi – 12,9 juta ton per tahun
• Produk jadi – 9,8 juta ton per tahun12 pabrik peleburan berstatus PSN 25 pabrik peleburan diusulkan 

untuk status PSN

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020.

Tantangan teknis
Seiring dengan upaya Indonesia untuk memajukan sektor 
pengolahan nikelnya, beberapa tantangan terpenting 
kemungkinan besar bersifat teknis – khususnya yang 
berkaitan dengan penggunaan HPAL. Menurut Yunus 
Saefulhak, Direktur Jenderal Pengembangan dan 
Eksploitasi Mineral Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, dalam wawancara pada Oktober 2020, 
lima pabrik peleburan HPAL yang sedang dibangun 
diharapkan mulai beroperasi pada 202317.
 
Dengan teknologi HPAL, pabrik peleburan tersebut akan 
mampu mengolah bijih nikel kadar rendah yang tidak 
dapat diolah oleh sebagian besar pabrik peleburan 
lain di Indonesia yang hanya mampu mengolah bijih 
dengan kandungan nikel minimal 1,7 persen18. Kelima 
pabrik peleburan baru tersebut diharapkan tidak hanya 
meningkatkan produksi nikel dalam negeri Indonesia 
secara signifikan – kapasitas gabungannya sekitar 
60 juta ton per tahun, dua kali lipat kapasitas pabrik 
peleburan domestik yang ada – tetapi juga menghasilkan 
lebih banyak produk nikel premium, seperti endapan 
hidroksida campuran (MHP) dan turunannya nikel sulfat 
(NiSO4) dan kobalt sulfat (CoSO4), yang digunakan 
sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Proyek pabrik peleburan HPAL membutuhkan biaya 
yang mahal. Menurut Irwandy Arif, Staf Ahli Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, tingkat investasi untuk 
teknologi HPAL sekitar 65.000 Dolar AS per ton nikel, atau 
sekitar lima kali lipat dari rotary kiln-electric furnace (RKEF) 
konvensional. Tingginya belanja modal menjadi salah 

satu alasan mengapa sebagian besar pabrik peleburan 
bijih nikel Indonesia hanya dilengkapi dengan teknologi 
RKEF atau blast furnace (BF) untuk produksi produk nikel 
Kelas 2 seperti NPI dan FeNi. Oleh karena itu, pergeseran 
ke produk nikel Kelas 1, yang memerlukan penguasaan 
teknologi hidro metalurgi untuk menghasilkan baterai 
kendaraan listrik, merupakan pekerjaan yang sangat 
mahal, canggih, dan kompleks19.

Selain kompeksitas di atas, terdapat pula fakta dimana 
efektivitas teknologi HPAL dapat bervariasi secara 
signifikan tergantung pada komposisi bijih nikel 
dan bahan kimia pelindian: tingkat keberhasilannya 
diperkirakan tidak lebih dari 25 persen20. Banyak waktu 
dan upaya yang perlu diinvestasikan untuk melakukan uji 
laboratorium guna mengidentifikasi komposisi mineral 
bijih nikel Indonesia, dan bereksperimen dengan metode 
ekstraksi yang direncanakan sebelum uji coba pabrik 
peleburan baru. Selain itu, terdapat juga beberapa 
masalah lingkungan yang masih harus ditangani seputar 
emisi korosif dari proses leaching. 

Kemudian, masalah kurangnya produsen turunan dalam 
negeri. Meskipun Indonesia saat ini telah memiliki satu 
pabrik peleburan HPAL yang mulai beroperasi lebih awal 
pada 2021, sebagian besar produknya harus diekspor 
karena industri lokal tidak mampu mengolah produk 
NiSO4 dan CoSO4. 

16 Status PSN atau Proyek Strategis Nasional mengacu pada proyek infrastruktur strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan 
status PSN, percepatan pembangunan pabrik peleburan nikel (serta pabrik peleburan mineral lainnya) dilakukan dengan meringankan masalah perizinan dan administrasi. 
Proyek PSN di bidang energi dan sumber daya didasarkan pada usulan Kementerian ESDM kepada Presiden Indonesia.
17 “5 Smelter HPAL Pemasok Bahan Baku Baterai Beroperasi di 2023”. CNBC Indonesia. 28 Oktober 2020.
18 “Jika Penggunaan Saprolit Tak Dibatasi, Cadangan Nikel ini Hanya Cukup untuk 7 Tahun Produksi”. Nikel.co.id. 24 Juni 2022.
19 “Archandra Tahar Ungkap Tantangan Produksi Baterai Kendaraan Listrik”. Katadata. 8 April 2021.
20 “Archandra Tahar Ungkap Tantangan Produksi Baterai Kendaraan Listrik”. www.katadata.co.id. 8 April 2021.



Deloitte Indonesia Perspectives  | Edisi Ketiga, Februari 2022 

34

Perkembangan regulasi terkini
Beberapa peraturan telah dikeluarkan dalam beberapa 
tahun terakhir terkait dengan sektor nikel, dimana paling 
menonjol adalah larangan ekspor bijih nikel mulai Januari 
2020 berdasarkan Peraturan ESDM No. 11/2019 yang 
dikeluarkan untuk mengubah Peraturan ESDM No. 25 
/2018 mengenai Pemanfaatan Pertambangan Mineral 
dan Batubara.

Dengan dikeluarkannya larangan tersebut, terdapat 
risiko dimana pabrik peleburan lokal dapat mencoba 
membeli bijih nikel dari penambang kecil dengan harga 
yang sangat rendah. Untuk memitigasi hal tersebut, 
pemerintah menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) 
bulanan untuk bijih nikel yang dihitung berdasarkan 
harga mineral acuan atau Harga Mineral Acuan (HMA), 
dan mewajibkan pabrik peleburan untuk membeli bijih 
nikel dengan harga tidak lebih dari 3 persen di bawah 
HPM21. Pada Agustus 2020, pemerintah juga membentuk 
satgas untuk memastikan kepatuhan perusahaan 
terhadap harga dasar ini.

Meskipun terdapat himbauan dari mitra dagang asing, 
larangan ini masih berlaku: Peraturan Kementerian 
ESDM No. 17/2020, yang kemudian dikeluarkan untuk 
melonggarkan pembatasan ekspor komoditas tertentu 
yang mengecualikan bijih nikel.

Tantangan ke Depan
Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi 
sektor nikel Indonesia, diperlukan kejelasan kebijakan, 
dialog, dan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas 
pada pemerintah, serta asosiasi dan pelaku industri nikel 
dan otomotif .

Ini tidak hanya akan membantu memastikan kelayakan 
implementasi kebijakan dalam iklim peraturan 
yang berkembang pesat, tetapi juga meningkatkan 
kemungkinan bahwa industri akan dapat menarik 
investasi asing dari pembuat mobil dan perusahaan 
baterai global terkemuka, dan menyatukan praktik 
terbaik untuk memecahkan tantangan teknis kompleks 
yang menghalangi kemajuan. 

21 “Pemerintah Terbitkan Kepmen ESDM tentang Harga Mineral Acuan dan HBA September 2021”. RuangEnergi. 11 September 2021.
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Bisnis Farmasi dan 
Layanan Kesehatan di 
bawah Undang-Undang 
Pajak Terbaru* 
Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak tahun 
2020 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. 
Pandemi ini tidak saja menyebabkan masalah 
kesehatan serius bagi masyarakat, namun 
juga memerlukan penanganan strategis untuk 
mengatasinya, disebabkan oleh biaya penanganan 
pandemi yang sangat besar, baik dari perspektif 
kesehatan maupun ekonomi.    

*) Artikel ini ditulis Sebagian besar berdasarkan workshop yang diadakan oleh Deloitte Indonesia dengan judul: Latest Tax Reform Impacting 
Life Sciences and Health Care Industry pada tanggal 29 November 2021

Dengan diluncurkannya kebijakan pajak yang 
terkonsolidasi dalam bentuk UU HPP sejak tahun lalu, 
pemerintah Indonesia telah mengambil langkah stratejik 
dalam pemulihan ekonomi pascapandemi. Peraturan ini 
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, 
sistem perpajakan yang adil, dan kepastian hukum bagi 
pembayar pajak. Apakah UU ini memiliki pendekatan 
baru bagi bisnis life science (italics) dan kesehatan? 
Bagaimana dampaknya terhadap industri? 
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Setelah selama hampir dua tahun Indonesia mengalami 
imbas pandemi COVID-19 dengan kasus terkonfirmasi 
yang dilaporkan dialami hingga ke seluruh wilayah. 
Pada bulan Januari 2022, kasus terkonfirmasi COVID-19 
dilaporkan telah mencapai 4,2 juta dengan jumlah 
kematian sebanyak 144.108.22

Pemerintah Indonesia melakukan upaya terbaik untuk 
bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan melaksanakan 
program vaksinasi sejak Januari 2021 dan memberlakuan 
pembatasan sosial melalui kebijakan Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai 
wilayah yang terbukti telah membantu mengurangi 
jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. Sejauh 
ini Indonesia telah memberikan sedikitnya 260 juta dosis 
vaksin bagi masyarakat.23 Pemerintah melalui program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai instrumen 
utama dalam menangani pemulihan kesehatan dan 
ekonomi akibat pandemi mengalokasikan dana pada 
APBN 2021 sebesar Rp699.43 trilyun. 24Pada bulan Juli 
2021 pemerintah mengumumkan kenaikan anggaran 
di bidang kesehatan sebesar Rp33,21 trilyun, yang akan 
digunakan sebagai dana tambahan untuk menanggung 
biaya pengobatan rumah sakit bagi pasien COVID-19, 
insentif tambahan bagi tenaga kesehatan dan vaksinasi, 
pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, 
dan distribusi sebanyak dua juga paket gratis bagi pasien 
COVID-19 tanpa gejala (OTG) dan pasien dengan gejala 
ringan yang sedang melakukan isolasi mandiri.25 

Dengan biaya penanganan COVID-19 dari negara yang 
sangat besar, membuat Indonesia harus mengalami 
penurunan pertumbuhan ekonomi, terutama pada 
tahun 2020 dan di awal tahun 2021, seperti nampak 
pada kontraksi pertumbuhan PDB Indonesia hingga 
2,1persen,26 dan pertumbuhan tipis di tahun 2021 
sebesar 3.5persen seperti dilansir oleh laporan 
prediksi dari Asian Development Bank (ADB).27 Berbagai 
kondisi terakhir ini mendorong pemerintah untuk 
mengkonsolidasikan pendapatan negara, salah satunya 
dengan mengoptimalkan instrumen pajak, seperti 

disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 
acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Pajak (UU HPP), "Pajak adalah instrumen utama dan 
penting dalam mengelola negara dan ekonominya. Oleh 
sebab itu pajak menjadi instrumen yang harus dirancang, 
diimplementasikan dan dikelola dengan tepat.”28 

Sebagai upaya untuk segera pulih secara ekonomi 
pasca-pandemi di tengah pandemic global yang tengah 
berlangsung, pemerintah telah melakukan berbagai 
penyesuaian kebijakan dalam bentuk UU HPP, yang 
telah diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 
tanggal 29 Oktober 2021 sebagai UU No.7/2021. 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menambahkan bahwa 
penerbitan UU HPP diharapkan untuk “mengoptimalkan 
penerimaan negara, menciptakan sitem pajak yang 
adil dan menyediakan kepastian hukum, dan juga 
melaksanakan reformasi administrative dan lebih 
harmonis dan mengkonsolidasikan aturan-aturan pajak 
untuk memperluas basis pajak dalam era globalisasi dan 
teknologi digital.”29

UU HPP terdiri dari sembilan bab dan memiliki enam 
bidang lingkup peraturan, termasuk Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, 
dan Cukai. UU HPP direncanakan dengan pertimbangan 
strategi konsolidasi fiskal yang memfokuskan pada 
pengembangan defisit dana dan peningkatan rasio pajak 
untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan mempercepat pemulihan ekonomi. 
Perlu diperhatikan bahwa setiap lingkup peraturan 
memiliki tanggal dimulainya penegakan kebijakan yang 
berbeda-beda. Pada artikel yang ditulis berdasarkan 
webinar yang diadakan Deloitte berjudul “Latest Tax 
Reform Impacting Life Sciences and Health Care Industry” 
pada tanggal 29 November 2021, kita akan memfokuskan 
diskusi pada perubahan utama yang dibuat untuk UU 
KUP, UU PPh, UU PPN, dan PPS. Kita juga mengeksplorasi 
lebih jauh tentang beberapa masalah terkait perpajakan 
dalam UU HPP yang dihadapi oleh sektor layanan 
Kesehatan dan farmasi strategi yang harus dipersiapkan 
untuk mengatasinya.

22 www.covid19.go.id
23  World Coronavirus tracker and maps, www.graphics.reuters.com 
24 Siaran Pers APBN untuk Prioritas Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat, www.kemenkeu.go.id
25 Menko Luhut: Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial Tambahan, www. maritim.go.id 
26 Indonesia has an opportunity to boost growth, www.imf.org, 3 March 2021
27 Indonesia economy projected grow 2021 amid headwinds, Asian Development Bank, 20 September 2021.
28 Menkeu: UU HPP Bekal Pemerintah Atasi Disrupsi Akibat COVID-19, www.kominfo.go.id
29 Melalui UU HPP Pemerintah akan Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan, www.kemenkeu.go.id 
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Perubahan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU KUP)
Terdapat beberapa perubahan dan juga ketentuan 
terkait UU KUP yang tercantum dalam UU HPP. Salah satu 
inisiatif yang muncul dari UU HPP adalah penggunaan 
kartu tanda penduduk (KTP) sebagai pengganti Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah memiliki tujuan 
untuk mengintegrasikan data antara data populasi dan 
sistem administrasi pajak untuk memfasilitasi wajib pajak 
individual untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam 
UU KUP yang sebelumnya, baik pribadi maupun entitas 
yang memenuhi kriteria tertentu harus mendaftarkan 
untuk mendapatkan NPWP. Dalam UU HPP, KTP 
dipergunakan untuk menggantikan NPWP bagi wajib 
pajak individual. KTP dipergunakan secara lebih luas 
dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh untuk 
mendapatkan kartu kredit atau jika hendak membeli 
mobil. Direktorat Jenderal Pajak kini memiliki lebih banyak 
sarana dan data untuk memonitor kepatuhan wajib pajak 
individual.

Bagi perusahaan di bidang life science dan layanan 
kesehatan, akibat dari perubahan ini akan relevan 
dengan administrasi pemotongan pajak. 

UU HPP juga lebih menyediakan kepastian terkait 
pemungutan sanksi dan penegakan hukum terkait tindak 
pidana perpajakan. Meskipun memperkenalkan denda 
biaya tambahan baru sebesar 60% sehubungan dengan 
proses peninjauan kembali pajak, UU HPP mengurangi 
beberapa hukuman biaya tambahan untuk proses 
keberatan dan banding pajak dari sebelumnya 50%-100% 
menjadi 30%-60%.

Berdasarkan UU HPP, perubahan UU KUP mulai berlaku 
sejak tanggal diundangkannya UU HPP yaitu 29 Oktober 
2021. 

Perubahan Terkait UU PPh
Dalam UU HPP juga terdapat beberapa penyesuaian 
terkait UU PPh. Salah satu penyesuaian penting terdapat 
pada pasal 4,6, dan 9 yang mendiskusikan manfaat dalam 
bentuk natura (Benefits-in-kind atau BIK). Sebelumnya, 
dalam UU PPh, manfaat dalam bentuk natura tidak 
dikenakan pajak bagi pemberi kerja dan tidak kena pajak 
bagi pekerja yang menerimanya. BIK yang dikenakan 
pajak bagi pemberi kerja terbatas pada makanan yang 
diberikan bagi semua karyawan dan tunjangan yang 
diberikan di daerah terpencil tertentu yang memenuhi 
syarat. Sebaliknya, BIK yang diberikan oleh non-wajib 
pajak atau wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan 
final dikenakan pajak kepada penerima manfaat. Dalam 
UU HPP, pada prinsipnya BIK terkait dengan kegiatan 
untuk memperoleh, memungut, atau memelihara 
penghasilan yang merupakan pengurang pajak bagi 
pemberi kerja dan dikenakan pajak bagi pekerja. UU HPP 
juga mengatur jenis BIK yang tidak dikenakan pajak bagi 
karyawan dengan menambahkan beberapa pembatasan, 
seperti BIK yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 
kerja, BIK yang bersumber atau dibiayai negara (baik 
APBN, APBD, maupun Dana Desa), dan BIK tertentu 
dengan batasan tertentu. Dalam UU HPP, gratifikasi juga 
dikategorikan sebagai penghasilan yang dapat dinilai.

Akibat dari perubahan-perubahan ini bagi perusahan 
life science dan layanan kesehatan adalah pengalihan 
beban pajak dari pemberi kerja kepada pekerja yang 
menerima BIK. Selain itu juga terdapat potensi biaya 
pajak yang lebih tinggi dari pajak penghasilan perorangan 
(IIT) lebih besar dari pada pajak penghasilan badan usaha 
(CIT). Perusahaan life science dan layanan kesehatan, 
termasuk rumah sakit perlu mempertimbangkan kembali 
pemberian tunjangan pekerja/perseorangan/dokter 
dalam bentuk BIK.
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Penghasilan kena pajak (dalam Rp juta) Persentase

0 - 50 5%

> 50 - 250 15%

> 250 - 500 25%

> 500 30%

Penghasilan kena pajak (dalam Rp juta) Persentase

0 - 60 5%

> 60 - 250 15%

> 250 - 500 25%

500 - 5,000 30%

> 5,000 35%

Peraturan pajak penghasilan sebelumnya UU HPP

UU HPP juga membuat perubahan dalam penghasilan 
perorangan kena pajak. Data dari tahun 2016 hingga 
2020 mengindikasikan bahwa hanya 0.03% dari wajib 
pajak memiliki penghasilan per tahun lebih dari Rp5 
milyar yang berkontribusi pada 14,28% dari rata-rata 
pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak perorangan. 
Selain itu, oleh karena tarif pajak empat layer yang 
berlaku saat ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan 
negara lain, pemerintah melihat perlunya tarif pajak 
tambahan untuk individu dengan pendapatan sangat 
tinggi.30

Seperti terlihat dalam tabel di atas, dalam ketentuan 
UU HPP memberikan gambaran tentang penghasilan 
pribadi (PKP). Dalam pajak penghasilan sebelumnya, 
pengenaan pajak pertama diberikan pada penghasilan 
kena pajak hingga Rp50 juta. Sedangkan dalam peraturan 
baru ini, penghasilan kena pajak ditingkatkan hingga 
Rp60 juta dengan tarif pajak yang tidak berubah, yaitu 
5%. Perubahan lain adalah terkait tarif pajak terbaru 
sebesar 35% bagi penghasilan kena pajak sebesar lebih 
dari Rp5 milyar per tahun. Perubahan ini diharapkan 
menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya  
usaha kecil dan menengah (UMKM) baik pribadi maupun 
badan usaha. 31Bagi perusahaan life science atau layanan 
kesehatan, hal ini berarti terdapat potensi biaya pajak 
penghasilan yang diterima (EIT) yang lebih tinggi untuk 
pekerja dengan penghasilan tinggi atau dokter dengan 
remunerasi tinggi.

Sumber: Webinar Deloitte - Latest Tax Reform Impacting Life Sciences and Health Care Industry

Bagi perusahaan, perubahan terbesar adalah pada 
tarif pajak penghasilan perusahaan. Pada tahun 
2020 pemerintah melalui UU No.2 tahun 2020 telah 
merencanakan untuk mengurangi tarif pajak  badan 
usaha hingga 20% mulai tahun fiskal 2022. Namun 
rencana ini ditunda melalui UU HPP yang menyatakan 
bahwa tarif pajak penghasilan badan usaha akan tetap 
sebesar 22% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.
Perubahan pada UU pajak penghasilan ini akan mulai 
efektif pada tahun fiscal 2022.

Layanan Kesehatan Dikenakan Pajak Pertambahan 
Nilai? Perubahan terkait Pajak Pertambahan Nilai 
di UU HPP
Pada UU PPN nomor 42/2009, terdapat beberapa 
barang dan jasa yang dikategorikan sebagai barang dan 
jasa yang tidak terkena pajak. Terdapat perubahan dari 
beberapa barang dan jasa yang dalam UU sebelumnya 
tidak kena pajak menjadi kategori obyek pajak yang 
dibebaskan dalam pasal 16B UU HPP. Dalam elaborasi 
lebih lanjut pasal 16B, obyek pajak layanan kesehatan 
yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai  diperluas 
hingga mencakup yang ditanggung oleh Jaminan 
Kesehatan Nasional.

Dari perspektif administrasi, oleh karena barang dan jasa 
layanan Kesehatan bukanlah obyek pajak pertambahan 
nilai di bawah UU Pajak sebelumnya, rumah sakit tidak 
perlu mengeluarkan tagihan pajak kepada layanan tenaga 
medis dan layanan perawatan di rumah sakit. Namun 
oleh karena layanan kesehatan dimasukkan dalam bagian 
pasal 16B UU HPP hal ini menimbulkan pertanyaan 
apakah pihak rumah sakit perlu mengeluarkan tagihan 
pajak pertambahan nilai meskipun dibebaskan pajaknya. 
Berdasarkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah, hal 
ini bisa mengakibatkan beban administrasi tambahan 
bagi pihak rumah sakit.

30 Deloitte Webinar - Latest Tax Reform Impacting Life Sciences and Health Care Industry
31 The Law on Harmonization of Tax Regulations Indonesia, UU HPP, www.double-m.co 
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Bagi tarif pajak pertambahan nilai, penyelenggara 
layanan life science dan Kesehatan akan dikenakan 
peningkatan pajak pertambahan nilai dari 10% hingga 
11% pada 1 April 2022 dan hal ini meningkat menjadi 
12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Isu khusus bagi 
industry layanan Kesehatan dalam kaitannya dengan 
perubahan ini adalah kemungkinan timbulnya dampak 
bagi obat-obatan yang digunakan untuk layanan 
perawatan Kesehatan, yang akan dibeli dan dimasukkan 
sebagai biaya barang. Dari perspektif bujet, hal ini akan 
mengakibatkan biaya bagi barang yang dijual. Pihak  
manajemen rumah sakit harus mempertimbangkan 
apakah biaya semacam ini akan dibebankan pada pasien 
atau ditanggung pihak rumah sakit. Masalah ini sangat 
penting bagi penganggaran keuangan rumah sakit, 
baik dalam hal perencanaan maupun perencanaan 
manajemen rumah sakit setelah 1 April 2022. 

Ketentuan pajak pertambahan nilai akan mulai berlaku 
pada 1 April 2022.

BAGI MANTAN PESERTA TA 

Aset yang diperoleh dari 1 Jan 1985 
hingga 31 Des 2015

Tidak disampaikan dalam TA dan 
belum ditemukan oleh DJP

Disampaikan secara
sukarela

Tidak disampaikan
secara sukarela

Tidak dikenakan
denda TA

Dikenakan denda TA 
jika ditemukan oleh DJP

WAJIB PAJAK PERORANGAN TERTENTU

Aset yang diperoleh dari 1 Jan 2016 
hingga 31 Des 2020

Tidak disampaikan dalam ITR 
tahunan 2020

Disampaikan secara
sukarela

Tidak disampaikan
secara sukarela

Tidak diperiksa, 
dikecualikan jika
data tambahan

ditemukan oleh DJP

Tunduk pada prosedur 
perpajakan standar

Sumber: Deloitte Touche Solution 2021

Quo Vadis Program Pengungkapan Sukarela dalam 
UU HPP?
Pada tahun 2016 program Pengampunan Pajak (Tax 
Amnesty atau TA) berlangsung dengan cukup berhasil 
dengan 973,4 ribu wajib pajak berpartisipasi dengan 
total pajak yang dibayarkan sebesar  Rp115,9 trilyun 
sebagai pendapatan negara yang kemudian Bersama 
dengan pengungkapan aset secara total menjadi 
Rp4.884,2 trilyun dalam program tersebut. 32Program 
ini dianggap cukup sukses dalam hal memenuhi 
kebutuhan pendapatan pajak dalam jangka pendek 
dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk 
melanjutkan kesuksesan program pengampunan 
pajak ini, UU HPP yang baru berisi peraturan untuk 
pengungkapan informasi keuangan dengan tujuan 
perpajakan. Berdasarkan informasi dari Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) dan pihak terkait, beberapa wajib 
pajak tidak mengungkapkan aset mereka sepenuhnya 
ketika berpartisipasi dalam program pengampunan 
pajak. Hal ini mendorong DJP untuk memberikan 
kesempatan bagi mereka mengungkapkan aset-aset yang 
sebelumnya belum diinformasikan. Kedua jenis program 
pengungkapan sukarela terdapat dalam UU HPP seperti 
dalam diagram berikut di bawah ini: 

32 “Tax Research Sharing Session: Lesson Learned from the Indonesian Tax Amnesty Program,” Hana Fajria, FEB UI, 8 September 2021
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Topik Skema 1 Skema 2

Tipe Peserta

Peserta TA (baik individu maupun badan 
usaha) yang belum mengungkapkan aset 
mereka sepenuhnya (diperoleh antara 1 
Januari 1985 dan 31 Desember 2015) dalam 
Surat Pengungkapan Harta (SPH)

Wajib pajak perorangan dengan aset bersih 
(diperoleh antara 1 Januari 2016 hingga 
31 Desember 2020) yang belum pernah 
dilaporkan sebelumnya pada laporan pajak 
tahunan 2020

Tarif Pajak Final
• Aset berlokasi di Indonesia dan akan 

diinvestasikan dalam instrument investasi 
tertentu.

• Aset berlokasi di Indonesia tapi tidak akan 
diinvestasikan dalam instrument investasi 
tertentu.

• Aset berlokasi di luar Indonesia tapi akan 
direpatriasi ke Indonesia dan diinvestasikan 
dalam instrument investasi tertentu.

• Aset berlokasi di luar Indonesia dan akan 
direpatriasi ke Indonesia, namun tidak akan 
diinvestasikan dalam instrument investasi 
tertentu.

• Aset berlokasi di luar Indonesia dan akan 
direpatriasi ke Indonesia

6%

8%

6%

8%

11%

12%

14%

12%

14%

18%

Instrumen investasi tertentu diperkenankan
• Sektor sumber daya alam yang telah diproses dan energi terbarukan; dan/atau
• Surat berharga negara (contoh obligasi pemerintah dan surat berharga syariah pemerintah 

Sumber: Deloitte Webinar - Latest Tax Reform Impacting Life Sciences and Health Care Industry

Bagi mereka yang telah berpartisipasi dalam program 
pengampunan pajak sebelumnya namun belum 
sepenuhnya mengungkapkan aset yang mereka 
dapatkan dari Januari 1985 hingga 31 December 2016 
(Skema 1), beberapa tarif pajak final berdasarkan lokasi 
dan kondisi akan dikenakan pajak dari 6% hingga 11%. 
Mereka tidak akan dikenakan denda pengampunan 
pajak. Lebih jauh, wajib pajak perorangan (Skema 2) yang 
belum melaporkan aset bersih yang mereka dapatkan 
dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2020 yang 
belum mengungkapkan asetnya secara sukarela, 
kecuali jika aset tersebut ditemukan oleh DJP. Mereka 
akan dikenakan tarif pajak final antara 12% hingga 18%. 
Pengungkapan aset ini tidak mudah baik bagi wajib pajak 
badan usaha maupun perorangan, namun dengan denda 
yang akan dikenakan oleh karena tidak mematuhi hukum 
bisa lebih buruk. Detil kedua skema dipaparkan dalam 
informasi berikut ini. 

Kedua program akan dilaksanakan pada periode antara 
1 Januari hingga 30 Juni 2022. Terdapat beberapa 
aturan implementasi. Untuk skema 1, aset bersih akan 
diperlakukan sebagai penghasilan mulai tahun fiscal 
2022 dan dikenakan tarif pajak pendapatan final antara 
3% hingga 7.5%. Lebih lanjut, bagi skema 2, besaran 
tarif pajak adalah antara 4.5% to 8.5%. Jika diketemukan 
bahwa terdapat aset yang tidak diungkapkan dalam 
program PPS, aset bersih akan diberlakukan sebagai 
penghasilan dalam tahun fiskal 2022 dan dikenakan 
pajak penghasilan final pada tarif 30% dengan sanksi 
administratif SBA, ditambah 15% peningkatan dibagi 12 
bulan dengan penghitungan maksimum 24 bulan. 
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Hingga saat ini, kita masih menunggu peraturan 
pelaksanaan yang akan dikeluarkan pemerintah 
mengikuti berlakunya UU HPP. Sejauh ini pelaksanaan 
UU HPP menyisakan pertanyaan bagi pajak baru. Satu 
pertanyaan penting adalah terkait perusahaan yang 
bukan badan usaha rumah sakit menawarkan layanan 
rumah sakit seperti telemedisin atau konsultasi atau 
layanan Kesehatan melalui platform digital oleh karena 
seperti yang kita ketahui aplikasi layanan kesehatan yang 
semakin marak akhir-akhir ini memberikan dukungan 
akses kesehatan bagi masyarakat luas. Apakah mereka 
layak mendapatkan pembebasan pajak untuk layanan 
yang mereka berikan tersebut, atau tidak? Pertanyaan 
lain terkait pasien COVID-19 yang membiayai perawatan 
mereka sendiri dan yang dibiayai dengan dana 
pemerintah. Dengan tambahan tarif pajak, apakah hal 
ini akan berdampak bagi pasien pada umumnya? Pihak 
manakah yang bertanggung jawab untuk membayar 
pajak dan mengumpulkannya? Pertanyaan-pertanyaan 
ini seperti juga pertanyaan lainnya terkait layanan 
kesehatan dalam UU HPP diharapkan dapat terjawab 
dengan terbitnya peraturan pelaksanaan dalam waktu 
dekat. Sementara itu, bisnis layanan kesehatan harus 
mulai mempertimbangkan penyesuaikan dalam sistem 
pembayaran mereka dan memperhitungkan kenaikan 
tarif pajak yang akan berimbas dalam keuangan bisnis 
rumah sakit. 

Tim redaksi

untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

Lucky Laemane
Tax Director
llaemane@deloitte.com

John Lauwrenz
Tax Deputy Leader
jlauwrenz@deloitte.com

Steve Aditya
Life and Science Industry Leader 
Deloitte Indonesia
staditya@deloitte.com
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Publikasi Deloitte 
Indonesia
Apakah Anda tertarik dengan 
Publikasi Deloitte Indonesia kami?

Sebagai upaya agar Anda dapat mengikuti perkembangan isu dan tren 
terbaru di Indonesia, kami memiliki dua publikasi mengenai perkembangan 
terbaru bisnis dan industri di Indonesia berikut ini. Anda dapat menemukan 
topik-topik lain dalam situs web kami.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi kami di 
iddttl@deloitte.com

Sebagai bagian dari komitmen dalam menyediakan energi terbarukan untuk 
menggantikan penggunaan energi fosil, Pemerintah Indonesia telah memulai 
program biodiesel B30 dan akan melanjutkan program tersebut dengan 
meningkatkan kadar bahan bakar biodiesel. Anda dapat membaca lebih jauh tentang 
kesiapan pemerintah Indonesia, ekosistem energi terbarukan, termasuk bisnis 
transportasi dalam menyambut program biofuel  danseperti apa masa depan energi 
di negara ini dalam publikasi terbaru kami. Publikasi ini hadir dalam bahasa Inggris: 
“Powered by Biofuel Advancing Indonesia’s Biofuel Agenda.”

Selama masa pandemi, Pemerintah Indonesia telah bekerja sangat keras untuk 
memperkuat sistem kesehatan dan jejaring pengaman sosial, menerapkan 
pemotongan pajak dan insentif, meluncurkan program vaksinasi, dan memberikan 
berbagai paket stimulus, yang mengakibatkan defisit anggaran yang sangat besar. 
Nampaknya pemerintah akan segera memeriksa sumber pendapatannya, termasuk 
pengawasan ketat dan penegakan kepatuhan pajak, terutama mengenai pengaturan 
penentuan harga transfer lintas negara. Anda dapat mengikuti pembahasan tersebut 
dalam artikel berbahasa Inggris: “Transfer Pricing and the COVID-19 Phenomenon: An 
Indonesian Perspective.”

https://www2.deloitte.com/id/en.html
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Hubungi kami
Untuk menjaga agar bisnis dan organisasi Anda tetap aman, 
siap, dan bertahan dalam segala situasi, silahkan menghubungi:

Claudia Lauw Lie Hoeng
Deloitte Indonesia Country Leader
e: clauw@deloitte.com

Rosita Uli Sinaga
Assurance Leader and Financial Services 
Industry Leader
e: rsinaga@deloitte.com

Elisabeth Imelda
Audit Leader 
Imelda & Rekan
e: eimelda@deloitte.com

Iwan Atmawidjaja
Consulting Leader
PT. Deloitte Consulting
e: iatmawidjaja@deloitte.com

Roy Tedja
Deloitte Private Desk
e: roytedja@deloitte.com

Edy Wirawan
Financial Advisory Leader and Government & Public 
Services Industry Leader 
PT. Deloitte Konsultan Indonesia
e: ewirawan@deloitte.com 

Cornel B. Juniarto
Senior Partner of Hermawan Juniarto & Partners
e: cbjuniarto@hjplaw-deloitte.com

Brian Johannes Indradjaja
Risk Advisory Leader and Technology, 
Media & Telecom Industry Leader
PT. Deloitte Konsultan Indonesia
e: bindradjaja@deloitte.com

Melisa Himawan
Tax Leader
Deloitte Touche Solutions 
e: mehimawan@deloitte.com

John Lauwrenz
Tax Deputy Leader
Deloitte Touche Solutions
e: jlauwrenz@deloitte.com

Roy David Kiantiong
Tax Deputy Leader
Deloitte Touche Solutions
e: rkiantiong@deloitte.com

Maria Christi Pratiwi
Consumer Industry Leader
e: mchristi@deloitte.com

Cindy Sukiman
Energy, Resources & Industrials Leader 
e: csukiman@deloitte.com

Steve Aditya
Life Science & Health Care Industry Leader 
e: staditya@deloitte.com

Dennis Yu Ying Li
Chinese Services Desk
e: yuyli@deloitte.com

Tenly Widjaja
Japanese Services Desk
e: twidjaja@deloitte.com

Bang Chi Young
Korean Services Desk
e: bangchiyoung@deloitte.com

Mark Woodley
US & European Services Desk
e: marwoodley@deloitte.com
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