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KEM-PPKF?

KEM-PPKF Tahun 2020 merupakan bahan pembicaraan pendahuluan 
dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2020.

KEM-PPKF 2020 merupakan fondasi (titik tumpu) mendukung arah dan    
strategi kebijakan fiskal jangka menengah 2020-2024 dan menjadi tekad 
pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan 
Makmur.

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2020: APBN untuk Akselerasi Daya Saing 
melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

TAHUN 2020
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Visi Indonesia 2045

Indonesia 2045: Menjadi Negara Maju 

BISNIS

Kue Ekonomi
Berasal dari
Sektor Jasa

73%

!"#$%& '()*++%,*- .
/%#%,0%"

PENDUDUK

Juta Jiwa319
EKONOMI

Terbesar
di Dunia5ke

Produktivitas

Usia
Produktif 47%

Middle Income

Kelas
Menengah70%

URBAN

TInggal
di Kota73% us$23.199

PERKAPITA
Pendapatan per Kapita

Tantangan Pembangunan

Infrastruktur yang layak menjadi 
penyokong mobilitas dan mendorong 
pembangunan

Pengayaan inovasi dan teknologi berperan 
dalam menjawab tantangan industri ke 
depan

Pengelolaan tata ruang yang baik dan 
didukung oleh sistem yang integratif

Mendorong ekonomi Indonesia 
ke kelompok pendapatan tinggi

Penguatan SDM melalui pendidikan 
dan riset, program kesehatan, dan 
perlindungan sosial

INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGI

TATA RUANG WILAYAH

KUALITAS SDM

Perbaikan kualitas pelayanan dan 
efisiensi proses bisnis diperlukan

BIROKRASI PEMERINTAH

APBN sehat menjadi kunci 
kesuksesan target 2045

SUMBER DAYA EKONOMI DAN 
KEUANGAN

Transformasi Ekonomi dan 
Revolusi Industri 4.0

Perubahan Demografi dan 
Distribusinya yang Tidak 
Merata

Output Gap

Middle Income Trap

STRUKTUR

Sektor
Bernilai Tambah
Tinggi

Prasyarat Menuju Negara Maju

Upaya mendorong peningkatan 
output potensial
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Kerangka Pikir Kebijakan 
Makro Fiskal 2020

Mendorong Penyehatan Fiskal

Perbaikan Neraca Pemerintah Pusat

Mendukung Percepatan Kinerja 
Ekonomi Makro

- Mobilisasi pendapatan untuk pelebaran fiscal space
- Spending better untuk efisiensi belanja
- Pembiayaan kreatif dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas

- Aset produktif meningkat karena belanja produktif yang  semakin besar
- Liabilitas terkendali karena belanja yang berkualitas dan tingkat defisit

yang terkendali 
- Ekuitas meningkat yang menunjukan pengelolaan keuangan negara yang 

semakin baik dan berkesinambungan

Menjaga momentum akselerasi pertumbuhan untuk mewujudkan 
kesejahteraan, meningkatkan daya tarik investasi, dan mendorong 
peningkatan daya saing
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ARAH  

“Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa”

STRATEGI

Makro Fiskal Jangka 
Menengah 2020-2024

Mobilisasi pendapatan melalui 
peningkatan penerimaan perpajakan 
dan reformasi PNBP

Rasio Utang dijaga dalam batas 
aman dan diupayakan menurun 
dalam jangka menengah

Keseimbangan Primer didorong 
mulai positif pada tahun 2020

Defisit terus dijaga namun tetap  
menjadi stimulus perekonomian

Tax Ratio (%PDB) Defisit(%PDB)

Rasio Utang (%PDB)Keseimbangan Primer (%PDB)

 Penguatan belanja yang berkualitas
 Pelebaran fiscal space
 Pengendalian risiko APBN sehat berkelanjutan
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Arah, Strategi, dan 
Fokus Kebijakan 
Fiskal 2020

ARAH

STRATEGI
 Mobilisasi pendapatan yang inovatif
 Belanja Negara yang efektif
 Pembiayaan yang kreatif

FOKUS

SDM yang berkualitas untuk 
produktivitas dan inovasi:
pendidikan, kesehatan, vokasional, 
program perlindungan sosial

Akselerasi pembangunan 
infrastruktur untuk mendukung 
transformasi ekonomi:
energi, pangan, konektivitas, ICT

Desentralisasi fiskal 
yang berkualitas

Birokrasi yang efisien dan 
efektif (institutional reform)

Antisipasi ketidakpastian

Inovasi dan Penguatan SDM 
untuk Produktivitas

Akselerasi Daya Saing untuk 
penguatan Investasi dan Ekspor

Adopsi 
Perkembangan ICT

Mendukung Transformasi 
Industrilisasi dan Reformasi 
Institusional

Konsisten Menjaga Kesehatan Fiskal agar 
Tetap Efektif, Fleksibel, dan Sustainable
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Indikator 
Makro Ekonomi 
dan Sasaran 
Pembangunan 
2020

Indikator Makro Ekonomi 2020

Sasaran Pembangunan 2020

Pertumbuhan 
Ekonomi (%,yoy)

Inflasi  
(%, yoy)

Tingkat Bunga 
SPN 3 Bulan (%)

Nilai Tukar 
(Rp/US$)

Harga Minyak 
Mentah Indonesia  

(US$/barel)

Lifting Minyak 
(ribu barel per hari)

Lifting Gas 
(ribu barel setara 
minyak per hari)

5,2 - 5,5

5,0 - 5,5

60 - 70

1.191 – 1.300

695 - 840

2,0 – 4,0

14.000 – 14.500

4,8–5,1 0,375–0,380

72,51

Tingkat 
Pengangguran

Terbuka (%)

Angka 
Kemiskinan (%)

Gini Ratio 
(indeks)

8,5–9,0
Indeks 

Pembangunan 
Manusia (IPM)
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Postur 
Makro Fiskal 
2020 dalam % PDB

Penerimaan 
Perpajakan

Hibah

PNBP

10,57-11,18

1,98-2,47

0,05-0,07

Pendapatan 
Negara

Belanja 
Negara

Transfer ke Daerah
dan Dana Desa

12,60-13,72 14,35-15,24

Primary 
Balance

0,0-0,23

Pembiayaan

Utang Netto 

1,75-1,52Defisit (1,75)-(1,52)

Rasio Utang 30,1-29,4

2,1-2,4
Investasi (0,3)-(0,5)

Belanja Pusat

+

13,4 15,3

2,35

11,1

0,001

|

|

Postur 2020 APBN 2019|

0,12|

|

|

|

(1,84)

30

|

|

9,59-10,04

4,76-5,20 5,1

10,1|

|

Catatan: - Tax Ratio th 2019: 12,2 %
              th 2020: 11,8-12,4%

- Tax ratio termasuk penerimaan PNBP 
SDA Migas dan pertambangan umum
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Penerimaan Perpajakan

Optimalisasi Pendapatan 
Negara untuk Peningkatan 
Investasi dan Daya Saing

Meningkatkan rasio perpajakan dan reformasi perpajakan juga terus         
merespons perkembangan ekonomi, serta mendorong daya saing investasi 
dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal dalam rangka memperbaiki 
keseimbangan eksternal. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Reformasi PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber 
daya alam, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. 

Penerimaan Hibah
Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien 
dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki 
muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. 
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 Insentif Perpajakan untuk Meningkatkan Investasi, Daya Saing,     
dan Kualitas SDM

  Perluasan Tax Holiday dan Investment Allowance untuk industri dan kawasan   
           tertentu

  Super deduction untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan

    Optimalisasi Penerimaan Melalui Perbaikan Administrasi dan Peningkatan       
Kepatuhan Perpajakan

  Penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan

  Joint program DJP-DJBC dan DJP-DJPK-Pemda

  Level playing field yang sama bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce

 Menyelaraskan Peraturan dengan Kesepakatan Internasional
  AEol, Eol on request, dan Country by Country reporting

  P3B dan MLI untuk meminimalkan double taxation, double non-taxation, dan BEPS

Penerimaan Perpajakan

Arah Kebijakan Perpajakan Tahun 2020:

Arah Kebijakan PNBP Tahun 2020:
 Penyempurnaan tata 

kelola PNBP pasca lahirnya UU 
No. 9 Tahun 2018 tentang 
PNBP.

    Pengelolaan dan pemanfaatan 
SDA yang optimal, efektif, dan 
efisien.

    Optimalisasi penerimaan dari 
pengelolaan BMN.

    Peningkatan efisiensi kinerja 
BUMN.

    Peningkatan kualitas 
layanan dan penyesuaian 
tarif PNBP Pelayanan.

    Peningkatan kinerja 
pelayanan BLU yang lebih 
profesional. 

Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP)

Target Rasio Perpajakan 2020 mencapai 

Target PNBP tahun 2020 dalam kisaran

10,6-11,2 
persen terhadap PDB

2,0-2,5
persen terhadap PDB
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 Mampu menghasilkan 
output/outcome yang berkualitas 
(quality)

Kebijakan Belanja Negara 
yang Berkualitas

Belanja Negara yang Berkualitas

1.
2.

3.

Arah Kebijakan Belanja Negara

 Memberikan manfaat yang nyata 
dan optimal bagi perekonomian maupun 
kesejahteraan (benefit)

 Mampu mengubah keadaan 
ke arah yang lebih baik 

    (value added)

 Refocussing penguatan kualitas SDM, infrastruktur, program 
     perlindungan sosial, desentralisasi fiskal, investasi, dan ekspor.

 Penguatan spending better (belanja barang, modal, pegawai, bansos, dan 
     subsidi). 

 Implementasi skema KPBU secara lebih masif.

 Stabilitas ekonomi untuk antisipasi ketidakpastian.
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Mendorong Belanja Pemerintah Pusat yang Lebih Berkualitas atau 
Spending Better. 

Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat:

Penghematan belanja barang untuk meningkatkan belanja 
modal dan mengurangi defisit APBN 

Penghematan barang non-operasional (honor, bahan, dan ATK),                  
    perjalanan dinas dan paket meeting

Penajaman dan sinkronisasi antara K/L dan Pemda dalam belanja barang 
    yang diserahkan kepada masyarakat/pemda

Penguatan belanja modal untuk membentuk aset
Refocusing belanja modal untuk peningkatan kapasitas produksi dan 

    daya saing, antara lain: energi, pangan, air, penguatan konektivitas, dan 
    transportasi masal

Pembatasan pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung 
    baru

Mendorong agar K/L pro aktif mengembangkan skema pembiayaan 
    kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD dan BLU

Reformasi belanja pegawai untuk efektivitas birokrasi 
sebagai kunci reformasi fiskal

Reformasi gaji dan pensiun sebagai instrumen untuk mendorong 
    efektivitas birokrasi dan memitigasi risiko kewajiban kontijensi

Peningkatan belanja pegawai untuk mendukung reformasi birokrasi dan 
    pertumbuhan ekonomi

Bansos dan subsidi sebagai instrumen perlindungan 
sosial, investasi SDM, dan sumber pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang

Integrasi dan sinergi antar program bansos dan subsidi agar lebih tepat 
    sasaran

Bansos yang komprehensif: berbasis siklus hidup untuk antisipasi aging 
    population

Memperkuat kualitas implementasi program (pemutakhiran basis data, 
    pemanfaatan ICT, serta penguatan monev)

Mendorong pemberdayaan dan melindungi daya beli masyarakat miskin 
    dan rentan (mulai mendorong perlindungan sosial yang berbasis
    produktivitas)
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Penguatan Kualitas Desentralisasi Fiskal
Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik 
di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif 
untuk membentuk aset 

Mendorong penggunaan belanja di daerah 
yang produktif, efektif, dan efisien 

Mendorong strategi pembiayaan kreatif 
bagi pemda 

Mendorong akses dan kualitas layanan 
dasar publik di daerah (pendidikan dan 
kesehatan)

Meningkatkan sinergi pusat dan daerah 
terutama dalam aspek perencanaan dan 
penganggaran

Mendukung kesinambungan program strategis 
(pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, 
SDM, dan akselerasi daya saing)

Mendukung penguatan infrastruktur dan 
konektivitas antar wilayah
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Pembiayaan yang Inovatif 
dan Berkelanjutan

Kebijakan fiskal tetap ekspansif yang terarah dan terukur dengan 
risiko yang terkendali 

Sumber pembiayaan akan 
diupayakan melalui pembiayaan 
kreatif, aman, hati-hati dan 
berkelanjutan

1,75-1,52
persen terhadap PDB

Defisit

30%
terhadap PDB

Rasio UtangKeseimbangan 
Primer+

(positif)
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Arah Kebijakan Pembiayaan 
Tahun 2020

 
 
 Sebagai konsekuensi atas kebijakan 

fiskal ekspansif yang terarah dan terukur 
untuk percepatan pembangunan nasional 
dan pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan 2020 (diantaranya):
Mengendalikan rasio utang dalam batas aman pada 
kisaran 29,4- 30,1 persen PDB;

Mendorong  pendalaman pasar SBN domestik, dan 
memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian;

Mendorong LPDP sebagai SWF dan mendorong peningka-
tan ekspor melalui program National Interest Account 
(NIA);

Kebijakan pembiayaan utang untuk kesejahteraan:
Utang dikelola secara kehati-hatian (prudent), efisien 
dalam biaya utang (efficiency) serta mampu menjaga 
keseimbangan makro (macro equilibrium).

Utang diarahkan bukan hanya untuk menutup financing 
gap tetapi juga menjadi instrumen mendorong penguatan 
pasar keuangan domestik.

Pengadaan utang akan diarahkan pada emisi SBN untuk 
menutup defisit APBN sekaligus membiayai pembiayaan 
investasi. 

Penguatan emisi SBN dalam denomisasi Rupiah dan 
mengurangi emisi SBN valas sebagai mitigasi risiko nilai 
tukar dan volatilitas global 

Kebijakan pembiayaan investasi inovatif dan efektif:
Pembiayaan investasi digunakan untuk untuk mendukung 
program prioritas.

Pembiayaan investasi untuk memberdayakan peran BUMN 
dan BLU sebagai quasi fiskal dalam mengakselerasi 
pembangunan infrastruktur, 

Arah Kebijakan Pembiayaan 
Mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan

Arah Kebijakan Utang
Aspek kehati-hatian: rasio utang berkisar 29,4%-30,1% PDB;

Aspek produktivitas;
Aspek efisiensi;

Aspek keseimbangan makro.

Arah Kebijakan Non-Utang
Pembiayaan yang efektif dan inovatif melibatkan peran 

BUMN, BLU, dan Swasta; 
Efektivitas pembiayaan investasi;
Penguatan LPDP sebagai SWF;

Dana Abadi Penelitian;
Antisipasi pemindahan ibu kota negara.
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Program Prioritas

Meningkatkan 
kualitas SDM

Reformasi institusi Penguatan 
desentralisasi fiskal

Mendorong percepatan 
pembangunan infrastruktur

Mendukung program 
perlindungan sosial 

Untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan  dalam upaya 
mencapai Visi Indonesia 2045 kebijakan belanja diarahkan mampu 

memberikan efek multiplier bagi perekonomian, dengan tetap menjaga 
kesinambungan fiskal. Kualitas belanja harus ditingkatkan melalui 

penguatan alokasi anggaran untuk program-program prioritas.

meningkatkan kualitas SDM

reformasi Institusi
penguatan desentralisasi fiskal mendorong percepatan 

pembangunan infrastruktur

mendukung program perlindungan sosial 
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Pembangunan manusia Indonesia dilakukan dengan 
peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga 
memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan 
revolusi industri 4.0. Kualitas tenaga kerja Indonesia harus naik 
kelas dari sebagian besar berpendidikan dasar dan kurang 
terampil menjadi tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang 
baik dan terampil.

Meningkatkan kualitas SDM

Perlindungan sosial yang komprehensif mampu mengantisipasi 
tantangan demografi di masa mendatang. Perlindungan sosial 
komprehensif merupakan skema perlindungan sosial 
berdasarkan siklus kehidupan yang dimulai sejak fase paling 
dini (fase embrio). Hal-hal tersebut dapat diberikan melalui 
bantuan sosial, asuransi sosial, dan program ketenagakerjaan 
yang menjamin penghasilan dasar.

Mendukung program perlindungan sosial 

Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk meningkatkan 
konektivitas arus orang dan barang. Jaringan digital juga          
dikembangkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi revolusi 
industri 4.0. Kondisi infrastruktur yang semakin baik merupakan 
prasyarat percepatan transformasi ekonomi yang mendukung 
peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur

Reformasi terus dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang 
efisien, kompeten, berintegritas, serta profesional. 
Harapannya reformasi institusi dapat menghadirkan pelayanan 
publik yang optimal sehingga tingkat kepercayaan publik 
terhadap institusi Pemerintah meningkat dan mendorong daya 
saing bangsa.

Reformasi Institusi

Peningkatan alokasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) harus diiringi dengan peningkatan kualitas 
implementasinya. Belanja pemerintah daerah perlu ditingkatkan 
efektivitasnya untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik 
serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.  Di 
samping itu, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan 
dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. 

Penguatan desentralisasi fiskal
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