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KATA PENGANTAR  

 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai 

entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Laporan kinerja 

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja secara memadai.  

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

menyusun Buku Laporan Kinerja BKF tahun 2019 yang berisi uraian pencapaian target dari 

setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam kontrak kinerja Kepala BKF. Berbagai 

kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mencapai target suatu indikator kinerja termasuk 

perbandingan-perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan dalam laporan ini 

untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai capain kinerja BKF. Laporan 

penggunaan anggaran untuk membiayai setiap kegiatan juga disajikan sehingga tersusun 

laporan kinerja BKF yang lengkap dan menyeluruh.  
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal (BKF) diukur dengan metode Balanced Score Card 

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015. Metode ini menilai kinerja BKF 

dengan menggunakan tiga aspek/perspektif, yaitu Stakeholder, Internal Process, serta 

Learning and Growth. Keberhasilan capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat capaian atas 

setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan alat ukur pencapaian Sasaran Strategis 

(SS) yang terdapat pada masing-masing perspektif.  

Ditinjau dari perspektif Stakeholder, hampir seluruh capaian kinerja IKU-nya dapat melebihi 

target yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian ini menunjukkan bahwa BKF telah efektif dalam 

menyusun kebijakan fiskal terutama terkait penyusunan KEM-PPKF sesuai arahan Kepala BKF 

untuk fokus pengukuran pada tahun 2019. Capaian BKF juga telah dapat memperlihatkan bahwa 

hasil kinerja dapat memenuhi ekspektasi Menteri Keuangan dan stakeholder-nya. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan capaian IKU rekomendasi kebijakan yang disampaikan BKF 

diterima/ditetapkan oleh Menteri Keuangan telah melebihi target yang ditetapkan. Persentase 

pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional serta persentase usulan 

Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional juga memiliki 

realisasi yang lebih besar dibandingkan targetnya. Lebih lanjut lagi, laporan perkembangan 

ekonomi keuangan yang tepat waktu (daily, weekly, monthly dan quarter-monthly report serta 

market flash), publikasi hasil kajian sesuai rencana, dan tingkat efektivitas edukasi dan 

komunikasi juga melebihi dari target yang ditetapkan, dengan nilai capaian lebih besar dari 

targetnya. 

Capaian kinerja pada perspektif Internal Process secara umum juga baik karena seluruh 

capaian IKU melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja yang terkait dengan perencanaan 

yang akurat yang tercermin dalam IKU penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan 

prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana telah memenuhi target. Pada sasaran 

strategis formulasi rekomendasi kebijakan yang menggunakan kaidah formulasi kebijakan 

publik, capaian kinerjanya mencerminkan bahwa proses perumusan rekomendasi kebijakan 

fiskal dan sektor keuangan di BKF telah didukung alat analisis kebijakan yang tepat dan 

memadai, serta telah melibatkan stakeholders dari berbagai instansi baik internal maupun 

eksternal Kementerian Keuangan. Selain itu, capaian kinerja pada sasaran strategis 

ii IKHTISAR EKSEKUTIF



 

pengelolaan manajemen pengetahuan dalam research and development yang berkualitas juga 

cukup baik terbukti dengan pelaksanaan kajian yang sesuai dengan rencana yang telah 

memenuhi target dan adanya sinergi antar unit eselon II dalam pelaksanaan kegiatan 

pengkajian. Pada sasaran strategis pengelolaan kerja sama internasional yang andal telah 

dilaksanakan dengan baik karena penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama 

internasional berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Pada sasaran strategis evaluasi yang 

efektif dan berkelanjutan, BKF menunjukkan kinerjanya dengan baik, dibuktikan dengan 

capaian IKU rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti lebih tinggi 

daripada target.  

Adapun capaian kinerja pada perspektif Learning and Growth secara umum juga sangat baik, 

karena secara umum, IKU pada setiap Sasaran Strategis berstatus hijau. Hal ini menunjukkan 

komitmen yang kuat dari manajemen BKF untuk selalu: (1) meningkatkan kualitas SDM melalui 

SDM yang kompetitif dengan persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi 

jabatan; (2) menciptakan iklim organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui 

implementasi inisiatif strategis RBTK (3) mengembangkan sistem informasi manajemen yang 

andal dengan meminimalisasi tingkat downtime sistem TIK dan indeks kapabilitas sistem TIK 

sesuai keberhasilan data yang disampaikan Pusintek; dan (4) melaksanakan anggaran secara 

optimal melalui kualitas pelaksanaan anggaran. Secara keseluruhan, pada tahun 2019, Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) BKF berhasil mencapai 106,05. 
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1. BAB I  

PENDAHULUAN 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai 

entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu adalah sebagai upaya 

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

Adapun petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja diatur lebih lanjut melalui Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi pedoman dalam menyusun laporan 

kinerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2019. 

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019, Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas, fungsi, dan susunan 

organisasi sebagai berikut: 

1. Tugas 

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan 

rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan. 

2. Fungsi 

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal 

dan sektor keuangan; 

b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor 

keuangan; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal 
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dan sektor keuangan; dan 

d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal. 

3. Struktur Organisasi 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang 

dipimpin oleh Kepala Badan membawahi 6 (enam) pusat serta Sekretariat Badan yang 

terdiri dari 7 (tujuh) Bagian. Struktur Organisasi BKF secara detil dapat dilihat pada berikut. 

  

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKF 

 

 

4. Visi dan Misi 

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-9.1/KF/2015 tentang 

Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015–2019, ditetapkan visi BKF yaitu: 

“Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang 

Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera” 

Selain itu, BKF memiliki misi yaitu: 

a. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter 

dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. 
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b. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan 

iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara. 

c. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan 

memperhatikan risiko fiskal yang terukur. 

d. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan 

ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan. 

e. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi 

perekonomian nasional. 

f. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, 

keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan. 

g. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung 

teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan 

penganggaran yang suportif. 

B. Peran Strategis Badan Kebijakan Fiskal 

Dalam rangka mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, 

dan sasaran strategisnya, strategi yang dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi kebijakan ekonomi 

Peran dan fungsi kebijakan ekonomi makro untuk periode 2015-2019 akan diarahkan untuk 

mendukung pencapaian sasaran RPJMN dan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan 

(Nawa Cita) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BKF. Di dalam RPJMN telah 

dimuat beberapa sasaran pembangunan ekonomi ke depan dan beberapa isu penting yang 

menjadi fokus penting untuk ditangani. Upaya mencapai pertumbuhan yang tinggi dan 

berkelanjutan menjadi salah satu sasaran penting bagi landasan strategi pembangunan 

untuk terhindar dari fenomena Middle Income Trap. Di samping itu, arah pembangunan juga 

tetap perlu didukung dengan upaya-upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja 

dan pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan. Di dalam RPJMN 2015-2019, 

ditetapkan bahwa pada akhir 2019, pertumbuhan ekonomi rata rata selama 5 tahun 

diharapkan mencapai tingkat 7%, sementara tingkat pengangguran dan angka kemiskinan 

masing-masing mencapai 4,0 – 5,0% dan 7,0 – 8,0%. 

Sasaran RPJMN dan program Nawa Cita yang menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini 

membawa implikasi pada tekanan-tekanan khusus dalam pelaksanaan strategi 
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pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi menuntut 

adanya langkah-langkah baru yang lebih mampu mendorong percepatan pembangunan 

infrastruktur. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk lebih mendorong 

perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih 

tinggi namun tetap berdasarkan keunggulan dan potensi dalam negeri dan daerah-daerah 

di nusantara. Upaya pencapaian perbaikan tingkat kesejahteraan yang lebih merata juga 

membawa implikasi pada fokus strategi penguatan pembangunan yang dimulai dari 

daerah-daerah, khususnya daerah terisolasi, terluar, terpencil. Hal tersebut juga sejalan 

dengan strategi pemerintah untuk melakukan “pembangunan dari pinggiran” yaitu 

bertumpu pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. 

Strategi dan arah pembangunan tersebut turut mempengaruhi penyusunan strategi 

kebijakan fiskal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, dan juga BKF. Pada 

saat yang sama, arah kebijakan fiskal tetap ditujukan pada upaya-upaya menjaga stabilitas 

ekonomi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam 

pelaksanaannya, peran BKF dalam pengelolaan arah kebijakan ekonomi makro antara lain 

meliputi: 

a. Merumuskan analisis kebijakan ekonomi makro yang kredibel, tepat waktu, dan akurat 

dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal. Penyusunan kebijakan fiskal dan APBN 

didasarkan pada asumsi-asumsi makro dasar yang menjadi landasan perkiraan 

penerimaan dan belanja, serta strategi pembiayaan. Selanjutnya sasaran-sasaran 

pembangunan ekonomi yang akan dicapai juga akan memengaruhi struktur dan 

penekanan-penekanan khusus pada mata anggaran dan APBN secara keseluruhan. 

b. Mendorong sinergi dan harmoninasi kebijakan fiskal, moneter, neraca pembayaran, dan 

sektor riil dalam mendukung akselarasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Upaya 

pencapaian sasaran pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi sangat bekaitan dengan 

tugas dan wewenang berbagai instansi lain, seperti Bappenas, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, Bank Indonesia, dan bukan hanya terkait dengan peran 

Kementerian Keuangan. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal bertugas mewakili 

Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi arah kebijakan ekonomi makro (fiskal, 

moneter, dan sektor riil) serta prospek perekonomian saat ini maupun ke depan. 

 

c. Mencapai inflasi yang sesuai dengan sasaran, serta menjaga inflasi agar rendah dan 

stabil, sehingga konvergen untuk menjaga daya saing Indonesia di antara negara 

tetangga dalam kawasan. Berdasarkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, 
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tampak bahwa rekomendasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang 

mempunyai ruang lingkup dan kewenangan tersendiri. Oleh sebab itu penguatan 

kelembagaan lintas kementerian, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, dan 

Pemerintahan merupakan isu utama dalam upaya semakin mengefisienkan dan 

mengefektifkan koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi. Dengan kerjasama 

yang telah dijaga selama ini, maka pengendalian inflasi kedepannya dapat dilakukan 

dengan lebih optimis. 

d. Memperkuat dukungan analisis kebijakan ekonomi makro dalam rangka sinkronisasi 

kebijakan fiskal antar lini unit eselon I dalam lingkup Kementerian Keuangan. Berbagai 

alternatif strategi kebijakan fiskal yang menjadi tanggung jawab unit-unit eselon I di 

lingkup Kementerian Keuangan akan membawa dampak, baik positif maupun negatif 

yang berbeda-beda. Analisis mengenai dampak terhadap kondisi ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas dan sasaran 

pembangunan ekonomi telah menjadi tanggung jawab BKF. Dalam hal ini, BKF juga perlu 

melakukan hasil reviu dan analisis terhadap berbagai dampak tersebut dan 

merumuskan alternatif kebijakan, serta menyampaikannya pada Menteri Keuangan dan 

unit-unit terkait lainnya. Dengan hasil analisis dan informasi tersebut, maka dapat 

dipilih dan ditetapkan strategi kebijakan yang paling optimal dalam mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan. 

e. Menjamin tersedianya informasi hasil sistem pemantauan dini untuk pengambilan 

kebijakan fiskal yang dapat dipercaya. BKF juga memiliki tugas untuk melakukan 

pemantauan berbagai perkembangan ekonomi dan kondisi pasar baik di dalam negeri 

maupun global dan memberikan laporan up to date beserta analisisnya kepada Menteri 

Keuangan. Informasi yang akurat dan cepat tersebut merupakan determinan penting 

bagi perumusan respon kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan 

fiskal serta pencapaian sasaran pertumbuhan. 

f. Turut mendukung diseminasi kondisi perekonomian dan arah kebijakan fiskal bagi 

publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diseminasi informasi kondisi 

perekonomian dan berbagai landasan dan arah kebijakan fiskal yang diambil 

pemerintah akan memberikan kepastian dan kejelasan yang lebih baik bagi pasar dan 

dunia usaha domestik dan luar negeri. Di samping itu, diseminasi informasi bagi 

masyarakat dan kawasan di berbagai daerah akan memberikan peluang yang lebih baik 

bagi pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan fiskal yang ditempuh. Dengan hal-hal 

tersebut, maka akan tercipta insentif positif bagi upaya menjaga stabilisasi ekonomi dan 
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terwujudnya sasaran pembangunan dan kebijakan. 

g. Memperkuat dukungan sektor keuangan terhadap pencapaian target pembangunan dan 

menjaga stabilitas makro ekonomi. Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor 

keuangan dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan sektor keuangan yang lebih 

terarah dan terintegrasi dengan rencana pembangunan diharapkan dapat mendukung 

pencapaian target-target ekonomi makro utamanya pertumbuhan ekonomi. Di tengah 

kaitannya yang besar dengan stabilitas fiskal dan moneter serta masih besarnya 

potensi di sektor keuangan yang belum terkelola dengan baik, misalnya untuk industri 

jasa keuangan non-bank, pembangunan sektor keuangan memerlukan penyusunan 

strategi khusus di antaranya melalui kerangka regulasi yang lebih baik dengan 

disusunnya Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

tentang Bank Indonesia (RUU BI) dan koordinasi dan rekomendasi kebijakan 

pendalaman pasar keuangan lintas di tingkat nasional. 

2. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan 

perekonomian melalui 3 (tiga) fungsi utamanya. Pertama, fungsi alokasi, yaitu mendorong 

pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan penyediaan barang 

publik. Kedua, fungsi distribusi, yang menekankan pendistribusian pendapatan negara 

dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan kesenjangan serta 

perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga 

stabilitas makro (kesimbangan internal dan eksternal) dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan ketiga fungsi tersebut, kebijakan 

fiskal harus dikelola secara sehat dan berkelanjutan dalam jangka pendek, menengah, dan 

jangka panjang. Dalam periode 2015-2016, secara umum, kebijakan fiskal diarahkan untuk 

mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (stimulus fiskal), 

sekaligus untuk perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi 

aspek keadilan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas makro ekonomi. 

Sejalan dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai 

instrumen utama kebijakan fiskal harus didesain agar efisien dalam memanfaatkan sumber 

daya dan produktif dalam mendukung pencapaian target, namun tetap mengendalikan 

risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilisasi makro dalam jangka menengah, 

sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan akhir. 
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Adapun beberapa hal strategis yang perlu dijaga dalam struktur APBN, antara lain: (i) 

mengaitkan besaran alokasi belanja produktif dengan target pertumbuhan ekonomi; (ii) 

mendorong optimalisasi pendapatan khususnya penerimaan perpajakan (peningkatan tax 

ratio) dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung upaya pencapaian 

target pembangunan; (iii) mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam 

jangka menengah; melalui: (a) pengendalian defisit dalam batas aman; (b) mengendalikan 

rasio utang pada batas terkendali; dan (c) mendorong keseimbangan primer menuju positif. 

Adapun strategi untuk mendorong agar struktur APBN lebih efisien, produktif dalam 

mendukung pencapaian target dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal 

dalam jangka menengah, maka perlu ditempuh langkah-langkah untuk mendisiplinkan 

pengelolaan fiskal melalui penetapan target-target fiskal, yaitu target pada sisi pendapatan 

(tax ratio), belanja (belanja modal), serta menjaga keberlanjutan fiskal (primary balance, 

defisit dan rasio utang). Penetapan target-target fiskal tersebut, yang disusun ke dalam 

suatu Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal Framework–

MTFF), dimaksudkan untuk mendisiplinkan fiskal agar pengelolaan fiskal lebih konsisten 

dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka menengah, sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN). 

3. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2015-2019 yang menjadi tugas BKF bertujuan 

untuk meningkatkan penerimaan negara serta mendukung pengembangan potensi 

ekonomi melalui koridor ekonomi dalam rangka menjamin pembangunan sektoral secara 

berkelanjutan. Upaya peningkatan penerimaan negara diarahkan pada dua sumber 

penerimaan yakni penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Secara garis besar, upaya tersebut ditempuh melalui penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta 

penggalian potensi penerimaan perpajakan dengan tetap berpedoman pada prinsip untuk 

menjaga iklim usaha dan daya saing sektor perekonomian. Untuk mendukung upaya 

tersebut, kebijakan yang bersifat Quick Wins telah ditempuh melalui pembentukan Tim 

Optimalisasi Penerimaan Negara dengan melibatkan stakeholder yang meliputi unsur 

internal dan eksternal Kementerian Keuangan. Tim ini terbagi ke dalam beberapa sub tim 

dengan tujuan mendukung kinerja dan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam hal: (a) 

peningkatan fleksibilitas Undang-Undang, reviu insentif fiskal agar tidak mengganggu 

penerimaan secara umum, penciptaan peraturan pajak yang berwibawa, reviu peraturan 
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terkait bea materai dan withholding tax; (b) revisi UU KUP terkait enforcement, peningkatan 

porsi petugas pajak sebagai penegak hukum, enforcement terkait keberatan, banding, reviu 

SKPKB, dan Gijzeling secara lebih selektif; serta (c) penggunaan data, tax clearance, 

kerjasama dengan PPATK, BPN, dan instansi lain, dan kajian atas penerapan e-commerce 

dalam rangka ekstensifikasi penerimaan pajak. 

Untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, strategi 

utama kebijakan yang akan ditempuh meliputi: (1) dukungan pembangunan kawasan kutub 

pertumbuhan ekonomi baru; (2) dukungan pengembangan konektivitas maritim; dan (3) 

dukungan pola hilirisasi industri nasional. Strategi kebijakan tersebut bertujuan menjamin 

adanya prinsip keterkaitan antar sektor perekonomian dengan fokus strategi kebijakan 

berupa: (a) kebijakan penanaman modal, (b) kebijakan insentif perpajakan, serta (c) 

harmonisasi tarif perdagangan. Kebijakan penanaman modal meliputi fasilitas berupa tax 

holiday, tax allowance, pembebasan PPN dan PPnBM strategis, serta pembebasan Bea 

Masuk. Adapun kebijakan insentif perpajakan melingkupi penyempurnaan peraturan dalam 

hal kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Penghasilan (PPh), maupun peraturan Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, baik 

kebijakan insentif perpajakan maupun kebijakan harmonisasi tarif perdagangan ditempuh 

melalui kerangka pengembangan sektor perekonomian nasional. 

Selanjutnya, upaya dukungan terhadap pembangunan kawasan kutub pertumbuhan 

ekonomi baru diarahkan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di 

berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta 

menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan 

perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. 

Strategi kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya transformasi kelembagaan lintas 

batas negara, yaitu Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) sesuai dengan 

standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu dan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan 

perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan 

batas dan kedaulatan negara. 

Secara spesifik, pembahasan peraturan mengenai fasilitas perpajakan Kawasan Ekonomi 

Terpadu (KEK) dimaksudkan untuk kegiatan penanaman modal serta upaya mendorong 

ekspor nasional. Dalam rangka kegiatan penanaman modal, ditempuh langkah-langkah 

dengan melibatkan instrumen investment allowance, tax allowance, tax holiday, 

pembebasan PPN/PPnBM strategis, pembebasan dan/atau penangguhan Bea Masuk, 
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maupun pembebasan cukai sepanjang output tersebut merupakan bahan baku atau bahan 

penolong industri. Sementara, dorongan ekspor ditempuh dengan melibatkan instrumen 

Bea Masuk yang ditangguhkan, PPN tidak dipungut, serta PPh Pasal 22 tidak dipungut. 

Dukungan pengembangan konektivitas maritim merupakan tindak lanjut atas Nawa Cita 

pertama dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Sesuai dengan tugas 

dan fungsi BKF, dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian fasilitas untuk sektor-

sektor usaha di bidang kemaritiman seperti industri perkapalan, industri jasa perkapalan, 

industri galangan kapal, jasa pelabuhan, maupun perikanan. Pengembangan bentuk 

fasilitas tersebut hingga saat ini salah satunya dengan pemberian fasilitas tax allowance 

dengan bentuk insentif berupa pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah 

penanaman yang dilakukan; penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; kompensasi 

kerugian yang lebih lama namun tidak lebih dari 10 tahun; maupun pengenaan PPh atas 

dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut 

perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. 

Dukungan pada program hilirisasi industri nasional ditempuh dengan tujuan 

mengembangkan industri domestik melalui bauran kebijakan yang dikelola secara dinamis. 

Dalam implementasinya, diharapkan terdapat skenario kebijakan yang mendukung pola 

harmonisasi pengembangan sektor ekonomi dengan tahapan tertentu. Dukungan program 

hilirisasi industri nasional tersebut ditempuh dengan bauran kebijakan fiskal melalui 

insentif pajak serupa tax allowance dengan tujuan mendorong sektor-sektor prioritas dan 

dibutuhkan dalam pembangunan; serta struktur tarif bea masuk yang berlaku umum (Most 

Favored Nation) yang diharapkan dapat berlangsung secara harmonis dengan tujuan 

mendorong penciptaan nilai tambah maupun program disinsentif fiskal berupa tarif bea 

keluar progresif untuk dukungan ekspor yang memiliki nilai tambah. 

Di samping itu, insentif perpajakan juga dikembangkan untuk menghindari unfair trade 

serta melindungi industri hilir melalui instrumen Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) serta 

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Adapun dalam hal proteksi terhadap 

ketersediaan bahan baku maupun bahan penolong dicapai melalui instrumen pengenaan 

bea keluar. Secara khusus, dukungan insentif pajak juga diarahkan dalam rangka 

akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil tambang dengan arah 

kebijakan investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri 

dengan strategi pengembangan insentif tax allowance, serta skema pembayaran royalti 

bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan perusahaan tambang. 
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4. Strategi Kebijakan Sektor Keuangan 

Nawa Cita Ketujuh yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, telah dijabarkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 sebagai salah satu 

sasaran strategis dengan cara meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional yang 

ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien. 

Agenda tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam agenda prioritas, yang salah satunya 

adalah melalui penguatan sektor keuangan. 

Dalam melaksanakan penguatan sektor keuangan, terdapat 3 (tiga) sasaran sektor 

keuangan dalam lima tahun mendatang, yaitu: (i) meningkatnya daya saing sektor keuangan 

nasional yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, 

dan efisien; (ii) meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan; dan (iii) meningkatnya akses masyarakat 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal 

dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Strategi yang 

dilakukan guna mencapai 3 sasaran di atas ialah sebagai berikut: 

a. Peningkatan daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan 

stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien dilakukan dengan: 

1) Kajian dan penyusunan landasan hukum yaitu RUU Jaring Pengaman Sistem 

Keuangan (JPSK). Pada tahun 2016, RUU JPSK telah ditetapkan dengan nama lain 

yaitu UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem 

Keuangan (PPKSK). 

2) Pengembangan protokol manajemen krisis dan simulasi penanganan krisis. 

3) Pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi antar lembaga melalui Forum 

Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). 

b. Peningkatan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaan pembangunan melalui penerbitan penerbitan Surat Berharga 

Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

c. Peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal 

dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui: 

1) Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif 

2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait 

3) Fasilitas keuangan publik 
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4) Mendorong peran lembaga keuangan mikro syariah dalam keuangan inklusif 

5. Strategi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 

Rencana strategis kebijakan fiskal dan pembiayaan perubahan iklim akan disusun sebagai 

konsep yang lebih luas dari pembangunan ekonomi berkelanjutan atau ekonomi hijau yang 

terkait dengan agenda fiskal Indonesia. 

Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal 

untuk rekomendasi kebijakan pada sejumlah forum kerjasama ekonomi, keuangan dan 

perubahan iklim dilakukan untuk mengangkat kepentingan ekonomi dan keuangan 

Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang bersumber 

dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya pembiayaan luar negeri. 

Berdasarkan kebijakan ini maka BKF juga mengedepankan kreativitas, inovasi dan 

integritas dalam penyusunan kebijakan ke depan. 

Memperhatikan pentingnya internalisasi ekonomi hijau ke dalam manajemen pertumbuhan 

ekonomi dan manajemen ekonomi makro, maka interpretasi dan implementasi ekonomi 

hijau dalam rencana strategis kebijakan fiskal perubahan iklim lima tahun mendatang 

meliputi penyusunan kebijakan fiskal untuk: (1) mendorong investasi hijau oleh penanaman 

modal asing dan domestik dengan menyediakan belanja modal publik pelengkap; (2) 

menciptakan dan merevitalisasi regulasi pasar obligasi hijau yang efektif dan konsisten 

menopang daya saing ekonomi domestik; (3) penguatan pajak pendapatan untuk 

mendorong perilaku yang mendorong pelaku ekonomi menuju ekonomi hijau; (4) 

mengoptimalkan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk 

mempromosikan ekonomi hijau; dan (5) mendorong perubahan perilaku terhadap ekonomi 

hijau dari semua elemen masyarakat melalui pendidikan publik yang berorientasi jangka 

panjang secara sistematis dan terstruktur. 

Selanjutnya, dalam hal kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum-forum multilateral 

akan terus dilakukan penguatan guna meningkatkan posisi Indonesia dalam dunia 

internasional serta mengangkat kepentingan nasional Indonesia dalam kesepakatan-

kesepakatan forum internasional seperti G20, OECD, IMF, World Bank, Asian Development 

Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB). 

6. Strategi Kebijakan Regional dan Bilateral 

Sebagaimana termaktub dalam agenda Nawa Cita, negara berperan untuk melindungi 

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Agenda Nawa 

Cita ini kemudian dijabarkan melalui penguatan peran pemerintah dalam kerja sama 
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ekonomi dan keuangan di tingkat global dan regional. Lebih lanjut, meningkatnya postur 

Indonesia sebagai negara middle income berpengaruh terhadap meningkatnya bobot peran 

Indonesia dalam menentukan kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan 

internasional. 

Dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian Keuangan telah dan akan terus berupaya 

meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan keuangan di tingkat ASEAN, 

ASEAN+3, APEC maupun kerja sama bilateral. Dalam meningkatkan peran dalam forum 

kerja sama ASEAN, ASEAN+3, APEC maupun kerja sama bilateral, Indonesia telah turut 

serta dalam kerja sama integrasi regional, kerja sama sektor keuangan, kerja sama 

pembangunan infrastruktur dalam kawasan, kerja sama investasi dan perdagangan serta 

dukungan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). 

Dalam kerja sama ASEAN, Indonesia merupakan salah satu dari lima anggota pendirinya. 

ASEAN didirikan untuk membina hubungan ekonomi, sosial, budaya dan ilmiah di antara 

para anggotanya, dan berkomitmen untuk mengurangi batas perdagangan di antara 

negara-negara anggotanya. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan salah satu dari 12 negara 

pendiri APEC pada tahun 1989 dan terus memainkan peran penting dalam proses APEC. 

Pertemuan pemimpin ekonomi APEC yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 1994, 

melahirkan Bogor Goals, yang menjadi landasan proyek APEC dengan target pencapaian 

perdagangan dan investasi yang terbuka dan bebas pada tahun 2010 untuk ekonomi industri 

dan 2020 untuk ekonomi berkembang. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi tuan rumah dan 

memimpin APEC dan membawa tema "Resilient Asia-Pacific, Engine Global Growth". Di 

bawah kepemimpinan Indonesia, APEC telah menyelesaikan masalah ekonomi dan 

keuangan yang utama yang bertujuan membentuk kemakmuran di kawasan ini di masa 

depan, termasuk langkah-langkah kebijakan penting terkait dengan menarik berkelanjutan 

investasi, meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur 

untuk konektivitas daerah yang lebih baik. Inisiatif terakhir diambil ke depan selama APEC 

China 2014 melalui pengembangan cetak biru "APEC Blueprint on Connectivity". Diharapkan 

cetak biru ini akan memperkuat dan memperdalam integrasi Indonesia di wilayah tersebut, 

meningkatkan kualitas pertumbuhan, dan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi. 

7. Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan resources dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi BKF, maka perlu untuk dilakukan penguatan pada 

beberapa aspek yang terkait dengan kesekretariatan pada Badan Kebijakan Fiskal. Hal 

pertama yang akan dilakukan ialah peningkatan pengelolaan organisasi dan 
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kepatuhan Internal melalui: i) Dukungan manajemen dan pelayanan yang prima, ii) 

Pengelolaan organisasi yang optimal, iii) Monitoring dan evaluasi yang efektif dan taat 

prosedur. 

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengelolaan Organisasi dan 

Kepatuhan Internal 2017-2019 diwujudkan ke dalam kegiatan berikut ini:  

a. Organisasi dan Tata Laksana (OTL) 

• Penyusunan Naskah Akademis Transformasi Organisasi BKF 

• Penyusunan protokol kebijakan perencanaan dan penganggara n di lingkungan 

Kementerian Keuangan 

• Penyusunan Peta Proses Bisnis Level I dan II BKF 

• Melakukan monitoring dan evaluasi SOP BKF 

• Melakukan monitoring dan evaluasi Analisis Beban Kerja (ABK)  

b. Pengelolaan Kinerja Organisasi (PKO) 

• Refinement Peta Strategi Kemenkeu Wide-One-Two berdasarkan Renstra BKF 

2015-2019 

• Pelaksanaan Reviu Kontrak Kinerja Eselon II BKF 

• Pendampingan Reviu Kontrak Kinerja oleh Biro Perencanaan Keuangan 

Sekretariat Jenderal 

• Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)  

• Pendampingan Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN) oleh Inspektorat Jenderal 

• Monitoring dan evaluasi Kontrak Kinerja Tahun Berjalan 

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Transformasi 

Kelembagaan) BKF 

 

c. Kepatuhan Internal (KI) 

• Pemantauan Pengendalian Internal 

• Pemantauan Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan 

• Monitoring dan evaluasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 

(TKPMR) 

• Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Whistle Blowing System 

(WISE) 

• Monitoring Penyelesaian Produk Peraturan Perundangan 

• Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit kinerja BPK  

• Pengelolaan Anggaran Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal  
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• Penyusunan Peta Area Rawan Gratifikasi, khusus untuk penyusunan peta area 

rawan gratifikasi merupakan salah satu tindak lanjut dari rekomendasi Itjen 

atas Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BKF 2017 

dalam rangka inisiatif pemberantasan korupsi di lingkungan BKF.  

Selanjutnya, sesuai dengan visi dan misi BKF, yang salah satunya menitikberatkan 

kepada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan 

kompetensi yang tinggi dengan didukung teknologi  informasi dan komunikasi yang 

andal, serta bertujuan menjadikan BKF sebagai center of excellence maka 

penyusunan rancangan strategi Sumber Daya Manusia akan fokus terhadap  

pengembangan integritas dan kompetensi pegawai guna memenuhi kebutuhan BKF 

sebagai organisasi. Secara umum rencana strategis Sumber Daya Manusia (SDM) 

meliputi pemetaan jumlah kebutuhan pegawai beserta kompetensinya dan kemudian 

menerapkannya dalam kerangka pengembangan organisasi.  

Strategi pengembangan SDM yang berintegritas tinggi akan selalu melibatkan proses 

pengawasan dan evaluasi (monev) untuk mencapai tingkat integritas yang  di inginkan. 

Adapun metode yang digunakan diantaranya adalah dengan mengim plementasikan 

Change Management Program disertai dengan Organization Culture Assessment 

Index untuk mengukur dampak program dan indeks tersebut melalui evaluasi secara 

berkala. Tindak lanjut dari hasil evaluasi program tersebut berupa reward and 

punishment yang layak, dan/atau inisiatif atau kegiatan yang mendukung, seperti 

pendidikan dan pelatihan. Implementasi program ini juga akan didukung dengan  

Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) yang disertai dengan penyusunan dan 

pengembangan Individual Development Plan dari masing-masing pegawai BKF. 

Evaluasi terhadap penentuan grade dan beban kerja, serta pengaruhnya terhadap 

integritas juga menjadi fokus dalam rencana strategi terkait dengan p ola mutasi dan 

kebijakan SDM yang berorientasi kepada work life balance. 

Menilik kepada tujuan BKF sebagai center of excellence, urgensi pengembangan 

pegawai yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan BKF menjadi 

vital. Sehingga kerangka perencanaan strategi terhadap SDM BKF mengarah kepada 

pengembangan SDM yang profesional dan berkelanjutan dalam mendukung fungsi dan 

tujuan organisasi. Strategi yang diterapkan mencakup:  

1) pemenuhan jumlah kebutuhan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan 

komposisi kebutuhan yang ada, yang meliputi kompetensi teknis dan soft skills;  
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2) pengembangan pola mutasi dan pegawai yang mengacu kepada profil kebutuhan dan 

profil individu pegawai; dan 

3) peningkatan dan standarisasi kompetensi. 

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di BKF, saat 

ini masih direncanakan untuk jangka pendek, hal ini menyebabkan kurang sinerginya 

teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi. Secara keseluruhan kondisi 

teknologi informasi dan komunikasi BKF (TIK BKF) sudah cukup mumpuni dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam melakukan analisis dan 

perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. N amun dengan 

berjalannya waktu, perkembangan organisasi, maupun teknologi informasi maka 

pengelolaan TIK yang ada saat ini dirasakan kurang optimal . Melihat keadaan seperti 

itu untuk tahun 2017-2019, BKF akan melakukan penataan kembali pengelolaan TIK 

yang mengacu kepada landasan hukum pengelolaan TIK pemerintah pusat maupun 

Kementerian Keuangan untuk memperkuat pencapaian sasaran strategis organisas i. 

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan baik dalam jangka panjang maupun 

jangka pendek antara lain: 

1) Melakukan evaluasi atas kegiatan pengelolaan TIK BKF yang telah dilakukan; 

2) Menyusun grand design arah kebijakan pengelolaan TIK di BKF; 

3) Perbaikan proses penganggaran, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan 

distribusi serta pemeliharaan; 

4) Menyusun standardisasi perangkat TIK, yang kompatibel dan sinkron dengan standar 

perangkat di Kemenkeu, beserta penggunaannya di seluruh level pegawai di lingkungan 

BKF; 

5) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai BKF yang melakukan pengelolaan TIK, 

terutama penambahan tenaga fungsional pranata komputer beserta manajemen 

kinerjanya; 

6) Melakukan sosialisasi dan uji coba aplilkasi secara berkesinambungan; 

7) Menyusun peraturan penggunaan dan pelaksanaan e-document/paper less di 

lingkungan BKF; dan 

8) Melakukan Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK. 

Sarana dan prasarana dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat mendasar 

dalam mendukung kinerja pegawai. Dalam menjalank an peran sebagai unit analisis 

dan perumusan rekomendasi kebijakan, BKF memerlukan sarana dan  prasarana 
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berupa fasilitas kerja yang mendukung proses bisnisnya agar berjalan lancar, efisien 

dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sasaran strategis pemenuhan fasilitas kerja 

BKF ke depan adalah mewujudkan “sarana dan prasarana yang andal dalam 

mendukung peningkatan kinerja pegawai”. Kebutuhan fasilitas kerja di lingkungan BKF 

perlu dilakukan penyesuaian dan percepatan penyediaan fasilitas kerja sehingga 

dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai sasaran strategis yang 

diinginkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan tersebut 

antara lain: 

1) Penambahan peralatan kerja (komputer) yang memadai sesuai dengan jumlah pegawai 

aktif;  

2) Perawatan sarana dan prasarana secara tepat waktu; 

3) Pengadaaan barang sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang 

telah disusun; 

4) Penghapusan komputer yang sudah tidak sesuai kebutuhan agar dapat segera 

digantikan dengan pengadaan baru; 

5) Melakukan penyesuaian ruang kerja sesuai standar ruang kerja; 

6) Mengusulkan perbaikan gedung kerja ramah lingkungan dan hemat energi di tahun 2019 

untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja pegawai dan ruangan layanan umum  

Selain hal-hal tersebut, dalam perencanaan keuangan perlu dilakukan perbaikan dan 

percepatan proses perencanaan dan penganggaran dalam jangka menengah (2017-2019) 

melalui: 

1) Perbaikan proses perencanaan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan 

penganggaran setiap Pusat lebih baik lagi. Untuk usulan new initiatives yang 

memerlukan pembiayaan besar harus disampaikan paling lambat dua tahun 

sebelumnya untuk dilakukan pembahasan dengan Unit terkait. 

2) Meningkatkan komunikasi dengan Pusat-Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal 

agar usulan waktu new initiatives memperhatikan siklus usulan anggaran (sesuai 

dokumen Comprehensive Budget Document/CBD). 

3) Perbaikan proses evaluasi dan monitoring realisasi penyerapan anggaran di tiap-tiap 

Pusat. 

4) Perbaikan koordinasi dengan Biro Perencanaan Keuangan, Setjen, Ditjen Anggaran dan 

Bappenas dalam pembahasan pagu indikatif BKF untuk tahun yang akan datang. 

5) Melakukan reviu renstra BKF 2015-2019. 

6) Melakukan inisiasi penyusunan renstra BKF 2020-2024. 
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7) Membantu penyusunan laporan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat bekerjasama 

dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. 

8) Komputerisasi pengelolaan anggaran yang terintegrasi dengan Pusat-Pusat di 

lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. 

 

C. Sumber Daya Badan Kebijakan Fiskal 

Untuk menjalankan tugas dan fungsi serta peran strategis BKF,  dibutuhkan sumber daya 

sebagai input. Pada tahun 2019 BKF didukung oleh 568 pegawai yang secara dominan (67%) 

terdiri dari generasi milenial dengan latar belakang pendidikan yang memadai , didominasi 

pendidikan sarjana sebanyak 205 pegawai dan magister sebanyak 193 pegawai yang dapat 

dilihat pada lampiran 1.  

Pelaksanaan kegiatan BKF untuk mencapai target kinerja dibiayai dengan anggaran 

sebesar Rp128,3 miliar. Dengan diberlakukannya Instruksi Menteri Keuangan nomor IMK -

595/IMK-01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat 

Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Profesi di Lingkungan Kementerian 

Keuangan, BKF telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan instruksi 

Menteri Keuangan tersebut. 

Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BKF tetap dapat mempertahankan kualitas 

kinerja sehingga target kinerja dapat tercapai, bahkan pada beberapa indikator kinerja, 

BKF berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan. Sebagai input lain, BKF juga 

menggunakan sumber daya sarana prasarana kerja, baik berupa alat kerja kantor, 

transportasi, maupun alat dokumentasi. Selain itu, digunakan juga berbagai macam 

sistem teknologi informasi berupa jaringan, database, serta berbagai macam aplikasi, 

yang digunakan dalam proses penyelesaian dan pengorganisasian pekerjaan, misalnya 

aplikasi Bitrix melalui portal fiskal.  

D. Sistematika Penyajian Laporan 

Laporan Kinerja menyajikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pencapaia kinerja 

instansi dibandingkan dengan target kinerjanya. Adapun sistematika penyajian laporan 

kinerja BKF sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan, 

Menyajikan gambaran umum mengenai Tugas, Fungsi, dan, Struktur Organisasi; Peran 

Strategis BKF, dan Sumber Daya yang Dimiliki BKF 

BAB II Perencanaan Kinerja, 
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Menyajikan Rencana Strategis BKF; Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, 

Perjanjian Kinerja, Evaluasi Renstra BKF, dan Pengukuran Kinerja tahun 2019 

BAB III Akuntabilitas Kinerja, 

Menyajikan analisis terhadap capaian kinerja BKF yang secara langsung maupun tidak 

langsung mendukung perbaikan kinerja BKF dan instansi lainnya selama tahun 2019. 

BAB IV Penutup; 

Menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2019. 

Lampiran-Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2019 
 
Kementerian Keuangan telah menyempurnakan dan memperbarui visinya agar lebih 

berorientasi kepada outcome dan memenuhi harapan stakeholder dalam hal pengelolaan 

keuangan negara. Visi baru Kementerian Keuangan, yaitu “Kami akan menjadi penggerak 

utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Visi tersebut 

diharapkan dapat mendorong unit organisasi di Kementerian Keuangan untuk lebih 

menguatkan perannya dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk 

menyelaraskan dengan visi Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal sebagai 

salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan merumuskan visinya, yaitu:  

 

 

 

 

Dengan visi tersebut, BKF berkomitmen untuk menjadi unit perumus kebijakan fiskal dan 

sektor keuangan yang secara profesional melakukan prediksi kondisi perekonomian di 

masa depan sehingga dapat memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat 

waktu. Yang dimaksud dengan Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan 

Sektor Keuangan adalah Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan 

rumusan   rekomendasi   kebijakan   yang   handal   dan   aplikatif   sehingga   diakui   dan 

dipercaya  oleh  pimpinan  Kementerian  Keuangan   khususnya  dan  masyarakat pelaku 

ekonomi pada umumnya. Antisipatif artinya handal dalam merencanakan berbagai 

kegiatan analisis dan kajian yang telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke 

depan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan 

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan aplikatif  dan dapat menjadi solusi permasalahan 

yang ada. Responsif, artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan 

kondisi dalam negeri yang belum kondusif, Badan Kebijakan Fiskal harus selalu siap 

menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara  melakukan analisis dan 

menyampaikan rekomendasi yang cepat dan handal untuk mengatasi permasalahan yang 

muncul. Untuk mewujudkan visi tersebut, BKF merumuskan misi-misi yang 

mencerminkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:  

“Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor 
Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat 

Indonesia Sejahtera” 
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1. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter 

dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. 

2. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka 

penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerim aan negara. 

3. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan 

memperhatikan risiko fiskal yang terukur. 

4. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan 

ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan. 

5. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat 

bagi perekonomian nasional. 

6. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, 

keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan. 

7. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung 

teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  andal,  serta  kinerja  perencanaan  dan 

penganggaran yang suportif. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga 

wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Melalui Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Keuangan Tahun 2015—2019, seluruh unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan 

Unit Pelaksana Teknis/UPT di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan menyusun 

rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 

2015—2019.  

Fungsi Renstra adalah, Pertama, merupakan integrasi antara keahlian sumber daya  manusia  

dan  sumber daya  lainnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kemampuan 

organisasi. Kedua, memberikan arah dan tujuan organisasi. Ketiga, sebagai akuntabilitas dan 

bukti transparansi kepada publik dari lembaga pemerintah dan kementerian dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan nasional dan memberikan pelayanan kepada publik, dan Keempat, 

evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

berdasarkan rencana strategis, yang akan digunakan untuk merumuskan kembali tujuan dan 

sasaran organisasi jika diperlukan. 

Renstra BKF memuat antara lain visi, misi, tujuan organisasi, arah kebijakan pembangunan, 

rencana aksi, dan target kinerja selama lima tahun. Penyusunan rencana strategis Badan 

Kebijakan Fiskal memerhatikan kondisi umum secara internal maupun eksternal. Hal tersebut 
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perlu dilakukan untuk memetakan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi serta 

potensi yang dimiliki dalam proses pencapaian outcome dan tujuan organisasi.  Dari sisi 

perumusan kebijakan fiskal, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus 

diwaspadai oleh BKF agar tidak menghambat capaian organisasi.  Tantangan/permasalahan 

tersebut antara lain: 

1. Permasalahan Internal, seperti koordinasi sektor keuangan di Indonesia, 

menyeimbangkan best practice dan kebutuhan lokal dalam peraturan perundang-

undangan di sektor keuangan, ketidakpastian situasi keuangan global, keterbatasan 

modal pada industri keuangan syariah, belum tercapai sinergi dan mekanisme koordinasi 

yang jelas antara para pemangku kepentingan di industri keuangan syariah, tingkat 

kesadaran masyarakat umum dan sektor bisnis mengenai keuangan syariah masih sangat 

rendah, tingkat akses terhadap layanan keuangan di Indonesia masih rendah, koordinasi 

strategi nasional keuangan inklusif, validitas dan kepastian data-data untuk penyusunan 

APBN, perubahan kebijakan dan peraturan yang tidak dapat diantisipasi, perkembangan 

ekonomi, sosial, dan politik yang dinamis dan penuh ketidakpastian. 

2. Permasalahan Eksternal, seperti permasalahan dalam penyusunan pipeline infrastruktur 

Indonesia dalam rangka alokasi dana dari AIF, koordinasi unit-unit terkait dalam proses 

pemberian Pembebasan Pajak kepada Credit Guaratees and Investment Facilities (CGIF), 

Komunikasi Kemenkeu-BKF  dan  OJK  dengan unit-unit  yang  terkait dengan perjanjian 

perdagangan bebas, unit-unit Kemenkeu yang relevan dalam  menyusun  kebijakan  dan  

aturan  pelaksanaan  KSST  belum sepenuhnya  memahami implikasi peran Indonesia  

sebagai emerging donor. 

Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, BKF memiliki potensi -potensi 

yang dapat dioptimalkan sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas BKF dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu: 

1. Potensi Internal, peluang pertumbuhan  sektor  keuangan  masih  sangat  terbuka  lebar, 

peluang pendalaman dan pengembangan pasar keuangan Indonesia, peningkatan 

pendapatan masyarakat  meningkatkan peningkatan permintaan atas instrumen  

investasi dan pembiayaan, misalnya instrumen syariah,  pertumbuhan industri keuangan 

syariah, prinsip bisnis keuangan syariah yang dapat menjaga stabilisasi sistem keuangan, 

kondisi ekonomi dan keuangan domestik memiliki fundamental ekonomi yang kuat. 

2. Potensi Eksternal, proses pemulihan ekonomi global berjalan moderat, perkembangan 

kondisi perekonomian kawasan yang stabil,  peran penting yang dipegang Kementerian 

Keuangan dalam forum-forum internasional,  kerja sama yang terjalin kuat dengan 

lembaga keuangan internasional.  
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Berdasarkan berbagai permasalahan dan potensi yang teridentifikasi dan dalam proses 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, BKF menyusun seperangkat strategi yang 

dirinci ke dalam tujuan operasional dalam bentuk balance scorecard (BSC). BSC 

menerjemahkan visi dan misi organisasi menjadi target-target kinerja tahunan dalam 

beberapa perspektif, yaitu stakeholder perspective, internal process perspective, dan 

learning and growth perspective agar dapat lebih mudah diukur dan dipahami oleh seluruh 

anggota organisasi. Masing-masing perspektif memiliki sasaran strategis dan saling 

berkaitan dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Perspektif stakeholder terdiri dari 

sasaran strategis i) kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas, ii) kerja sama 

ekonomi dan keuangan internasional yang optimal, iii) informasi kebijakan dan knowledge 

sharing terkini. Untuk perspektif internal process terdiri dari: i) Perencanaan yang Akurat, ii) 

formulasi Rekomendasi Kebijakan yang Menggunakan Kaidah Formulasi Kebijakan Publik, iii) 

Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam Research and Development yang Berkualitas, 

iv) Pengelolaan Kerja Sama Internasional yang Andal, v) Evaluasi yang Efektif dan 

Berkelanjutan. Sementara itu untuk perspektif learning and growth, sasaran strategis yang 

diusung adalah i) SDM yang Kompetitif, ii) Organisasi yang Fit For Purpose, iii) Sistem 

Informasi Manajemen yang Andal, dan iv) Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas.  

B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja 
 
Setelah dokumen Rencana Strategis BKF tersusun, selanjutnya renstra tersebut dijabarkan 

ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja 

Kementerian Keuangan. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi 

kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. 

Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran  keluaran pada  tahun  rencana, prakiraan 

sasaran  tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara 

pelaksanaannya. 

Renja BKF selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahunan dan 

Peta Strategi serta Indikator kinerja utama (IKU) dan unit-unit di dalamnya yang selanjutnya 

ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra 

diterjemahkan kedalam Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja BKF. Adapun indikator yang 

ada pada Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja BKF diselaraskan dengan indikator yang ada 

di dokumen perencanaan penganggaran (RKA K/L-Rencana Kerja dan Anggaran K/L).  

Berdasarkan Renja dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, BKF menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan 
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sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi 

Rincian   Anggaran, antara lain:  output, komponen input, jenis   belanja, dan kelompok belanja. 

Untuk tahun 2019, RKA BKF mengusung program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor 

Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp128.330.558.000. Program tersebut diukur 

dengan indikator kinerja utama, yaitu: 

1. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan dengan 

target rekomendasi kebijakan yang diterima sebesar 94,03%. Rekomendasi kebijakan 

yang diterima/ditetapkan sebagai kebijakan adalah rekomendasi mengenai suatu 

kebijakan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan diterima oleh Menteri 

Keuangan sebagai second opinion dan atau ditindaklanjuti melalui disposisi Menteri 

Keuangan kepada BKF/unit eselon I lain atau disetujui untuk ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) maupun diajukan sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah 

(RPP) ataupun Rancangan Undang-undang (RUU). Target dan capaian kinerja diukur 

dengan formula: jumlah rekomendasi kebijakan yang diterima dibagi dengan jumlah 

seluruh rekomendasi kebijakan (rekomendasi hasil quick research + rekomendasi kajian 

dalam DIPA + rekomendasi lainnya), yang dihitung dalam satuan persen.  

2. Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan 

keuangan internasional dengan target sebesar 85%. IKU ini bertujuan untuk 

memperjuangkan kepentingan nasional dalam pertemuan internasional. Usulan 

Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau pandangan mengenai suatu isu yang 

disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum Internasional. Diadopsi  dalam kerja 

sama ekonomi dan keuangan internasional maksudnya adalah poin-poin usulan kebijakan 

yang disampaikan Indonesia dalam forum-forum internasional, dimasukkan ke dalam 

kesepakatan forum-forum tersebut.  

3. Persentase pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional dengan target 

85%. Indikator Kinerja ini mengukur kegiatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas 

perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara 

berkelanjutan. Pencapaian yang dimaksud dalam IKU ini merupakan bentuk pemanfaatan 

hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil 

komitmen/kesepakatan/kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional 

yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian 

Keuangan dalam pengelolaan fiskal. Ruang lingkup kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional dibagi menjadi lima klaster, antara lain, pemenuhan legal formal, 
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pemanfaatan technical assistance (TA), penghubung donor/lembaga keuangan 

internasional dengan pemilik proyek, fasilitas, dan pemenuhan policy matrix development 

loan sektor keuangan. IKU ini mengukur pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan bobot 70%. Apabila di dalam 

rencana kegiatan terdapat proses implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan 

kerja sama internasional, maka kegiatan implementasi tersebut juga akan dihitung dalam 

formula realisasi kesepakatan dengan bobot 30%.  

4. Persentase pelaksanaan kajian sesuai rencana dan bersinergi dengan target sebesar 

97,91%. IKU ini mengukur efektivitas penyelesaian kajian yang dilakukan oleh u nit di BKF, 

yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan 

serta sinergi antar pusat di lingkungan BKF dalam kegiatan pengkajian. Pelaksanaan 

kajian diharapkan dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang tela h 

dibuat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai unit perumus rekomendasi kebijakan, BKF 

perlu bekerja sebagai satu kesatuan dalam hal adanya sinergi antar pusat dalam 

melakukan kegiatan pengkajian. Oleh karena itu, IKU ini menggunakan parameter 

pengukuran yang terdiri dari ketepatan dengan rencana kegiatan pengkajian dan sinergi 

dengan pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan kajian tersebut. Pengukuran IKU 

dilakukan dengan menjumlahkan nilai sub IKU Pelaksaanan kajian dan Pelaksanaan 

sinergi kegiatan pengkajian sesuai bobot masing-masing sub IKU. 

5. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dengan target sebesar 84,61%. BKF sebagai 

unit perumus rekomendasi kebijakan memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan, 

diseminasi, edukasi, dan komunikasi atas rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan 

menjadi kebijakan. Agar tujuan kegiatan edukasi tersebut dapat tercapai, dan sebagai 

bahan evaluasi untuk perbaikan strategi komunikasi kedepannya, perlu diukur tingkat 

efektivitas kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan BKF. Efektivitas edukasi 

dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (pihak 

eksternal) memahami substansi/materi/informasi kebijakan/kajian atas 

penyelenggaraan seminar/pelatihan/sosialisasi/workshop/pameran dan booth/kegiatan 

lain oleh BKF. Variabel yang diukur adalah tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), 

kualitas materi (bobot 15%), kualitas pengajar (bobot 10%), dan kualitas tempat 

pelaksanaan (bobot 5%). Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi 

kuesioner. 
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Selanjutnya, untuk mewujudkan target program tersebut, BKF menyusun beberapa kegiatan, 

antara lain: 

1. Perumusan kebijakan APBN dengan anggaran 6.132.903.000; 

2. Perumusan kebijakan ekonomi makro dengan anggaran 7.366.609.000; 

3. Perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral dengan anggaran 

9.838.187.000; 

4. Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP dengan anggaran 

10.783.028.000; 

5. Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan dengan anggaran 6.154.259.000; 

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan anggaran 78.614.267.000; 

7. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral  

dengan anggaran 9.441.305.000. 

C. Evaluasi Renstra Badan Kebijakan Fiskal 
 
Evaluasi Renstra dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra tahun 2015—2019. 

Evaluasi renstra berguna untuk menilai apakah rencana dan target pembangunan yang ditetapkan 

pada tahun awal renstra masih relevan dan sesuai dengan perkembangan atau kondisi saat ini.Hal  

ini  sesuai  dengan  amanat  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39  Tahun 2006  tentang  Tata Cara  

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dalam Pasal 15 ayat  (1) yang  

menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-

K/L.  Dalam Pasal 12 ayat  (1) juga  menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan dilakukan terhadap   pelaksanaan  Renja    K/L   dan  RKP  untuk  menilai  keberhasilan 

pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam Renstra K/L dan RPJM Nasional. 

Berdasarkan hasil   evaluasi Renstra dilakukan proses penyesuaian terhadap  Sasaran Strategis 

dan  indikator  kinerja  yang   lebih   mencerminkan kebutuhan organisasi dan perkembangan  

lingkungan strategis. Mengacu pada hasil  forum Trilateral Meeting Kementerian PPN/Bappenas 

dan Kementerian Keuangan c.q DJA, disepakati bahwa proses penyesuaian ini tidak perlu dilakukan 

dengan melakukan perubahan Renstra Kementerian Keuangan, namun cukup dengan melakukan 

penyesuaian target dalam dokumen Renja maupun pada Kontrak Kinerja  Kementerian Keuangan.  

Hal tersebut mengingat Pasal 14 Permen PPN/Kepala Bappenas no.  5  tahun 2014   tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa perubahan 

terhadap Renstra  K/L  2015-2019  berjalan  dapat  dilakukan sepanjang  (1)  terdapat  UU  yang 

mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau 
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tugas dan fungsi K/L. Hal  tersebut  juga   berlaku  dalam  proses  evaluasi  Renstra  seluruh  unit  

eselon  I   di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk BKF. 

D. Pengukuran Kinerja  

Mengacu pada Renstra dan Renja BKF Tahun 2019, dilakukan penyusunan perjanjian kinerja Kepala 

Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu-one)  dan para eselon II di BKF (Kemenkeu-Two) yang 

kemudian dituangkan dalam kontrak kinerja dan menjadi acuan dalam penyusunan kontrak kinerja 

pegawai BKF. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang 

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015, penetapan kinerja seluruh unit eselon I di 

Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan metode BSC, yaitu sistem manajemen strategis 

dan kinerja dengan menggunakan beberapa perspektif dalam pengukuran kinerja, sehingga 

mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif atas kinerja organisasi. BSC juga 

memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang, serta 

merupakan suatu sistem pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau 

perkembangan capaian kinerja secara kuartalan/periodik dan segera melakukan perbaikan ketika 

diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.  

Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi BKF sebagaimana 

tercantum dalam Renstra BKF. Visi dan misi BKF selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa 

Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai pada setiap perspektif dan memetakannya ke dalam peta 

strategi (strategy map). Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis diuraikan menjadi 

beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian 

kinerja SS yang bersangkutan. 

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, peta strategis dan indikator kinerja utama BKF tahun 2019 

terdapat terdapat satu IKU baru “Persentase Pencapaian kerja sama Ekonomi dan Keuangan 

Internasional” yang di-cascade dari IKU Kementerian Keuangan sebagai penajaman representasi 

salah satu tugas dan fungsi BKF pada perspektif stakeholder dalam bentuk pencapaian kerja sama 

kerja sama internasional. IKU tersebut dicantumkan pada Sasaran Strategis 2019 yang telah 

melalui rewording dari tahun 2017, yakni Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang 

Optimal. Selain itu, melalui serangkaian refinement peta strategis dan IKU Kemenkeu dan BKF 2019, 

terbentuk jumlah SS sebanyak 12 buah dengan jumlah IKU sebanyak 24 buah sedangkan Pada tahun 

2017, jumlah SS sebanyak 12 buah dengan jumlah IKU sebanyak 21 buah. 

Pelaksanaan refinement peta strategis dan IKU BKF ini dilakukan berjenjang dari level teknis 

pengelola kinerja hingga dibahas oleh seluruh unsur pimpinan dalam Rapat Kerja BKF. Refinement 
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tahun 2019 berfokus pada penajaman dan rewording sasaran strategis yang lebih mencerminkan 

output dan kinerja BKF.  

Tabel 0.1 Perbandingan Sasaran Strategis BKF Tahun 2018 dan Tahun 2019 

No Perspektif Sasaran Strategis 

  2018 2019 

1. Stakeholder Formulasi Kebijakan Fiskal dan 
Sektor Keuangan yang 
Berkualitas 
Rekomendasi Kerja Sama 
Ekonomi dan Keuangan 
Internasional yang Optimal 
Informasi Kebijakan dan 
Knowledge Sharing  yang 
Terkini 

Formulasi Kebijakan Fiskal dan 
Sektor Keuangan yang 
Berkualitas 
Kerja Sama Ekonomi dan 
Keuangan Internasional yang 
Optimal 
Informasi Kebijakan dan 
Knowledge Sharing  yang Terkini 

2. Internal 
Process  

Perencanaan yang Akurat 
Formulasi Rekomendasi 
Kebijakan yang Menggunakan 
Kaidah Formulasi Kebijakan 
Publik 
Pengelolaan Manajemen 
Pengetahuan dalam Research 
and Development yang 
Berkualitas 
Pengelolaan Kerja Sama 
Internasional yang Andal 
Evaluasi yang Efektif dan 
Berkelanjutan 

Perencanaan yang Akurat 
Formulasi Rekomendasi 
Kebijakan yang Menggunakan 
Kaidah Formulasi Kebijakan 
Publik 
Pengelolaan Manajemen 
Pengetahuan dalam Research and 
Development yang Berkualitas 
Pengelolaan Kerja Sama 
Internasional yang Andal 
Evaluasi yang Efektif dan 
Berkelanjutan 

3. Learning & 
Growth  

SDM yang Kompetitif 
Organisasi yang Kondusif 
Sistem Informasi Manajemen 
yang Andal 
Pelaksanaan Anggaran yang 
Optimal 

SDM yang Kompetitif 
Organisasi yang Fit For Purpose 
Sistem Informasi Manajemen yang 
Andal 
Pelaksanaan Anggaran yang 
Berkualitas 

Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif learning and growth, internal process, dan 

stakeholders merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi dalam 

rangka mencapai visi “menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor 

keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera”. 
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Pola hubungan sasaran strategis tersebut digambarkan dalam suatu map yang disebut peta 

strategi BKF.  

Adapun peta strategi BKF adalah sebagai berikut. 

 

 

Selain terhadap Sasaran Strategis, refinement juga dilakukan terhadap IKU pada setiap 

sasaran strategis dengan memperhatikan Rencana Strategis BKF Tahun 2015–2019 dan arahan 

pimpinan BKF. Refinement dilakukan pada jenis, manual, serta target IKU. Dengan refinement 

IKU ini, diharapkan lebih mencerminkan pengukuran kinerja yang ideal dan challenging 

sehingga dapat memacu seluruh elemen organisasi BKF untuk berkinerja tinggi dan semakin 

baik. Berikut ini adalah daftar IKU dan target tahun 2019 beserta perbandingannya dengan 

Renstra BKF tahun 2015– 2019 dan capaian tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0.1 Peta Strategi BKF Tahun 2019 
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Tabel 0.2 Capaian Kinerja 2018, Target dalam Renstra BKF 2015 – 2019, dan Target 

Kinerja 2019 

No. Indikator Kinerja Utama Realisasi 
2018 

Target 
dalam 

Renstra 
(2019) 

Target 
2019 

1.  Indeks efektivitas kebijakan fiskal  - 75 

2.  Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro  1,23% 5% - 

3.  Deviasi proyeksi APBN 4,6% 5% - 

4.  Persentase rekomendasi kebijakan yang 
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan 

99,15% 83% 94,03% 

5.  Persentase usulan Indonesia yang diadopsi 
dalam kerja sama ekonomi dan keuangan 
internasional 

97,91% 40% 85% 

6.  Persentase pencapaian kerja sama ekonomi 
dan keuangan internasional di bidang 
keuangan 

100% - 85% 

7.  Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 86,23 - 84,61 

8.  Persentase laporan perkembangan 
ekonomi keuangan yang tepat waktu 

100% - 100% 

9.  Persentase publikasi hasil kajian sesuai 
rencana 

100% - 100% 

10.  Persentase penyelesaian rekomendasi 
peraturan perundangan prioritas dan 
program unggulan sesuai dengan rencana 

100% - 100% 

11.  Persentase penggunaan alat analisis 
kebijakan dan keterlibatan stakeholders 
dalam perumusan kebijakan dan usulan 
Indonesia pada forum internasional 

- - 98,76% 

12.  Persentase penggunaan alat analisis 
kebijakan dalam perumusan kebijakan dan 
usulan Indonesia dalam forum internasional 

100% - - 

13.  Persentase keterlibatan stakeholders 
dalam perumusan kebijakan dan usulan 
Indonesia dalam forum internasional 

100% - - 

14.  Persentase pelaksanaan kajian yang 
terencana dan bersinergi 

- - 97,91% 
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No. Indikator Kinerja Utama Realisasi 
2018 

Target 
dalam 

Renstra 
(2019) 

Target 
2019 

15.  Persentase pelaksanaan kajian sesuai 
rencana 

100% - - 

16.  Persentase pelaksanaan sinergi kegiatan 
pengkajian  

100% - - 

17.  Persentase penyelesaian kewajiban dalam 
rangka kerja sama internasional 

100% - 100% 

18.  Persentase rekomendasi BPK atas LKPP 
dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 

100% - 89% 

19.  Persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan 
sesuai rencana 

100% - - 

20.  Persentase pejabat yang telah memenuhi 
standar kompetensi jabatan 

100% - 98% 

21.  Persentase penyelesaian program 
transformasi digital 

- - 100% 

22.  Persentase implementasi inisiatif strategis 
RBTK 

94% - - 

23.  Persentase satker yang ditargetkan 
memenuhi kriteria ZI WBK 

117,72% - - 

24.  Indeks persepsi integritas 85,31 - 87,65 (skala 
100) 

25.  Tingkat downtime sistem TIK 0,004% - 0,1% 

26.  Persentase kapabilitas tata kelola TIK - - - 

27.  Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 
yang telah ditindaklanjuti 

98,03% - 90% 

28.  Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 96,9% - 95% 

Pelaksanaan pengelolaan kinerja di BKF dari tahun ke tahun berkembang dan mengalami 

penyesuaian mengikuti perubahan fokus organisasi. Perbaikan peta strategi dan indikator 

kinerja utama BKF dari tahun ke tahun bertujuan untuk memastikan tuntutan internal dan 

eksternal stakeholders terhadap BKF dapat terwujud. 
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2.   BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

A. Capaian Kinerja Organisasi Menurut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan program perumusan 

kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp128.330.558.000. 

Program tersebut diimplementasikan melalui tujuh kegiatan utama yang mencerminkan tugas 

dan fungsi masing-masing pusat kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Sampai 

dengan Desember 2019, capaian kinerja program perumusan kebijakan fiskal dan sektor 

keuangan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) BKF tahun 2019 

dicerminkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: 

1. Indikator Kinerja “Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri 

Keuangan” dengan target kinerja 94,03% tercapai dengan realisasi 99,09% dengan indeks 

capaian sebesar 105,39% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian target 

tersebut dapat berarti bahwa rumusan rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh BKF 

memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh Menteri Keuangan sehingga layak untuk 

ditindaklanjuti. 

2. Indikator Kinerja Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama 

ekonomi dan keuangan internasional dengan target kinerja 85%, dapat tercapai dengan 

realisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut menandakan bahwa usulan, pandangan, dan 

rekomendasi yang disampaikan BKF melalui para delegasi telah tepat menjawab isu atau 

permasalahan global yang sedang menjadi pembahasan dunia internasional sehingga 

dapat diterima atau disepakati dalam forum kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional serta dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan operasional.  

3. Indikator kinerja “Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional” memiliki target sebesar 85%. Di akhir kuartal empat, target tercapai dengan 

realisasi sebesar 100% atau melebihi target yang ditetapkan dengan indeks capaian 

sebesar 117,64%. Pencapaian tersebut merupakan bentuk optimalisasi pemanfaatan hasil 

kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang meliputi penggunaan hasil 

komitmen/kesepakatan/kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional 

yang dapat diimplementasikan. 

4. Indikator kinerja “Persentase pelaksanaan kajian yang sesuai rencana dan bersinergi” 

dengan target 97,91% telah tercapai sedikit kurang dari target dengan realisasi sebesar 
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96,87 %. Target IKU tidak tercapai, namun realisasi IKU masih tergolong baik atau IKU 

berstatus kuning. Adapun penyebab target IKU tidak tercapai adalah karena terdapat 1 

(satu) kajian yang masih dalam tahapan pembahasan internal BKF. Alasan keterlambatan 

karena terdapat arahan perubahan kajian pada pertengahan tahun sehingga kajian 

dimaksud membutuhkan tambahan waktu untuk proses reviu berjenjang. Proses 

penyusunan kajian-kajian telah melibatkan pihak-pihak lain yang sangat berkaitan dengan 

fokus kajian sehingga masukan-masukan atas kajian dapat lebih komprehensif dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas kajian. 

5. Indikator kinerja “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” dengan target 84,61% 

tercapai dengan realisasi sebesar 86,69% melebihi target yang ditetapkan, dengan indeks 

capaian sebesar 102,46%. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan BKF dalam 

diseminasi informasi kebijakan yang diukur dengan parameter-parameter tertentu. 

Untuk mencapai target kinerja tersebut, BKF menggunakan sumber daya berupa anggaran 

sebesar Rp118.351.823,946 atau sebesar 92,22% dari alokasi anggaran sebesar 

Rp128.330.558.000 setelah dipotong pengembalian belanja. Persentase penggunaan anggaran 

tersebut menunjukkan bahwa BKF telah melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. 

Dengan anggaran yang efisien, target kinerja BKF tetap terealisasi bahkan beberapa indikator 

kinerja realisasinya melebihi target yang ditetapkan (efisiensi sebesar 7,7% dari pagu anggaran 

belanja netto). Secara keseluruhan capaian indikator program dan kegiatan beserta realisasi 

anggaran untuk masing-masing indikator ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2019 

Program& 
Kegiatan 

Indikator Kinerja  Anggaran 

Uraian Target Realisas
i 

Alokasi  
(ribu) 

Realisasi 
(ribu) 

Program 

Perumusan 
Kebijakan 
Fiskal dan 
Sektor 
Keuangan 

1) Persentase 
rekomendasi 
kebijakan yang 
ditetapkan/diterim
a Menteri 
Keuangan 

94,03% BKF 128.330.55
8 

118.351.823,946 

2) Persentase usulan 
kebijakan 
Indonesia yang 
diadopsi dalam 
kerja sama 
ekonomi dan 
keuangan 
internasional 

85%  
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3) Persentase 
pencapaian Kerja 
Sama Ekonomi 
dan Keuangan 
Internasional  

85%  

4) Persentase 
pelaksanaan 
kajian yang sesuai 
rencana dan 
bersinergi 

97,91%  

5) Tingkat efektivitas 
edukasi dan 
komunikasi 

84,61%  

Kegiatan 
1) Perumusan 

Kebijakan 
APBN 

Persentase 
Rekomendasi 
kebijakan yang 
ditetapkan/diterima 
Menteri Keuangan 

94,03% 100% 6.132.903 4.897.670,677 
 

2) Perumusan 
Kebijakan 
Ekonomi 
Makro 

Persentase 
rekomendasi 
kebijakan yang 
ditetapkan/diterima 
Menteri Keuangan 

94,03% 100% 7.366.609 6.143.874,245 
 

3) Perumusan 
Kebijakan 
Pembiayaa
n 
Perubahan 
Iklim dan 
Multilateral 

1) Persentase 
rekomendasi 
kebijakan yang 
ditetapkan/diterima 
Menteri Keuangan 

94,03% 100% 9.838.187 6.473.293,017 
 

2) Persentase 
pencapaian 
Kerjasama Ekonomi 
dan Keuangan 
Internasional  

85% 100% 

4) Perumusan 
Kebijakan 
Pajak, 
Kepabeana
n, Cukai dan 
PNBP 

Persentase 
rekomendasi 
kebijakan yang 
ditetapkan/diterima 
Menteri Keuangan 

94,03% 97,67% 10.783.028 10.251.678,480 

5) Perumusan 
Kebijakan 
Sektor 
Keuangan 

Persentase 
rekomendasi 
kebijakan yang 
ditetapkan/diterima 
Menteri Keuangan 

94,03% 100% 6.154.259 5.046.172,665 
 

6) Dukungan 
Manajemen 
dan 
Dukungan 

1) Persentase 
Pejabat yang telah 
memenuhi standar 
kompetensi 
jabatan  

98% 99,36% 78.614.267 76.903.441,667 
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Teknis 
Lainnya 

2) Persentase 
penyelesaian 
rekomendasi BPK 
atas LK BA yang 
telah 
ditindaklanjuti 

89% 100% 

3) Tingkat downtime 
system TIK 

0,1% 0,0049% 

4) Persentase 
kualitas 
pelaksanaan 
anggaran 

95% 92,3% 

5) Persentase 
kualitas 
penyelesaian 
tindak lanjut 
temuan BPK atas 
LK BA 015 

90% 93% 

6) Persentase 
penyelesaian 
program 
transformasi 
digital 

80% 80% 

7) Perumusan 
Kebijakan 
dan 
Pelaksanaa
n Kerja 
Sama 
Keuangan 
Regional 
dan 
Bilateral 

1) Persentase 
pencapaian 
Kerjasama 
Ekonomi dan 
Keuangan 
Internasional  

85% 100% 9.441.305.
000 

8.708.218,969 
 

2) Persentase 
rekomendasi 
kebijakan yang 
ditetapkan/diterim
a Menteri 
Keuangan 

94,03% 100% 

Efisiensi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan yang tertuang dalam instruksi 

Menteri Keuangan IMK-595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di 

Lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah-langkah efisiensi yang diterapkan di lingkungan 

BKF antara lain dalam bentuk:  

 Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor (RDK) dilakukan secara selektif dan efisien dengan 

mengutamakan pelaksanaan rapat dilakukan pada jam kerja; 

 Pembayaran uang saku RDK dilingkungan Kementerian Keuangan dibayarkan sebesar 50% 

dari tarif standar biaya masukan (SBM), kecuali untuk peserta yang berasal dari 

Kementerian/lembaga lain; 
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 Pembayaran perjalanan dinas dilakukan maksimal 80% dari SBM serta pembayaran daftar 

pengeluaran riil perjalanan dinas disesuaikan dengan pengeluaran yang benar-benar 

terjadi (at cost) dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran; 

 Pembayaran honorarium jasa profesi hanya diperkenankan bila narasumber berasal dari 

K/L/pihak lain. 

Selama tiga tahun terakhir, anggaran BKF selalu dapat digunakan dengan efisien. Hal tersebut 

tercermin dari realisasi anggaran yang lebih kecil dari alokasi anggaran, tetapi target kinerja 

dapat tercapai. Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2019 adalah 

sebesar Rp118.351.823.946 atau sebesar 92,22 persen dari anggarannya setelah dikurangi 

pengembalian belanja sebesar Rp72.525.774. Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun 

Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Kode Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Persentase 

51 Belanja Pegawai 36.622.885.000 36.540.317.900 99,77% 

52 Belanja Barang 80.200.073.000 70.485.536.002 87,89% 

53 Belanja Modal 11.507.600.000 11.325.970.044 98,42% 

Jumlah Belanja 128,330,558,000 118.351.823.946 92,22% 

Secara rinci, realisasi belanja pegawai sebesar 99,77%, belanja barang 87,89%, dan belanja 

modal 98,42%. Realisasi belanja barang lebih kecil dari alokasinya karena adanya kebijakan 

efisiensi sehingga mengurangi jumlah realisasinya. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 

mengalami penurunan sebesar 8,36% atau sebesar Rp10.802.679.557, dibandingkan Tahun 

Anggaran 2018 yang disebabkan oleh pelaksanaan efisiensi pada BKF dan adanya selfblocking. 

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Kode Uraian Jenis Belanja 
Realisasi Belanja  Naik /(Turun) 

31 DES 2019 31 DES 2018 Rp  %  

51 Belanja Pegawai      
36.540.317.900       34.87.978.698  1.852.339.202 5.34 

52 Belanja Barang      
70.485.536.002  

     
82.762.099.610  (12.276.563.608) (14.83) 

53 Belanja Modal       
11.325.970.044       11.704.425.195  (378.455.151) (3.23) 

Jumlah 118.351.823.946 129.154.503.503 (10.802.679.557) (8.36) 

Tabel 2.22 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 

Tabel 2.33 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018-2019 
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B. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja 

Suatu organisasi dinilai berhasil mencapai tujuan organisasi apabila mampu mencapai target 

kinerja organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mengelola anggaran pelaksanaan 

program kerja secara transparan dan akuntabel. Kinerja organisasi BKF diukur menggunakan 

metode BSC, yaitu metode pengukuran kinerja yang mengukur kinerja dengan menggunakan 

berbagai aspek kinerja organisasi yang cukup komprehensif, yaitu aspek/perspektif stakeholder, 

internal process, dan learning and growth. Adapun penilaian akuntabilitas keuangan akan 

dilakukan terhadap kemampuan BKF dalam mengelola keuangan, yaitu menilai sejauh mana 

penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya 

dan menghasilkan output yang direncanakan sehingga terjadi optimalisasi penggunaan 

anggaran. 

Pengukuran capaian kinerja BKF tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil 

pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan 

Kebijakan Fiskal adalah sebesar 106,05.  Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-

masing perspektif sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

A.  

 

 

Apabila dirinci berdasarkan IKU pada masing-masing perspektif, pada tahun 2019 ini, dari 18 IKU 

yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF, terdapat 16 IKU berstatus hijau dan 2 IKU 

berstatus kuning. Realisasi dan indeks capaian masing-masing IKU ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

 

 

 

Kinerja Badan Kebijakan Fiskal 
Nilai Kinerja Organisasi : 

106,05 

Internal  Process Perspective 
Bobot : 30% 

Capaian Kinerja: 102,79 
 

Stakeholder Perspective 
Bobot : 40% 

Capaian Kinerja: 107,84 

Learning & Growth Perspective 
Bobot : 30% 

Capaian Kinerja: 116,91 
 

Gambar 2.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2019 
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Tabel 2.4 Capaian Kinerja BKF Tahun 2019 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Indeks 

Capaian 

Stakeholder Perspective (40%)  

1.  
 

Formulasi Kebijakan 

Fiskal dan Sektor 

Keuangan yang 

Berkualitas  

Indeks efektivitas kebijakan 

fiskal 

75 77,8 103,73% 

Persentase rekomendasi 

kebijakan yang 

ditetapkan/diterima Menteri 

Keuangan  

94,03% 99,09% 105,39 % 

2. Kerja Sama Ekonomi 

dan Keuangan 

Internasional yang 

Bernilai Tambah 

Persentase pencapaian kerja 

sama ekonomi dan keuangan 

internasional di bidang 

keuangan 

85% 100% 117,64 % 

Persentase usulan Indonesia 

yang diadopsi dalam kerja 

sama ekonomi dan keuangan 

internasional 

85% 100% 117,64% 

3. 
 

Informasi kebijakan 

dan knowledge 

sharing yang terkini 

serta edukasi dan 

komunikasi yang 

efektif  
 

Persentase laporan 

perkembangan ekonomi 

keuangan yang tepat waktu 

100% 

 

102,16% 102,16% 

Persentase publikasi hasil 

kajian sesuai rencana 

100% 100% 100% 

Tingkat efektivitas edukasi dan 

komunikasi 

84,61 86,69 102,46 

Internal Process Perspective (30%)  

4. Perencanaan yang 

Akurat 

Persentase penyelesaian 

rekomendasi peraturan 

perundangan prioritas dan 

100% 97,56% 97,56% 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Indeks 

Capaian 

program unggulan sesuai 

dengan rencana 

5. Formulasi 

Rekomendasi 

Kebijakan yang 

Menggunakan Kaidah 

Formulasi Kebijakan 

Publik 

Persentase penggunaan alat 

analisis kebijakan dan 

keterlibatan stakeholders 

dalam perumusan kebijakan 

dan usulan Indonesia dalam 

forum internasional 

98,76% 100% 101,25% 

6. Pengelolaan 

Manajemen 

Pengetahuan dalam 

Research and 

Development yang 

Berkualitas 

Persentase pelaksanaan 

kajian yang terencana dan 

bersinergi 

97,91% 96,87% 98,94% 

 

7. Pengelolaan Kerja 

Sama Internasional 

yang Andal 

Persentase penyelesaian 

kewajiban dalam rangka kerja 

sama internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

100% 100% 100% 

8. Pengendalian mutu 

yang efektif  

 

Persentase rekomendasi BPK 

atas LKPP dan LK BUN yang 

telah ditindaklanjuti 

89% 100% 112,36% 

Learning & Growth Perspective (30%)  

9. SDM yang Kompeten 

dan Berkinerja Tinggi 

Persentase pejabat yang telah 

memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

98% 99,36% 101,39% 

10. Organisasi yang Fit 

For Purpose 

Indeks persepsi integritas 92% 90,79% 103,58% 

Persentase penyelesaian 

program transformasi digital  

80% 80% 100% 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Indeks 

Capaian 

11. Sistem Manajemen 

Informasi yang Andal 

Tingkat downtime sistem TIK 0,1% 0,0049% 195,1% 

 

12. Pelaksanaan 

Anggaran yang 

Berkualitas 

Persentase rekomendasi BPK 

atas LK BA 15 yang telah 

ditindaklanjuti 

90% 97,37% 108,19% 

Persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran 

95% 95,75% 100,79% 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 106,05 

Apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada lima periode sebelumnya, 

NKO BKF pada tahun 2019 cukup stabil karena hanya mengalami perubahan sangat kecil bila 

dibandingkan dengan NKO tahun 2018 yang IKU-IKU-nya tidak jauh berbeda. Apabila 

dibandingkan dengan NKO pada tahun 2014—2017, NKO tahun 2019 memiliki selisih yang cukup 

besar, namun hal tersebut dikarenakan jumlah dan karakteristik yang sangat berbeda dari IKU-

IKU tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 dengan IKU tahun 2019 sehingga angka NKO pada tahun-

tahun tersebut tidak relevan untuk diperbandingkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Capaian kinerja BKF selama ini dimonitor secara kuartalan dan dilaporkan oleh Kepala Badan 

Kebijakan Fiskal dalam Rapat Pimpinan Kinerja Kementerian Keuangan (Rapimja) atau disebut 

juga sebagai Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang telah distandardisasi mekanisme 

pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang 

Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.  

Capaian kinerja kuartalan BKF yang telah dibahas dalam DKO selanjutnya diakumulasi menjadi 

capaian kinerja BKF tahun 2019 sesuai dengan jenis konsolidasinya. Berikut rincian capaian 

kinerja BKF pada tahun 2019. 

a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas  

Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Kepala BKF 

kepada Menteri Keuangan sebagai stakeholder utama BKF. Kebijakan fiskal dan sektor 

keuangan adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi 

perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

serta regulasi sektor keuangan. Berkualitas maksudnya rekomendasi kebijakan yang 

memiliki tingkat akurasi proyeksi yang tinggi, dapat dipercaya dan memenuhi kebutuhan 

stakeholder, serta mampu menstimulus perekonomian sehingga dapat 

diterapkan/diimplementasikan secara riil dalam sebuah kebijakan. 

SS ini diukur dengan dua IKU, yaitu indeks efektivitas kebijakan fiskal, dan persentase 

rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan. 

Gambar 2.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2014-2019 
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 Indeks efektivitas kebijakan fiskal (1a-CP) 

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dari ditetapkannya 

suatu kebijakan fiskal  sehingga diharapkan dapat memberi masukan atas kebijakan 

yang ditetapkan. Pengukuran IKU tidak terbatas pada penyelesaian kebijakan sesuai 

rencana waktu penyelesaian. Efektivitas kebijakan minimal mengukur 2 (dua) tahapan, 

yaitu Perancangan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan.  

Kebijakan fiskal yang menjadi objek pengukuran pada IKU ini mengacu pada peraturan-

peraturan (ditetapkan atau diimplementasikan pada tahun 2019) yang memiliki tujuan 

dan dampak strategis pada skala nasional berdasarkan tema yang telah disepakati dan 

ditetapkan bersama. 

Efektivitas kebijakan fiskal adalah pengukuran kualitas kebijakan fiskal yang 

membandingkan antara existing condition dengan expected condition atas 

terbentuknya kebijakan yang meliputi 2 fase yaitu: 

1. Fase kualitas perancangan kebijakan yang terdiri dari agenda setting dan formulasi 

kebijakan yang dilakukan oleh unit-unit yang menghasilkan rekomendasi kebijakan 

(BKF) atau perumusan kebijakan (Direktorat Jenderal terkait), 

2. Fase kualitas pelaksanaan kebijakan pada Direktorat Jenderal terkait yang terdiri 

dari implementasi (dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi) dan 

evaluasi kebijakan (terdiri dari monitoring, evaluasi efektivitas dan efisiensi).  

Skema perhitungan atas efektivitas kualitas kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, 

merujuk pada skema pengukuran indeks kualitas kebijakan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah disesuaikan dengan kondisi di 

Kementerian keuangan sebagaimana terlampir. Area kebijakan yang diukur dalam fase 

perancangan kebijakan yaitu penyusunan peraturan perundangan yang tercantum 

dalam dokumen perencanaan (program legislasi nasional, program penyusunan, dan 

program perencanaan). Area kebijakan yang diukur dalam fase pelaksanaan kebijakan 

adalah kebijakan dalam rangka peningkatan invetasi, pembangunan infrastruktur, 

pendidikan, dan perlindungan sosial. Capaian kinerja indeks efektivitas kebijakan fiskal 

tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.5 Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal Tahun 2019 

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Triwulanan BKF 

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal pada tahun 2019 mencapai 77,8 dengan 

indeks capaian sebesar 103,73%. Realisasi IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan 

sebesar 75, artinya kebijakan fiskal yang ditetapkan BKF telah cukup efektif. 

Penghitungan angka realisasi menggunakan skema yang telah disusun di dalam manual 

IKU BKF. Dalam rangka mencapai target IKU indeks efektivitas kebijakan fiskal, BKF 

telah melakukan kegiatan diantaranya: 

1. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan 

kesepakatan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2020; 

2. Dokumen KEM PPKF telah diserahkan ke Banggar DPR RI pada 20 Mei 2019 (tepat 

waktu); 

3. Pembahasan dokumen KEM-PPKF dilakukan dalam Pembicaraan Pendahuluan 

RAPBN 2020 pada tanggal 24-25 Juni 2019 untuk Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit, 

dan Pembiayaan, sedangkan Panja Belanja Pusat dan Panja Belanja Daerah 

dilakukan pada bulan Juli 2019; 

4. Konsistensi kesesuaian antara usulan dan hasil pembahasan dengan DPR telah 

dihitung dengan nilai sebesar 88,25%. 

Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena 

merupakan IKU baru. 

 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan (1b-N) 

Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan adalah rekomendasi 

mengenai suatu kebijakan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan 

diterima oleh Menteri Keuangan sebagai second opinion dan/atau ditindaklanjuti 

melalui disposisi Menteri Keuangan kepada BKF atau unit eselon I lain untuk disetujui 

ataupun ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun diajukan 

sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ataupun Rancangan Undang-undang 

(RUU). 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 
s.d. 

Q3 
Q4 Y-19 Ket 

Target - - - - - 75 75 
Max/

TLK 
Realisasi - - - - - 77,8 77,8 

Indeks Capaian - - - - - 103,73 103,73 
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Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi persentase rekomendasi 

kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan diharapkan melebihi target yang 

telah ditetapkan. Tingkat kendali IKU ini Moderate, validitasnya adalah Proxy, dan 

konsolidasi periode adalah Take Last Known Value. Formula IKU ini ialah 

membandingkan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang diterima dengan jumlah 

seluruh rekomendasi kebijakan (rekomendasi hasil quick research, rekomendasi 

kajian dalam DIPA, dan rekomendasi lainnya). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

rekomendasi kebijakan yang diterima dan mengukur tingkat akuntabilitas alokasi 

anggaran untuk kajian melalui rekomendasi yang dihasilkan melalui proses kajian dan 

analisis (research based policy). Capaian kinerja persentase rekomendasi kebijakan 

yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan kuartalan dan tahunan 2019 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.64 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan/Diterima 

Menteri Keuangan Tahun  2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-19 Ket 

Target  - - - - - 94,03% 94,03% Max/ 

TLK Realisasi  - - - - - 99,09% 99,09% 

Indeks Capaian  - - - - - 105,39 105,39 

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Triwulanan BKF 

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini selama tahun 2019 telah melebihi target yang 

ditentukan dengan indeks capaian 105,39. Adapun realisasi yang dicapai adalah sebesar 

99,09% atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 94,03%. Selain 

itu, dapat pula disimpulkan bahwa dari sisi kualitas, rekomendasi yang disampaikan 

telah cukup memenuhi ekspektasi Menteri Keuangan. 

Selama tahun 2019, BKF telah menyampaikan sebanyak 111 buah rekomendasi kebijakan 

kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan produk hukum maupun 

rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan tertentu. Dari jumlah rekomendasi 

tersebut, 110 rekomendasi (99,09%) sudah ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan 

dan 1 rekomendasi (0,9%), yaitu rekomendasi asuransi perumahan, belum diterima oleh 

Menteri Keuangan karena masih dalam reviu internal BKF.  Meskipun begitu, target dari 

IKU ini sudah tercapai. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BKF dalam 

rangka pencapaian IKU ini adalah:  

1. Mengirimkan rekomendasi kebijakan yang telah selesai disusun dan disetujui 

Kepala BKF pada kesempatan pertama kepada Menteri Keuangan; 
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2. Koordinasi dengan tata usaha Menkeu (monitoring status rekomendasi) untuk 

memastikan rekomendasi telah diterima Menkeu dan menunggu keputusan untuk 

ditindaklanjuti atau tidak; 

3. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian dan 

permintaan/disposisi pimpinan. Selain itu untuk meningkatkan jumlah rekomendasi 

yang disampaikan ke Menkeu, perlu disusun rekomendasi yang berkualitas dan 

kredibel, dan mempercepat proses penyelesaiannya; 

4. Menginventarisasi rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada Menteri 

Keuangan selama tahun 2019 dan memastikan bahwa kebijakan tersebut telah 

ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan. 

Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh BKF dikelompokkan menjadi enam kategori 

utama, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara, APBN, ekonomi 

makro, sektor keuangan, regional dan bilateral, serta pembiayaan perubahan iklim dan 

multilateral. Berikut rekapitulasi rekomendasi masing-masing kategori. 

Tabel 2.7 Rekapitulasi Rekomendasi Berdasarkan Unit Eselon II 

No Rekomendasi Diajukan 
Diterima 

Tidak/Belum 

Diterima 

Jml % Jml % 

1. Pendapatan Negara 46 46 100% - - 

2. APBN 8 8 100% - - 

3. Ekonomi Makro 1 1 100% - - 

4. Sektor Keuangan 13 13 100% - - 

5. Pembiayaan Perubahan Iklim 

& Multilateral 35 35 100% - - 

6. Regional dan Bilateral 8 7 87,5% 1 12,5% 

 Total 111 110 99,09
% 1 0,9% 

Beberapa contoh rekomendasi kebijakan dari BKF yang ditetapkan/diterima oleh 

Menteri Keuangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan batasan RPMK Fasilitas Super Deduction 

Vokasi (PMK 128/PMK.010/2019) – PKPN. 
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2. Rekomendasi terkait kontribusi Indonesia pada The First Formal Replenishment of 

the Green Climate Fund (GCF) – PKPPIM. 

3. Persetujuan MK terhadap RPMK Trust Fund USAID (diubah menjadi KMK No. 

868/KMK.010/2019 tanggal 25 November 2019) – PKRB. 

4. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing 

pada Perusahaan Perasuransian—PKSK. 

5. Rekomendasi kebijakan terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro—PKEM. 

6. Rekomendasi hasil pemetaan tarif PNBP pada K/L—PKAPBN. 

Sejak tahun 2015 penghitungan IKU ini hanya ditargetkan tahunan, tidak ditargetkan 

secara kuartalan, tetapi setiap kuartalan selalu dilakukan monitoring realisasi IKU ini 

untuk mengetahui status dan update posisi setiap rekomendasi kebijakan yang 

disampaikan kepada Menteri Keuangan. Adapun perbandingan kinerja IKU persentase 

rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan tahun 2017-

2019 adalah sebagai berikut. 

 Tabel 2.85 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang 

Ditetapkan/Diterima Oleh Menteri Keuangan Tahun 2017-2019 

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU pada tahun 2019 telah meningkat sangat baik dari 

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan jumlah 

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, jumlah rekomendasi yang diterima atau 

ditetapkan Menteri Keuangan serta kualitas tingkat kompleksitas rekomendasi 

kebijakan yang berbeda setiap tahun. Realisasi IKU sebesar 99,09% ini telah melebihi 

target pada Renstra BKF tahun 2015—2019 yang mengamanatkan target sebesar 85%. 

b. Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bernilai Tambah 

Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional merupakan segala kebijakan dan 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase 

rekomendasi 

kebijakan yang 

diterima/ ditetapkan 

Menteri Keuangan  

85% 95,70% 94,03% 99,15% 94,03% 99,09% 
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program kerja sama internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja 

sama ekonomi dan keuangan internasional yang bernilai tambah ialah kerja sama yang 

disepakati Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat 

diimplementasikan secara baik dan terukur dan dapat memberikan nilai tambah terhadap 

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran 

pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sasaran ini ditujukan untuk mengukur 

optimalisasi pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional melalui peran 

dan inisiasi dalam forum internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan 

nasional. SS ini diukur dengan IKU persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan 

keuangan internasional di bidang keuangan dan IKU persentase usulan Indonesia yang 

diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. 

 Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional (2a-CP) 

Pencapaian yang dimaksud dalam IKU ini merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja 

sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil 

komitmen/kesepakatan/kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional 

yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian 

Keuangan dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap 

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran 

pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ruang lingkup kerja sama ekonomi dan 

keuangan internasional terbagi dalam lima klaster, yang mencakup antara lain: 

1. Pemenuhan legal formal. Komponen ini telah dapat dihitung realisasi kegiatannya 

apabila tahapan pemenuhan legal formal (seperti ratifikasi dalam rangka P3B) telah 

sesuai target dalam workplan yang disampaikan unit teknis terkait. Sebagai contoh: 

ratifikasi dalam rangka P3B, telah direalisasikan 8 prosedur pelaksanaan P3B dari 8 

prosedur yang ditargetkan dalam workplan. 

2. Penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek, 

contoh: pipeline AIIB. Komponen ini dinyatakan selesai apabila proyek telah disetujui 

untuk dibiayai oleh negara donor/lembaga keuangan internasional.  

3. Technical Assistance, contoh: kerja sama teknik luar negeri untuk peningkatan 

kapasitas SDM. Komponen ini dinyatakan selesai apabila kerja sama telah selesai 

dieksekusi. 

4. Fasilitas, pengukurannya sepanjang bentuk pemanfaatannya masih di bawah tusi 

otoritas unit terkait. Sebagai contoh: pengajuan Indonesia agar tidak menjadi bagian 
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dari blacklist OECD terkait implementasi Automatic Exchange of Financial Account 

Information (AEOI). Komponen ini dinyatakan selesai sampai penandatanganan 

suatu kesepakatan yang didukung adanya dokumen/pengakuan internasional. 

5. Pemenuhan policy matrix development loan sektor keuangan. Contoh: BKF menjadi 

executing agency dalam policy matrix development loan sebagai wakil/PIC 

pemerintah. 

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi persentase pencapaian kerja 

sama ekonomi dan keuangan internasional diharapkan melebihi target yang telah 

ditetapkan. Tingkat kendali IKU ini moderate dan validitasnya adalah proxy, dan 

konsolidasi periode adalah average. Formula IKU diukur dengan cara pencapaian kerja 

sama ekonomi dan keuangan internasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan 

dengan bobot 70%. Apabila di dalam rencana kegiatan terdapat proses implementasi 

terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional, maka kegiatan 

implementasi tersebut juga akan dihitung dalam formula realisasi kesepakatan dengan 

bobot 30%, begitu juga sebaliknya. Kemudian dihitung secara total dengan bobot 100%. 

IKU ini bertujuan untuk mengukur kegiatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan 

stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional 

secara berkelanjutan. Capaian kinerja persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan 

keuangan internasional semesteran dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.96  Capaian IKU Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan 

Internasional 

 
Selama tahun 2019, terdapat 42 bentuk pencapaian kerja sama (27 bentuk pencapaian 

kerja sama dan 16 bentuk implementasi kerja sama), diantaranya dapat dirinci sebagai 

berikut. 

a. Beberapa bentuk pencapaian kerja sama, antara lain: 

• Prosess renegosiasi ratifikasi dengan Austria – tahapan perundingan dengan 

Austria, belum memperoleh kesepakatan dikarenakan Austria menambahkan 

beberapa usulan baru (PKPN); 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-19 Pol/ 
KP 

Target - 85% 85% - 85% 85% 85% 
Max/
AVG Realisasi - 100% 100% - 100% 100% 100% 

Indeks Capaian - 117,64 117,64 - 117,64 117,64 117,64 
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• Kesepakatan kontribusi dan PMN  Indonesia pada Organisasi Internasional dan 

lembaga keuangan internasional (OI dan LKI) (PKPPIM); 

• Penandatanganan komitmen Domestic Resource Mobilization (DRM)* antara 

pemerintah RI dengan pemerintah Jerman (PKRB). 

b. Beberapa bentuk implementasi kerja sama, antara lain: 

• Pemanfaatan Readiness Fund NDA GCF (September 2019)  (PKPPIM); 

• Technical Assistance dari Pemerintah Australia terkait dengan Investasi 

Program Ketenagakerjaan Sistem Jaminan Sosial Nasiona (PKSK). 

Upaya yang telah dilakukan agar IKU ini dapat tercapai adalah melakukan inventarisasi 

kerja sama/kesepakatan yang akan dibuat dan telah dibuat, kemudian melakukan 

monitoring secara berkala secara triwulanan untuk memantau kemajuan 

pelaksanaan/pencapaian kerja sama serta pemanfaatan hasil kerja sama atau 

kesepakatan yang telah dibuat. Diskusi dan koordinasi terus dilakukan untuk 

mengetahui apabila terdapat kendala pencapaian target IKU serta mencari solusi yang 

tepat. 

 Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional (2b-N) 

Usulan Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau pandangan mengenai suatu 

isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum Internasional. Diadopsi 

dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional maksudnya poin-poin usulan 

kebijakan yang dimasukkan ke dalam kesepakatan forum-forum tersebut. Level forum 

internasional yang diukur pada IKU ini ialah pertemuan internasional level Menteri. 

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam 

pertemuan internasional. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi 

diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja persentase usulan 

Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 

kuartalan dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2.10 Capaian IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama 

Ekonomi dan Keuangan Internasional 

T/R  Q1  Q2  Sm.I  Q3  s.d. Q3  Q4  Y-19  Pol/ KP  

Target  - 85% 85% - 85% 85% 85% Max/ 
AVG Realisasi  - 100% 100% - 100% 100% 100% 

Capaian - 117,64 117,64 - 117,64 117,64 117,64 
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Selama tahun 2019 terdapat total 15 usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama 

ekonomi dan keuangan internasional (1 pada triwulan I, 8 pada triwulan II,  1 pada triwulan 

III, dan 5 pada triwulan IV). sehingga persentasenya mencapai 100% atau berhasil 

melebihi target yang ditetapkan sebesar 85%. Usulan Indonesia yang diadopsi dalam 

forum internasional pada tahun 2019 antara lain: 

Tabel 2.11 Beberapa Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan 

Keuangan Internasional Tahun 2019 

No Forum Bukti Adopsi 

1.  First Asian 

Development Fund 13 

replenishment 

meeting  

 

 Semua negara donor menyepakati enam area 

khusus yang menjadi fokus ADF 13. (Para 5 chairs 

Summary). 

 Dukungan atas rekomendasi pendirian dan 

perluasan crisis response window untuk 

membantu lebih banyak negara dalam 

menghadapi shock akibat bencana alam, konflik, 

dan wabah penyakit. (paragraph 14 chair 

summary). 

2.  Rangkaian Pertemuan 

Menteri Keuangan 

APEC, Santiago, Chile, 

13 – 15 Oktober 2019 

 

 In that context, we reaffirm the role of 

macroeconomic and structural policies to 

support our efforts to achieve strong, sustainable, 

innovative, inclusive and balanced growth in order 

to raise living standards in the region. We pledge 

to use all available policy tools –monetary, fiscal 

and structural- individually and collectively, to the 

extent possible, to ensure a rebound in global 

growth. 

 We recognize the importance of robust financial 

consumer protection frameworks, financial 

education and literacy strategies and incentive 

mechanisms in ensuring financial inclusion, and 

promoting financial health and well-being. We 

acknowledge that the digital economy has the 

potential to help close gaps and can make 
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No Forum Bukti Adopsi 

substantial contributions to understanding of 

consumers´ behavior and designing financial 

products that can significantly improve financial 

inclusion, stability and health. We will take 

concrete and significant actions to address 

financial inclusion gaps, according to each 

economy’s circumstances in this matter. 

 Advancing financial inclusion is critical to 

achieving sustainable growth in the APEC region. 

We recognize all efforts to enhance financial 

inclusion by increasing access to and usage of 

financial products and services. We remain 

committed to making further progress, including 

by closing access gaps for women; the poor, the 

youth and elderly people; people with disabilities; 

people in remote and rural areas; and small and 

medium enterprises (SMEs). 

Adapun perbandingan kinerja IKU persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam 

kerja sama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2017-2019 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.127 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi 

dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2017 – 2019 

Indikator Kinerja 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target 
Realisas

i 
Target Realisasi 

Target Realis

asi 

Persentase usulan 

Indonesia yang diadopsi 

dalam kerja sama 

ekonomi dan keuangan 

internasional 

50% 87,50% 85% 97,91% 85% 100% 

Capaian IKU pada tahun 2019 yang mencapai realisasi 100% mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 dengan pencapaian realisasi masing-masing 
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tahun sebesar 87,5% dan 97,91%. Hal ini menunjukkan partisipasi dan kontribusi 

Indonesia dalam forum-forum internasional cukup didengar dan dipandang oleh 

negara-negara di dunia. 

c. Informasi Kebijakan Fiskal dan Knowledge Sharing yang Terkini 

Informasi kebijakan fiskal adalah informasi mengenai suatu kebijakan dalam rangka 

mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan 

dan pengeluaran pemerintah yang telah diolah dan siap untuk dimanfaatkan oleh pihak yang 

berkepentingan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan knowledge sharing adalah kegiatan 

dalam rangka menyediakan informasi dan kajian untuk stakeholder maupun publik untuk 

menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan dalam bidang ekonomi dan keuangan 

yang dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal, baik internasional maupun internasional 

dan website. Terkini maksudnya informasi yang disajikan merupakan hasil kajian terbaru 

dan selalu update dalam penyajiannya. Sasaran ini juga bertujuan untuk mengukur 

efektivitas penyampaian informasi kebijakan dan kajian BKF yang disampaikan melalui 

laporan, pemaparan, sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh BKF. Sasaran strategis 

ini diukur dengan tiga IKU, yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi; persentase 

laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu; serta persentase publikasi 

kajian sesuai dengan rencana. 

 Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu (3a-N) 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis informasi kebijakan fiskal dan knowledge 

sharing yang terkini, BKF juga melakukan pemantauan perkembangan ekonomi 

keuangan yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dimulai dari 

pengumpulan data, analisis, dan menyusun laporan terkait perkembangan ekonomi dan 

sektor keuangan terkini sebagai bahan dalam pengambilan keputusan para pimpinan 

Kementerian Keuangan. Data dan analisis terkait perkembangan ekonomi dan sektor 

keuangan harus disampaikan secara tepat, akurat, lengkap, serta tepat waktu agar 

efektif dalam pengambilan keputusan para pimpinan di lingkungan Kementerian 

Keuangan. Output yang dihasilkan berupa Laporan Perkembangan Ekonomi dan 

Keuangan yang secara periodik disampaikan oleh BKF. IKU ini bertujuan untuk 

memberikan update informasi terkait kondisi perekonomian dan sektor keuangan 

terkini kepada jajaran pimimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.  

Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan adalah laporan yang memuat tinjauan atas 

perkembangan perekonomian dan sektor keuangan terkini. Terdapat tiga jenis laporan 
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berdasarkan pada waktu penyampaiannya, antara lain sebagai berikut.  

1. Daily report, yaitu laporan yang disampaikan 2 kali setiap harinya (siang dan sore 

hari). 

2. Weekly report, yaitu laporan yang disampaikan secara mingguan setiap hari Senin 

kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan seluruh pejabat eselon I. 

3. Market Flash via Whatsapp, yaitu produk inovasi laporan yang disampaikan setiap 

sore pada hari kerja melalui teknologi informasi platform Whatsapp kepada 

stakeholders atau setiap Menteri Keuangan membutuhkan data secara realtime 

dari model yang digunakan. 

4. Quarterly report, yaitu produk laporan yang disampaikan setiap kuartal berupa 

laporan Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal (TEKF) dengan substansi laporan 

yang lengkap meliputi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi 

APBN.  

Adapun penilaian kinerja IKU ini berdasarkan kriteria sebagai berikut.  

Tabel 2.8 Penilaian Kinerja IKU Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Tepat 

Waktu 

Kinerja Quarterly (TEKF) Mingguan Harian Market Flash (WA) 
120% Terbit pada minggu 

ke-1/ke-2 di bulan 
penerbitan 

Pukul 00.00 -- 
12.00 pada hari 
sebelum hari 
kerja pertama 
pada minggu 
bersangkutan  

s.d. 
09.00 

- Pagi   : s.d. 09.15 
- Siang : s.d. 12.15/ 

s.d. 11.45 
(Jumat) 
- Sore   : s.d. 17.30 

110% Terbit pada minggu 
ke-3 di bulan 
penerbitan 

Pukul 12.01 -- 
23.59 pada hari 
sebelum hari 
kerja pertama 
pada minggu 
bersangkutan  

09.01 s.d. 
09.30 

- Pagi   : 09.16 – 09.30 
- Siang : 12.16 – 12.30/ 

11.46 – 12.00 
(Jumat) 

- Sore   : 17.31 – 17.45 

100% Tepat waktu (Minggu 
ke-4/ke-5 Maret, 
Minggu ke-4/ke-5  
Juni, Minggu ke-
4/ke-5  September, 
Minggu ke-4/ke-5 
Desember) 

Tepat waktu 
(hari kerja 
pertama pada 
minggu 
bersangkutan) 

09.31 s.d. 
10.00 

- Pagi   : 09.31 – 09.45 
- Siang : 12.31 – 
12.45/ 

12.01 – 12.15 
(Jumat) 

- Sore   : 17.46 – 18.00 

80% Terlambat 1-15 hari 
kalender 

Terlambat 1 hari 
kerja 

> 10.00 
s.d. 11.00   

- Pagi   :> 09.45 – 
10.45 
- Siang :> 12.45 – 
13.45/ 

> 12.15 – 13.15 

BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA5 2



 

(Jumat) 
- Sore   :> 18.00 - 
19.00 

50% Terlambat 15-30 hari 
kalender 

Terlambat 2 hari 
kerja 

> 11.00 
s.d. 12.00  

- Pagi   :> 10.45 – 11.45 
- Siang :> 13.45 – 
14.45/ 

> 13.15 – 14.15 
(Jumat) 

- Sore   :> 19.00 s.d. 
20.00 

0% Terlambat >30 hari 
kalender 

Terlambat >2 
hari kerja 

> 12.00 - Pagi   :> 11.45 
- Siang :> 14.45/ 

> 14.30 
(Jumat) 
- Sore   :> 20.00 

 
Formula IKU ini ialah rata-rata persentase ketepatan waktu penyampaian laporan 

Quarterly (TEKF) 50%, mingguan 25%, harian 15%, serta market flash 10%. Polarisasi IKU 

ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang telah 

ditetapkan. Adapun capaian kinerja persentase laporan perkembangan ekonomi 

keuangan yang tepat waktu kuartalan dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.149 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan  yang 

Tepat Waktu Tahun 2019 

T/R  Q1  Q2  Sm.I  Q3  s.d. Q3  Q4  Y-19  Pol/  
K P  

Target  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Max/ 
AVG Realisasi  101,55% 102,15% 101,85

% 
102,56% 102,08% 102,4% 102,16% 

Indeks 
Capaian 

101,55 102,15 101,85 102,56 102,08 102,40 102,16 

Selama tahun 2019 ini, seluruh Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang 

disampaikan BKF sampai dengan kuartal IV Tahun 2019 berdasarkan waktu 

penyampaian, dapat dirinci sebagai berikut:  
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Tabel 3.15. Rincian penyampaian laporan perkembangan ekonomi keuangan 

Total penyampaian pada Total penyampaian pada Total penyampaian pada
Q4 - 2019 = 12 kali Q4 - 2019 = 65 kali Q4 - 2019 = 192 kali

market flash (20%)

22.90%50% 32.58%

weekly report  (50%) daily report  (30%)

Adapun selama tahun 2019, terdapat Terdapat 2 kali keterlambatan dalam penyampaian 

daily report pada kuartal 3, 11 November 2019 (pukul 10.03) dan 2 Desember 2019 (pukul 

10.06). Terdapat 4 kali keterlambatan dalam penyampaian market flash, yaitu 18 

November 2019 (pukul 09.49), dan 2 Desember 2019 (pukul 10.12), 15 November 2019 

(Jumat, 12.27), 18 Desember 2019 (pukul 12.52). Realisasi IKU mengenai persentase 

laporan perkembangan ekonomi keuangan pada tahun 2019 mencapai 102,16% atau lebih 

besar dari target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan nilai capaian sebesar 102,16%. 

Adapun perbandingan kinerja persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan 

yang tepat waktu tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1610 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi 

Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2017-2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase laporan 

perkembangan 

ekonomi keuangan  

yang tepat waktu 

95% 98,68% 100% 100,81% 100% 102,16% 

Pada tahun 2019, terdapat peningkatan realisasi yang sebelumnya pada tahun 2017 dan 

2018 sebesar 98,68% dan 100,81% menjadi sebesar 102,16%. Walaupun terdapat 

keterlambatan penyampaian produk laporan, setelah adanya adendum pada IKU ini 

yang meliputi penyesuaian terhadap penambahan produk baru berupa laporan Market 

Flash dan Tinjauan Ekonomi Keuangan Fiskal serta penyesuaian formulasi pengitungan 

manual IKU yang lebih akurat, IKU ini pada tahun 2019 menjadi semakin berkualitas dan 

realisasinya meningkat lebih baik dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. 

Diperlukan perhatian lebih, terutama pada laporan yang berbentuk Daily Report dan 
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Market Flash agar dapat diselesaikan dan disampaikan dengan tepat waktu. BKF tetap 

berusaha menyelesaikan laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu. 

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu dengan memutakhirkan data-data 

perkembangan ekonomi dan keuangan secara periodik untuk memenuhi kebutuhan 

data dalam penyusunan laporan, memulai waktu pencarian berita lebih awal untuk 

mengantisipasi masalah yang mungkin timbul, serta berkoordinasi dengan unit eselon 

II terkait untuk menyusun tampilan/desain dan isi laporan. 

 Persentase publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana (3b-N) 

Publikasi hasil kajian adalah hasil kajian yang dipublikasikan dalam jurnal, baik nasional 

maupun internasional, buku, ataupun website BKF. Khusus publikasi pada website BKF, 

harus terdapat satu reviuer dari eksternal BKF (perorangan/unit di luar BKF) terlebih 

dahulu sebelum kajian dipublikasikan. Rencana publikasi adalah jadwal penyampaian 

publikasi pada media yang telah ditentukan. IKU ini merupakan modifikasi dari IKU tahun 

2015, yaitu “jumlah publikasi kajian” dengan perbedaan pada letak sasaran strategis 

yang tahun 2017 ini ditempatkan di internal process, serta metode penghitungan di mana 

tahun 2017 ini mengukur kesesuaian waktu publikasi dengan rencana setiap kuartalnya.  

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan hasil kajian BKF diinformasikan kepada 

publik sesuai dengan rencana. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara 

jumlah publikasi hasil kajian dengan jumlah publikasi hasil kajian yang direncanakan. 

Apabila terdapat realisasi publikasi kajian yang melebih dari target yang direncanakan, 

hal tersebut akan meningkatkan capaian kinerja IKU ini. Polarisasi IKU ini adalah 

maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan. 

Capaian kinerja persentase publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana kuartal dan 

tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1711 Capaian IKU Persentase Publikasi Hasil Kajian Sesuai dengan Rencana 

Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-19 Pol/  
K P 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Max/ 
AVG 

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Indeks 
Capaian 100 100 100 100 100 100 100 

Adapun rekapitulasi rencana dan realisasi publikasi hasil kajian selama tahun 2019 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.18 Perbandingan Rencana dan Realisasi Publikasi Hasil Kajian Tahun 2019 

Selama tahun 2019, terdapat total 38 rencana publikasi hasil kajian yang tersebar di 

berbagai media, seperti buku, jurnal internasional, dan media cetak lainnya serta media 

elektronik seperti website BKF. Meskipun realisasi setiap kuartalnya berfluktuasi, 

namun tetap dapat memenuhi jumlah publikasi yang telah direncanakan setiap 

kuartalnya, bahkan pada akhir tahun dapat mencapai target yang direncanakan. Adapun 

kajian yang dipublikasikan antara lain adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1912 Beberapa Judul Kajian yang Dipublikasikan pada Tahun 2019 

No Judul Kajian Media Publikasi 

1. Ekstensifikasi Objek Cukai dan Pengelolaan Dana 

Cukai 

25 Tahun Kebijakan 

Cukai Indonesia 

(1995-2020) 

2. Tangani Defisit Neraca Jasa Melalui Tarif PPN Nol 

Persen (PIC: Hadi Setiawan dan Ami Muslich) 

Media Keuangan 

3. Export Competitiveness of Textiles and Textile 

Products of Indonesia and Vietnam to the United State 

of America and China (PIC: Ragimun) 

Book of Programme, 

15th Irsa International 

Conference 

4. Potensi Pasar Digital untuk Millenial (PIC: Rosyid 

Bagus Ginanjar Habibi) 

Warta Fiskal 

Adapun perbandingan kinerja persentase publikasi kajian sesuai dengan rencana tahun 

2017-2019 adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y-19 

Rencana 11 5 4 18 38 

Realisasi 11 5 4 18 38 
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Tabel 2.130 Perbandingan Kinerja IKU Publikasi Hasil Kajian Sesuai dengan Rencana 

Tahun 2017-2019 

Indikator Kinerja 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi 
Target Realisasi Target Reali

sasi 

Persentase publikasi 

hasil kajian sesuai 

dengan rencana 

100% 114,17% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi pada tahun 2019 berhasil sesuai dengan targetnya yakni 100% karena kajian 

yang telah dipublikasikan telah sesuai dengan rencana kajian yang disampaikan pada 

awal tahun. Selain itu, publikasi hasil kajian dapat diselesaikan dan disampaikan secara 

tepat waktu juga mendukung tercapainya realisasi. Pada tahun 2019, sebanyak 38 kajian 

yang direncanakan untuk dipublikasikan telah tercapai menjadi output nya. Hal ini 

menunjukkan bahwa BKF senantiasa berusaha menyelesaikan dan menyampaikan 

publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana. BKF telah melakukan berbagai kajian 

yang dapat dipublikasikan untuk konsumsi publik dan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan.  

 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (3c-N) 

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat 

keberhasilan peserta seminar/pelatihan/sosialisasi/workshop dari pihak eksternal 

Kementerian Keuangan dalam hal pemahaman substansi/materi/informasi 

kebijakan/kajian atas penyelenggaraan 

seminar/pelatihan/sosialisasi/workshop/pameran dan booth/kegiatan lain oleh BKF. 

Variabel yang diukur adalah tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), kualitas materi 

(bobot 15%), kualitas pengajar (bobot 10%), dan kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5%). 

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuesioner. 

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 

kebijakan fiskal kepada pihak eksternal Kementerian Keuangan. Polarisasi IKU ini 

adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang telah 

ditetapkan. Formulai dari IKU ini berdasarkan hasil pengisian kuesioner dengan lima 

kriteria, yaitu: 

a) Baik sekali = 4 < Indeks ≤ 5 

b) Baik = 3 < Indeks ≤ 4 
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c) Kurang Baik = 2 < Indeks ≤ 3 

d) Tidak Baik = 1 < Indeks ≤ 2 

e) Sangat Tidak Baik = 0 ≤ Indeks ≤ 1 

Capaian kinerja tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi kuartalan dan tahunan 2019 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.21 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-19 Pol/ 
KP 

Target  84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 
Max/ 
AVG 

Realisasi  85,72 86 85,86 89,10 86,94 86,69 86,69 

Indeks Capaian 101,31 101,64 101,47 105,3 102,75 102,11 102,46 

Capaian kinerja tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2019 adalah 

sebesar 86,69 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 84,61 dengan nilai 

capaian 102,46. Bidang kebijakan yang dikomunikasikan kepada pihak eksternal, meliputi 

kebijakan dari seluruh unit eselon II, antara lain Sekretariat Badan, bidang pendapatan 

negara (PKPN), bidang ekonomi makro (PKEM), APBN (PKAPBN), sektor keuangan 

(PKSK), dan kerja sama keuangan internasional (PKPPIM dan PKRB). Kegiatan 

sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan melibatkan narasumber 

internal BKF/Kementerian Keuangan, serta narasumber eksternal dari berbagai 

instansi dan asosiasi baik dari Indonesia maupun luar negeri. Sampai dengan triwulan IV 

tahun 2019, terdapat 53 kegiatan, antara lain: 

1) Kunjungan IAIN Pekalongan pada Q3 (SETBAN); 

2) Seminar Kebijakan Insentif untuk Mendukung Perekonomian Indonesia pada Q4 

(PKPN); 

3) Diseminasi Optimalisasi PNBP pelayanan K/L pada Q4 (PKAPBN); 

4) Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangandi Pekanbaru, Manado, Banda 

Aceh, Pontianak, Samarinda, Kendari dan Pangkalpinang (PKEM); 

5) Seminar Internasional Keuangan Syariah (PKSK); 

6) FGD Penyusunan Laporan “Satu Dekade G20: Capaian, Tantangan, dan Way Forward” 

pada Q4 (PKPPIM); 

7) Training on Fiscal Policy Management for Afghanistan pada Q4 (PKRB). 

Adapun perbandingan kinerja IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2016 

– 2019 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.14 Perbandingan Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 

2017 – 2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Tingkat efektivitas 

edukasi dan 

komunikasi 

82 85,07 84,61 86,23 84,61 86,69 

Perbandingan dengan periode dua tahun sebelumnya memperlihatkan bahwa kinerja IKU 

ini pada tahun 2019 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Hal ini 

menunjukkan upaya BKF untuk terus meningkatkan kualitas diseminasi edukasi dan 

komunikasi kepada publik terkait dengan kebijakan-kebijakan fiskal dan sektor keuangan 

yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Adapun tindakan/upaya yang dilakukan oleh 

BKF dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain komunikasi dengan narasumber terkait 

latar pendidikan peserta sudah dilakukan agar materi yang disampaikan bisa dengan 

mudah dipahami oleh peserta, menyelenggarakan workshop/diklat/seminar yang 

berkualitas baik dari sisi materi substansi maupun fasilitas pendukung, dan menggunakan 

hasil survey yang diperoleh sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

berikutnya. 

 

d. Perencanaan yang Akurat 

Dimulai pada tahun 2016, perspektif internal process di BKF dibuat lebih mencerminkan 

proses bisnis yang ada di BKF, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan 

perbaikan yang berkelanjutan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah sejumlah 

output/program strategis yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada 

periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Output/program 

strategis ini meliputi rekomendasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, 

program/kegiatan strategis yang menjadi prioritas/unggulan untuk 

dilaksanakan/diselesaikan. Akurat berarti adanya kesesuaian antara 

realisasi/pelaksanaan dengan perencanaan. Sasaran strategis ini diukur dengan 

menggunakan IKU persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan 

prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana. 

 Persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program 

unggulan sesuai dengan rencana (4a-N) 
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IKU persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan 

program unggulan sesuai dengan rencana adalah pengukuran kesesuaian antara 

jumlah rekomendasi peraturan perundangan (RUU, RPP, RPMK, RKMK) dan program 

unggulan yang diselesaikan/dilaksanakan dengan jumlah yang direncanakan dalam 

periode satu tahun. Perencanaan ditetapkan di awal tahun, tetapi apabila dalam tahun 

berjalan terdapat disposisi pimpinan untuk perubahan rencana, maka akan ada 

pernyataan perubahan rencana, apabila terdapat penambahan (sebelumnya tidak 

direncanakan) juga akan diukur sebagai capaian IKU ini. Program unggulan adalah 

program kegiatan yang memenuhi kriteria, antara lain: tercantum dalam rencana kerja 

BKF; melibatkan Menteri Keuangan; dan memiliki dampak nasional/internasional. 

Tujuan dari IKU ini ialah untuk menjamin pencapaian outcome yang diharapkan, setiap 

output/program strategis wajib memiliki perencanaan yang matang. Formula IKU ini 

ialah dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi peraturan perundangan dan 

program unggulan yang diselesaikan/dilaksanakan dengan jumlah yang direncanakan 

setiap kuartal. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan 

melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja persentase penyelesaian rekomendasi 

peraturan perundangan prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana 

kuartalan dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.2315 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi Peraturan 

Perundangan Prioritas dan Program Unggulan Sesuai dengan Rencana Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-19 Pol/  
K P 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Max/ 
AVG 

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 97,56% 97,56% 

Indes Capaian 100 100 100 100 100 97,56% 97,56% 

Selama tahun 2019, penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan 

program unggulan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan oleh BKF sebanyak 40 

rekomendasi dari total 41 peraturan yang direncanakan. Realisasi IKU ini sebesar 

97,56% karena ada 1 peraturan yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan rencana. Satu 

rekomendasi yang belum terselesaikan ialah RPMK tentang Penilaian Laporan 

Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemberian Pinjaman dari Pemerintah 

Kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang  belum dapat diselesaikan pada tahun 2019 

karena masih terdapat substansi yang belum disepakati semua unit terkait di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

Adapun tindakan yang dilakukan, antara lain menyusun rencana kegiatan dalam rangka 
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penyelesaian rekomendasi dan program unggulan, melakukan kajian, analisis, dan 

menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan, berkoordinasi 

dengan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal dalam rangka legal drafting; serta melibatkan 

stakeholders dalam perumusan kebijakan. Kemudian, menyusun Planning Document 

terkait rencana kegiatan dengan matang. Beberapa rencana kegiatan yang 

dilaksanakan oleh BKF tahun 2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2416 Beberapa Penyelesaian Rekomendasi Peraturan Perundangan dan 

Program Unggulan yang Telah Dilaksanakan BKF Tahun 2019 

No. Peraturan Perundangan/Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1. RPMK Perubahan PMK BM DTP Induk nomor 

248/PMK.011/2014 

Kuartal I 

 2.  Penerbitan SK Kurs Kuartal I, II, III dan IV 

3. RPMK tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka 

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership 

Kuartal I 

4. Penyusunan kebijakan pembiayaan bencana Kuartal II 

5. Pengesahan protocol to implement the sixth package of 

commitments on financial services under the ASEAN 

framework agreement on services 

Kuartal II 

6. PMK tentang perubahan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 

(pasal 22) 

Kuartal III 

7. Seminar on Woman Empowerment dalam rangka Program 

Voyage to Indonesia 

Kuartal III 

8. VTI Event: Seminar on Tourism Development dalam rangka 

Program Voyage to Indonesia 

Kuartal III 

9. Reviu Isu-isu terkait dengan Perubahan UU Nomor 11 

Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

Kuartal IV 

10. RPMK Pelaksanaan PP Nomor 49 Tahun 2017 tentang 

Surplus dan Tingkat Likuiditas LPS serta Pinjaman dari 

Pemerintah kepada LPS 

Kuartal IV 
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Untuk dapat melihat perbandingan Kinerja IKU dari tahun 2017—2019, telah disajikan 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2517 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi 

Peraturan Perundangan Prioritas dan Program Unggulan Sesuai dengan Rencana 

Tahun 2017-2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase publikasi 

hasil kajian sesuai 

dengan rencana 

100% 99,07% 100% 100% 100% 97,56% 

e. Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang Menggunakan Kaidah Formulasi Kebijakan Publik   

Kaidah formulasi kebijakan publik adalah kemampuan menangkap kebutuhan publik 

melalui pengumpulan bukti (evidence based policy) yang dirumuskan dalam suatu 

kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Alasan 

penggunaan kaidah formulasi kebijakan publik adalah untuk memperoleh sebuah kebijakan 

yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis ini diukur dengan 

menggunakan IKU persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan 

kebijakan dan usulan Indoensia pada forum internasional, serta persentase keterlibatan 

stakeholders dalam perumusan kebijakan dan usulan Indonesia pada forum internasional.  

 Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dan keterlibatan stakeholders dalam 

perumusan kebijakan dan usulan Indonesia pada forum internasional  

(5a-N) 

Perumusan kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang berupa masukan, usulan, 

atau pendapat dari kajian mengenai suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk nota 

dinas, surat, maupun rancangan peraturan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada 

Menteri Keuangan. Usulan Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau 

pandangan mengenai suatu isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum 

Internasional (pada level Menteri)                                                                                                     

Rekomendasi kebijakan/usulan yang dihasilkan merupakan hasil analisis dengan 

menggunakan alat analisis kebijakan (ekonomi, hukum, dll). Keterlibatan stakeholder 

dalam perumusan kebijakan sangat dibutuhkan sebagai input/masukan untuk 

memastikan validitas data dan menghasilkan output optimal sehingga rekomendasi 

kebijakan yang diajukan kepada Menteri Keuangan merupakan hasil yang 
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comprehensive. Stakeholder adalah pihak eksternal diluar lingkungan BKF, dapat 

berupa perorangan maupun institusi. Pemetaan adalah penentuan siapa saja 

stakeholder yang harus terlibat dalam perumusan kebijakan (penentuan dilakukan oleh 

pusat terkait). Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengukur 

rekomendasi dengan menggunakan alat analisis ekonomi, pengukuran IKU ini pada 

tahun 2016—2019 merupakan hasil analisis baik dengan menggunakan alat analisis 

kebijakan berupa alat analisis ekonomi (cost and benefit analysis model, analisis 

sensivitas, economic model regresi, statistika deskriptif, pengukuran indeks daya saing, 

analisis dampak (I/O), Analytical Hierarchy Process (AHP)), maupun alat analisis 

hukum, dan lainnya.  

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur penggunaan alat analisis kebijakan pada 

seluruh rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dan keterlibatan 

stakeholder dalam perumusan rekomendasi kebijakan, sehingga hasil yang didapatkan 

lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi kaidah formulasi 

kebijakan publik. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara jumlah 

rekomendasi yang menggunakan alat analisis kebijakan dengan jumlah rekomendasi 

yang disampaikan. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya 

diharapkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja IKU persentase 

penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan kebijakan dan usulan Indoensia 

pada forum internasional secara kuartalan dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2618 Capaian Kinerja IKU Persentase Penggunaan Alat Analisis Kebijakan dan 

Keterlibatan Stakeholders dalam Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Pada 

Forum Internasional Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. 
Q3 Q4 Y-19 Pol/ 

KP  

Target 98,76% 98,76
% 

98,76
% 

98,76
% 

98,76
% 

98,76
% 

98,76
% 

Max
/AV

G Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Indeks Capaian 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 

Selama tahun 2019, sebanyak 85 rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan 

kepada Menteri Keuangan dan seluruhnya telah menggunakan alat analisis kebijakan 

dan melibatkan stakeholder terkait, sehingga realisasi IKU ini mencapai 100%  melebihi 

target yang ditetapkan. Beberapa jenis rekomendasi dan penggunaan alat analisisnya 

seperti tabel berikut. 
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Tabel 2.2719 Beberapa Rekomendasi dan Penggunaan Alat Analisis Pada Tahun 2019 

No Issue Alat Analisis Stakeholders 

1. PMK Nomor 86/PMK.010/2019 

tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

35/PMK.010/2017 tentang Jenis 

Barang Kena Pajak yang Tergolong 

Mewah Selain Kendaraan Bermotor 

yang Dikenai Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah 

Analisis Hukum  DJP, K/L yang 

berkaitan 

2. Usulan posisi Indonesia dan 

interfensi pada G20 Finance and 

Central Bank Deputies Meeting, di 

Tokyo, Jepang 

Analisis 

Ekonomi 

DJP, DJPPR, BI, 

PKEM, PKRB, PKPN, 

PKAPBN, dan PKSK 

3. Persiapan the 42nd Session of IFAD’s 

Governing Council Meeting 

Analisis 

Ekonomi 

Kementerian 

Pertanian, 

Kementerian Luar 

Negeri, Bappenas, 

KemenDes-PDTT 

4. Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Kepemilikan Asing pada Perusahaan 

Perasuransian 

Analisis Hukum  Kementerian Hukum 

dan HAM, 

Kementerian 

Koordinator Bidang 

Perekonomian, 

Kementerian 

Sekretariat Negara, 

Otoritas Jasa 

Keuangan 

Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena 

merupakan IKU baru. 
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f. Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam Research and Development yang Berkualitas 

Pengelolaan manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam hal ini adalah BKF 

dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pada pengetahuan/knowledge. BKF 

tidak hanya menciptakan knowledge baru, tetapi BKF juga mengelola knowledge yang telah 

ada (hasil universitas, institusi, lembaga riset, dan lain-lain). Dalam merumuskan 

kebijakan, BKF dapat menggunakan hasil kajian akademisi, riset, penelitian dengan kaidah 

ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan. Selanjutnya, yang dimaksud Research and 

Development adalah proses penguatan fungsi-fungsi analisis dalam proses penyusunan 

kebijakan melalui pemanfaatan knowledge/pengetahuan yang telah dikapitalisasi dan 

dikembangkan sesuai perkembangan yang terjadi. Selain itu, yang dimaksud dengan 

berkualitas adalah memenuhi standar dan bermutu baik, serta menjamin perbaikan yang 

terus-menerus. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan satu IKU, yaitu 

persentase pelaksanaan kajian yang terencana dan bersinergi. 

 Persentase pelaksanaan kajian yang terencana dan bersinergi (6a-N) 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perumus rekomendasi kebijakan, BKF perlu 

melakukan berbagai kajian. Kajian adalah pelaksanaan pengkajian terhadap topik 

tertentu yang dilaksanakan dan direncanakan oleh pusat tertentu ditujukan untuk 

mengembangkan wacana kebijakan atau kajian yang mendasari pembuatan 

rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan. Pelaksanaan kajian diharapkan 

dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengukuran 

IKU adalah pada saat kajian telah selesai (disampaikan oleh Eselon II kepada Kepala 

BKF). Selain itu, perlu adanya pengukuran sinergi antara pusat-pusat di lingkungan BKF 

dalam melakukan kajian. Keterlibatan antar unit teknis di BKF dalam kegiatan pengkajian 

dapat berbentuk tukar informasi, kontribusi bahan, atau knowledge sharing. 

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur efektivitas penyelesaian kajian yang 

dilakukan oleh unit di BKF, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perumusan 

rekomendasi kebijakan serta sinergi antar pusat di lingkungan BKF dalam kegiatan 

pengkajian. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara jumlah pengkajian 

yang diselesaikan pada kuartal tertentu dengan jumlah total pengkajian yang 

direncanakan pada kuartal tersebut. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai 

realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja persentase 

pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana dan bersinergi secara kuartalan dan 

tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.2820 Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Kajian Yang Terencana dan 

Bersinergi Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-19 
Pol
/ K 
P 

Target  97,91% 97,91% 97,91% 97,91% 97,91% 97,91% 97,91% Ma
x/A
VG Realisasi  - - - 100% 100% 96,87% 96,87% 

Indeks 
Capaian N/A N/A N/A 102,13 102,13 98,94 98,94 

Adapun rekapitulasi rencana dan realisasi pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana 

adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.2921 Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Kajian Tahun 2019 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Y-19 

Rencana - - 2 30 32 

Realisasi - - 2 29 31 

Pada tahun 2019, realisasi pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana mencapai 96,87% 

atau sedikit meleset dari yang ditargetkan. Terdapat satu kajian yang belum dapat 

diselesaikan karena masih dalam pembahasan internal di BKF, yaitu kajian asuransi 

perumahan. Sebagian kajian telah dilaksanakan sesuai rencana dan melibatkan pihak-

pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa BKF telah meningkatkan kualitas pencapaian 

kajian yang direncanakan untuk dapat direalisasikan seluruhnya. Adapun beberapa 

judul kajian yang sesuai dengan rencana selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.3022 Beberapa Judul Kajian Tahun 2019 

No Judul Kajian 

1. Evaluasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun 2008-2019 

2. Tata Kelola Dukungan Pemerintah dalam mendorong Energi Terbarukan 

3. Analisis Potensi PPh Sebagai Sumber Optimalisasi Penerimaan Pajak 

4. Sistem Premi Penjaminan Berbasis Risiko 

5. Strategi Implementasi untuk Mendorong Local Currency Corporate Bond ABMI 

6. Reformasi WTO bagi Perdagangan yang Adil 
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No Judul Kajian 

7. Pengembangan Skema Asuransi Pertanian yang Berkelanjutan 

8. Policy Gap dan Penyusunan Roadmap Kesiapan Indonesia Memenuhi Standar 

OECD 

9. Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Berbasis Biomasa Hutan 

Bambu 

10. Kajian Instrumen Pendanaan Perubahan Iklim Nasional dan Internasional 

Upaya yang telah dilakukan BKF dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain 

menghimbau kepada PIC kegiatan perumusan kebijakan untuk sedapat mungkin 

menggunakan alat analisis kebijakan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. 

Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena 

merupakan IKU baru. 

g. Pengelolaan Kerja Sama Internasional yang Andal 

Masih pada tahapan pelaksanaan proses bisnis pada perspektif internal process, sasaran 

strategis ini merupakan SS yang terkait dengan tugas dan fungsi kerja sama ekonomi dan 

keuangan internasional di BKF. Kerja sama internasional merupakan segala kebijakan dan 

program kerja sama internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja 

internasional yang andal maksudnya adalah kerja sama yang disepakati bersama 

organisasi internasional atau negara lain dapat diimplementasikan secara baik, terukur, 

terarah, yang menghasilkan hasil ideal dan maksimal. Sasaran ini ditujukan untuk 

mengukur optimalisasi pelaksanaan kerja sama internasional melalui peran dan inisiasi 

dalam forum internasional. SS ini diukur dengan menggunakan IKU persentase 

penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama internasional. 

 Persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama internasional (7a-N) 

Pemenuhan kewajiban dalam rangka kerja sama internasional meliputi 

penyelenggaraan kegiatan internasional, Penyertaan Modal Negara (PMN), 

pembayaran trust fund, pembayaran kontribusi, penyelenggaraan capacity building, dan 

lain-lain.  

Tujuan IKU ini adalah untuk menghitung kinerja terkait dengan pemenuhan kewajiban 

internasional atau penyelenggaraan acara internasional, misalnya penyelenggaraan 
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kegiatan internasional, PMN, pembayaran trust fund, pembayaran kontribusi, 

penyelenggaraan capacity building, dan lain-lain yang dimiliki Indonesia dalam rangka 

kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Formula IKU ini ialah membandingkan 

realisasi jumlah penyelesaian kewajiban dengan jumlah kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya semakin 

tinggi semakin baik, dengan target yang ditetapkan ialah 100%. Capaian kinerja 

persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama internasional kuartalan 

dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.31 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Kewajiban dalam Rangka Kerja Sama 

Internasional Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. 
Q3 Q4 Y-19 Pol/  K 

P 
Target  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Max/ 

AVG 
Realisasi  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indeks Capaian 100 100 100 100 100 100 100 

Realisasi IKU pada tahun 2019 mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kerja sama 

internasional yang dilakukan BKF sebagai focal point Kementerian Keuangan telah 

dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan pemenuhan seluruh kewajiban Indonesia 

dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Berikut ini disajikan 

contoh pemenuhan kewajiban Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi dan 

keuangan internasional. 

Tabel 2.32 Beberapa Kewajiban Indonesia dalam rangka Kerja Sama Ekonomi dan 

Keuangan Internasional yang Dilaksanakan pada Tahun 2019 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1. AIIB Board of Director Visit 2019 Triwulan I 

2. Indonesia-Singapore Joint Seminar on Selecting, 

Preparing, marketing and Financing Infrastructure 

Projects 

Triwulan I 

3. OPEC Fimd for International Development Triwulan II 

4. USA Trust Fund Triwulan III 

5. OECD GFTEI Triwulan III 
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No Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

6. Mutual Administrative Assitance in Tax Matters (MAC) Triwulan III 

7. Multilateral Competent Authority  Agreement (MCAA) Triwulan III 

8. ASEAN plus3 Corporation Fund (APTCF) Triwulan III 

9. OECD CTS Triwulan III 

10. Penyelenggaraan Asean+3 Bond Market Forum Triwulan III 

11. Penyampaian update terkait Cebu Action Plan (dalam 

APEC FMM) 

Triwulan IV 

12. Launching Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana  Triwulan IV 

13. Penyelenggaraan Training untuk Afghanistan (bagian 

dari kegiatan KSST) 

Triwulan IV 

14. Annual Meetings IMF-World Bank 2019 Triwulan IV 

Adapun perbandingan kinerja persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja 

sama internasional dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.3323 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyelesaian Kewajiban dalam 

Rangka Kerja Sama Internasional Tahun 2016-2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase 

penyelesaian 

kewajiban dalam 

rangka kerja sama 

internasional 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pada tahun 2019, realisasi penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama 

internasional mencapai 100% dan telah sesuai dengan targetnya, yaitu 100%. Sama 

seperti dengan dua tahun sebelumnya, realisasinya mencapai 100% dengan target 

sebesar 100%. Berdasarkan hasil realisasi IKU ini pada tahun 2019 dapat disimpulkan 

bahwa BKF selalu berusaha mempertahankan untuk dapat menyelesaikan seluruh 

kewajiban dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. BKF selalu 

berupaya untuk memenuhi standar penyelesaian kewajiban. Adapun tindakan yang 
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telah dilaksanakan, antara lain menyusun Planning Document, serta menyiapkan bahan 

substansi dan logistik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang menjadi kewajiban 

dalam rangka kerja sama internasional.  

h. Pengendalian Mutu yang Efektif 

Sasaran strategis terakhir pada perspektif internal process di BKF ialah terkait dengan 

tahapan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk dapat melakukan perbaikan yang 

berkelanjutan, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKF ialah Pengendalian Mutu 

yang efektif. Pengendalian mutu adalah proses dilakukannya upaya mengawasi, 

mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar sesuai 

dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Peningkatan pengendalian mutu merefleksikan 

upaya organisasi untuk mewujudkan good governance dan akuntabilitas internal. Sasaran 

strategis ini diukur dengan menggunakan satu IKU, yaitu persentase rekomendasi BPK atas 

LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti. 

 Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti (8a-CP) 

IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 

merupakan pengukuran terhadap tindak lanjut pemerintah terhadap Temuan 

Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang 

direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan 

menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap akhir 

bulan Maret, Juli, dan November. IKU ini merupakan IKU Cascading dari Kemenkeu-

Wide.  

Tujuan dari IKU ini ialah untuk mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi BPK di 

Lingkungan Kementerian Keuangan. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan 

antara rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti/diusulkan selesai dengan jumlah 

outstanding rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Polarisasi IKU ini 

adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan. 

Capaian kinerja persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah 

ditindaklanjuti semesteran dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut.  
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Tabel 2.34 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 

Telah Ditindaklanjuti Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-19 Pol/  
KP 

Target  - 30% 30% - 30% 89% 89% Max/ 
TLK Realisasi  - 100% 100% - 100% 100% 100% 

Indeks Capaian N/A 120 120 N/A 120 112,36 112,36 

Realisasi IKU ini pada tahun 2019 mencapai 100% atau melebihi target yang ditetapkan 

sebesar 89% dengan nilai capaian 112,36. Terkait dengan rekomendasi dalam LKPP, 

sebanyak empat dari empat rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai 

oleh BPK. Sementara itu, terkait dengan rekomendasi dalam LK BUN, sebanyak lima 

dari lima rekomendasi telah ditindaklanjuti dan diusulkan selesai, serta telah diterima 

Dit. APK DJPB sebagai koordinator dan kompilator tindak lanjut BPK, untuk selanjutnya 

diteruskan ke BPK. Adapun rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi BPK yang menjadi 

tanggung jawab BKF, baik LKPP maupun LK BUN adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.3524 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LKPP) 

No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

1. 2014 Direktorat Jenderal 

Pajak Tidak 

Konsisten Terhadap 

Perlakuan Pajak   

Pertambahan Nilai 

(PPN) Atas 

Perjanjian Karya 

Pengusahaan 

Pertambangan 

Batubara (PKP2B) 

Generasi Ketiga 

BPK 

merekomendasi

kan Menteri 

Keuangan selaku 

Wakil 

Pemerintah 

membuat 

penegasan 

terkait perlakuan 

penyerahan 

batubara oleh 

PKP2B generasi 

III. 

 Membuat kajian perihal 

perlakuan PPN atas 

penyerahan batubara oleh 

kontraktor PKP2B 

Generasi III 

 Membuat penegasan 

terkait perlakuan PPN atas 

penyerahan batubara oleh 

kontrakor PKP2B Generasi 

III 

 Membuat surat Menteri 

Keuangan kepada Menteri 

ESDM untuk menegaskan 

kembali mengenai 

percepatan proses 

renegosiasi kontrak 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

sebagaimana telah 

disampaikan melalui surat 

Menteri Keuangan 

sebelumnya yaitu surat 

nomor S-545/MK.011/2014 

tentang Penyampaian 

Kembali Posisi 

Kementrian Keuangan 

Terkait Amendemen 

Perjanjian Karya 

Perusahaan 

Pertambangan Batubara 

(PKP2B) dan Kontrak 

Karya (KK) dan Surat 

Kepala Badan Kebijakan 

Fiskal nomor S-

157/KF/2014 tentang 

Penyampaian Masukan 

Posisi Kementerian 

Keuangan dalam 

Renegosiasi Perjanjian 

Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara 

(PKP2B) Generasi II dan III 

dan Kontrak Karya (KK) 

Generasi II, IV. VI, dan VII 

 Untuk melakukan 

penegasan perlakuan 

Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) Atas Perjanjian 

Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara 

(PKP2B) generasi III, 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

Pemerintah cq. 

Kementerian ESDM dan 

Kementerian Keuangan 

telah melakukan 

renegosiasi terhadap 52 

Perusahaan Batubara 

generasi III. Sampai 

dengan Mei 2016 12 

Batubara telah 

menandatangani 

amandemen renegosiasi. 

2. 2014 PPh DTP SBN 

sebesar Rp4,71 

Triliun Tidak 

Dihitung Dengan 

Mempertimbangka

n Ketentuan Tax 

Treaty dan PT PLN 

Menanggung Pajak 

Bunga atas Obligasi 

Internasional yang 

Diterbitkan 

BPK 

merekomendasi

kan kepada 

Menteri 

Keuangan selaku 

Wakil 

Pemerintah agar 

membuat 

kebijakan 

pembebasan 

PPh atas 

pemberian 

bunga dan imbal 

jasa SBN Valas 

sesuai ketentuan 

perundangan 

dan melakukan 

kajian dan 

evaluasi 

kelayakan PPh 

bunga obligasi 

Internasional 

 Telah dilakukan 

pembahasan bersama 

dengan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko 

fiskal (DJPPR) pada 

tanggal 29 Juni 2015 

bertempat di ruang rapat 

Direktorat Peraturan 

Perpajakan II. Salah satu 

kesimpulan dalam rapat 

tersebut adalah untuk 

melaksanakan 

rekomendasi BPK berupa 

pembebasan PPh atas 

penghasilan SBN sesuai 

ketentuan perundangan, 

perlu dilakukan 

amandemen Undang-

Undang PPh terlebih 

dahulu. 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

menjadi BPP 

listrik PT PLN 

serta mengkaji 

kemungkinan 

alternatif 

pembebasan 

PPh atas bunga 

obligasi 

internasional 

dalam rangka 

pelaksanaan 

penugasan 

pemerintah. 

 Pada tanggal 14 Desember 

2015 melalui surat dari 

Pusat Kebijakan 

Pendapatan Negara, 

Badan Kebijakan Fiskal 

Nomor S-479/KF.2/2015 

hal Penyampaian Kajian 

atas Temuan dari 

Rekomendasi BPK Terkait 

PPh DTP Valas, telah 

disampaikan balasan surat 

Dirjen Pajak kepada 

Kepala BKF Nomor S-

184/PJ/2015 tanggal 27 Mei 

2015 sebagai tindak lanjut 

dari temuan. 

 BKF c.q. PKPN telah 

mengirimkan surat kepada 

DJPB dengan nomor S-

404/KF.2/2016 pada 

tanggal 22 November 2016, 

menjelaskan bahwa 

kebijakan yang dapat 

diambil untuk 

menindaklanjuti 

rekomendasi BPK dalam 

rangka memberikan 

pembebasan pajak 

penghasilan atas 

penghasilan bunga SBN 

valas hanya dapat 

dilakukan melalui 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

amandemen UU PPh 

terlebih dahulu. Hal 

tersebut telah kami 

sampaikan melalui Surat 

Kepala PKPN Nomor S-

479/KF.2/2015 hal 

Penyampaian Kajian atas 

Temuan dari Rekomendasi 

BPK Terkait PPh DTP Valas 

kepada Direktur Peraturan 

Perpajakan II. 

Tabel 2.36 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LK BUN) 

No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

1. 2014 PPh DTP SBN 
sebesar Rp 4,71 
Triliun Tidak Dihitung 
Dengan 
Mempertimbangkan 
Ketentuan Tax Treaty 
dan PT PLN 
Menanggung Pajak 
Bunga atas Obligasi 
Internasional yang 
Diterbitkan 

BPK 
merekomendas
ikan kepada 
Menteri 
Keuangan 
selaku BUN 
agar membuat 
kebijakan 
pembebasan 
PPh atas 
pemberian 
bunga dan imbal 
jasa SBN Val as 
sesuai 
ketentuan 
perundangan 
dan melakukan 
kajian dan 
evaluasi 
kelayakan PPh 
bunga obligasi 
internasional 
rnenjadi bagian 
dari BPP Iistrik 
PT PLN serta 
mengkaji 
kemungkinan 
alternatif 
pembebasan 

 Telah dilakukan 
pembahasan bersama 
dengan Direktorat 
Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko 
fiskal (DJPPR) pada 
tanggal 29 Juni 2015 
bertempat di ruang rapat 
Direktorat Peraturan 
Perpajakan II. Salah satu 
kesimpulan dalam rapat 
tersebut adalah untuk 
melaksanakan 
rekomendasi BPK berupa 
pembebasan PPh atas 
penghasilan SBN sesuai 
ketentuan perundangan, 
perlu dilakukan 
amandemen Undang-
Undang PPh terlebih 
dahulu. 

 Pada tanggal 14 
Desember 2015 melalui 
surat dari Pusat 
Kebijakan Pendapatan 
Negara, Badan Kebijakan 
Fiskal Nomor S-
479/KF.2/2015 hal 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

PPh atas bunga 
obligasi 
internasional 
dalam rangka 
pelaksanaan 
penugasan 
pemerintah. 

 

Penyampaian Kajian atas 
Temuan dari 
Rekomendasi BPK 
Terkait PPh DTP Valas, 
telah disampaikan 
balasan surat Dirjen 
Pajak kepada Kepala BKF 
Nomor S-184/PJ/2015 
tanggal 27 Mei 2015 
sebagai tindak lanjut dari 
temuan. 

 BKF c.q. PKPN telah 
mengirimkan surat 
kepada DJPB dengan 
nomor S-404/KF.2/2016 
pada tanggal 22 
November 2016, 
menjelaskan bahwa 
kebijakan yang dapat 
diambil untuk 
menindaklanjuti 
rekomendasi BPK dalam 
rangka memberikan 
pembebasan pajak 
penghasilan atas 
penghasilan bunga SBN 
valas hanya dapat 
dilakukan melalui 
amandemen UU PPh 
terlebih dahulu. Hal 
tersebut telah kami 
sampaikan melalui Surat 
Kepala PKPN Nomor S-
479/KF.2/2015 hal 
Penyampaian Kajian atas 
Temuan dari 
Rekomendasi BPK 
Terkait PPh DTP Valas 
kepada Direktur 
Peraturan Perpajakan II. 

2-4 2015 Penatausahaan Nilai 
Penyertaan Modal 
Negara Badan 
Lainnya Perusahaan 
(Minoritas) Luar 
Negeri pada Laporan 
Keuangan 
Bendahara Umum 
Negara (LKBUN) 

BPK 
merekomendas
ikan Menteri 
Keuangan agar. 

a. memerintahk
an Pusat 
Kebijakan 
Pembiayaan 

Tindak lanjut point 1 pada 
rekomendasi huruf a: 

 Pada pemeriksaan LK TA 
2016, PKPPIM telah 
mengirimkan surat 
konfirmasi kepada 
seluruh LKI terkait saldo 
investasi per 31 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

Tahun 2015 Kurang 
Memadai 

 

Perubahan 
Iklim dan 
Multilateral, 
Badan 
Kebijakan 
Fiskal selaku 
UAKPA BA 
999.03 agar: 

1) segera 
melengkap
i data dan 
informasi 
terkait 
investasi 
Pemerinta
h pada LKI; 
dan 

2) menerbitka
n SOP 
dalam 
rangka 
penatausa
haan 
investasi 
Pemerinta
h pada LKI 
berbasis 
akrual. 

b. berkoordinasi 
lebih lanjut 
dengan 
Kementerian 
Perdagangan 
dan 
International 
Rubber 
Consortium 
Limited (IRCo) 
dalam rangka 
perbaikan 
penatausahaa
n investasi 
Pemerintah 
pada 
International 
Rubber 
Consortium 
Limited 

Desember dan 
memperoleh jawaban 
konfirmasi. 

 Atas jawaban konfirmasi 
tersebut, terhadap 
perbedaan saldo antara 
pencatatan menurut 
PKPPIM dan LKI, telah 
ditelusuri penyebab 
selisih, dan dilakukan 
penyesuaian saldo 
dengan disertai dokumen 
pendukung. 

 Selanjutnya, PKPPIM BKF 
berkomitmen untuk 
melakukan konfirmasi 
pembayaran serta saldo 
kepada LKI segera 
setelah melakukan 
pembayaran dan pada 
akhir tahun. Hal tersebut 
telah mulai dilaksanakan 
pada LK TA 2016. 

Tindak lanjut point 2 pada 
rekomendasi huruf a: 

 PKPPIM BKF telah 
menyusun draft SOP dan 
telah menyesuaikan draft 
SOP tersebut sesuai 
masukan pihak terkait 
(Direktorat Anggaran 
Polhukhankam & BUN, 
Setban BKF, dan Biro 
Hukum) pada  
Konsinyering  Teknis 
Tindak Lanjut 
Management Letter BPK 
atas Pemeriksaan 
LKBUN 999.03 TA 2016 
pada 21 November 2017 
menjadi SOP dengan 
judul sebagai berikut: 1) 
SOP Permintaan 
Penyediaan Anggaran 
Pembayaran Investasi 
Pemerintah kepada LKI; 
2) SOP Penyusunan dan 
Permintaan Reviu 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

(IRCo); dan 

c. menyusun 
peraturan 
mengenai: 

1)   format 
penyajian 
penyertaan 
modal 
pemerinta
h pada 
lembaga 
asing 
dalam 
bentuk 
mata uang 
terkait 
transaksi 
mata uang 
asing 
secara 
komparatif 
baik 
periodik 
maupun 
nominal 
sebagai 
bagian dari 
SAIP; dan 

2)   mekanisme 
tindak 
lanjut dari 
penyelesai
an selisih 
konfirmasi 
yang 
dilakukan 
terkait 
penyertaan 
modal 
negara 
pada 
lembaga 
internasion
al. 

 

Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) guna Penerbitan 
DIPA BUN 999.03; 3) SOP 
Penyusunan RPMK atau 
RKMK mengenai 
Pembayaran Investasi 
Pemerintah kepada LKI; 
4) SOP Penyampaian 
Rencana Kerja Anggaran 
Bendahara Umum 
Negara (RKA BUN) yang 
Telah Direviu oleh APIP 
K/L kepada Pembantu 
Pengguna Anggaran 
(PPA); 5) SOP Permintaan 
Penerbitan DIPA BUN 
999.03 untuk 
Pembayaran Investasi 
Pemerintah pada LKI; 6) 
SOP Pelaksanaan 
Pembayaran Investasi 
Pemerintah Kepada LKI; 
dan 7) SOP 
Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Investasi 
Pemerintah pada LKI. 
Draft SOP tersebut sudah 
disampaikan kepada Biro 
Organta, Setjen melalui 
surat nomor S-
626/KF.1/2017 tanggal 21 
Desember 2017. 

 Melalui surat nomor S-
236/KF.6/2016 Kepala 
PKPPIM telah 
mengirimkan surat 
kepada Kementerian 
Perdagangan untuk 
konfirmasi pembayaran 
kepada Lembaga 
keuangan Internasional 
International Rubber 
Consortium,Ltd. 
Kementerian 
Perdagangan melalui 
surat nomor 
507/PPI.4/SD/06/2016 
dari Direktur 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

Pelindungan APEC dan 
Organisasi Internasional 
telah menyampaikan 
informasi informasi 
terkait pembayaran yang 
telah dilakukan untuk 
kemudian PKPPIM BKF 
mencatat informasi 
tersebut dalam Laporan 
Keuangan Tengah Tahun. 

Tindak lanjut point 1 pada 
rekomendasi huruf c: 

 PKPPIM telah 
menyampaikan 
identifikasi masalah 
dalam penatausahaan 
investasi pemerintah 
pada LKI dan 
mengusulkan revisi PMK 
Nomor 209/PMK.05/2015 
tentang SAIP kepada 
Direktur Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan, 
DJPB, sebagai instansi 
yang berwenang 
melakukan Revisi PMK 
SAIP, melalui S-
294/KF.6/2017 

 PKPPIM dan pihak terkait 
telah mengadakan 
Konsinyering Teknis 
Tindak Lanjut 
Management Letter BPK 
atas Pemeriksaan 
LKBUN 999.03 TA 2016 
pada 21 November 2017. 
Agenda dari konsinye-
ring tersebut diantaranya 
mengidentifikasi 
masalah pelaporan 
keuangan Investasi 
Pemerintah dan 
merumuskan usulan 
Revisi PMK SAIP. Notula 
konsinyering dimaksud 
terlampir. 

Tindak lanjut point 2 pada 
rekomendasi huruf c: 
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No Tahun Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut 

 PKPPIM telah 
berkoordinasi dengan BI 
untuk menalangi biaya 
bank charge. Hal ini dapat 
meminimalkan selisih 
konfirmasi yang 
disebabkan oleh beban 
bank. 

 PKPPIM telah 
mengidentifikasi 
penyebab selisih 
konfirmasi. PKPPIM akan 
berkoordinasi dan 
mengusulkan revisi SAIP 
kepada DJPB dan DJKN, 
khususnya terkait 
penggunaan mata uang 
asing dan SOP untuk 
meminimalisir terjadinya 
selisih saldo konfirmasi 
sebagaimana point a.2 
dan c.1. 

Adapun perbandingan kinerja persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN 

yang telah ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.3725 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan 

LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2017-2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase 

Rekomendasi BPK atas 

LKPP dan LK BUN yang 

Telah Ditindaklanjuti 

75% 80% 89% 100% 89% 100% 

Pada tahun 2019, realisasi rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah 

ditindaklanjuti mencapai 100% dan melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 

89%. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 juga meningkat dibandingkan pada dua 

tahun sebelumnya, yaitu target tahun 2016 sebesar 50% dengan realisasi 52,5% dan 

target pada tahun 2107 sebesar 75% dengan realisasi 80%. Berdasarkan hasil realisasi 

IKU ini pada tahun 2017 menunjukkan bahwa BKF selalu berupaya untuk melakukan 

proses tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sesuai dengan kewenangan di unit BKF. 
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Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat BKF telah berkoordinasi dengan unit 

eselon II BKF yang terkait dengan temuan, untuk melakukan percepatan tindak lanjut 

rekomendasi BPK dan hasil tindak lanjutnya adalah mengusulkan selesai semua 

rekomendasi BPK yang terkait BKF. Selain itu, telah dilakukan konfirmasi progress 

tindak lanjut dan mengusulkan selesai, serta mengirimkan bukti tindak lanjut ke Dit. 

APK DJPB. Dit. APK DJPB sebagai koordinator dan kompilator tindak lanjut 

rekomendasi BPK, telah menyetujui usulan tindak lanjut BKF untuk selanjutnya akan 

diteruskan ke BPK.   

i. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Berkinerja Tinggi 

Selanjutnya pada perspektif learning and growth, Sasaran strategis pertama yang ingin 

dicapai ialah SDM yang kompetitif. SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki 

kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi 

yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Sasaran 

strategis ini diukur dengan menggunakan IKU persentase pejabat yang telah memenuhi 

standar kompetensi jabatan. 

 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (9a-CP) 

Yang dimaksud dengan pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan adalah pejabat di 

lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang mempunyai kompetensi sesuai dengan 

Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian minimal 72%). Standar 

Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat 

keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan.  

Tujuan IKU ini adalah untuk menunjukkan ketersediaan pejabat yang mempunyai 

kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi sesuai jabatannya. 

Formula IKU ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pejabat (Eselon II s.d. IV) 

di lingkungan BKF yang telah memenuhi kompetensi jabatan dengan jumlah pejabat 

(Eselon II s.d. IV) di lingkungan BKF yang telah mengikuti assessment. Polarisasi IKU ini 

adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan. 

Capaian kinerja persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 

semesteran dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut.  
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Tabel 2.3826 Capaian Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar 

Kompetensi Jabatan Tahun 2019 

T/R  Q1  Q2  Sm.I  Q3  s.d. Q3  Q4  Y-19 Pol/ K 
P  

Target  - 98% 98% - 98% 98% 98% Max/ 
TLK Realisasi  - 99,39% 99,39% - 99,36% 99,36% 99,36% 

Indeks 
Capaian 

N/A 101,42 101,42 N/A 101,39 101,39 101,39 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kuartalan dan tahunan IKU 

ini pada tahun 2019 selalu mencapai target yang telah ditetapkan bahkan persentase 

pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya sampai dengan akhir 

tahun 2019 mencapai 100% atau telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 99,36%. 

Sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 166 pejabat telah mengikuti assessment 

center dengan Rincian pejabat yang mengikuti Assessment Center adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.39 Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center Tahun 2019 

No Jabatan 

Jumlah Pejabat/Pegawai 

yang Seharusnya Memiliki 

Hasil Assessment Center  

Jumlah Pejabat/Pegawai yang 

Sudah Memiliki Assessment Center 

JPM ≥ 72% JPM < 72% 

1 Eselon II 6 6 0 

2 Eselon III 35 35 0 

3 Eselon IV 125 123 0 

Total 166 164 0 

Perbandingan capaian kinerja persentase pejabat yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.4027 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi 

Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2017 – 2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase pejabat 

yang telah memenuhi 

standar kompetensi  

jabatan 

90% 99,37% 99,38% 100% 98% 99,36% 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa capaian IKU tahun 2019 telah mencapai 100% dan 
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meningkat dari target tahun 2017 dari target sebesar 99,38%. Hal ini menunjukkan 

komitmen manajemen di BKF agar seluruh pejabat memenuhi standar kompetensi 

jabatannya, di antaranya melalui program training, capacity building, atau mutasi. 

j. Organisasi yang Fit for Purpose  

Sasaran strategis selanjutnya yang ingin dicapai BKF pada perspektif learning and growth 

adalah organisasi yang fit for purpose, yaitu organisasi yang mampu mewadahi dan 

memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat 

Jenderal. Dengan demikian, organisasi beserta proses bisnis di dalamnya lebih bersifat 

dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi 

kelembagaan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan dua IKU, 

yaitu persentase implementasi inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi 

Kelembagaan (RBTK) dan persentase satker yang ditargetkan memenuhi kriteria ZI-WBK 

tahun 2019.  

 Indeks Persepsi Integritas (10a-CP) 

Penilaian Persepsi Integritas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

menilai tingkat integritas pada Kementerian Keuangan. Metodologi penilaian persepsi 

integritas sebagai berikut: 

1. Survei (kepada responden internal dan responden eksternal sebagai pengguna 

layanan) 

2. FGD (kepada sampling responden internal dan eksternal yang telah mengisi survei) 

3. Penilaian Lapangan 

Hasil penilaian internal dan eksternal yang digunakan dalam perhitungan IKU 

merupakan hasil dari pelaksanaan survei yang telah disesuaikan dengan hasil 

pelaksanaan FGD dan penilaian lapangan. Seluruh kegiatan penilaian persepsi 

integritas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan supervisi oleh KPK. Pada tahun 

2019, BKF telah memperoleh nilai sebesar 90,79 melebihi target yang ditetapkan 

sebesar 87,65.  

Tabel 2.41 Capaian IKU Persentase Indeks Persepsi Integritas Tahun 2019 

T/R  Q1  Q2  Sm.I  Q3  s.d. 
Q3  

Q4  Y-19  Pol/  
 KP  

Target  - - - - - 87,65 87,65 Max/ 
TLK 

Realisasi  - - - - - 90,79 90,79 

Indeks Capaian N/A N/A N/A N/A N/A 103,58 103,58 
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Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena 

merupakan IKU baru. 

 Persentase penyelesaian program transformasi digital (10b-CP)   

Salah satu Inisiatif Strategis (IS) RBTK Kementerian Keuangan berdasarkan KMK No. 

974/KMK.01/2016 tentang Implementasi IS Program RBTK Kementerian Keuangan, yaitu 

IS #4 mengenai Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi. Aspek yang diukur pada 

IS RBTK ini adalah penyelesaian beberapa milestones. Selama tahun 2019, ISTK yang 

harus diselesaikan BKF terdiri dari: 

Milestones yang merupakan lanjutan dari tahun 2017 

1. Implementasi knowledge management system; 

2. Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari 

national integrated spending review. 

Sampai dengan berakhirnya tahun 2019, kedua milestones tersebut telah selesai 

diimplementasikan sesuai rencana kerja/charter manual) yang telah ditetapkan. 

Adapun beberapa capaian yang telah dilaksanakan diantaranya: 

1. Implementasi knowledge management system: 

a. Pelatihan dan penyusunan framework KMS BKF kepada para pejabat dan 

pegawai di BKF; 

b. Pelaksanaan ToT (Training of Trainers) kepada anggota KMS lighthouse team BKF 

untuk menjadi pionir penggunaan KMS di masing-masing unit Eselon II; 

c. Sosialisasi/bimtek penggunaan KMS kepada seluruh pegawai di BKF dengan 

melakukan kunjungan langsung ke Pusat; 

d. Pengalihan media pengumuman informasi internal BKF (diklat, tawaran 

beasiswa, market update, dan lain-lain) serta komunikasi internal BKF dari 

semula melalui e-mail fiskal harus melalui media KMS BKF yaitu portal fiskal per 

tanggal 1 Agustus 2019; 

e. Pengembangan aplikasi KMS secara berkesinambungan untuk meminimalisasi 

adanya bugs; 

f. Template/task standar pada aplikasi Bitrix telah tersusun. 
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2. Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari 

national integrated spending review: 

a. TEKF edisi I-IV Tahun 2019 yang memuat penerbitan artikel kajian terkait transfer 

ke daerah dana desa, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan infrastruktur, serta 

telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; 

b. Kajian evaluasi bantuan sosial pada level operasional/pelaksanaan yang telah 

disampaikan kepada Menteri Keuangan. 

Selain itu, terdapat juga beberapa milestones yang memang baru mulai 

diimplementasikan pada tahun 2019 yaitu: 

1. Implementasi protokol perumusan kebijakan; 

2. Evaluasi kebijakan penerimaan negara; 

3. Paket kebijakan penerimaan negara; 

4. Penguatan KEM PPKF; 

5. Utilisasi hasil spending review dan strategi peningkatan ruang fiskal; 

6. Pelaksanaan spending review secara nasional. 

Sepanjang tahun 2019, keenam milestones tersebut telah selesai diimplementasikan 

sesuai rencana kerja/charter manual) yang telah ditetapkan. Adapun beberapa capaian 

yang telah dilaksanakan diantaranya: 

1. Implementasi protokol perumusan kebijakan: 

a. BKF telah mengimplementasikan tahapan proses penyusunan KEM-PPKF 

sesuai dengan masukan probis penyusunan KEM-PPKF yang telah disampaikan 

kepada Biro Organta yang kemudian menjadi bagian dari KMK Probis Kemenkeu. 

Dalam rangka penetapan KMK ini, BKF juga telah berperan dengan memberikan 

masukan atas substansi KMK salah satunya melalui surat surat nomor: S-

331/KF.1/2019 pada tanggal tanggal 28 Juni 2019; 

b. Dalam rangka memastikan unit Pusat terkait telah menjalankan setiap tahapan 

penyusunan KEM-PPKF sesuai probis dimaksud, Bagian OKI telah melakukan 

monitoring dan evaluasi dan laporannya telah disampaikan kepada Kepala 

Pusat dan Kepala BKF. 

2. Evaluasi kebijakan penerimaan negara: 

a. Draft PMK tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas 

Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 

b. Kajian efektivitas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan produk benang 

kapas selain benang jahit; 
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c. Kajian evaluasi P3B Indonesia-Singapura; 

d. Kajian evaluasi P3B Indonesia-Jepang. 

3. Paket kebijakan penerimaan negara: 

a. PMK tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun 

Anggaran 2019; 

b. Draft PMK tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak 

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau di 

Daerah-daerah Tertentu; 

c. Secara aktif memberikan masukan atas substansi draft PP tentang Fasilitas 

Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu 

dan atau di Daerah-daerah Tertentu (penyusunan PP di bawah UIC Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian); 

d. Draft regulasi terkait insentif fiskal di kawasan ekonomi khusus; 

e. PMK tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 

f. PMK tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal 

Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah; 

g. PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu beserta PMK 

pelaksanaannya; 

h. PMK tentang Perubahan atas PMK NOmor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau; 

i. PMK tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol 

dan Konsentrat yang mengandung etil alcohol; 

j. Sosialisasi “kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung daya saing industri 

nasional”; 

k. Sosialisasi PMK CHT. 

4.  Penguatan KEM PPKF 

Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya 

terangkum sebagai berikut: 

a. Hasil kesepakatan pembahasan KEM-PPKF 2019 antara pemerintah dan DPR 

telah menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan NK-RAPBN 2019, dan 

APBN 2019 telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2019; 

b. Diseminasi hasil KEM-PPKF 2019: 
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1) Penulisan executive summary dan beberapa books dalam publikasi “APBN 

KiTa” Edisi Juni 2019 terkait KEM-PPKF 2019; 

2) Penulisan beberapa artikel dalam publikasi “Warta Fiskal” terkait KEM-

PPKF 2019; 

3) Diseminasi hasil KEM-PPKF 2019 dalam berbagai rangkaian forum diskusi 

dan pertemuan (termasuk sebagai bagian dari penyusunan NK-RAPBN). 

5. Penguatan KEM PPKF 

Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya 

terangkum sebagai berikut: 

a. Beberapa poin pembahasan kajian spending review PKAPBN tahun 2017 telah 

menjadi masukan dalam penyusunan PPKF tahun 2019, dengan bahasan yang 

berkaitan: 

1) Dukungan fiskal dalam pengembangan energi baru terbarukan. 

2) Pelebaran fiscal space dalam memenuhi pembiayaan infrastruktur 2019 – 

2019. 

3) Penguatan implementasi kebijakan dana desa. 

b. Penerbitan artikel kajian terkait transfer ke daerah dana desa, Energi Baru 

Terbarukan (EBT), dan infrastruktur telah diterbitkan pada TEKF edisi Q1 s.d. Q4 

Tahun 2019. 

6. Pelaksanaan spending review secara nasional 

Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Laporan Spending Review dengan fokus masalah pada efektivitas bantuan 

sosial (laporan tahunan) telah disampaikan kepada Menteri Keuangan;    

b. Laporan Fiscal/spending Review pada Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal 

(TEKF): 

Penerbitan artikel kajian terkait transfer ke daerah dana desa, Energi Baru 

Terbarukan (EBT), dan infrastruktur telah diterbitkan pada TEKF edisi Q1 s.d. Q4 

Tahun 2019 serta telah disampaikan kepada Menterian Keuangan dan juga dapat 

diakses pada situs BKF. 

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat penyelesaian IS RBTK. Formula IKU ini 

adalah dengan membandingkan antara jumlah milestones IS yang telah diselesaikan 

dengan jumlah milestones yang telah direncanakan untuk diselesaikan. Polarisasi IKU 

ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang 
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ditetapkan. Capaian kinerja persentase penyelesaian program transformasi digital 

kuartalan dan tahunan 2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.4228 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital 

Tahun 2019 

T/R  Q1  Q2  Sm.I  Q3  s.d. Q3  Q4  Y-
19  

Pol/  
KP  

Target  10,37% 37,12% 37,12% 44,94% 44,94% 80% 80% Max/ 
TLK Realisasi  10,68% 58,14% 58,14% 69,07% 69,07% 80% 80% 

Indeks Capaian 103 120 120 120 120 100 100 

Realisasi IKU ini pada tahun 2019 sebesar 80% atau sesuai target yang ditetapkan, yaitu 

sebesar 80% dengan nilai capaian sebesar 100. Angka realisasi diperoleh dari publikasi 

Central Transformation Office (CTO) yang baru dirilis sekitar bulan Februari. Oleh 

karena itu, pada saat LAKIN ini disusun, angka realisasi masih merupakan angka 

sementara sambal menunggu rilis resmi dari CTO.  

k. Sistem Informasi Manajemen yang Andal  

Sistem Informasi Manajemen yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan 

layanan TIK yang andal, yaitu dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta 

penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang 

disepakati pada Katalog Layanan TIK, Service Level Agreement (SLA), dan atau Business 

Impact Analysis (BIA). Sistem Informasi Manajemen diharapkan dapat terintegrasi dan 

dioptimalkan oleh seluruh Unit Eselon II di lingkungan BKF. SS ini diukur melalui dua IKU, 

yaitu persentase downtime sistem TIK dan Persentase kapabilitas tata kelola TIK.  

 Tingkat downtime sistem TIK (11a-CP) 

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat 

kritikalitas sangat tinggi dari seluruh Unit Eselon I (Non DJP) dikarenakan gangguan 

pada infrastruktur TIK dan Layanan TIK Sekretariat Jenderal yang disebabkan oleh 

gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system layanan TIK, meliputi: Layanan 

Internet, Layanan Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan Database. 

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak 

terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor, antara lain: 

1. Potensi kerugian finansial; 

2. Potensi tuntutan hukum;  

3. Citra Kementerian Keuangan; dan  
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4. Jumlah pengguna yang dirugikan. 

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk downtime yang direncanakan (planned 

downtime) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (Preventive 

Maintenance). Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing layanan TIK. Laporan downtime layanan TIK disusun 

berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat ukur 

atau alat monitoring yang disepakati. Aplikasi yang dimonitor di BKF, meliputi: 

1. Website BKF (10.242.49.11): apabila terhenti, maka akan mengakibatkan informasi 

tidak tersampaikan ke masyarakat. 

2. Executive Economic Dashboard (10.242.17.17): apabila terhenti, maka akan 

mengakibatkan pengambilan kebijakan/keputusan yang salah disebabkan para 

eksekutif tidak dapat membaca kondisi perekonomian terkini dengan tepat dan baik. 

Kegiatan monitoring menggunakan aplikasi super agent, yaitu melakukan pemantauan 

dua aplikasi terhadap tingkat availability (ketersediaan). Tingkat ketersediaan 

dimaksud adalah aplikasi tersebut dapat diakses oleh pengguna secara baik. 

Tujuan dari IKU ini ialah untuk mengukur ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin. 

Formula IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah downtime seluruh layanan TIK 

dan komponen layanan TIK dengan jumlah layanan TIK dan komponen layanan TIK. 

Dengan polarisasi IKU minimize, artinya realisasi IKU ini diharapkan selalu di bawah 

target yang ditetapkan. Capaian kinerja persentase downtime sistem TIK kuartalan dan 

tahunan 2019 adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.43 Capaian IKU Persentase Downtime Sistem TIK Tahun 2019 

T/R  Q1  Q2  Sm.I  Q3  s.d. Q3  Q4  Y-19  Pol/ 
KP  

Target  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Min/ 
TLK Realisasi  0% 0% 0% 0,0063% 0,0063% 0,0049% 0,0049% 

Indeks Capaian 200 200 200 193,7 193,7 195,1 195,1 

Realisasi IKU ini pada tahun 2019 sebesar 0,0049% atau berada di bawah target yang 

ditetapkan, yaitu sebesar 0,1%. Hal ini menunjukkan keandalan sistem informasi utama 

yang ada di BKF karena meminimalisasi persentase downtime sistem TIK Capaian Q4 

dengan metode penghitungan take last known menggunakan time frame dari Januari 

s.d. Desember 2019. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan 
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melakukan monitoring aplikasi Super Agent dan berkoordinasi dengan Pusintek. Perlu 

dikoordinasikan secara lebih aktif dengan Pusintek mengenai aplikasi monitoring 

tingkat downtime (misalnya apabila ada jadwal maintenance di BKF akan segera 

diinfokan ke Pusintek sebagai dasar justifikasi agar tidak masuk dalam perhitungan 

tingkat downtime yang dimonitor oleh Pusintek. Sehubungan dengan Super agent tidak 

digunakan lagi untuk memonitoring downtime, maka data dukung yang diberikan 

Pusintek berupa data dari sitescope yang tidak menampilkan dashboard keseluruhan, 

seperti super agent, namun dapat dilihat per bulannya melalui link. Adapun 

perbandingan capaian kinerja persentase downtime sistem TIK dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.44 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Downtime Sistem TIK  

Tahun 2017 – 2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase 

Downtime Sistem 

TIK 

1% 1% 0,35% 0,004% 0,1% 0,0049% 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa capaian IKU tahun 2019 mencapai lebih baik dari 

target yang telah ditetapkan, yaitu 0,1%. Dengan kata lain, BKF tetap mampu 

meminimalisasi downtime sistem TIK di lingkungan BKF.  

l. Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas 

Pengelolaan anggaran adalah proses pengaturan penggunaan anggaran, yakni perihal 

bagaimana agar anggaran dapat digunakan oleh unit organisasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Pelaksanaan anggaran menggunakan 

prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah 

direncanakan dalam DIPA. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

(DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis ini diukur melalui IKU persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran dan IKU persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK 

BA 015.  
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 Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015 (12a-CP) 

Pengukuran IKU ini berdasarkan atas rasio jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang 

ditindaklanjuti telah sesuai dengan rekomendasi BPK dibandingkan dengan temuan 

hasil pemeriksaan BPK yang untuk ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan 

Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017. Temuan yang dapat diukur capaiannya 

adalah temuan yang tindak lanjutnya telah diusulkan untuk selesai oleh Kementerian 

Keuangan (validasi oleh Biro Cankeu, Setjen) kepada BPK. Adapun capaian IKU dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.29 Capaian Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015 

Tahun 2019 

T/R  Q1  Q2  Sm.I  Q3  s.d. Q3  Q4  Y-19  Pol/ 
KP  

Target  - 30% 30% - 30% 90% 90% Min/ 
TLK Realisasi  - 94,74% 94,74% - 94,74% 97,37% 97,37% 

Indeks Capaian N/A 315,79 315,79 - 315,79 108,19 108,19 

 

Meskipun realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan, terdapat issue yang 

perlu dijadikan perhatian khusus untuk segera diselesaikan yaitu: 

1. Berdasarkan nota dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-

675/SJ/2019 tanggal 17 Juni 2019 hal Penyampaian LHP BPK atas LK BA 015 TA 2018, 

terdapat temuan yang terkait dengan BKF yaitu ”Nota Kesepahaman antara 

Kementerian ESDM dengan PT FI bertentangan dengan Tarif yang Telah Ditetapkan 

Kementerian Keuangan sehingga Terdapat Potensi Pengembalian Bea Keluar 

Sebesar Rp1.820.321.649.886,60 atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI”. Temuan ini 

melibatkan BKF dan DJBC. 

2. Temuan sebagaimana disebut poin 1, juga merupakan temuan pada LKPP TA 2018. 

3. BKF masih mempunyai satu temuan yang belum selesai yaitu “Rumah Negara di 

Kemanggisan yang dikuasai Pihak Ketiga”. Temuan ini adalah temuan tahun 2011 

yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. 

Beberapa upaya telah dilakukan BKF untuk menyelesaikan permsalahan ini 

diantaranya: 
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1) Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan “Nota Kesepahaman antara 

Kementerian ESDM dengan PT FI Bertentangan dengan Tarif yang Telah Ditetapkan 

Kementerian Keuangan sehingga Terdapat Potensi Pengembalian Bea Keluar 

Sebesar Rp1.820.321.649.886,60 atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI”, Menteri 

Keuangan telah menetapkan Surat Nomor S-595/MK.010/2019 tanggal 5 Agustus 

2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 

Laporan Pemeriksaan (LHP) LK BA 015 TA 2018 dan LHP LKPP TA 2018, dan 

selanjutnya dikirim ke Menteri ESDM; 

2) Pada tanggal 18 Oktober 2019 BKF mengirimkan ND kepada Kepala Biro Manajemen 

Barang Milik Negara dan Pengadaan nomor ND-959/KF.1/2019 hal Usulan Rumah 

Negara Terindikasi Idle; 

3) Pada tanggal 12 November 2019 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mengirimkan 

ND balasan nomor ND-2854/SJ.7/2019 yang menyatakan bahwa usulan BMN yang 

terindikasi idle tidak dapat diproses lebih lanjut sebelum permasalahan terkait 

rumah yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak diselesaikan; 

4) BKF telah berkoordinasi dengan Rocankeu Setjen terkait rekomendasi temuan BPK 

atas BKF; 

5) Tanggal 19 Desember 2019 telah diadakan rapat koordinasi di BKF yang dihadiri oleh 

Perwakilan BKF, Biro Perlengkapan Setjen, Biro Perencanaan dan Keuangan 

Setjen, Biro Advokasi Setjen, dan Inspektorat IV Itjen. Berdasarkan diskusi rapat, 

BKF diharapkan dapat melakukan pertemuan dengan Sekretariat DJP untuk 

mencapai kesepakatan terkait status tanah rumah dinas dimaksud. Selanjutnya 

hasil kesepakatan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian perubahan 

status rumah dinas tersebut. BKF juga diharapkan untuk dapat melakukan 

pencabutan SIP serta menerbitkan surat perintah pengosongan selama rumah 

dinas masih dihuni pihak yang tidak berhak; 

6) BKF bersama Biro Perlengkapan Setjen melakukan pertemuan dengan penghuni 

rumah dinas, yang hasil pertemuan tersebut adalah penghuni meminta agar rumah 

dinas tersebut dapat dipindahtangankan/dijual kepada penghuni sesuai 

ketentuan/peraturan yang berlaku. 

Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena 

merupakan IKU baru. 
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 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (12b-CP) 

Pengukuran IKU ini berdasarkan atas Surat Edaran nomor SE-2/MK.1/2019 Tata Cara 

Perhitungan Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan 

meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang 

mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri 

atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan 

konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan 

(UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Unsur pengukuran IKU ini dari 

aspek kualitas terdiri dari: 

1) penyerapan anggaran pagu neto (bobot 15%) merupakan realisasi anggaran atas 

belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum 

dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi, dana lainnya 

yang penggunaannya bersifat khusus; 

2) Pencapaian keluaran riil (bobot 30%) adalah akumulasi nilai capaian dari seluruh 

keluaran riil dengan mempertimbangkan progres dan bobot setiap keluaran riil 

berdasarkan pagu anggaran; 

3) Efisiensi (bobot 15%) adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja 

modal yang meliputi objek: perjalanan dinas, RDK, konsinyering/paket meeting, 

kudapan dan makan siang rapat, langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan 

internet), honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan, dan kegiatan 

lainnya kecuali kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi 

pegawai di Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh BPPK, seluruh 

proses pengadaan barang/jasa, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, 

belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non-operasional lainnya; 

4) Konsistensi (bobot 10%) adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan 

belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja 

barang dan modal sesuai lembar ketiga DIPA, RPD revisi pertama, RPD revisi 

pertama setelah penetapan APBN-P, RPS revisi pertama setalah penetapan self 

blocking. 
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Sementara itu, dari aspek kualitas, terdiri dari 12 indikator yang mencerminkan aspek 

kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi 

efektivitas dan efisiensi pelaksana kegiatan. Adapun 12 indikator tersebut beserta 

bobotnya yaitu: 

1) Revisi DIPA (bobot 5%), dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per satker. 

Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran 

(dalam hal pagu tetap); 

2) Pengelolaan UP (bobot 4%), dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu 

dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam data set; 

3) Rekon LPJ bendahara (bobot 2%), dihitung berdasarkan rasio LPJ bendahara yang 

tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ bendahara yang disampaikan ke 

KPPN; 

4) Data kontrak (bobot 3%), dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu 

disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN; 

5) Penyelesaian tagihan (bobot 4%), dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan 

yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS nonbelanja pegawai (yang tepat 

waktu dan terlambat) yang terdapat dalam data set; 

6) Retur SP2D (bobot 3%), dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan 

jumlah SP2D yang terbit; 

7) Renkas (bobot 2%), dihitung berdasarkan rasio renkas yang tepat waktu 

disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh 

renkas yang disampaikan ke KPPN; 

8) Pengembalian kesalahan SPM (bobot 3%), dihitung berdasarkan rasio 

pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (jumlah SPM yang 

diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak); 

9) Dispensasi penyampaian SPM (bobot 2%), dihitung berdasarkan rasio dispensasi 

SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan (jumlah SPM yang diterbitkan termasuk 

jumlah SPM yang salah/ditolak); 

10) Pagu minus (bobot 2%), dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap 

pagunya. 

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelaksanaan anggaran. Adapun 

capaian IKU ini selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.30 Capaian Kinerja IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. 
Q3 Q4 Y-19 Pol/  

KP 
Target  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Max/ 

TLK Realisasi  93,42% 92,3% 92,9% 93,6% 93,1% 104,0% 95,9% 

Indeks Capaian 98,33 97,2 97,8 98,5 98 109,5 100,9 

Realisasi IKU ini sepanjang tahun 2019 berdasarkan SE-2/MK.1/2019 dan IKPA dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Realisasi pagu netto BKF sebesar Rp81.811.506.046 dari pagu neto sebesar 

Rp87.374.774.316 atau nilai 14,8% dengan capaian 98,6%; 

2) Efisiensi dengan capaian sebesar 16,5%  dengan capaian 110%; 

3) Pencapaian output riil mencapai 36% dan indeks capaian 120; 

4) Pencapaian konsistensi mencapai 7,13% dengan capaian sebesar 71,3% 

5) Pencapaian nilai Indikator IKPA  sebesar  104% 

Sehingga realisasi  IKU ini sampai dengan akhir tahun 2019 sesuai SE-2/MK.1/2019 dan 

IKPA mencapai 95,9% dan sudah melampaui target IKU ini yang sebesar 95 persen. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU di tahun 2019 

adalah: 

1) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan penganggaran sesuai RKP, Renja 

dan RKA-K/L; 

2) Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan langkah-langkah akhir tahun; 

3) Berkoordinasi dengan para pengelola keuangan (PPK dan staf PPK) terkait dengan 

monitoring RPD dan penyerapan anggaran masing-masing unit; 

4) Melakukan revisi RPD setiap akhir Triwulan; 

5) Monitoring nilai IKPA setiap bulan; 

6) Melakukan monitoring terhadap penyelesaian tagihan, dan kesalahan SPM. 

Adapun perbandingan capaian kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran 

tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut.  
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Tabel 2.31 Perbandingan Kinerja IKU Kualitas Pelaksanaan Angggaran Tahun 2017 – 

2019 

Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase Kualitas 

Pelaksanaan 

Anggaran 

95% 97,17% 95% 102,5% 95% 95,9% 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penurunan realisasi pada tahun 2019 

jika dibandingkan dengan tahun 2017. Beberapa penyebabnya antara lain, pertama, 

Indikator Konsistensi (RPD) dengan bobot 10% masih sangat sulit untuk diproyeksikan, 

walaupun sudah dilakukan revisi RPD, deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran 

masih cukup besar, sehingga nilai konsistensi masih kecil. Kedua, kebijakan 

Pembatasan Perjalanan Dinas di akhir tahun menyebabkan realisasi tidak mencapai 

target, dimana banyak kegiatan BKF seperti seminar dan workshop yang dijadwalkan 

akhir tahun cukup banyak. Ketiga, Indikator penyelesaian tagihan belum maksimal. 

Keempat, Indikator kesalahan SPM dan retur SP2D belum maksimal.  

Selain kegiatan yang telah terukur di dalam Indikator Kinerja Utama di atas, BKF juga 

melaksanakan beberapa inisiatif strategis yang mendukung pencapaian IKU. Pada 

tahun 2019 ini, terdapat tujuh inisiatif strategis Kepala BKF, dengan seluruh inisiatif 

strategis berstatus selesai. Selama tahun 2019, IS yang telah diselesaikan BKF terdiri 

dari: 

1. Penyusunan kamus kompetensi teknis Badan Kebijakan Fiskal; 

2. Paket kebijakan penerimaan Negara; 

3. Perumusan strategi optimalisasi PNBP; 

4. Perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan; 

5. Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan; 

6. Penyusunan Kajian Policy Gap dan Roadmap Kesiapan Indonesia Memenuhi Standar 

OECD; 

7. Pelaksanaan kerangka kerja sama internasional. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kebijakan Fiskal atas penggunaan 

anggaran dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun pedoman 

dalam menyusun laporan kinerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2019 ini adalah 

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sebagai unit yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, 

dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, BKF telah mampu menjalankan tugasnya 

dengan baik. Hal ini terlihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di 

tahun 2019. Dari 18 IKU, 16 IKU selama tahun 2019 telah memenuhi target kinerja 

yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF. Capaian kinerja yang sesuai 

atau melebihi target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari hasil perencanaan 

yang baik, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan 

tugas. Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan memberikan 

informasi mengenai kinerja BKF baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan 

maupun semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BKF, sehingga dapat 

memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. 

Berbagai masukan yang konstruktif juga sangat diharapkan agar dapat 

memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja BKF pada masa mendatang 

melalui upaya-upaya penyesuaian indikator-indikator kinerja dengan 

perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga keberadaan BKF dapat 

memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian cita-cita pembangunan 

nasional. 
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