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KATA PENGANTAR

membuat BKF memegang peranan penting dalam melakukan analisis dan merumuskan rekomendasi 
kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipasif, responsif, dan berkelanjutan berdasarkan data, 
pengetahuan, dan bukti yang valid. 

Dengan Visi menjadi Perumus Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Kredibel dalam rangka Mendukung 
Visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia 
yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, BKF terus melakukan perbaikan atas praktik-praktik 
analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan 
Kementerian Keuangan. Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan oleh BKF tahun 2020 adalah  meningkatkan  
koordinasi dengan institusi lainnya dalam rangka penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021. Dokumen KEM PPKF tahun 2021 menjadi dokumen penting karena disusun 
dalam kondisi yang extraordinary di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang bertujuan 
untuk pemulihan ekonomi pascapandemi  serta terus menjaga komitmen Pemerintah untuk meningkatkan 
berbagai upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa 
yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pandemi ini menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap 
elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut 
tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan 
stabilitas sistem keuangan. 

Selain itu, BKF juga telah melakukan pelebaran sayap diplomasi internasional. Selama tahun 2020, BKF telah 
mencapai 57 kerja sama antara lain, Perpres ratifikasi Indonesia-Kamboja  nomor 74 tanggal 2 Juli 2020, PMK 
Nomor 81/PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Indonesia Australia, dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang 
Implementasi Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) Phase II dan Amandemen RPSP Phase 
I (PKPPIM). Selanjutnya, BKF mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama seperti Technical Assistance Program 
Penjaminan Polis, Pemanfaatan kerjasama Sustainable Development Finance Phase II Project – UNDP, serta 
Kerja sama teknik luar negeri dalam rangka penempatan pegawai Kemenkeu pada Organisasi Internasional 
dan penempatan tenaga ahli asing (Expert) di lingkungan Kemenkeu (PKRB).

BKF terus memperbaiki kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan keterkaitan antara anggaran dengan 
kinerja organisasi, sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan Lakin, yang merupakan tindak lanjut 
rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun-tahun sebelumnya. Sinergi indikator kinerja dengan anggaran 
tersebut memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi BKF untuk terus memperbaiki kualitas anggaran 
dalam mewujudkan kinerja BKF yang efisien dan efektif.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik, khususnya bagi Badan 
Kebijakan Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal (LAKIN BKF) Tahun 2020 merupakan 
laporan pertanggungjawaban BKF atas pelaksanaan program “Perumusan 
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan”  dan penggunaan anggaran tahun 2020. 
Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan mendapat kuasa dari 
Presiden sebagai pengelola fiskal  dan wakil pemerintah dalam kepemilikan 
kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas 
pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun 
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN 
dan rancangan Perubahan APBN, melakukan perjanjian internasional di bidang 
keuangan, serta melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal 
berdasarkan ketentuan undang-undang. Konsekuensi dari peran tersebut 



5LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF
Tahun 2020, program BKF dalam rencana kerja 
dan anggaran (RKA) adalah “Program Perumusan 
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan”. Program ini 
diukur dengan dua indikator kinerja program dan 
tujuh indikator kinerja output. Berdasarkan kontrak 
kinerja tahun 2020, BKF memiliki sepuluh sasaran 
strategis dengan 17 indikator kinerja utama (IKU). 
Dari 17 IKU tersebut, 13 IKU melebihi target yang 
ditetapkan, 1 IKU tidak mencapai target, serta 3 IKU 
tepat tercapai targetnya.  Di tahun 2020, beberapa 
IKU mengalami perubahan (addendum) baik target 
IKU maupun trajektorinya karena menyesuaikan 
dengan situasi luar biasa karena pandemi Corona 
Virus Desease 19 (COVID-19). 

Pencapaian kinerja Program tersebut menggunakan 
sumber daya anggaran sebesar Rp76,98 miliar 
atau 74,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp103,8 
miliar. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat 
dilaksanakan secara sangat efisien karena selama 
situasi pandemi COVID-19 pelaksanaan pekerjaan 
sebagian besar dialihkan menjadi di rumah (work from 
home), penggunaan office automation meningkat, 
serta kegiatan yang rencananya dilakukan melalui 
tatap muka/fisik, mengalami perubahan format 
kegiatan menjadi menggunakan pertemuan virtual 
sehingga tidak ada realisasi anggaran belanja 
birokrasi.

Selanjutnya, laporan ini juga menyajikan 
perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF 
kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016, NKO 
BKF sebesar 110,15, kemudian meningkat menjadi 
110,39 di tahun 2017. NKO sempat mengalami 
penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Penurunan ini 
disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat 1 IKU 
yang capaiannya kuning dan 1 IKU yang berstataus 
abu-abu sedangkan untuk tahun 2019 terdapat 
1 IKU berstatus kuning. Capaian NKO ini kembali 
meningkat pada tahun 2020, yaitu menjadi 111 karena 
meskipun terdapt 1 IKU berstatus kuning, tetapi 
indeks capaiannya sebagian besar melebihi 100 
bahkan terdapat 5 IKU yang indeksnya mencapai 120.

Selama tahun 2020, dalam peran perumusan 
rekomendasi dan analisis kebijakan, BKF telah 
menyusun kebijakan fiskal dan sektor keuangan 
terutama terkait penyusunan KEM-PPKF dan 
peraturan serta kebijakan terkait Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai arahan Menteri 
Keuangan. Berkaitan dengan penyelesaian kebijakan/
regulasi prioritas, BKF telah berhasil menyelesaikan 
keseluruhan target penyelesaian Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu sebanyak 4 RPP. 
Untuk RPMK/RKMK, sampai dengan akhir tahun 2020, 
29 RPMK/RKMK telah terselesaikan atau capaiannya 
100%. 

Selain itu, capaian kinerja pada sasaran strategis 
pengelolaan manajemen pengetahuan dalam 
research and development yang berkualitas juga 
cukup baik terbukti dengan pelaksanaan kajian yang 
sesuai dengan rencana serta publikasi di berbagai 
jurnal dan media massa. Dalam hal penguatan 
diplomasi kerja sama internasional, capaian BKF 
melebihi target yang di addendum di pertengahan 
tahun 2020 karena semua usulan Indonesia yang 
disampaikan pada forum internasional dapat diadopsi 
dalam dokumen kesepakatan forum tersebut 
meskipun terjadi perubahan mekanisme pertemuan 
di forum internasional yang biasanya dilakukan 
dengan pertemuan fisik menjadi pertemuan secara 
virtual melalui teleconference.

BKF juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dan organisasi 
melalui program online group coaching dari Biro 
SDM untuk meningkatkan persentase pejabat yang 
telah memenuhi standar kompetensi jabatan serta 
piloting implementasi learning organization pada dua 
unit eselon II sebagai sampel. Secara keseluruhan, 
pada tahun 2020, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF 
berhasil mencapai 111.
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PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

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.

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;

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 2020.

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

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal 
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 terdiri dari 6 (enam) pusat kebijakan 
serta Sekretariat Badan. Struktur Organisasi BKF 
secara detil dapat dilihat pada berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKF
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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

Penyusunan strategi ekonomi makro dan fiskal 
tahun 2020-2024 mempertimbangkan kondisi 
pengelolaan fiskal dalam rangka penanganan 
pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
dan pengelolaan fiskal dalam situasi New 
Normal. Penyebaran COVID-19 yang eskalatif dan 
sangat cepat membawa perubahan yang tidak 
hanya mengancam kesehatan dan keselamatan 
masyarakat tetapi juga mengancam aktivitas 
perekonomian di berbagai sektor serta stabilitas 
sistem keuangan. Hal tersebut mendorong 
pemerintah agar segera mengambil langkah-
langkah luar biasa (extraordinary) untuk 
menangani dan mencegah kemungkinan terburuk 
berupa krisis ekonomi yang bisa mengancam 
stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, berbagai 
agenda pembangunan Indonesia dalam rangka 
mencapai visi Indonesia 2045 menuju Indonesia 
maju harus tetap menjadi prioritas, sehingga 
dalam penyusunan strategi kebijakan ekonomi 
makro dan fiskal tetap memperhatikan prioritas 
tersebut baik di masa pandemi COVID- 19 maupun 
di masa New Normal.

Kebijakan pembangunan jangka menengah 
merupakan tahapan penting yang harus 
dilaksanakan untuk pencapaian visi 100 tahun 
Indonesia merdeka. Dalam pelaksanaannya, 
pemerintah telah menjadikan tahun 2020 sebagai 

titik tumpu kebulatan tekad untuk mencapai 
visi Indonesia 2045, yaitu menjadi bangsa 
yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk 
mencapai visi tersebut, dalam jangka menengah 
ini Indonesia harus mampu untuk terus 
mengakselerasi kinerja perekonomiannya. Untuk 
itu, peningkatan potensi perekonomian potensial 
output melalui reformasi struktural mutlak harus 
dilaksanakan. Di samping itu, kontribusi sisi 
penawaran (supply side) seperti investasi, tenaga 
kerja, dan produktivitas, termasuk peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, juga harus 
ditingkatkan. 

Namun demikian, dalam jangka pendek, berbagai 
upaya perbaikan tersebut menghadapi tantangan 
yang sangat berat. Gambaran perekonomian 
global yang cukup optimistis di awal 2020, 
berubah drastis dengan merebaknya penyebaran 
COVID-19. COVID-19 yang bermula dari Tiongkok 
sejak akhir 2019 tersebut, per 1 April 2020 telah 
menyebar ke 203 negara dengan 939.527 kasus, 
dan 49.425 kasus kematian. Eskalasi penyebaran 
COVID-19 yang meluas dan menimbulkan korban 
jiwa tersebut telah menyebabkan gangguan pada 
berbagai aktivitas perekonomian di seluruh dunia, 
khususnya pada pergerakan manusia, barang, dan 
modal. Kondisi tersebut pada gilirannya merubah 
arah perekonomian Global menuju resesi.

4. Visi dan Misi
Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal Nomor KEP-19/KF/2020 tentang Rencana 
Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020–
2024, ditetapkan Visi BKF yaitu:
“Menjadi Perumus Kebijakan Fiskal dan 
Sektor Keuangan yang Kredibel dalam rangka 
Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi 
Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan 
Perekonomian Indonesia yang Produktif, 
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.
Dalam rangka mewujudkan Visi BKF dan 
mendukung Misi Kementerian Keuangan, 
Badan Kebijakan Fiskal memiliki daya dukung 
terhadap Misi Kementerian Keuangan nomor 1 
“Menerapkan Kebijakan Fiskal yang Responsif dan 
Berkelanjutan” dan nomor 5 “Mengembangkan 
Proses Bisnis Inti Berbasis Digital dan 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Adaptif 
Sesuai Kemajuan Teknologi”. Sejalan dengan Misi 
Kementerian Keuangan, Misi BKF  adalah sebagai 
berikut:

a. Merumuskan kebijakan ekonomi makro 
dan fiskal yang antisipatif, responsif, dan 
berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan 
berdaya saing.

b. Merumuskan kebijakan pendapatan negara 
yang optimal dalam rangka peningkatan 
daya saing iklim usaha dan meningkatkan 
kesejahteraan umum.

c. Merumuskan kebijakan dan mengelola kerja 
sama ekonomi dan keuangan internasional 
yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan 
fiskal dan peningkatan daya saing dalam 
negeri.

d. Merumuskan kebijakan yang mendukung 
pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan 
sistem keuangan yang stabil.

e. Membangun organisasi BKF yang adaptif 
dan berkinerja tinggi didukung SDM yang 
berintegritas dan berkompetensi tinggi serta 
infrastruktur dan anggaran yang suportif.

B. Peran Strategis Badan Kebijakan Fiskal



10 LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020

Melihat dampak yang ditimbulkan dari wabah 
COVID- 19, berbagai negara di dunia kemudian 
melakukan langkah luar biasa (extraordinary), 
baik untuk penanganan penyebaran maupun 
pencegahan resesi ekonomi. Untuk memutus mata 
rantai penyebaran, beberapa negara menempuh 
kebijakan pelarangan/pembatasan perjalanan, 
penutupan perbatasan, serta memperketat lalu 
lintas manusia antar wilayah/negara. Dalam skala 
domestik, beberapa negara bahkan menerapkan 
kebijakan Lockdown, physical distancing, dan self 
quarantine. Sementara itu, upaya pencegahan 
Resesi yang lebih dalam dilakukan melalui 
kebijakan stimulus, baik fiskal maupun moneter. 
Stimulus fiskal umumnya dilaksanakan dengan 
memperbesar alokasi anggaran penanganan 
COVID-19, membantu rumah tangga melalui 
jaringan pengaman sosial (social safety net) serta 
perusahaan yang terdapat melalui penundaan 
pembayaran pajak. Disamping itu, stimulus 
fiskal juga diberikan untuk penjaminan bagi 
keberlangsungan dunia usaha terutama sektor 
yang mengalami dampak besar dan stimulus 
moneter lebih difokuskan pada penurunan 
suku bunga, memperbanyak jumlah uang 
beredar ataupun meringankan beban pinjaman 
perusahaan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak 
pada kesehatan namun meluas hingga masalah 
sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. 
Beberapa lembaga internasional memproyeksikan 
pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan 
mengalami kontraksi. JP Morgan (20 Maret 2020) 
memproyeksikan perekonomian dunia tahun 
2020 akan mengalami pertumbuhan sebesar 
-1,1 persen. Fitch Ratings dalam laporannya di 
bulan April 2020 juga memprediksi pertumbuhan 
ekonomi global sebesar-1,9 persen. Selanjutnya, 
The Economist Intelligence Unit (26 Maret 2020) 
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 
tahun 2020 sebesar -22 persen. The Intenational 
Monetary Funds, yang pada 27 Maret 2020 hanya 
menyampaikan secara kualitatif akan terjadi 
kontraksi, merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 
global akan mencapai -3,0 persen dalam World 
Economic Outlook April 2020. Perkembangan 
perekonomian global tersebut telah mengubah 
drastis arah perekonomian hingga mengarah 
pada kondisi resesi dengan ketidakpastian yang 
tinggi. Perubahan perekonomian dunia tersebut 
juga memberikan dampak pada perekonomian 
Indonesia di masa pandemi ini. Asian 
Development Bank (ADB) dan Moody’s (April 
2020) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di tahun 2020 mencapai masing-
masing 2,5 persen dan 3,0 persen. IMF dalam 
WEO April 2020 memperkirakan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia 2020 sebesar 0,5 persen. 
Sementara itu, World Bank pada 31 Maret 2020 
bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia di tahun 2020 berada pada kisaran-3,5 
persen sampai 2,1 persen.

Kegentingan situasi yang dapat terjadi akibat 
COVID-19 tersebut mendorong pemerintah 
untuk mengambil langkah-langkah luar biasa 
(extraordinary) dalam melakukan penanganan 
terhadap dampak pandemi COVID-19. Langkah 
extraordinary yang telah ditempuh Pemerintah 
dalam rangka penanganan COVID-19 adalah 
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 
Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu 
tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau 
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian nasional dan/
atau Stabilitas Sistem Keuangan. Secara garis 
besar, Perppu tersebut mengatur kebijakan 
keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem 
keuangan negara. Kebijakan keuangan negara 
yang diatur dalam Perppu tersebut meliputi 
kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan 
di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara 
termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah 
dan kebijakan pembiayaan.

Melalui kebijakan keuangan negara ini, Pemerintah 
mengeluarkan paket stimulus III dalam bentuk 
tambahan belanja dan pembiayaan sebesar 
Rp4,051 triliun. Kebijakan ini ditujukan untuk 
menjalankan 3 Fokus utama penanganan konflik 
garis 19 di Indonesia. Pertama, penyelamatan jiwa 
dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 
(Rp75 triliun); kedua, penyediaan jaring pengaman 
sosial (Rp110 triliun); dan ketiga, penyelamatan 
ekonomi dan dunia usaha (Rp 70,1 triliun). Disamping 
itu, stimulus tersebut juga ditujukan untuk 
dukungan pembiayaan anggaran untuk program 
pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp150 
triliun. Sementara itu, kebijakan stabilitas sektor 
keuangan dalam Perppu ini meliputi kebijakan 
untuk penanganan permasalahan lembaga 
keuangan yang membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 
Secara garis besar langkah antisipatif yang telah 
disusun oleh pemerintah dan komite stabilitas 
sistem keuangan (KSSK) terdiri dari perluasan 
keuangan kewenangan KSSK dan ruang lingkup 
rapat KSSK, pemberian kewenangan bagi BI untuk 
dapat membeli SBN berjangka panjang di Pasar 
Perdana dan pembelian/repo SBN milik LPS, 
keterlibatan LPS sejak dini dalam penanganan 
bank bermasalah, dan perluasan kewenangan 
pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada 
LPS.

Perppu tersebut juga menjadi landasan hukum 
bagi pelebaran batas defisit APBN melebihi 3% 
dari PDB per tahun. Namun, pelebaran tersebut 
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dibatasi hanya selama masa penanganan 
pandemi COVID-19 dan/atau membahayakan 
perekonomian nasional dan/atau stabilitas 
sistem keuangan paling lama hingga berakhirnya 
Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan Perppu 
tersebut, yang kemudian ditetapkan menjadi 
Undang-Undang No 2 tahun 2020 pada tanggal 
16 mei 2020 salah satunya dijabarkan melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 
2020 tanggal 3 April 2020. Perpres ini mengatur 
tentang perubahan postur dan rincian APBN 
tahun anggaran 2020. Dalam Perpres tersebut, 
defisit APBN 2020 ditingkatkan dari 1,76% PDB 
menjadi 5,07% terhadap PDB atau dari Rp307, 2 
triliun menjadi Rp852,9 triliun.

Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah 
untuk penanganan pandemi covid- 19, menjaga 
kondisi perekonomian, dan stabilitas sistem 
keuangan pada tahun 2020 tersebut menjadi 
landasan penting dalam perumusan kebijakan 
fiskal ke depan. Terlebih, dalam jangka menengah 
masih terdapat berbagai permasalahan yang 
harus segera diatasi pemerintah seperti relatif 
rendahnya pertumbuhan ekonomi inovasi dan 
kualitas SDM. Oleh karena itu, kebijakan fiskal 
kedepan harus dapat terus diarahkan untuk 
mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh 
pada level yang cukup tinggi, menggairahkan 
investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan 
penguatan kualitas SDM, serta mendorong 
daya saing nasional. Dengan demikian, upaya 
pencapaian visi Indonesia 2045 untuk menjadi 
bangsa yang berdaulat, maju adil dan makmur 
dapat tetap terjaga.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Renstra 
2020-2024, salah satu tujuan yang hendak dicapai 
kementerian keuangan dalam jangka menengah 
adalah pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat 
dan berkelanjutan. Misi tersebut mencerminkan 
bahwa kebijakan fiskal harus didesain agar 
mampu merespon dinamika perekonomian 
global dan domestik, menjawab tantangan, dan 
mendukung target pembangunan secara optimal.

Dengan demikian, kegiatan pemantauan, analisis, 
dan evaluasi terhadap berbagai faktor yang 
mempengaruhi kinerja perekonomian nasional 
mutlak harus terus dilakukan. untuk itu, BKF 
sebagai think tank unit di Kementerian Keuangan 
akan selalu melakukan kegiatan pemantauan, 
analisis, dan evaluasi atas kondisi dan kinerja 
perekonomian nasional terkini, baik secara 
reguler (mingguan, bulanan, triwulan) maupun 
non reguler (adhoc). Hasil dari kegiatan tersebut 
diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan bagi 
pimpinan Kementerian Keuangan.

Dalam upaya mencapai tujuan Renstra BKF 
dalam perumusan kebijakan ekonomi makro 
dan fiskal yang antisipatif responsif dan 
berkelanjutan, PKEM dan PKAPBN sebagai unit 
penanggung jawab utama akan senantiasa 
menjaga kredibilitas perumusan kebijakan 
dengan melakukan perumusan kebijakan yang 
berdasarkan analisis/kajian/penelitian yang 
komprehensif (research-based policy). Dalam 
jangka menengah, kajian yang akan dilakukan 
meliputi kajian dari sisi kebijakan ekonomi makro 
dan kajian dari sisi kebijakan fiskal/APBN. Dari sisi 
kebijakan ekonomi makro, kajian akan difokuskan 
pada upaya peningkatan produktivitas dan daya 
saing nasional, serta penguatan neraca transaksi 
berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk 
mengatasi saving-investment gap. Sementara itu, 
kajian dari sisi kebijakan fiskal akan difokuskan 
pada upaya penyusunan kebijakan APBN dengan 
defisit yang terkendali dan kesinambungan 
fiskal dapat terjaga dengan tetap memberikan 
ruang gerak untuk pemulihan perekonomian. Di 
samping berupa analisis/kajian/penelitian, dalam 
rangka menjaga komitmen responsif antisipatif 
dan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan, 
BKF berkomitmen untuk terus meningkatkan 
fungsi koordinasi, analisis, pemantauan, proyeksi, 
evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan 
ekonomi makro dan fiskal. Di samping itu, terkait 
juga akan terus meningkatkan fungsi komunikasi 
dan koordinasi dalam menyampaikan narasi dan 
kebijakan makro fiskal yang ditempuh pemerintah 
dalam kepada para pemangku kepentingan 
(stakeholders), baik itu lembaga rating, investor, 
maupun lembaga-lembaga lainnya dalam dan 
luar negeri. Diseminasi kebijakan yang dilakukan 
melalui seminar nasional dan internasional, 
Focus Group Discussion (FGD), High Level Policy 
Dialogue (HLPD), maupun kuliah umum akan 
menjadi agenda strategis dalam perencanaan 
5 tahun kedepan dalam rangka memperkuat 
manajemen sebagai salah satu referensi 
perumusan kebijakan.

2. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara

Dalam perumusan kebijakan makro fiskal untuk 
APBN yang sehat dan berkelanjutan, tidak 
dapat dipungkiri bahwa perlambatan ekonomi 
global saat ini yang terjadi akibat penyebaran 
virus COVID-19 dan penurunan harga komoditas 
yang signifikan akan mempengaruhi kondisi 
perekonomian dalam negeri yang pada akhirnya 
kinerja pelaksanaan APBN 2020 menjadi tidak 
optimal. Penurunan harga minyak dunia yang 
diikuti oleh rendahnya realisasi ICP berpotensi 
mempengaruhi pendapatan negara, utamanya 
pada sisi PPh Migas serta PNBP SDA.
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Jenis pajak lainnya seperti PPh Badan serta PPN 
yang memiliki kontribusi besar pada pendapatan 
negara juga berpotensi menurun akibat aktivitas 
ekonomi yang terbatas, khususnya pada masa 
penyebaran virus COVID-19. Pada sisi belanja, 
upaya mitigasi dampak virus COVID-19 juga akan 
membuat defisit melebar karena meningkatnya 
post belanja yang sebelumnya tidak dianggarkan. 
Pemerintah dapat melakukan upaya realokasi 
anggaran operasional, seperti perjalanan dinas, 
sebagai upaya agar peningkatan belanja dapat 
dikendalikan. Langkah responsif pemerintah 
sejak awal diprioritaskan untuk fokus pada 
kesehatan dan penanganan COVID-19 serta 
antisipasi dampaknya pada perekonomian dan 
perlindungan sosial. Defisit APBN cenderung akan 
melebar namun tetap pada batas yang terkendali. 

Dengan kondisi yang cukup tertekan pada 
tahun 2020 ini, pemerintah berharap bahwa 
pada tahun 2021 dapat diterapkan kebijakan-
kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi 
dan penguatan pondasi untuk keluar dari middle 
income trap. Dengan demikian, dalam periode 
2020-2024, sasaran pengelolaan fiskal adalah 
untuk pemulihan dan penguatan fondasi dalam 
mendukung akselerasi penduduk, pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang didukung melalui optimalisasi 
penerimaan pajak dan penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP), penguatan belanja yang 
berkualitas (refocusing dan alokasi APBN), 
pengendalian risiko kondisi fisik, peningkatan 
keseimbangan primer,  peningkatan instrumen 
pembiayaan yang kompetitif dan produktif, 
penguatan pengelolaan sektor keuangan yang 
berkualitas, serta penguatan manajemen risiko 
APBN yang terstandardisasi secara global. Hal ini 
tetap sejalan dengan arah dan kebijakan strategi 
nasional 2019-2024 yang disampaikan presiden 
terkait lima fokus kebijakan reformasi struktural, 
yaitu: (i) penguatan kualitas SDM; (ii) akselerasi 
infrastruktur; (iii) reformasi institusional; (iv) 
menarik investasi; dan (v) transformasi ekonomi.

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

Dari sisi penerimaan perpajakan, diharapkan 
Dalam periode 2020-2024 tax ratio meningkat 
rata-rata sebesar 0,5-1,0% per tahun. Untuk 
mendukung peningkatan tax ratio ini, diperlukan 
adanya terobosan dalam bentuk melanjutkan arus 
formasi perpajakan secara komprehensif yang 
meliputi fisik kebijakan, regulasi, administrasi, dan 
institusi.  Langkah-langkah yang dapat ditempuh 
meliputi upaya optimalisasi penerimaan melalui 
penyusunan tarif PPh, PPN, dan cukai. Selain 
itu, upaya ekstensifikasi penerimaan perpajakan 
dilakukan melalui peningkatan jumlah wajib pajak 
dan penambahan objek dan barang kena cukai 

baru serta upaya untuk memasukkan sektor 
usaha informal ke dalam sistem perpajakan 
guna mengantisipasi perubahan pada struktur 
perekonomian Indonesia. Penyesuaian tarif 
tersebut diusahakan agar dapat mengakses 
narasi peningkatan penerimaan perpajakan, 
namun tanpa mendistorsi perkembangan iklim 
investasi dan berusaha yang dapat menghambat 
laju pertumbuhan ekonomi. oleh karena itu, 
upaya optimalisasi penerimaan perpajakan harus 
dibarengi dengan pemberian insentif perpajakan 
secara lebih selektif dan terarah, serta insentif 
perpajakan yang mampu mengantisipasi 
perubahan pada struktur ekonomi Indonesia. 
Monitoring dan evaluasi terhadap insentif 
perpajakan yang diberikan harus dilakukan secara 
berkala dan menyeluruh. Dari segi peraturan 
dilakukan melalui perbaikan aturan perpajakan 
yang dapat memberikan kepastian hukum dan 
keadilan perpajakan. 

Perbaikan proses bisnis perpajakan dan adopsi 
ICT pada sistem perpajakan dilakukan melalui 
pembentukan core tax system yang mampu 
menangani perkembangan teknologi dan 
informasi terkini berbasis artificial intelligent 
dan big data analysis. Sistem administrasi 
perpajakan diupayakan agar dapat memperbaiki 
struktur perpajakan Indonesia dan harus mampu 
memberikan layanan yang memudahkan bagi 
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan serta dapat mendukung 
berkembangnya iklim investasi dan perusahaan 
di Indonesia. Upaya peningkatan kepatuhan 
juga dapat dilakukan melalui penegakan hukum 
perpajakan yang lebih berkeadilan. 

Di sisi lain, optimalisasi PNBP juga terus 
dilakukan dengan memperhatikan daya dukung 
SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli 
masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan 
kinerja BLU. Pemerintah juga terus berupaya 
menyelesaikan regulasi turunan dari UU Nomor 
9 tahun 2018 tentang PNBP. Regulasi tersebut 
antara lain mendorong kinerja PNBP di bidang 
pengawasan pemeriksaan, serta penetapan 
dan penyederhanaan tarif. Penerapan seluruh 
regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 
optimalisasi dan tata kelola PNBP.

Strategi kebijakan belanja 5 tahun ke depan 
diarahkan untuk selaras mendorong reformasi 
struktural adalah penerapan mandatory 
spending pendidikan, kesehatan,  dan TKDD 
harus berorientasi kepada hasil untuk 
memacu peningkatan kualitas sdm, reformasi 
penganggaran (spending better) dimulai dengan 
reformasi belanja bansos, subsidi, belanja 
pegawai, dan TKDD  yang lebih dapat dikontrol 
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penggunaannya, serta penguatan belanja 
infrastruktur untuk mendukung produktivitas 
dan menarik investasi dan mendanai pemindahan 
ibu kota negara (IKN). Spending better diperlukan 
untuk memastikan kualitas belanja yang optimal 
sehingga dampak stimulasi ekonomi makin besar 
namun dengan tingkat defisit serta liabilitas 
neraca Pemerintah Pusat yang terkendali.

Spending better di tengah ruang fiskal yang masih 
relatif terbatas, diarahkan untuk fokus pada 
efisiensi birokrasi, fokus pada program prioritas, 
sinkronisasi pusat dan daerah, serta berbasis hasil. 
Dengan kondisi 2021 yang diharapkan tercapai 
suatu pemulihan perekonomian pasca pandemi 
COVID-19, diperlukan penguatan di bidang 
kesehatan, penguatan program perlindungan 
sosial untuk akselerasi pemulihan, perubahan 
paradigma subsidi dari subsidi komoditas 
menjadi subsidi berbasis orang (terintegrasi 
dengan program perlindungan sosial), penguatan 
dunia usaha melalui insentif pembiayaan bagi 
UMKM, MBR, UMI, dan restrukturisasi BUMN, 
serta penguatan TKDD untuk pemulihan melalui 
pemanfaatan dana desa untuk jaring pengaman 
sosial dan mendorong Pemda proaktif mendukung 
pemulihan UMKM dan penanganan pemulihan 
kesehatan. Strategi kebijakan pembiayaan untuk 
mendorong reformasi struktural adalah dengan 
pengembangan instrumen pembiayaan inovatif 
dalam proyek atau program strategi nasional 
serta penguatan peran kuasi fiskal (BUMN dan 
BLU) untuk akselerasi target pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi 
perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal 
untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan 
difokuskan dilakukan melalui tiga strategi 
kebijakan yang utama, yaitu: (i) penyusunan 
desain kebijakan fiskal yang saling bersinergi; (ii) 
peningkatan tax ratio dan optimalisasi pendapatan 
negara; (iii) perbaikan belanja negara yang lebih 
berkualitas, fokus pada perbaikan perlindungan 
sosial, dan pembiayaan mendukung pemulihan 
ekonomi; dan (iv) peningkatan upaya penyaluran 
subsidi yang efisien dan tepat sasaran, serta 
mendukung pengembangan pemanfaatan energi 
terbarukan melalui optimalisasi dukungan fiskal.

Tahun 2020 merupakan periode yang berat bagi 
perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 yang 
awal tahun 2020 masih berpusat di Tiongkok 
telah menyebar menjadi pandemi ke seluruh 
dunia, termasuk Indonesia. Banyak negara yang 
mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam 
pada Q1 dan Q2 2020. Terganggunya aktivitas 
ekonomi global akibat kebijakan lockdown 
di beberapa mitra dagang utama Indonesia 
membuat pasokan komponen penting bagi 
industri, seperti bahan mentah, bahan baku, dan 
barang modal dari luar negeri menjadi berkurang. 

Akibatnya, beberapa industri nasional mengalami 
kesulitan untuk terus berproduksi, terutama 
industri yang bergantung pada bahan impor. 
Sebaliknya, dari sisi konsumsi, dunia usaha dalam 
negeri juga mengalami tekanan. Langkah-langkah 
pencegahan yang relatif ketat untuk membatasi 
meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 
menyebabkan turunnya permintaan atas produk 
nasional. Dampak selanjutnya, banyak perusahaan 
yang mengalami kesulitan cash flow sehingga 
menurunkan kemampuan dalam membayar pajak. 
Akibatnya, penerimaan perpajakan mengalami 
penurunan secara signifikan.

Berkurangnya aktivitas perdagangan internasional 
secara signifikan juga mengakibatkan turunnya 
penerimaan pajak dari impor dan bea masuk. 
Selain itu, penerimaan perpajakan juga 
mengalami tekanan dari turunnya harga minyak 
dunia, bahan mineral, dan CPO yang merupakan 
komponen penting dalam menghitung PPh migas 
dan bea keluar. Kinerja penerimaan perpajakan 
diperkirakan akan melemah pada tahun 2020 
dengan tax ratio berpotensi berada di bawah 9 
persen, terendah dalam dua dekade terakhir.

Oleh karena itu, strategi BKF dalam pendapatan 
negara untuk mendukung pencapaian tujuan 
Kementerian Keuangan dan tujuan BKF tahun 
2020-2024 mengangkat tema “Perumusan 
Kebijakan Pendapatan Negara yang Optimal dan 
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”.

4. Strategi Kebijakan Sektor Keuangan

Pada Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024, BKF 
terlibat di dalam dua strategi yang terkait sektor 
keuangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan 

perundang-undangan di bidang fiskal dan 
sektor keuangan 
Terkait regulasi di sektor keuangan, BKF 
akan terus melakukan penyempurnaan 
terhadap peraturan perundang-undangan 
di sektor keuangan. Penyempurnaan 
tersebut diharapkan dapat memperkuat dan 
mengembangkan sektor keuangan dalam 
rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. 
Undang-Undang yang sudah tidak relevan 
dengan perkembangan terkini akan direvisi 
guna penyempurnaan. Revisi undang-undang 
di sektor keuangan mencakup undang-undang 
kelembagaan dan sektoral yang dilakukan 
dengan berkoordinasi dengan lembaga 
sektor keuangan terkait. Selain itu, BKF juga 
berencana melakukan penyusunan peraturan 
perundang-undangan (Omnibus Law) sektor 
keuangan yang menjadi payung hukum 
terhadap isu-isu strategis yang bersifat cross 
cutting dalam rangka mendukung pendalaman 
dan stabilitas sektor keuangan.
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Undang-undang sektor keuangan yang 
akan direvisi dan disusun tersebut telah 
diusulkan untuk masuk Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 
2020-2024. Adapun undang-undang sektor 
keuangan yang diusulkan untuk disusun pada 
tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
i. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal;
ii. Rancangan Undang-Undang tentang 

Program Penjaminan Polis;
iii. Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan (Omnibus Law);

iv. Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

v. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia; dan

vi. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan.

vii. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1992 tentang Dana Pensiun.

b. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta 
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan 
untuk memperkuat sistem keuangan
Dalam rangka mendukung RPJMN 2020-
2024 terkait penguatan pilar pertumbuhan 
dan daya saing ekonomi, salah satu strategi 
yang direncanakan adalah meningkatkan 
pendalaman sektor keuangan. Untuk itu, 
BKF akan terus mendukung peningkatan 
pendalaman sektor keuangan dengan 
merumuskan kebijakan dan rekomendasi 
sektor keuangan yang kredibel. Kebijakan 
dan rekomendasi terkait pendalaman 
industri sektor keuangan konvensional dan 
syariah, inklusi keuangan, keuangan publik, 
pemantauan dan stabilitas sistem keuangan, 
serta koordinasi dengan lembaga lain akan 
terus disusun secara efektif dan optimal untuk 
memperkuat sektor keuangan serta menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, 
penyempurnaan dan perbaikan peraturan 
perundang-undangan sektor keuangan yang 
akan disusun juga diyakini dapat menjadi 
dan merupakan salah satu kunci untuk 
meningkatkan pendalaman sektor keuangan.

Sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024, 
disampaikan bahwa pendalaman sektor 
keuangan, baik konvensional maupun syariah, 
dilaksanakan dengan peningkatan akses 
keuangan masyarakat dan perluasan inovasi 
produk keuangan dengan pemanfaatan 
teknologi. Untuk mencapai hal tersebut, 
strategi yang perlu dijalankan adalah 
peningkatan literasi sektor keuangan 
dan inklusi keuangan yang tepat sasaran. 
Berdasarkan data survei yang disampaikan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi 

keuangan di tahun 2019 mencapai 38,03 persen 
dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen. Hal 
tersebut merupakan pencapaian yang perlu 
terus ditingkatkan dalam rangka mengurangi 
kesenjangan dan rigiditas low income trap 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
rakyat dan menurunkan kemiskinan.

BKF akan terus mengupayakan kenaikan 
tingkat literasi masyarakat dengan melakukan 
diseminasi atas kajian-kajian terkait sektor 
keuangan yang diharapkan dapat memberikan 
tambahan informasi kepada masyarakat luas. 
Selain itu dalam rangka meningkatkan inklusi, 
BKF akan terus berupaya untuk menciptakan 
kebijakan yang mendorong perumusan 
rekomendasi yang mendukung penguatan 
inklusi keuangan serta terus berkoordinasi aktif 
dengan lembaga terkait untuk menjalankan 
Strategi Nasional 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 



15LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020

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 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

Untuk mendukung pencapaian strategi di bidang 
makro fiskal, pendapatan negara, kerja sama 
internasional, dan sektor keuangan, manajemen 
BKF juga memiliki strategi untuk menguatkan 
organisasi agar semakin adaptif dan berkinerja 
tinggi (fit for purpose). Strategi tersebut 
diimplementasikan melalui berbagai rencana 
kebijakan di bidang organisasi, ketatalaksanaan, 
pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, serta 
advokasi dan hukum, antara lain:
a. Program penataan organisasi, yang meliputi 

evaluasi struktur organisasi existing, 
penyusunan kajian tentang transformasi 
organisasi (termasuk desain struktur 
organisasi baru), perancangan kerangka 
regulasi tentang organisasi dan tata kerja 
BKF, serta penyusunan perangkat pendukung 
transformasi organisasi untuk mendukung 
implementasi penataan organisasi.

b. Program penyederhanaan birokrasi (delayering), 
yang meliputi penyusunan kajian tentang 
penyederhanaan birokrasi, perancangan 
kerangka regulasi yang diperlukan untuk 
implementasi penyederhanaan birokrasi, serta 
pengalihan jabatan yang diperlukan dalam 
penyederhanaan birokrasi.

c. Penguatan sinergi dan kolaborasi antar 
elemen organisasi di BKF, yang meliputi 
kajian pemetaan peran jabatan struktural, 
jabatan fungsional (Analis Kebijakan dan 
Peneliti) dalam pelaksanaan proses bisnis 
BKF, penyusunan mekanisme hubungan peran 
jabatan struktural dan fungsional di BKF, serta 
penyusunan standar prosedur operasional 
yang mengatur tata kelola kolaborasi 
Analis Kebijakan dan Peneliti dalam proses 
perumusan rekomendasi kebijakan.
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d. Perbaikan tata kelola dan proses bisnis 
di BKF, yang meliputi pemetaan dan 
pendokumentasian proses bisnis di BKF 
existing, monitoring atas implementasi 
proses bisnis existing, proses perancangan 
proses bisnis baru dengan mengadopsi prinsip 
simplifikasi proses bisnis.

e. Harmonisasi peraturan perundangan di 
lingkungan BKF, yang meliputi diseminasi 
mekanisme penyusunan peraturan 
perundangan (Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, 
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan 
Peraturan Menteri Keuangan, Rancangan 
Keputusan Menteri Keuangan), perencanaan 
dan monitoring penyusunan peraturan 
perundangan di lingkungan BKF, serta asistensi 
dan dokumentasi peraturan perundangan di 
lingkungan BKF.

f. Pengelolaan kinerja organisasi, yang meliputi 
penyusunan dan refinement peta strategi 
dan indikator kinerja organisasi BKF, serta 
alignment dan cascading indikator kinerja 
organisasi menjadi indikator kinerja pegawai di 
lingkungan BKF.

g. Penyusunan manajemen risiko organisasi, 
yang meliputi analisis, evaluasi, monitoring 
dan review terhadap risiko organisasi, serta 
pengembangan rencana untuk memitigasi 
risiko organisasi tersebut.

h. Revitalisasi pengelolaan kinerja dan risiko 
organisasi, serta pengelolaan kinerja pegawai 
di lingkungan BKF yang meliputi, identifikasi 
dan inventarisasi isu pada pengelolaan kinerja 
organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai, 
serta perancangan peraturan perundangan 
yang diperlukan untuk mengimplementasikan 
sistem pengelolaan kinerja organisasi dan 
pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan BKF 
yang baru.

i. Optimalisasi peran Unit Kepatuhan Internal 
dalam memelihara integritas pegawai BKF, 
yang meliputi pelaksanaan program-program 
yang mendukung konsep three lines of 
defence di lingkungan BKF, pemantauan 
implementasi pengendalian intern, serta 
monitoring  penegakan Kode Etik Pegawai dan 
tindak lanjutnya.

Di sisi lain, untuk merespon ketetapan World 
Health Organization (WHO) yang mengubah 
status kejadian infeksi COVID-19 dari Public 
Health Emergency of International Concern 
menjadi pandemi, Kementerian Keuangan telah 
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 119/KMK.01/2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Rencana Keberlangsungan Layanan 
(Business Continuity Plan/BCP) Terkait Dampak 
COVID-19 di lingkungan Kementerian Keuangan 
(KMK 119/2020). Dalam KMK tersebut, terdapat 
13 layanan utama di BKF yang termasuk dalam 

pemantauan BCP, antara lain: pelaksanaan 
penyusunan KEM PPKF; penyelesaian peraturan 
perundangan prioritas yang terdapat dalam 
Prolegnas, Program Penyusunan (Progsun), dan 
Program Perencanaan (Progper); penyampaian 
hasil surveillance perkembangan perekonomian 
terkini (daily, weekly, monthly report, dan 
Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal); 
penyusunan bahan rapat dan masukan pada 
rapat ALM; pertemuan kerja sama ekonomi 
keuangan internasional; penyiapan bahan sidang 
kabinet/rapat pimpinan, dll; penetapan KMK 
Kurs; rapat dalam rangka investor/agency rating; 
layanan SDM; layanan performance management; 
pelayanan kesekretariatan; pelaksanaan Crisis 
Management Protocol. 

8. Strategi Bidang SDM

Untuk mewujudkan SDM yang berintegritas 
dan berkompetensi tinggi serta mendukung 
transformasi organisasi, beberapa strategi yang 
akan dilakukan oleh SDM BKF selama 2020-2024 
antara lain:
a. Melakukan penghitungan kebutuhan formasi 

berdasarkan kebijakan zero to minus growth 
dengan mempertimbangkan efisiensi sebagai 
dampak digitalisasi, memanfaatkan program 
internal job market untuk memenuhi 
kebutuhan pegawai dalam waktu singkat, 
maupun mengoptimalkan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

b. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan yang 
disusun sebagai implementasi dari KMK Nomor 
916/KMK.01/2019 tentang Rumpun Jabatan di 
Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK 
953/KMK.01/2019 tentang Kamus Kompetensi 
Teknis Urusan Keuangan Negara;

c. Melakukan pengembangan kompetensi 
berdasarkan standar kompetensi teknis 
jabatan melalui program degree dan non-
degree untuk mendukung program penataan 
komposisi core-supporting SDM melalui 
program degree, penyesuaian perlu dilakukan 
terhadap lampiran Program Pengembangan 
Kompetensi PNS (PPK PNS) dengan mengacu 
pada isu-isu strategis yang tercantum dalam 
Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024. 
Pengembangan melalui program non-degree 
dilakukan melalui identifikasi kebutuhan 
pembelajaran, optimalisasi manajemen 
pengetahuan BKF, peningkatan sinergi dengan 
BPPK sebagai unit penyelenggaraan pendidikan 
Kementerian Keuangan, peningkatan kerja 
sama dengan institusi maupun lembaga donor 
untuk menjejaki potensi detasering pegawai, 
pengembangan program pembelajaran mandiri 
yang akuntabel dan terukur;

d. Melakukan pengembangan kompetensi 
manajerial dan sosiokultural untuk 
mendukung program Kementerian Keuangan 
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sebagai leaders factory melalui penguatan 
program pengembangan manajemen talenta, 
implementasi Online Group Coaching (OGC) 
dan pengembangan program kesehatan 
mental;

e. Mendukung pelaksanaan modernisasi layanan 
SDM antara lain penggunaan Digital Signature 
(DS), integrasi sistem dan proses bisnis SDM 
(termasuk di dalamnya pengelolaan data 
pengembangan dan pengelolaan data jabatan 
fungsional); dan

f.  Optimalisasi implementasi pengelolaan 
kinerja dan disiplin pegawai serta penguatan 
sikap dan perilaku kerja pegawai sesuai nilai-
nilai dan etika organisasi untuk mendukung 
pengembangan enterprise architecture dan 
optimalisasi IT dalam penyelesaian pekerjaan, 
implementasi digital workspace, compressed 
working hour, maupun work from home dalam 
kondisi normal (New Normal).

9. Strategi Bidang Sarana dan Prasarana

Sasaran strategis BKF ke depan adalah 
mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana 
yang andal dalam mendukung fleksibilitas dan 
kolaborasi serta antisipatif terhadap penularan 
virus penyakit. Dalam rangka mewujudkan 
sasaran tersebut, BKF akan melaksanakan 
program penyediaan fasilitas dan ruang kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi terkini. 
Program penyediaan fasilitas dan ruang kerja 
mengacu pada salah satu inisiatif strategis 
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi 
Kelembagaan yaitu New Thinking Of Working 
dengan tetap mengedepankan prinsip adaptif 
terhadap adanya pandemi. Salah satu pola kerja 
yang dapat mendukung New Thinking Of Working 
adalah Activity Based Workplace (ABW). ABW 
diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja 
yang positif dan kolaboratif, serta mendukung 
pegawai untuk berpikir kreatif, inovatif, dan 
berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan 
transformasi organisasi BKF yang lebih didominasi 
oleh pola kerja fungsional daripada struktural. 
Pelaksanaan ABW akan mengikuti hasil evaluasi 
kegiatan piloting yang telah dilaksanakan pada 
tahun 2019. Pelaksanaan program penyediaan 
fasilitas dan ruang kerja akan dilaksanakan 
secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 
dengan tahun 2024. Fokus utama program ini 
selain mengubah ruang kerja yang sesuai dengan 
konsep co-working space adalah menyediakan 
peralatan kerja yang mendukung fleksibilitas dan 
kolaborasi. Penyediaan peralatan kerja ini akan 
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan BMN bagi 
para pegawai BKF. Adapun langkah yang dapat 
dilakukan dalam pencapaian strategi tersebut 
antara lain:
a. Melakukan penyesuaian ruang kerja sesuai 

standar ruang kerja;

b. Penyediaan peralatan kerja melalui 
penggantian komputer serta sarana video 
conference;

c. Melakukan standardisasi kebutuhan dan 
pengelolaan BMN dengan menyusun standar 
kebutuhan BMN bagi para pegawai BKF;

d. Penghapusan BMN yang sudah tidak sesuai 
kebutuhan melalui tindak lanjut Sensus BMN.

10. Strategi Bidang Teknologi, Informasi, dan 
Komunikasi (TIK)

Inisiatif strategis berupa Digital workplace 
dan collaborative environment telah 
diimplementasikan oleh BKF berupa aplikasi 
Portal Fiskal. Aplikasi ini merupakan salah satu 
bagian dari aspek Office Automation, dimana 
aspek ini berlangsung pada kegiatan organisasi 
secara digitalisasi dan kolaborasi (seperti email, 
chatting, video conference) yang dilakukan oleh 
seluruh pegawai dengan memanfaatkan teknologi 
dan sistem informasi sehingga meningkatkan 
efisiensi kinerja dalam mewujudkan green 
organization. Rencana kerja terkait Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) di BKF selama 
tahun 2020-2024 meliputi berbagai kelompok 
kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan kebijakan dan standardisasi 

pengelolaan sistem dan teknologi;
b. Pengelolaan keamanan informasi;
c. Pemeliharaan dan pengelolaan perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi;
d. Perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan 

evaluasi sistem informasi;
e. Dukungan teknis perangkat TIK dan aplikasi; 

dan
f. Keamanan dan ketahanan sistem TIK.

Untuk menjaga perbedaan kompetensi pegawai 
di bidang TIK dan untuk menjaga keamanan 
informasi, sangat diperlukan kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan TIK bagi seluruh 
pegawai di lingkungan BKF. Kebijakan ini mengacu 
pada kebijakan penggunaan perangkat PC dan 
laptop, kebijakan penggunaan software, kebijakan 
keamanan informasi dan dukungan TIK pada 
seminar nasional dan internasional.

Kegiatan TIK BKF difokuskan untuk pengembangan 
dan pengelolaan aplikasi/sistem informasi yang 
mendukung bisnis proses kegiatan analisis, kajian 
dan perumusan kebijakan, kegiatan pengelolaan 
pengetahuan, pemeliharaan dan pengelolaan 
perangkat TIK, serta menjaga keamanan informasi.
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11. Strategi Bidang Perencanaan dan Keuangan

Melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Republik 
Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing 
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan 
Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Menteri 
Keuangan nomor SE-6/MK.02/2020 tentang 
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 
K/L Dalam Rangka Penanganan COVID-19, 
pandemi COVID-19 telah memberi dampak pada 
perencanaan program dan anggaran BKF pada 
tahun 2020 dan periode selanjutnya. 

Sebagai respon terhadap situasi yang terjadi 
pada tahun 2020, Fungsi Perencanaan dan 
Keuangan berupaya mendukung pencapaian 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam 
bidang fiskal, ekonomi, keuangan dan kerja sama 
internasional, BKF didukung oleh 571 pegawai (data 
per Desember 2020) yang terdiri dari 73 pejabat 
struktural, 153 pejabat fungsional, dan 303 pelaksana 
dengan berbagai latar belakang pendidikan dan 
keilmuan.

Pelaksanaan kegiatan BKF untuk mencapai target 
kinerja dibiayai dengan anggaran sebesar Rp  103,8 
miliar. Dengan sumber daya keuangan yang ada, BKF 
senantiasa mengupayakan efisiensi dan efektivitas 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 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.

strategi-strategi kebijakan fiskal dan sektor 
keuangan yang dilakukan oleh Unit Eselon II 
teknis lingkup BKF pada periode 2020-2024 baik 
dari sisi perencanaan program, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran.

Secara garis besar, Rencana Strategis 
Perencanaan dan Keuangan dalam lima tahun 
ke depan meliputi perencanaan program dan 
anggaran, pelaksanaan anggaran dan optimalisasi 
pengelolaan keuangan BKF serta pelaporan 
keuangan BKF. Adapun secara simultan juga 
dilakukan tugas dan fungsi koordinasi, penyusunan 
anggaran, serta pengelolaan keuangan BKF agar 
tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi stakeholders.

C. Sumber Daya Badan Kebijakan Fiskal
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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,

Menyajikan Rencana Strategis BKF; Rencana 
Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian 
Kinerja, Evaluasi Renstra BKF, dan Pengukuran 
Kinerja tahun 2020

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 2020.

BAB IV Penutup;

Menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja 
pada tahun 2020.

Lampiran-Lampiran

D. Sistematika Penyajian Laporan
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
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A. Rencana Strategis
B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan 
 Anggaran, dan Perjanjian Kinerja
C. Evaluasi Renstra Badan Kebijakan Fiskal
D. Pengukuran Kinerja
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Kementerian Keuangan telah menyempurnakan dan 
memperbarui visinya agar lebih berorientasi kepada 
outcome dan memenuhi harapan stakeholders 
dalam hal pengelolaan keuangan negara. Visi baru 
Kementerian Keuangan, yaitu “Menjadi Pengelola 
Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian 
Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan 
Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden 
dan Wakil Presiden:”Indonesia Maju yang Berdaulat, 
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 
Royong”. Visi tersebut diharapkan dapat mendorong 
unit organisasi di Kementerian Keuangan untuk 
lebih menguatkan perannya dalam mendukung 
visi dan misi nasional Presiden dan Wakil Presiden 
Republik Indonesia. Untuk menyelaraskan dengan 
visi Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal 
sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan merumuskan visinya, yaitu:

“Menjadi Perumus Kebijakan Fiskal dan 
Sektor keuangan yang Kredibel dalam rangka 

Mendukung Visi Kementerian Keuangan 
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia 
yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan 

Berkeadilan”

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: 
1. Merumuskan kebijakan ekonomi makro dan fiskal 

yang antisipatif, responsif, dan berkelanjutan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

2. Mengembangkan kebijakan pendapatan negara 
yang optimal dalam rangka peningkatan daya saing 
iklim usaha dan meningkatkan kesejahteraan 
umum.

3. Mengembangkan kebijakan dan mengelola kerja 
sama ekonomi dan keuangan internasional yang 
bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal 
dan peningkatan daya saing dalam negeri.

4. Mengembangkan kebijakan yang mendorong 
pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan 
sistem keuangan yang stabil.

5. Membangun organisasi BKF yang adaptif dan 
berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang 
berintegritas dan berkompetensi tinggi serta 
infrastruktur dan anggaran yang suportif.

UU 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.

A. Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020

PERENCANAAN KINERJA
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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 memperhatikan kondisi umum secara internal 
maupun eksternal. Hal tersebut 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. 

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  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. 
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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 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 2020, RKA BKF 
mengusung program Perumusan Kebijakan Fiskal dan 
Sektor Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar 
Rp103.805.317.000. Program tersebut diukur dengan 
indikator kinerja utama, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan yang 
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan dengan 
target rekomendasi kebijakan yang diterima 
sebesar 95%. Target tersebut adalah target 
sebelum adanya addendum kontrak kinerja 
Kemenkeu-One pada kuartal 2 tahun 2020. 
Addendum dilakukan karena mempertimbangan 
situasi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi 
pelaksanaan sebagian besar kegiatan hingga 
pada pencapaian keluaran kegiatan. Setelah 
addendum, target IKU ini diubah menjadi 80% 
atau lebih rendah daripada target sebelumnya. 
Rekomendasi kebijakan yang diterima/ditetapkan 

sebagai kebijakan adalah rekomendasi mengenai 
suatu kebijakan yang diajukan oleh Kepala BKF 
kepada Menteri Keuangan dan 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 pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan 
Keuangan Internasional dengan target sebesar 
100%. 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, 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%. 

B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan 
Perjanjian Kinerja
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Selanjutnya, untuk mewujudkan target program 
tersebut, BKF menyusun beberapa kegiatan, antara 
lain:

1. Perumusan kebijakan APBN dengan anggaran 
Rp4,121,670,000;

2. Perumusan kebijakan ekonomi makro dengan 
anggaran Rp5,194,283,000;

3. Perumusan kebijakan pembiayaan perubahan 
iklim dan multilateral dengan anggaran 
Rp6,635,105,000;

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 

Mengacu pada Renstra dan Renja BKF Tahun 2020, 
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 

4. Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai 
dan PNBP dengan anggaran Rp7,985,012,000;

5. Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan dengan 
anggaran Rp3,178,236,000;

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 
Lainnya dengan anggaran Rp72,650,809,000;

7. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja 
Sama Keuangan Regional dan Bilateral dengan 
anggaran Rp4,040,202,000.

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 tugas dan fungsi K/L. 
Hal  tersebut  juga   berlaku  dalam  proses  evaluasi  
Renstra  seluruh  unit  eselon  I   di lingkungan 
Kementerian Keuangan termasuk BKF.

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.

C. Evaluasi Renstra Badan Kebijakan Fiskal

D. Pengukuran Kinerja
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Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 
peta strategis dan indikator kinerja utama BKF 
tahun 2020 terdapat terdapat beberapa IKU baru 
yang merupakan mandat dari Kementerian Keuangan 
Wide (Kemenkeu-Wide) misalnya tingkat learning 
organization, indeks efektivitas komunikasi publik, 
dan IKU efisiensi belanja birokrasi.

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 tahun 2020 
berfokus pada penajaman dan rewording  sasaran 
strategis yang lebih mencerminkan output  dan 
kinerja BKF. 

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 serta realisasi tahun 2020 sebagaimana tabel 
berikut ini.

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 Perumus Kebijakan Fiskal 
dan Sektor keuangan yang Kredibel dalam rangka 
Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi 
Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan 
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, 
Inklusif, dan Berkeadilan. Pola hubungan sasaran 
strategis tersebut digambarkan dalam suatu peta 
yang disebut peta strategi BKF. Adapun peta strategi 
BKF adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi BKF Tahun 2020
Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020
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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.

Tabel 2.1 Target dan realisasi IKU BKF tahun 2020
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BAB III
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Pada Tahun Anggaran 2020, BKF melaksanakan 
program perumusan kebijakan fiskal dan 
sektor keuangan, dengan alokasi anggaran 
sebesar Rp103.805.317.000. Program tersebut 
diimplementasikan melalui tujuh kegiatan utama 
yang mencerminkan tugas dan fungsi masing-masing 
pusat kebijakan di lingkungan BKF. Sampai dengan 
Desember 2020, capaian kinerja program perumusan 
kebijakan fiskal dan sektor keuangan sebagaimana 
ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) 
BKF tahun 2020 dicerminkan oleh capaian indikator 
kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja “Persentase rekomendasi 
kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri 
Keuangan” dengan target kinerja 80% tercapai 
dengan realisasi 99,37% dengan indeks capaian 
sebesar 120% 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 pencapaian kerja 
sama ekonomi dan keuangan internasional” 
memiliki target sebesar 100%. Di akhir kuartal 
empat, target tercapai dengan realisasi sebesar 

100% atau sama dengan target yang ditetapkan 
dengan indeks capaian sebesar 100%. 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.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, BKF 
menggunakan sumber daya berupa anggaran 
sebesar Rp76.978.687.877 atau sebesar 74,21% 
dari alokasi anggaran sebesar Rp103.805.317.000 
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 25,84% dari pagu 
anggaran belanja netto).  Efisiensi yang cukup besar 
tersebut juga disebabkan oleh pengaruh situasi 
pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang 
ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya karena 
tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Secara 
keseluruhan capaian indikator program dan kegiatan 
beserta realisasi anggaran untuk masing-masing 
indikator ditunjukkan pada tabel berikut.

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

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020

AKUNTABILITAS KINERJA
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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 BKF pada Tahun Anggaran 

Secara rinci, realisasi belanja pegawai sebesar 
99,23%, belanja barang 54,32%, dan belanja 
modal 97,11%. Realisasi belanja barang jauh lebih 
kecil dari alokasinya karena adanya kebijakan IKU 
efisiensi belanja birokrasi ditambah lagi akibat 
situasi COVID-19 membuat mekanisme pelaksanaan 
pekerjaan mengalami perubahan serta terdapat 
penyesuaian-penyesuaian, penundaan, bahkan 
pembatalan kegiatan sehingga mengurangi jumlah 

2020 adalah sebesar Rp76.978.687.877 atau sebesar 
74,21% dari alokasi anggaran setelah dikurangi 
pengembalian belanja sebesar Rp26.826.629.123. 
Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun 
Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

realisasi belanja secara umum dan belanja birokrasi 
khususnya. Dibandingkan dengan realisasi belanja 
Tahun Anggaran 2019, realisasi belanja tahun 
2020 mengalami penurunan sebesar 34,95% atau 
sebesar Rp41.373.136.069, yang disebabkan oleh 
pengehematan serta penundaan dan pembatalan 
pelaksanaan kegiatan sesuai rencana sehingga 
anggaran tidak terserap dengan optimal.

Tabel 3.2 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020
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Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2019 
dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Realisasi Belanja

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 

Apabila dirinci berdasarkan IKU pada masing-
masing perspektif, pada tahun 2020 ini, dari 17 IKU 
yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF, 
terdapat 16 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus 
kuning. Realisasi dan indeks capaian masing-masing 
IKU ditunjukkan pada tabel berikut.

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 2020 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) BKF adalah sebesar 111.  Nilai tersebut berasal 
dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif 
sebagai berikut.

Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2020

Kode Uraian Jenis Belanja
Realisasi Belanja Naik /(Turun)

31 DES 2020 31 DES 2019 Rp  % 

51 Belanja Pegawai 38,834,127,897 36.540.317.900 2.293.809.997 6,27

52 Belanja Barang 31,300,317,858 70.485.536.002 (39.185.218.144) (55,59)

53 Belanja Modal 6,844,242,122 11.325.970.044 (4.481.727.922) (39,57)

Jumlah 76,978,687,877 118.351.823.946 (41.373.136.069) (34,95)
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Tabel 3.4 Capaian Kinerja BKF Tahun 2020
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Apabila dibandingkan dengan NKO pada lima periode 
sebelumnya, NKO BKF pada tahun 2020 mengalami 
peningkatan cukup tinggi bila dibandingkan dengan 
NKO tahun 2018 dan 2019. Apabila dibandingkan 
dengan NKO pada tahun 2018—2019, NKO tahun 
2020 memiliki selisih yang cukup besar, namun hal 
tersebut dikarenakan jumlah dan karakteristik yang 

Capaian kinerja BKF selama ini dimonitor secara 
kuartalan dan dilaporkan oleh Kepala BKF 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 2020 sesuai dengan jenis 
konsolidasinya. Berikut rincian capaian kinerja BKF 
pada tahun 2020.

a. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta 
kerjasama ekonomi dan keuangan internasional 
yang berdaya saing

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 sektor keuangan, dan persentase pencapaian 
kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

sangat berbeda dari IKU-IKU tahu, 2016, 2017, 2018, 
dan 2019 dengan IKU tahun 2020 dimana IKU tahun 
2020 beberapa merupakan mandatori dan IKU baru 
sehingga angka NKO pada tahun-tahun tersebut 
tidak relevan untuk diperbandingkan. Hal tersebut 
dapat dilihat pada gambar berikut.

• Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor 
keuangan (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). 

Gambar 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2016-2020
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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. 

Berbeda dengan tahun 2019, IKU ini hanya ada 
pada BKF, tapi di tahun 2020, IKU ini diangkat ke 
level Kemenkeu-Wide. Pada level Kemenkeu-
Wide, IKU ini merupakan IKU bersama antara 
BKF, DJP, dan DJBC. Berdasarkan hasil 
pembahasan yang melibatkan Biro Cankeu, 
DJP, DJBC, dan Unit internal BKF disepakati 

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Kebijakan 
Fiskal pada tahun 2020 mencapai 93,19 dengan 
indeks capaian sebesar 120. Realisasi IKU ini 
telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 
75, artinya kebijakan fiskal yang ditetapkan 
BKF telah cukup efektif jika diukur dari 
komponen dan alat ukur yang telah ditentukan. 
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:
• Telah dilakukan penggalian data, informasi 

dan rujukan; koordinasi dalam rangka 
penyusunan analisis kebijakan; dan proses 
drafting KMK dan konsultasi dengan Biro 
Hukum.

• Telah dilakukan pembahasan di internal 
PKEM, BKF dan Kementerian Keuangan 
dan telah dilakukan pembicaraan 
pendahuluan (pembahasan dokumen KEM-
PPKF 2021) antara Pemerintah dan DPR, 
yang selanjutnya dilakukan penetapan 
asumsi dasar ekonomi Makro, Indikator 
Pembangunan dan Pokok-Pokok Kebijakan 

bahwa komponen pengukuran IKU yang 
menjadi tanggung jawab BKF ialah:
• Persepsi publik atas atas kebijakan tax 

allowance (unit in charge (UIC) PKPN)
• Konsistensi KEM-PPKF (UIC PKAPBN dan 

PKEM)

Adapun bobot dari masing-masing 
komponen pengukuran yaitu persepsi 
publik atas kebijakan tertentu (bobot 30%), 
serta pengukuran konsistensi teknokratik 
penyusunan KEM-PPKF terhadap kesepakatan 
hasil pembicaraan pendahuluan (bobot 40%). 
Pengukuran terkait kebijakan fiskal sektor 
tertentu telah dilakukan pembatasan pada 
periode dalam 3 tahun terakhir.

Pada tahun 2020, Nilai dari komponen 
Konsistensi KEM-PPKF ialah sebesar 88,09 
dan nilai dari komponen persepsi publik 
atas kebijakan tertentu (dampak ekonomi 
atas kebijakan tax allowance) diperoleh nilai 
100 pada tahun 2020. Capaian kinerja indeks 
efektivitas kebijakan fiskal tahunan 2020 
adalah sebagai berikut.

Fiskal telah ditetapkan pada 30 Juni 2020.
• Perhitungan capaian IKU dengan 

membandingkan angka Asumsi Dasar 
Ekonomi Makro pada KEM-PPKF 2021 
dengan hasil kesepakatan antara DPR dan 
Pemerintah pada pembahasan NK dan 
APBN 2021.

• Komponen dampak ekonomi atas kebijakan 
tax allowance telah dilaksanakan i) 
penyusunan laporan terkait Kajian 
Efektivitas Kebijakan Fasilitas Tax 
Allowance; ii) Pengukuran efektivitas 
kebijakan dilakukan pada internal PKPN 
dengan 5 indikator yaitu (1) angka pengganda 
output; (2) angka pengganda value added; 
(3) angka pengganda pendapatan; (4) indeks 
keterkaitan yang luas ke belakang; dan (5) 
indeks keterkaitan yang luas ke depan 

IKU ini di tahun 2019 hanya diukur dengan 
satu komponen pengukuran, yaitu pengukuran 
konsistensi teknokratik penyusunan KEM-
PPKF terhadap kesepakatan hasil pembicaraan 
pendahuluan. 

Tabel 3.5 Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal Tahun 2020

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

Q3
Q4 Y-20 Ket

Target - - - - - 75 75 Max/

TLK
Realisasi - - - - - 93,19 93,19

Indeks Capaian - - - - - 120 120
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Namun, di tahun 2020 karena IKU ini dijadikan 
IKU Bersama di level Kemenkeu-Wide, 
komponen pengukurannya bertambah menjadi 
dua, yaitu persepsi publik atas kebijakan 
tertentu dan konsistensi KEM-PPKF. Oleh 
karena itu, tidak sesuai jika diperbandingkan 
dengan capaian tahun 2019. Namun, sebagai 
informasi, IKU ini di tahun 2019 meraih nilai 
77,8 dengan capaian 103,73.

• Persentase pencapaian kerja sama ekonomi 
dan keuangan internasional (1b-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 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 2020 adalah sebagai 
berikut.

Gambar 3.6 Capaian IKU Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi
dan Keuangan Internasional

Pada tahun 2020 terdapat total 93 kerja 
sama yang dicapai yang terdiri dari 57 event 
pembentukan kerja sama (100% tercapai), 
antara lain:
• Perpres ratifikasi Indonesia-Kamboja 

nomor 74 tanggal 2 Juli 2020 (PKPN);
• PMK Nomor 81/PMK.010/2020 tentang 

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 
Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Indonesia-Australia (PKPN);
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• Penandatanganan Memorandum 
of Understanding (MoU) tentang 
Implementasi Readiness and Preparatory 
Support Programme (RPSP) Phase II dan 
Amandemen RPSP Phase I (PKPPIM);

• Serta 36 event pemanfaatan kerja sama 
(100% tercapai), yaitu:

• Technical Assistance Program Penjaminan 
Polis (PKSK);

• Pemanfaatan kerjasama Sustainable 
Development Finance Phase II Project – 
UNDP (PKPPIM);

• Kerja sama teknik luar negeri dalam rangka 
penempatan pegawai Kemenkeu pada 
Organisasi Internasional dan penempatan 
tenaga ahli asing (Expert) di lingkungan 
Kemenkeu (PKRB).

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.

Di tahun 2020, pelaksanaan IKU ini menemui 
beberapa kendala akibat adanya Covid-19 
misalnya beberapa technical assistance 
memerlukan perubahan skema dan cara 
pelaksanaan kegiatannya, kemudian distribusi 
pemberian paraf dan tanda tangan dalam 
ratifikasi memakan waktu lama karena 
kendala tidak dapat bertemu langsung untuk 
proses paraf. Meskipun begitu, pencapaian 
IKU ini tetap 100% karena disiasati dengan 
upaya-upaya seperti merancang kegiatan 
yang mendukung IKU pencapaian kerja sama  
internasional  melalui pemanfaatan media 
online seperti video conference, social media, 
dan korespondensi elektronik.

Secara umum, capaian IKU ini konsisten dari 
dua tahun berturut-turut (tahun 2019 dan 
2020) yaitu 100% meskipun dengan mengubah 
target IKU (target 2019 sebesar 85% dan target 
tahun 2020 sebesar 100%) dan selama dua 
tahun tersebut, semua rencana pemanfaatan 
kerja sama dapat direalisasikan 100%.

b. Keterbukaan Informasi serta edukasi dan 
komunikasi yang efektif

Keterbukaan informasi dan komunikasi  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 dan diterima oleh pihak 
yang berkepentingan.

• Indeks Efektivitas Komunikasi Publik (2a-CP)

Pada IKU ini, Komunikasi Publik disusun 
melalui suatu strategi komunikasi yang 
meliputi 3 saluran taktik, diantaranya i) 
Aktivasi Media Massa; ii) Publikasi Media 
Sosial; iii) Event (Online / Offline). Variabel 
pengukuran komunikasi publik yang efektif, 
meliputi 4 tahapan yang komprehensif, yaitu 
1. Tahapan Input
Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian 
dokumen strategi komunikasi dengan 
implementasi taktik.
2. Tahapan Output
Diukur berdasarkan pemenuhan output atas 
indikator keberhasilan yang disusun. Media 
massa (jumlah & tone berita, tingkat kehadiran 
wartawan), Media sosial (tingkat engagement/
reach publikasi di media sosial), Event Online 
(tingkat kehadiran)
3. Tahapan  
Diukur melalui survei dengan kuesioner 
kepada publik peserta kegiatan, wartawan/
media, serta publik followers media sosial, 
untuk mengetahui apakah pesan kunci pada 
suatu taktik tersampaikan dengan baik
4. Tahapan Outcome
Diukur melalui survei dengan kuesioner 
kepada publik umum (kelompok sasaran 
tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari 
kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap 
(kognisi, afeksi, konasi).

Dalam hal penilaian, akan dilakukan 
pembobotan pada nilai dari masing-masing 
tahapan dengan skala pengukuran indeks 
adalah 1-100 (konversi skala 1-4). Untuk BKF, 
yang menjadi objek penelitian komunikasi 
publik adalah dukungan APBN terhadap rumah 
tangga dan dunia usaha terdampak Covid-19. 
Adapun capaian IKU ini ditunjukkan pada tabel 
berikut. 
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IKU ini awalnya memiliki trajektori target 
di Q2 dan Q4, tetapi karena pertimbangan 
terdampak COVID-19 dalam hal pelaksanaan 
kegiatan, maka trajektori target diaddendum 
menjadi di kuartal empat saja. Dalam upaya 
pencapaian IKU ini, telah dilakukan beberapa 
kegiatan yang terkait dengan komunikasi 
publik, antara lain:
1. Webinar: Strategi Penerimaan Perpajakan 

di Masa Pemulihan tanggal 24 Juli 2020;
2. Taklimat Media: Program PEN Hari Ini 

tanggal 3 Juli 2020;
3. Publikasi Media Sosial: IG TV Nyibir Fiskal: 

Gotong Royong Membiayai Pemulihan 
Ekonomi tanggal 17 Juli 2020;

4. Webinar: Bincang APBN (9 Oktober 2020), 
Call for Paper Strategi Pemulihan Ekonomi 
(20 Oktober 2020)

5. Siaran Pers: Rilis PDB Q3 (5 November 
2020)

6. Publikasi Media Sosial: Resesi dan Vaksin 
Ekonomi (2 Oktober 2020), Video PEN 
(5 Oktober 2020), Video APBN 2021 (23 
Oktober 2020), Video Kampanye Belanja (11 
November 2020)

IKU indeks efektivitas komunikasi publik 
merupakan IKU turunan dari Kemenkeu-Wide 
yang wajib ada pada kontrak kinerja semua 
eselon I di Kementerian Keuangan. Oleh karena 
itu, targetnya dan formula perhitungannya 
ditetapkan di level Kemenkeu-wide. IKU ini 
baru ada di tahun 2020. IKU serupa di tahun 
2019 adalah tingkat efektivitas edukasi 
dan komunikasi yang merupakan IKU non-
cascading dan mengukur tingkat keberhasilan 
peserta seminar, pelatihan, sosialisasi, 
workshop dari pihak eksternal Kementerian 
Keuangan dalam hal pemahaman substansi 
atas penyelenggaraan seminar/pelatihan/
sosialisasi/workshop/pameran dan booth/
kegiatan lain oleh BKF. Pada tahun 2019, IKU 
tersebut memperoleh indeks capaian sebesar 
102,46.

c. Formulasi Kebijakan Fiskal 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 satu IKU, 
yaitu Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi 
prioritas.

• Indeks penyelesaian Kebijakan/regulasi 
prioritas (3a-CP)

Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas 
adalah proses penyusunan RUU Prakarsa 
Kementerian Keuangan, RPP Usulan Baru/
Luncuran menjadi prioritas Kementarian 
Keuangan dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan 
Tahun 2020 oleh unit eselon I konseptor. IKU 
ini merupakan turunan dari Kemenkeu-wide 
sehingga data-data peraturan perundangan 
yang masuk dalam program legilasi 
nasional, program penyusunan, dan program 
perencanaan disediakan oleh Biro Hukum, 
Sekretariat Jenderal. Formula perhitungan 
berupa ukuran keberhasilan, indeks, dan data 
dukung sebagai bukti capaian, ditetapkan 
pada level Kemenkeu-wide. 

Selama tahun 2020, BKF telah menyelesaikan 
4 RPP luncuran dan baru, 13 RPMK progper, 
dan 16 RPMK/Rperpres non-progper. Adapun 
capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.7 Capaian IKU Indeks Eektivitas Komunikasi Publik
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Gambar 3.8 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKU 
ini mengalami addendum pada tahun 2020, 
yaitu penambahan trajektori target di kuartal 
3. Sebelum dan setelah addendum, realisasi 
IKU selalu melebihi target yang ditetapkan. 
Pencapaian IKU ini dalam prosesnya menemui 
berbagai kendala berkaitan mekanisme kerja 
pada masa darurat pandemi, antara lain 
i) adanya permintaan tinggi penyelesaian 
peraturan perundangan di luar program 
perencanaan yang mengakibatkan perubahan 
prioritas; ii) beberapa peraturan yang disusun 
oleh BKF (UU dan PP) tidak termasuk dalam 
perhitungan IKU ini berdasarkan manual IKU 
yang ditetapkan dan ditentukan oleh Biro 
Hukum pada awal tahun; iii) pembahasan dan 
sirkulasi persuratan terhambat karena sistem 
kerja baru akibat penyebaran virus Corona-19; 
dan iv) unit terkait di BKF yang terlibat dalam 
penyusunan Pemrakarsa kebijakan juga sedang 
memprioritaskan pada penyusunan kebijakan 
penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN).

Akan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi 
dengan melakukan berbagai upaya seperti:
1. Pembahasan materi dilakukan secara 

online. 
2. Menyusun planning document terkait 

penyelesaian peraturan perundangan 
prioritas.

3. Monitoring dan evaluasi secara berkala 
dengan melibatkan kelompok analis agar 
status penyelesaian selalu realtime. 

4. Pengadaan konsultan dalam rangka 
penguatan materi pembahasan.

Apabila melihat satu tahun kebelakang, IKU ini 
serupa dengan IKU persentase penyelesaian 
rekomendasi peraturan perundangan prioritas 
dan program unggulan sesuai dengan rencana. 
Perbedaannya adalah, pada IKU persentase 
penyelesaian rekomendasi peraturan 
perundangan prioritas dan program unggulan 
(IKU tahun 2019) pengukuran dilakukan 
dengan menghitung 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. Ukuran IKU tahun 2019 
ini adalah persentase yang menunjukkan 
kuantitas peraturan yang diselesaikan sesuai 
rencana dibandingkan dengan rencana yang 
telah dibuat. Realisasi IKU di tahun 2019 
adalah 97,56% dari target 100%.

Sementara itu, pada IKU Indeks penyelesaian 
kebijakan/regulasi prioritas, peraturan 
perundangan yang akan dipantau dalam tahun 
tertentu ditentukan oleh Biro Hukum sebagai 
unit penyedia data. Selanjutnya, formula 
pengukurannya bukan kuantitas peraturan 
yang diselesaikan, melainkan progress 
penyelesaian peraturan tertentu yang diukur 
dengan angka indeks yang ditetapkan oleh 
Biro Hukum. Adapun contoh peraturan 
peundangang yang telah diselesaikan di tahun 
2020 antara lain:
1. RPP Perubahan PP 47 tahun 2013 tentang 

Pemberian pembebasan pajak Pertambahan 
Nilai Atau pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas barang Mewah 
kepada Perwakilan negara Asing dan Badan 
Internasional serta Pejabatnya;

2. Rancangan Peraturan Pemerintah 
Perubahan PP 81 Tahun 2015 tentang 
Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena 
Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis 
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai;

3. PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional dalam rangka 
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 
untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional.
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d. Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Sektor 
Keuangan yang Adaptif, Berkelanjutan dan 
Inovatif

Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi 
kebijakan fiskal 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 penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah serta menjaga kondisi pasar tetap 
terjaga. Adaptif adalah rekomendasi kebijakan 
yang dapat menyesuaikan perubahan kondisi 
perekonomian global dan tetap mendorong 
kondisi perekonomian menjadi lebih baik. 
Berkelanjutan dan inovatif adalah rekomendasi 
kebijakan yang disampaikan memiliki nilai yang 
dapat bertahan lama di tengah perubahan 
kondisi perekonomian. Sementara itu, inovatif 
ialah rekomendasi kebijakan merupakan hal 
yang dapat memberikan jalan keluar terhadap 
permasalahan-permasalahan perekonomian yang 
dihadapi dari aspek penerimaan dan pengeluaran 
negara.

• Persentase rekomendasi kebijakan yang 
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan (4a-N)

Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai 
kebijakan adalah rekomendasi mengenai 

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini 
selama tahun 2020 telah melebihi target 
yang ditentukan dengan indeks capaian 120. 
Adapun realisasi yang dicapai adalah sebesar 
99,37% atau lebih besar dari target yang 
telah ditetapkan, yaitu sebesar 80%. Selain 
itu, dapat pula disimpulkan bahwa dari sisi 
kualitas, rekomendasi yang disampaikan 
telah cukup memenuhi ekspektasi Menteri 
Keuangan.

Selama tahun 2020, BKF telah menyampaikan 
sebanyak 158 rekomendasi kebijakan kepada 
Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan 
produk hukum maupun rekomendasi kebijakan 
fiskal dan sektor keuangan tertentu. Dari 
jumlah rekomendasi tersebut, 157 rekomendasi 

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).

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 2020 adalah 
sebagai berikut.

(99,37%) sudah ditetapkan/diterima oleh 
Menteri Keuangan dan 1 rekomendasi, yaitu 
Rencana pengajuan kembali Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang Besaran Premi 
untuk Pendanaan Program Restrukturisasi 
Perbankan, belum diterima oleh Menteri 
Keuangan karena Menteri Keuangan memberi 
arahan untuk membahas kembali RPP tersebut 
karena concern Covid, kemudian Menkeu 
juga menginginkan agar ada kajian mengenai 
kondisi ekonomi dan perbankan yang matang 
akibat adanya Covid.

Meskipun begitu, target dari IKU ini sudah 
tercapai. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah 
dilakukan BKF dalam rangka pencapaian IKU 
ini adalah: 

Gambar 3.9 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan
yang Ditetapkan/Diterima Menteri Keuangan Tahun  2020

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP

Target 
Sebelum 
Addendum

- - - - - 95% 95%

Max/AVG

Target Setelah 
Addendum

- - - - - 80% 80%

Realisasi - - - - - 99,37% 99,37%

Capaian 
Kontrak Awal

- - - - - - -

Capaian 
Kontrak 
Addendum

-
- - - - 99,37% 99,37%
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Gambar 3.10 Rekapitulasi Rekomendasi Berdasarkan Unit Eselon II

Beberapa contoh rekomendasi kebijakan dari 
BKF yang ditetapkan/diterima oleh Menteri 
Keuangan pada tahun 2020 adalah sebagai 
berikut:
1. Langkah-langkah Optimalisasi SMV 

dibawah Kementerian Keuangan untuk 
Mendukung Pengembangan EBT melalui 
ND-269/KF/2020 (PKAPBN);

2. Tindak lanjut surat permohonan bantuan 
dan penjelasan dari peraturan pemerintah 
tentang relaksasi kredit terkait pandemi 
Covid-19 melalui ND-258/KF/2020 (PKSK);

3. Permohonan Penetapan Instrument of 

Ket: T = target, R= realisasi 

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 
pada tahun 2020 telah meningkat cukup 
baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 
terlihat dengan adanya peningkatan jumlah 
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 
dibanding tahun 2019 (111 rekomendasi), 
jumlah rekomendasi yang diterima atau 
ditetapkan Menteri Keuangan serta kualitas 
tingkat kompleksitas rekomendasi kebijakan 
yang berbeda setiap tahun.  Target IKU 

Subscription atas 2018 IBRD General Capital 
Increase and Selective Capital Increase 
melalui ND-451/KF/2020 (PKKPIM);

4. Rekomendasi mengenai Desain Pooling 
Fund melalui ND bersama antara DJPPR 
dan BKF (ND-349/PR/2020 dan ND-352/
KF/2020) (PKRB).

Adapun perbandingan kinerja IKU persentase 
rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/
diterima oleh Menteri Keuangan tahun 2017-
2020 adalah sebagai berikut.

tahun 2020 diaddendum menjadi 80% karena 
mempertimbangkan dampak situasi pandemi 
yang dapat menghambat pelaksanaan 
kegiatan dan koordinasinya. Meskipun begitu, 
Realisasi IKU sebesar 99,37% ini telah melebihi 
target addendum Kontrak kinerja dan target 
pada Renstra BKF tahun 2020-2024 yang 
mengamanatkan target sebesar 80%.

Gambar 3.11 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan
Yang Ditetapkan/Diterima Oleh Menteri Keuangan Tahun 2017-2020

1. Mengirimkan rekomendasi kebijakan yang 
telah selesai disusun dan disetujui Kepala 
BKF pada kesempatan pertama kepada 
Menteri Keuangan;

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 2020 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.
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Gambar 3.12 Capaian IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi
dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional

Selama tahun 2020 terdapat total 23 usulan 
Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama 
ekonomi dan keuangan internasional (1 
pada triwulan I, 1 pada triwulan II,  17 pada 
triwulan III, dan 4 pada triwulan IV) sehingga 
persentasenya mencapai 100% atau berhasil 
melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%. 
Adapun target tersebut merupakan target 
setelah addendum. Addendum dilakukan 
karena adanya pertimbangan COVID-19 yang 
dapat mempengaruhi pencapaian IKU ini. 
Usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum 
internasional pada tahun 2020 antara lain:
a. Pertemuan G20 High-Level Ministerial 

Conference: Tackling the COVID-19 Crisis – 
Restoring Sustainable flows of Capital and 

Robust Financing for Development pada 
tanggal 08 Juli 2020 (PKPPIM);

b. Pertemuan G20 Finance Ministers and 
Central Bank Governors’ Extraordinary 
Meeting 13 November 2020 (PKPPIM);

c. ASEAN FMM - Joint Statement of the 
6th ASEAN Finance Ministers and Central 
Bank Governors’ Meeting (AFMGM) Video 
Conference Meeting, 02 October 2020 
(PKRB);

d. APEC FMM (Level Menteri/Deputi) (PKRB).

Adapun perbandingan kinerja IKU persentase 
usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja 
sama ekonomi dan keuangan internasional 
tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut.

e. Penguatan diplomasi kerja sama internasional 
yang inovatif dan kredibel

Penguatan diplomasi merupakan penguatan posisi 
indonesia dalam kerja sama internasional melalui 
kebijakan dan program kerjasama internasional 
yang bertujuan untuk membantu pembangunan 
ekonomi di dalam negeri. Kerja sama internasional 
merupakan segala bentuk kebijakan dan program 
kerja sama internasional antara Indonesia 
dengan negara mitra/institusi mitra 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

Inovatif dan kredibel ialah segala bentuk kebijakan 
dan program kerja sama internasional antara 
Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra 
dilaksanakan dengan cara-cara yang inovatif dan 

dapat diepertanggungjawabkan demi menjaga 
nama baik Indonesia.

• Persentase usulan Indonesia yang diadopsi 
dalam kerja sama ekonomi dan keuangan 
internasional (5a-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 2020 adalah sebagai 
berikut.

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP

Target 
Sebelum 
Addendum

- 87% - - - 87% 87%

Max/AVG

Target Setelah 
Addendum

- 30% - - - 60% 60%

Realisasi - 100% - - - 100% 100%

Capaian 
Kontrak Awal

- 114,94 - - - 114,94 114,94

Capaian 
Kontrak 
Addendum

- 120 - - - 120 120
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Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, 
terdapat 78 publikasi kajian yang terdiri dari 
publikasi pada Jurnal Nasional 5 publikasi, 
Jurnal Internasional 29 publikasi, Website 

BKF/Buku 21 publikasi, dan Media massa/
Koran/Majalah 23 publikasi. Capaian IKU ini 
dari tahun 2017 s.d. 2020 ditunjukkan pada 
tabel berikut:

Gambar 3.14 Capaian IKU Persentase Publikasi Hasil Kajian
Sesuai dengan Rencana Tahun 2020

Capaian IKU pada tahun 2020 yang mencapai 
realisasi 100% mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 
dengan pencapaian realisasi masing-masing 
tahun sebesar 87,5% dan 97,91% dan tetap 
jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. 
Hal ini menunjukkan partisipasi dan kontribusi 
Indonesia dalam forum-forum internasional 
cukup didengar dan dipandang oleh negara-
negara di dunia.

f. Policy knowledge center yang optimal

Policy knowledge center merupakan BKF sebagai 
unit yang berperan dalam menyampaikan 
Informasi kebijakan yaitu 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 
serta unit yang melakukan Knowledge Sharing 
yaitu kegiatan dalam rangka menyediakan 
informasi dan kajian untuk stakeholders maupun 
publik untuk menyelesaikan persoalan atau 
mengambil keputusan dalam bidang ekonomi dan 
keuangan yang dapat dipublikasikan dalam bentuk 
jurnal baik internasional maupun internasional 
maupun website.

Optimal ialah dalam melaksanakan penyampaian 
informasi kebijakan dan kajian BKF yang 
disampaikan melalui laporan, pemaparan, 
sosialisasi dan diseminasi dapat dilakkan dengan 

baik dan tersampaikan maksud dan tujuannya. 
Sasaran strategis ini diukur dengan IKU, yaitu 
persentase publikasi kajian sesuai dengan 
rencana.

• Persentase publikasi hasil kajian sesuai 
rencana (6a-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 reviewer dari eksternal 
BKF (perorangan/unit di luar BKF) terlebih 
dahulu sebelum kajian dipublikasikan. 
Rencana publikasi adalah jadwal penyampaian 
publikasi pada media yang telah ditentukan. 

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 2020 adalah sebagai 
berikut.

Gambar 3.13 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi
dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2017 – 2020
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Realisasi pada tahun 2017 melebihi target 
publikasi kajian, dengan indeks capaian 
114,17%. Serupa dengan capaian tahun 2018, 
BKF juga berhasil mencapai targetnya yakni 
100% karena kajian yang telah dipublikasikan 
telah sesuai dengan rencana kajian yang 
disampaikan pada awal tahun. Pada tahun 
2018, sebanyak 35 kajian yang direncanakan 
untuk dipublikasikan telah tercapai menjadi 
output -nya. 

Realisasi pada tahun 2019 juga 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. Tahun 2020, 
jumlah kajian yang dipublikasikan sebanyak 
78 dan semuanya sesuai dengan rencana. BKF 
telah melakukan berbagai kajian yang dapat 
dipublikasikan untuk konsumsi publik dan 
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan. 

Selama tiga tahun berturut-turut IKU 
publikasi kajian ini cenderung stabil dalam 
hal pencapaian realisasi target dan indeks 
capaian kinerjanya karena dalam tiga tahun 
terakhir, realisasi selalu mencapai 100%. 
Adapun upaya yang telah dilakukan BKF 
agar capaian IKU ini dapat terpenuhi adalah 
berkoordinasi dengan pihak eksternal yang 
kredibel, baik dari kalangan akademisi maupun 
praktisi untuk memberikan reviu atas hasil 
kajian serta melakukan kegiatan diseminasi 
untuk menampung masukan dari banyak pihak 
eksternal baik dari akademisi maupun praktisi 
guna meningkatkan kualitas hasil kajian. Semua 
upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
timeline kegiatan yang telah ditentukan agar 
penyelesaiannya tidak terlambat.

g. Surveillance yang Akurat dan Tepat Waktu

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.

• Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi 
Keuangan yang Tepat Waktu (7a-N)

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 
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.

Gambar 3.15 Perbandingan Capaian IKU Publikasi Kajian Sesuai Rencana 
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Gambar 3.16 Penilaian Kinerja IKU Laporan Perkembangan
Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu

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 2020 
adalah sebagai berikut.

Gambar 3.17 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan
Ekonomi Keuangan  yang Tepat Waktu Tahun 2020
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Realisasi IKU mengenai persentase laporan 
perkembangan ekonomi keuangan pada 
tahun 2020 mencapai 103,01% atau lebih 
besar dari target yang ditetapkan, yaitu 100% 
dengan nilai capaian sebesar 103,01%. Adapun 

Pada tahun 2020, terdapat peningkatan 
realisasi yang sebelumnya pada tahun 2017, 
2018 dan 2019 sebesar 98,68%, 100,81%, dan 
102,16% menjadi sebesar 103,01%. Seluruh 

Adapun selama tahun 2020, terdapat Terdapat 
1 kali keterlambatan dalam penyampaian 
daily report pada kuartal 1, terdapat 3 kali 
keterlambatan dalam penyampaian weekly 
report. Terdapt 25 kali keterlambatan pada 
penyampaian market flash. Penyampaian 
market flash sedikit mengalami peningkatan 
jumlah keterlambatan karena adanya 
permintaan dari Kepala BKF untuk 
menambahkan item pasar CPO. Adapun pasar 
CPO di bursa Malaysia mulai dibuka pukul 9.30 
WIB dan angka di Bloomberg mulai bergerak 
sekitar pukul 9.40 s.d 10.00 WIB.

Walaupun terdapat keterlambatan 
penyampaian produk laporan, IKU ini pada 
tahun 2020 menjadi semakin berkualitas dan 
realisasinya meningkat lebih baik dibandingkan 
dengan tiga tahun sebelumnya. Diperlukan 
perhatian lebih, terutama pada laporan yang 
berbentuk Daily Report dan 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 

perbandingan kinerja persentase laporan 
perkembangan ekonomi keuangan yang 
tepat waktu tahun 2017-2020 adalah sebagai 
berikut.

Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan 
yang disampaikan BKF sampai dengan 
kuartal IV Tahun 2020 berdasarkan waktu 
penyampaian, dapat dirinci sebagai berikut:

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.

i. Organisasi dan SDM yang Optimal 

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang 
mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-
kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan 
demikian organisasi beserta proses bisnis di 
dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika 
transformasi kelembagaan Kementerian 
Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang 
memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui 
apa yang akan dilakukan untuk semua informasi 
yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan 
untuk keberhasilan organisasi serta melakukan 
pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien 
dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang 
benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Gambar 3.18 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan
Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2017-2020

Gambar 3.19 Rincian Penyampaian Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan
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• Persentase Pejabat yang telah memenuhi 
standar kompetensi jabatan (8a-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 78). 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 

IKU ini mengalami perubahan (addendum) 
trajektori target yang semula di kuartal 2 dan 
kuartal 4, berubah menjadi di kuartal 4 saja . 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan 
bahwa capaian kuartalan dan tahunan IKU 
ini pada tahun 2020 mencapai target yang 
telah ditetapkan bahkan melebihi target yang 
ditetapkan. 

• Tingkat Implementasi Learning Organization 
(8b-CP)

Tingkat Implementasi learning organisation 
merupakan nilai yang merepresentasikan 
tingkat implementasi unit kerja di lingkungan 
Kementerian Keuangan sebagai learning 
organisation. Learning organisation (organisasi 
pembelajar)  adalah organisasi yang secara 
terus menerus dan terencana memfasilitasi 
anggotanya agar mampu terus menerus 
berkembang dan mentransformasi diri baik 
secara kolektif maupun individual dalam 
usaha mencapai hasil yang lebih baik dan 
sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan 
bersama antara  organisasi dan individu di 
dalamnya (KEP-140/PP/2017). 

Tingkat implementasi learning organisation 
menggunakan metode pengukuran yang 

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 2020 adalah sebagai 
berikut. 

dikembangkan dari konsep Enterprise Learning 
System Assessment, yang merupakan salah 
satu komponen dalam penerapan strategi 
Kemenkeu corporate university.

Pengukuran IKU ini menggunakan metode 
survei dan penilaian. Tim survei untuk 
penilaian level unit eselon I adalah tim survei 
Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan 
oleh BPPK. Unit yang dijadikan sampel pada 
masing-masing unit eselon I ditetapkan 
oleh tim survei. Responden survei adalah 
seluruh pegawai di unit sampel (internal). 
Metodologi yang dilakukan adalah survei 
dan penilaian. Tingkat learning organisation 
dapat ditinjau dari input, proses, dan output 
pembelajaran yang dapat dilakukan dengan 
komponen penilaian terdiri dari i) Strategic 
fit and management commitment; ii) 
Learning function organization; iii) Facilities 
and infrastructure; iv) Learning solutions; v) 
Learners; vi) Learning Culture; vii) Learning 
value chain.

IKU ini merupakan IKU yang baru ada pada 
tahun 2020. Capaian IKU ini di tahun 2020 
adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.20 Capaian Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah
Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2020
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Dalam proses survei dan penilaian, terdapat 
beberapa kendala yang ditemui, misalnya 
asimetri pemahaman konsep Learning 
Organization oleh pegawai, kurangnya bukti 
yang diperlukan, serta terdapat indikator yang 
menggunakan pejabat struktural sementara 
fungsi utama BKF dijalankan oleh fungsional. 
Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan 
baik sehingga seperti dapat dilihat pada tabel, 
capaian IKU ini berhasil melampaui target yang 
telah ditetapkan, berdasarkan hasil survei dan 
penilaian yang dilakukan oleh BPPK. 

• Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi (8c-CP)

Pelaksanaan office automation diharapkan 
dapat mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi 
belanja birokrasi ditunjukkan oleh penurunan 
persentase realisasi belanja pada suatu 
triwulan dibandingkan triwulan yang sama 
pada tahun sebelumnya. Persentase realisasi 
belanja diukur dengan membandingkan 
realisasi belanja dengan pagu belanja yang 

ditetapkan di awal tahun.

Ruang lingkup belanja yang diukur oleh IKU 
ini meliputi: (i) belanja bahan percetakan dan 
konsumsi; (ii) belanja perjalanan dinas dalam 
negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, 
diklat, dan bantuan evaluasi non-lokal dalam 
rangka pemberian dana dukungan pemulihan 
kepada pegawai yang terkena dampak 
bencana alam (iii) RDK dan konsinyering. IKU 
ini diukur secara triwulan dan year-on-year 
(yoy) dimana data realisasi pada triwulan saat 
ini dan di tahun berjalan dibandingkan dengan 
triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. 
Apabila persentase realisasi pada tahun 
berjalan lebih tinggi dibandingkan triwulan 
yang sama di tahun sebelumnya, maka indeks 
capaian adalah 0.

IKU ini merupakan IKU yang baru ada pada 
tahun 2020. Capaian IKU ini di tahun 2020 
adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.22 Capaian IKU efisiensi belanja birokrasi

Sehubungan dengan pandemi corona virus 2019 
(Covid-19), maka terjadi addendum trajektori 
target IKU efisiensi belanja birokrasi. Pada 
awalnya IKU ini memiliki target pada setiap 
kuartal, tetapi karena alasan adanya pandemic 
covid-19 yang secara langsung dan tidak 
langsung memengaruhi pelaksanaan kegiatan, 
maka target diusung pada kuartal 4 saja. Pada 
tahun 2020, terdapat penurunan kegiatan 
secara signifikan, sehingga belanja birokrasi 
terlihat mencapai efisiensi yang sangat besar 
yaitu 66,95%. Dalam upaya mencapai target 
IKU ini, BKF telah melakukan beberapa 
hal, antara lain berkoordinasi dengan para 
pengelola keuangan (PPK dan staf PPK) terkait 
dengan realisasi belanja birokrasi mulai dari 
triwulan III sampai IV serta Monitoring rutin 
belanja birokrasi yaitu dengan melakukan 

simulasi perhitungan capaian belanja birokrasi 
triwulan III untuk kepentingan manajerial. Hal 
ini dilakukan dalam rangka pencapaian target 
tahunan sebesar 10%.

• Persentase Penyelesaian Program RBTK

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 2020, Target yang 
ingin dicapai adalah tersedianya 21 jenis 
data dari unit eselon 1 yang dialirkan melalui 
Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan 

Gambar 3.21 Capaian IKU Tingkat Implementasi Learning Organization
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Gambar 3.24 Capaian IKU Indeks Persepsi Integritas Tahun 2020

(SLDK). Pengukuran IKU ini adalah dengan 
menggunakan simulasi pembobotan. 

Kegiatan yang telah dilakukan dalam 
penyelesaian target program RBTK adalah 
Identifikasi kebutuhan data untuk KEM-PPKF, 
Penyusunan kerangka pengolahan analitik 
SLDK dalam pemanfaatan data SAKTI untuk 
KEM-PPKF, dan Kesepahaman tata kelola 
data untuk KEM-PPKF dalam SLDK dengan 

Realisasi IKU ini di tahun 2020 adalah 
sebesar 96,66% atau capaiannya 114 yang 
berarti melebihi target yang telah ditetapkan. 
Meskipun IKU ini sudah ada dari tahun 2020, 
namun setiap tahun objek dan milestones 
yang diukur berbeda-beda sesuai dengan 
charter atau piagam yang disepakati pada 
tahun tertentu. Oleh sebab itu, IKU ini tidak 
dapat dibandingkan capaiannya dengan 
tahun sebelumnya karena tidak memberikan 
makna kemajuan ataupun kemunduran dari 
pencapaian sebuah IKU.

• Indeks Persepsi Integritas (8e-CP)

Penilaian Persepsi Integritas adalah rangkaian 
kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai 
tingkat integritas pada Kementerian Keuangan. 
Metodologi penilaian persepsi integritas 

Capaian di tahun 2020 jika dibandingkan 
dengan tahun 2019 untuk IKU yang sama 
mengalami penurunan. Pada tahun 2019, 
target IKU lebih rendah dibandingkan 2020, 
yaitu 87,65 dengan realisasi 90,79 atau indeks 
capaian sebesar 103,58%. Sementara di tahun 
2020, meskipun target meningkat menjadi 
89,26, realisasi IKU mengalami penurunan 
menjadi sebesar 87,25 atau tidak mencapai 
target. Penurunan capaian ini kemungkinan 
disebabkan oleh terhambatnya upaya yang 
dilakukan BKF dalam rangka meningkatkan 
integritas organisasi akibat pengaruh pandemic 
Covid-19, misalnya pelaksanaan sosialisasi 
untuk memberikan pemahaman memadai 
kepada responden terhadap aspek-aspek 

UE 1 terkait. Dengan koordinasi dan beberapa 
forum dengan pemilik data, dari 21 jenis data 
yang dibutuhkan, sudah 20 data yang dialirkan 
ke BKF, dengan catatan ada beberapa yang 
masih dalam proses untuk dialirkan melalui 
SLDK. Pengukuran dan penetapan angka 
capaian dari IS ini dilakukan oleh CTO. Adapun 
capaian IKU ini di tahun 2020 adalah sebagai 
berikut:

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 ini 
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 2020, BKF telah memperoleh 
nilai sebesar 87,65 atau tidak mencapai target 
yang ditetapkan sebesar 89,26. 

penilaian, sosialisasi kode etik, pemasangan 
banner/media komunikasi terkait nilai-nilai 
kemenkeu, pertemuan awal tahun antara 
pimpinan BKF dengan pegawai yang terkait 
evaluasi hasil sistem pengendalian internal, 
dan sebagainya. Kedepannya, BKF akan 
melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap 
sistem pengendalian internal, sistem anti 
korupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan 
anggaran; serta akan melakukan penguatan 
budaya integritas, transparansi, dan integritas 
pegawai.

Gambar 3.23 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program ISRBTK

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20
Pol/ 
 KP 

Target - - - - - 89,26 89,26

Max/

TLK
Realisasi - - - - - 87,25 87,25

Indeks Capaian N/A N/A N/A N/A N/A 97,74 97,74
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Selanjutnya, pada triwulan IV (semester II) 
IKU ini dihitung dengan melihat bukti tindak 
lanjut penyelesaian rekomendasi temuan LK 
BA 15 yang masih belum selesai (sesuai). Saat 
ini masih terdapat temuan LK BA 015 yaitu 
Rumah Negara dikuasai oleh Pihak Ketiga yang 
tidak berwenang. BKF telah melakukan tindak 
lanjut dengan mengirim Surat Sekretaris 
Badan kepada Bapak Drs. Suhadi Hadiwidjojo 
(Penghuni Rumah) Nomor S-92/KF.1/2020 
tanggal 19 Agustus 2020 perihal Tindak Lanjut 
Penertiban Administrasi Penghunian Rumah 
Negara. Atas tindak lanjut tersebut, BKF 
mendapat nilai 0,5 dan dikalikan bobot 30% 
menjadi 15. Sehingga capaian semester II IKU 
ini adalah 70+15=85 atau sesuai target yang 
ditetapkan.

Tindakan yang telah dilakukan BKF dalam 
pencapaian target IKU ini antara lain:
1. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan 

BA 015 BKF sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan 
lain yang berkaitan dengan Laporan 
Keuangan;

2. BKF telah melakukan tindak lanjut 
penyelesaian rekomendasi BPK atas LK BA 
15 terkait “Rumah Negara di Kemanggisan 
yang dikuasai Pihak Ketiga yang tidak 
berwenang” yaitu dengan mengirim Surat 
Sekretaris Badan kepada Bapak Drs. 
Suhadi Hadiwidjojo (Penghuni Rumah) 
Nomor S-92/KF.1/2020 tanggal 19 Agustus 
2020 perihal Tindak Lanjut Penertiban 

Administrasi Penghunian Rumah Negara;
3. Berkoordinasi dengan Rocankeu dan 

menyampaikan bukti tindak lanjut berupa 
Surat Sekretaris BKF Nomor S-92/
KF.1/2020.

Terdapat perbedaan formula perhitungan dan 
ukuran IKU ini di tahun 2019 dan 2020. Tahun 
2019 menggunakan persentase penyelesaian 
tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015, 
sedangkan tahun 2020 menggunakan Indeks 
Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 seperti 
yang telah disampaikan di bagian sebelumnya. 
Oleh karena itu, capaian IKU ini di tahun 
2019 dan 2020 tidak bisa dibandingkan. 
Namun, yang masih sama adalah 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. Penentuan status selesai 
(sesuai) atau tidak terhadap rekomendasi BPK 
adalah kewenangan BPK. Untuk mengajukan 
status selesai (sesuai) rekomendasi harus 
aktif dalam pembahasan dengan BPK dan 
didukung bukti tindak lanjut yang memadai.

• Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 
LK BUN yang telah ditindaklanjuti (9b-CP)

IKU persentase rekomendasi BPK atas 
LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 
merupakan pengukuran terhadap tindak lanjut 
pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) 

Gambar 3.25 Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2020

j. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Pengelolaan anggaran/keuangan meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 
anggaran selama satu tahun anggaran yang 
selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada 
stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola 
sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran 
menggunakan prinsip hemat, efisien, dan 
tidak mewah dengan tetap memenuhi output 
sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. 
Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran selama satu tahun, tercermin dari 
opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN 
yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian 
Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan 

efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. 
Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang 
optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib 
fisik, dan tertib administrasi.

• Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15

Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 
015 diukur dari 2 (dua) komponen yaitu 
Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks 
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas 
LK BA 015. Untuk penilaian Triwulan II dan 
semester I dilihat dari Indeks Opini BPK atas 
LK BA 015 dan dikalikan bobot 70%. LK BA 015 
TA 2020 mendapat opini WTP (proporsi WTP 
nilainya 100). Adapun capaian IKU dapat dilihat 
pada tabel berikut:
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Gambar 3.26 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2020

Gambar 3.27 Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2020

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 mencapai 
100% atau melebihi target yang ditetapkan 
sebesar 89% dengan nilai capaian 112,36. 
Adapun perbandingan kinerja persentase 
rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang 
telah ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya 
adalah sebagai berikut.

Realisasi IKU dalam tiga tahun berturut-turut 
2018—2020 tetap sama. Hal ini dikarenakan 
tindak lanjut rekomendasi sudah diselesaikan 
oleh BKF, tetapi karena menunggu penentuan 
status selesai dari BPK, maka IKU ini masih 
muncul di tahun 2020.

• Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran IKU ini berdasarkan atas Surat 
Edaran nomor SE-8/MK.1/2020 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;

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. rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN 
yang telah ditindaklanjuti semesteran dan 
tahunan 2020 adalah sebagai berikut. 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP

Target 
Sebelum 
Addendum

- - - - - 89% 89%

Max/TLK

Target Setelah
Addendum

- 30% 30% - 30% 89% 89%

Realisasi - 100% 100% - 100% 100% 100%

Capaian 
Kontrak Awal

- - - - -

Capaian 
Kontrak 
Addendum

- 120 120 - 120 120 120
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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;

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. 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:
4. 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);

5. Pengelolaan UP (bobot 4%), dihitung 
berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu 
dibagi seluruh record GUP yang terdapat 
dalam data set;

6. Rekon LPJ bendahara (bobot 2%), dihitung 
berdasarkan rasio LPJ bendahara yang 
tepat waktu disampaikan terhadap seluruh 
LPJ bendahara yang disampaikan ke KPPN;

7. Data kontrak (bobot 3%), dihitung 
berdasarkan rasio data kontrak yang tepat 
waktu disampaikan terhadap seluruh 
kontrak yang disampaikan ke KPPN;

8. 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;

9. Retur SP2D (bobot 3%), dihitung dengan 
membandingkan jumlah retur SP2D dengan 
jumlah SP2D yang terbit;

10. 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;

11. 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);

12. 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);

13. 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:

Gambar 3.28 Capaian Kinerja IKU Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
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Realisasi IKU ini sampai dengan akhir tahun 
2020 sesuai SE-8/MK.1/2020 mencapai 
97,09% dan sudah melampaui target IKU ini 
yang sebesar 95 persen. Tindakan yang telah 
dilaksanakan dalam rangka pencapaian target 
IKU di tahun 2020 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.
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BAB IV
PENUTUP
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PENUTUP
Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas 
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 
kepada BKF atas penggunaan anggaran dan sebagai 
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 
kinerja BKF. Adapun pedoman dalam menyusun 
laporan kinerja BKF tahun 2020 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 IKU di 
tahun 2020, dari 17 IKU yang ditetapkan dalam Kontrak 
Kinerja Kepala BKF, 16 IKU telah memenuhi target dan 
beberapa IKU bahkan melampui target kinerja yang 
ditetapkan. 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 sesuai dengan perkembangan tuntutan 
stakeholders, sehingga keberadaan BKF dapat 
memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian 
cita-cita pembangunan nasional.
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LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
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