KATA PENGANTAR
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas 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.
Sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden di atas, Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
menyusun Buku Laporan Kinerja BKF tahun 2014 yang berisi uraian pencapaian target dari
setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam kontrak kinerja Kepala BKF.
Berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mencapai target suatu indikator kinerja
termasuk perbandingan-perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan
dalam laporan ini untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai
capain kinerja BKF. Laporan penggunaan anggaran untuk membiayai setiap kegiatan
juga disajikan sehingga tersusun laporan kinerja BKF yang lengkap dan menyeluruh.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal diukur dengan metode Balance Score Card.
Metode ini menilai kinerja BKF dengan menggunakan tiga aspek/perspektif, yaitu
Stakeholder, Internal Process, dan Learning and Growth. Keberhasilan capaian kinerja
diukur berdasarkan tingkat capaian atas setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran
Strategis yang terdapat pada masing-masing perspektif.
Ditinjau dari perspektif Stakeholder, sebagian besar capaian kinerja IKU-nya lebih baik
dibandingkan target yang telah ditetapkan. BKF telah mampu memenuhi ekspektasi
Menteri Keuangan, hal tersebut ditunjukkan dengan capaian IKU rekomendasi kebijakan
yang disampaikan BKF diterima/ditetapkan oleh Menteri Keuangan telah melebihi target
yang ditetapkan, selain itu proyeksi asumsi dasar ekonomi makro serta APBN juga akurat
terbukti dengan deviasinya yang lebih kecil dari target yang ditetapkan. Persentase
usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
juga lebih baik dibandingkan targetnya. Lebih lanjut lagi, kebijakan dan kajian fiskal yang
dikerjakan oleh BKF telah didiseminasi dengan baik melalui berbagai media. Hal tersebut
tercermin dari capaian IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi serta jumlah
publikasi kajian yang melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja perspektif Internal Process secara umum juga baik karena seluruh
capaian IKU melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini mencerminkan bahwa
proses perumusan rekomendasi kebijakan fiskal di BKF telah didukung alat analisis ekonomi
yang tepat dan memadai. Selain itu, sasaran strategis pemantauan perkembangan
ekonomi keuangan yang efektif juga tercapai dengan laporan perkembangan ekonomi
keuangan yang disampaikan dengan tepat waktu
Adapun capaian kinerja perspektif Learning and Growth, secara umum juga baik. Hal
tersebut terbukti dengan tercapainya seluruh IKU dalam perspektif ini. Presentase pejabat
yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, Indeks Kesehatan Organisasi, Indeks
tingkat pemanfaatan database internal BKF, serta Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja BKF seluruhnya dapat memenuhi target yang telah
ditentukan.

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

ii

Daftar Isi

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ....................................................................................................................

i

Ikhtisar Eksekutif...................................................................................................................

ii

Daftar Isi ................................................................................................................................

iii

Daftar Tabel .........................................................................................................................

iv

Daftar Grafik .........................................................................................................................

v

BAB I

Pendahuluan ................................................................................................

1

BAB II

Perencanaan Kinerja ..................................................................................

8

BAB III

Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan ...............................

14

A.

Capaian Kinerja Organisasi................................................................

15

B.

Akuntabilitas Keuangan .....................................................................

63

Penutup .........................................................................................................

66

BAB IV

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Sasaran Strategis BKF Tahun 2014 ................................................................

9

Tabel 2.2

Capaian Kinerja 2013 dan Target Kinerja 2014 .........................................

11

Tabel 3.1

Capaian Kinerja 2014 ....................................................................................

15

Tabel 3.2

Capaian IKU Presentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan/diterima
oleh Menteri Keuangan Tahun 2014 .........................................................

17

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rekomendasi Tiap Kategori ...................................................

18

Tabel 3.4

Perbandingan kinerja IKU Presentase Rekomendasi Kebijakan yang
ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan Tahun 2013 dan Tahun 2014

18

Tabel 3.5

Capaian IKU Deviasi Proyeksi Indikator Kebijakan Fiskal Tahun 2014.....

19

Tabel 3.6

Capaian IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014 .....

19

Tabel 3.7

Perbandingan kinerja IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2013
dan Tahun 2014 ..............................................................................................

20

Tabel 3.8

Deviasi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga (Q4)

20

Tabel 3.9

Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2014 .......................................

25

Tabel 3.10 Deviasi Proyeksi Defisit APBN, Penerimaan Pajak, dan Belanja KL (Q4)

25

Tabel 3.11 Capaian IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama
Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2014 ..................................

26

Tabel 3.12 Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan
Internasional Tahun 2014 ...............................................................................

27

Tabel 3.13 Perbandingan kinerja IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam
Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2013 dan Tahun
2014...................................................................................................................

31

Tabel 3.14 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2014 ...

32

Tabel 3.15 Beberapa Sosialisasi yang dilakukan Tahun 2014

.................................

32

Tabel 3.16 Rata-rata hasil survey pada tahun 2014.....................................................

33

Tabel 3.17 Perbandingan kinerja IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun
2013 dan Tahun 2014 .....................................................................................

33

Tabel 3.18 Capaian IKU Jumlah Publikasi Kajian Tahun 2014 .....................................

34

Tabel 3.19 Beberapa Judul Kajian yang Dipublikasikan pada Tahun 2014 .............

34

Tabel 3.20 Perbandingan kinerja IKU Jumlah Publikasi Kajian Tahun 2013 dan

Tahun

2014...................................................................................................................

35

Tabel 3.21 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang
Tepat Waktu Tahun 2014 ...............................................................................

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

36

v

18

37

Daftar Tabel
Tabel 3.22 Perbandingan kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi
Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2013 dan Tahun 2014 ..................

36

Tabel 3.23 Capaian Kinerja IKU Persentase Rekomendasi yang Menggunakan Alat Analisis
Ekonomi Tahun 2014 ......................................................................................

37

Tabel 3.24 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi yang Menggunakan Alat
Analisis Ekonomi Tahun 2013 dan Tahun 2014 ..........................................

37

Tabel 3.25 Capaian Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan Tahun 2014 ................................................................

38

Tabel 3.26 Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center ...............................

38

Tabel 3.27 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan Tahun 2013 dan Tahun 2014...................................

38

Tabel 3.28 Capaian IKU Indeks Kesehatan Organisasi Tahun 2014 ...........................

39

Tabel 3.29 Capaian IKU Indeks Tingkat Pemanfaatan Database Internal Tahun 2014

40

Tabel 3.30 Rincian hasil survey tingkat pemanfaatan database BKF .......................

40

Tabel 3.31 Capaian Kinerja IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja Tahun 2014 ..........................................................................

42

Tabel 3.32 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja BKF Tahun
2014...................................................................................................................

42

Tabel 3.33 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja Tahun 2013 dan Tahun 2014 .............................................

43

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2014.............

63

Tabel 3.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 ...........

64

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2014 ........................

65

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

vi

51

Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1

Struktur Organisasi BKF ..................................................................................

2

Grafik 2.1

Peta Strategi BKF Tahun 2011.......................................................................

10

Grafik 3.1

Output Aktual, Output Potensial dan Output Gap .................................

53

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

vii

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu adalah
sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah

untuk

meningkatkan kinerjanya. Adapun petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja diatur
lebih lanjut melalui Peraturan Menteri 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
menjadi pedoman dalam menyusun laporan kinerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2014.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas, fungsi, dan
susunan organisasi sebagai berikut:
1. Tugas
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010, BKF mempunyai
tugas mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.
2. Fungsi
Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan
fiskal;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan
fiskal; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
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3. Struktur Organisasi
Grafik 1.1 Struktur Organisasi BKF
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Dalam rangka mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, misi dan visi, strategi yang dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai
berikut :
a. Strategi kebijakan ekonomi
Mengarahkan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) penciptaan stabilitas
ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Strategi kebijakan ekonomi makro diupayakan melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Koordinasi dalam penentuan asumsi ekonomi makro
Asumsi ekonomi makro terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai
tukar rupiah, tingkat bunga, harga minyak mentah internasional, dan tingkat
produksi minyak Indonesia. Untuk mewujudkan asumsi ekonomi makro yang akurat,
realistis, dan kredibel, proses penentuan asumsi ekonomi makro dilakukan melalui
koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian,
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Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan
Pusat Statistik, dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Koordinasi yang dilakukan dalam penentuan asumsi makro tersebut dilakukan
melalui monitoring perkembangan perekonomian, melakukan kajian-kajian yang
mendukung

keakurasian

proyeksi,

serta

mengembangankan

model-model

ekonomi makro sebagai instrumen kebijakan.
b. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kebijakan APBN untuk mendukung kesinambungan fiskal meliputi 3 (tiga) hal:
1) menyusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat akurasi kebijakan APBN.
Strategi tersebut dituangkan dalam bentuk proyeksi yang menunjukkan ketepatan
perkiraan pada masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada
sekarang, yang dijabarkan dalam bentuk:

(a) perhitungan persentase deviasi

target defisit APBN, (b) perhitungan persentase deviasi proyeksi penerimaan
perpajakan, dan (c) pengajuan rekomendasi alokasi transfer ke daerah yang
digunakan sebagai bahan usulan ke DPR.
Di samping itu, juga dilakukan pemantauan dini terhadap pelaksanaan APBN.
Dengan demikian, apabila terjadi suatu hal terhadap APBN, maka pemerintah
sudah

dapat

memperkirakan

kebijakan

antisipatifnya.

Sebagai

instrumen

perumusan kebijakan, terus dikembangkan model APBN yang dapat digunakan
untuk melakukan simulasi dampak perubahan asumsi makro terhadap APBN, baik
jangka pendek maupun jangka menengah.
2) Kebijakan belanja negara
Kebijakan di bidang belanja negara dalam tahun 2010-2014 diarahkan untuk
mendukung pembiayaan prioritas pembangunan jangka menengah dalam
meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi,

pengurangan

pengangguran,

dan

pengurangan kemiskinan. Selain itu, kebijakan belanja negara juga diarahkan
untuk mendukung 11 program prioritas pembangunan jangka menengah, yaitu: (1)
reformasi

birokrasi

dan

tata

kelola,

(2)

pendidikan,

(3)

kesehatan,

(4)

penanggulangan kemiskinan, (5) ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim
investasi dan usaha, (8) energi, (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
(10) pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik, (11)
kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
3) Kebijakan pembiayaan anggaran
Kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan dalam rangka pencapaian 3 sasaran
utama yaitu: (a) penurunan stok utang terhadap PDB melalui pengelolaan utang
yang berhati-hati, (b) penggunaan utang secara selektif, dan (c) optimalisasi
pemanfaatan hibah dan utang. Disamping itu, pemerintah akan terus melakukan
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pengendalian terhadap defisit APBN menuju berimbang dalam tahun 2014.
c. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2010–2014 yang menjadi tugas BKF
bertujuan meningkatkan kualitas perumusan dan rekomendasi kebijakan perpajakan,
kepabeanan, cukai, dan PNBP yang terfokus pada strategi kebijakan berupa:
1) peningkatan efektivitas kebijakan pendapatan negara,
2) peningkatan mutu rekomendasi dan rumusan kebijakan di bidang pajak,
kepabeanan dan cukai sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang ditentukan
oleh pimpinan,
3) peningkatan partisipasi dalam perundingan kerjasama tarif preferensi dalam forum
bilateral, regional, dan multilateral, serta
4) peningkatan jumlah dan kualitas sosialisasi kebijakan pendapatan negara.
d. Strategi Pengelolaan Risiko Fiskal
Tujuan utama pengelolaan risiko fiskal adalah mitigasi risiko dalam rangka menjamin
kesinambungan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program pemerintah.
Penentuan besaran anggaran cadangan risiko fiskal yang diperlukan untuk
mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut merupakan salah satu
alat pengelolaan risiko dalam APBN. Untuk mengetahui besaran anggaran cadangan
risiko fiskal, diperlukan suatu perhitungan yang cermat dan komperehensif melalui
proses pengidentifikasian risiko, pengukuran dampak, dan pemetaan risikonya.
Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan risiko fiskal
adalah sebagai berikut:
1) Penyempurnaan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam Nota Keuangan
Fokus strategi tahun 2010-2014 terkait penyempurnaan kualitas pernyataan risiko
fiskal dalam nota keuangan adalah ketepatan pengukuran cadangan risiko fiskal,
pengaturan penganggaran untuk cadangan risiko fiskal dan pengungkapan
strategi pengelolaan risiko fiskal. Model yang dikembangkan untuk peningkatan
kualitas pernyataan risiko fiskal dalam nota keuangan adalah Model Sistem
Jaminan Sosial Nasional.
2) Optimalisasi dukungan Pemerintah untuk percepatan proyek infrastruktur melalui
APBN dan/atau melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Dalam rangka mendorong keikutsertaan sektor swasta dalam pembangunan
infrastruktur, salah satu arah kebijakan Pemerintah adalah memberikan Dukungan
Pemerintah bagi proyek infrastruktur dalam bentuk menjamin sebagian risiko yang
dihadapi investor, yaitu risiko politik, risiko kinerja proyek, dan risiko permintaan.
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Hal ini diatur dalam PMK No.38 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur. Dengan telah
ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, maka Peraturan Menteri Keuangan
No. 38 Tahun 2006 direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 260 Tahun
2010.
Disamping

itu,

untuk

meningkatkan

creditworthiness

proyek

infrastruktur,

Pemerintah juga mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Infrastructure
Guarantee Fund) yang bertugas memberikan penjaminan atas kewajiban
pemerintah terhadap proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Penjaminan
hanya diberikan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait dengan kebijakan
pemerintah. Operasionalisasi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini merupakan
salah satu fokus strategi Badan Kebijakan Fiskal tahun 2010–2014.
3) Pengelolaan risiko fiskal BUMN strategis untuk optimalisasi kontribusi bersih BUMN
terhadap APBN dan peningkatan pelayanan umum dengan beban APBN yang
terukur.
Fokus

strategi

pengelolaan

risiko

fiskal

BUMN

tahun

2010–2014

adalah

pengembangan model macrostress test risiko fiskal BUMN, antara lain melalui
perluasan objek model dengan mengutamakan BUMN strategis dan perluasan
pengukuran sumber risiko, tidak hanya variabel makro tetapi juga variabel mikro.
Dengan menggunakan model ini diharapkan dapat diberikan rekomendasi
pengelolaan risiko fiskal BUMN yang tepat, baik risiko fiskal terkait pengelolaan dan
penyehatan BUMN, evaluasi PSO, program privatisasi, dan penyertaan modal
negara.

Pada

akhirnya,

pengelolaan

risiko

fiskal

BUMN

bertujuan

untuk

meningkatkan optimalisasi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN sehingga
meningkatkan fiscal sustainability sekaligus meningkatkan keterukuran beban
pelayanan umum melaui APBN.
Selain pengembangan model macrostress test dan microstress test, juga akan
dilakukan pengembangan monitoring risiko keuangan BUMN di sektor energi, yang
berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada lender baik yang murni pinjaman
korporasi maupun pinjaman yang dijamin Pemerintah, serta volatilitas harga
komoditi energi terhadap APBN baik dari sisi penerimaan maupun belanja (defisit).
e. Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Dan Keuangan Internasional
Secara umum terdapat dua sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian
Keuangan pada masa yang akan datang yaitu melalui partisipasi aktif Kementerian
Keuangan dalam berbagai forum kerjasama internasional dengan tujuan utama
mendukung posisi Menteri Keuangan dalam forum kerja sama dimaksud dan melalui
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penempatan wakil Kementerian Keuangan pada berbagai lembaga keuangan
internasional.
1) Partisipasi aktif dalam forum kerjasama internasional
Peran dan kontribusi aktif tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:
a) sumbangan pemikiran dan tindakan dalam rangka perbaikan sistem keuangan
internasional,
b) mendorong peningkatan peran yang lebih besar bagi negara berkembang
dalam pembahasan isu-isu keuangan internasional,
c) peningkatan dukungan pendanaan bagi negara berkembang khususnya bagi
negara yang cukup parah terkena dampak krisis keuangan global, serta
d) mengupayakan perlakuan yang berbeda antara negara maju dan negara
berkembang dalam penerapan standar regulasi sistem keuangan global.
2) Penempatan wakil pada lembaga keuangan multilateral
Strategi penempatan wakil Kementerian Keuangan pada lembaga keuangan
multilateral, dilakukan dengan tujuan agar mereka mampu menjembatani
komunikasi dan hubungan antara Kementerian Keuangan dengan pejabat
lembaga keuangan tersebut sehingga dapat mempermudah akses untuk
mengakomodir

berbagai

kepentingan

nasional

dalam

pembahasan-

pembahasan program/rencana kerja lembaga keuangan internasional tersebut.
f.

Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Arah kebijakan BKF dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah terwujudnya
sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berkomitmen dan berintegritas tinggi
melalui perencanaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi dan
kinerja.
Arah kebijakan di bidang organisasi adalah mewujudkan organisasi yang efektif dan
efisien melalui mekanisme kerja yang jelas dan evaluasi organisasi. Strategi yang
dilakukan oleh BKF adalah monitoring implementasi strandard operation prosedurs
(SOP) dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja dan efisiensi. Dengan kegiatan
monitoring implementasi, juga diharapkan dapat mengetahui efektifitas SOP dan
penyempurnaan yang perlu dilakukan, serta dapat diketahui kebutuhan akan SOP
baru seiring dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu, pada setiap akhir tahun
sampai dengan 2014 akan dilaksanakan survei kepuasan pegawai, mengingat
pegawai mempunyai peranan besar terhadap kinerja BKF. Kepuasan stakeholder sulit
dicapai apabila tidak ada perhatian dan monitoring terhadap kepuasan pegawai.
Hasil survey juga merupakan umpan balik terhadap kebijakan yang dilakukan sebagai
bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Ditahun 2014, survei
kepuasan pegawai tidak dilakukan. Survei yang dilakukan adalah Survei MOFIN
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tentang Penilaian Kesehatan Organisasi. Survei ini dilakukan secara online kepada
seluruh pegawai Kementerian Keuangan baik pusat maupun vertikal di seluruh
Indonesia. Pelaksanaan survey online didukung dengan aplikasi survey yang dapat
diakses

melalui

internet

browser

para

pegawai

dengan

alamat

http://mofin.kemenkeu.go.id. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 19 November
2014 atau selama tujuh belas hari dan diperpanjang selama tiga hari sehingga
totalnya adalah dua puluh hari. Dalam survey ini, terdapat sembilan variabel
kesehatan

organisasi

yang

akan

diteliti.

Variabel

tersebut

meliputi

arahan,

kepemimpinan, budaya dan iklim kerja, akuntabilitas, koordinasi dan kendali,
kapabilitas, motivasi, orientasi eksternal, serta inovasi dan pembelajaran.
Efektifitas dan efisiensi organisasi juga diharapkan tercapai dengan strategi efektifitas
dan

efisiensi

penggunaan

anggaran

melalui

perencanaan

anggaran

yang

terintegrasi dan berbasis kinerja, sesuai dengan implementasi reformasi perencanaan
dan penganggaran. Terkait dengan target pencapaian realisasi anggaran pada
tahun 2010-2014, BKF merencanakan penyerapan anggaran berkisar pada angka 85
persen sampai dengan 95 persen. Upaya pencapaian target dilakukan melalui
koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi
penyerapan anggaran secara periodik dan intensif. Dalam lima tahun ke depan
sasaran

strategis

di

bidang

Teknologi

Informasi

diarahkan

untuk

mencapai

pengelolaan yang efisien, efektif dan komprehensif untuk mencapai pengelolaan
basis data ekonomi, keuangan dan fiskal yang akurat, cepat dan akuntabel yang
didukung oleh sarana dan prasarana (hardware/software) yang mutakhir, namun
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Tiga target utama
yang

harus

dicapai

oleh

BKF,

yaitu

(i)

penyediaan

perangkat

keras/lunak

(hardware/software) yang mutakhir dan akurat, (ii) pengintegrasian database dan
sistem aplikasi (internal dan eksternal BKF) yang didukung oleh jaringan LAN yang
terkontrol dan termonitor secara optimal, (iii) pengembangan sistem informasi (misal,
economic executive dashboard) dan instrumen kebijakan yang aplikatif dan user
friendly, dan (iv) peningkatan kapasitas pegawai di bidang informasi
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penetapan kinerja BKF tahun 2014 dilakukan berdasarkan metode Balance Score Card
(BSC), yaitu sistem manajemen strategis dan kinerja dengan menggunakan beberapa
perspektif dalam pengukuran kinerja sehingga mampu memberikan pandangan yang
lebih komprehensif atas kinerja organisasi. BSC juga memberikan umpan balik bagi kinerja
periode berjalan dan kinerja di masa mendatang serta merupakan suatu sistem
pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau perkembangan
capaian kinerja secara kuartalan/periodik dan segera melakukan perbaikan ketika
diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.
Berdasarkan perspektif Balance Score Card, BKF menerapkan tiga perspektif kinerja
yaitu Learning and Growth, Internal Process, dan Stakeholder (outcome). Ketiga
perspektif tersebut merepresentasikan aspek kinerja organisasi BKF secara menyeluruh
dimana kinerja BKF dinilai tidak hanya dari keberhasilan memenuhi ekspektasi
stakeholder, tetapi juga aspek keberhasilan dalam mengembangkan proses bisnis
yang efektif dan efisien serta keberhasilan dalam menata dan mengembangkan
organisasi, meningkatkan kapasitas SDM serta keberhasilan mengelola anggaran
yang efektif dan efisien.
Dengan kinerja yang baik pada perspektif learning and growth serta internal process,
BKF diharapkan akan dapat menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang
berkualitas dan memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan, termasuk
Menteri Keuangan, DPR dan pihak lainnya.
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 Sasaran Strategis yang bersangkutan.
Pada tahun 2014, BKF memiliki jumlah SS sebanyak 10 dengan rincian untuk masingmasing perspektif sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Sasaran Strategis BKF Tahun 2014
No

Perspektif

1.

Perspektif Stakeholder (Outcome)

2.

Perspektif Internal Process

Sasaran Strategis
1. Kebijakan yang Berkualitas
2. Kerjasama Keuangan Internasional yang
Optimal
3. Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal
yang Efektif
4. Pemantauan Perkembangan Ekonomi
Keuangan yang Efektif
5. Analisis dan Kajian dengan Pendekatan
Ilmiah

3.

Perspektif Learning & Growth

6. SDM yang Kompetitif
7. Organisasi sehat yang berkinerja tinggi
8. Sistem Informasi
Terintegrasi

Manajemen

yang

9. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
Setiap sasaran strategis saling berhubungan dengan sasaran strategis lainnya dan
bersinergi satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi BKF. Pola hubungan
sasaran strategis tersebut digambarkan dalam suatu map yang disebut peta strategi
BKF. Adapun peta strategi BKF adalah sebagai berikut:
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Grafik 2.1 Peta Strategi BKF Tahun 2014
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IKU beserta capaian tahun lalu dan target 2014 sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 2.2 Capaian Kinerja 2013 dan Target Kinerja 2014

No.
1.

Indikator Kinerja Utama

Realisasi
2013

Target
2014

KF-1.1

Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

84%

82%

KF-1.2

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal

6%

5%

2.

KF-2.1

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

N/A

25%

3.

KF-3.1

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

84,43

80

KF-3.2

Jumlah publikasi hasil kajian

97

73

4.

KF-4.1

Persentase laporan perkembangan ekonomi
keuangan yang tepat waktu

N/A

90%

5.

KF-5.1

Persentase rekomendasi kebijakan yang
menggunakan alat analisis ekonomi

88%

81%

6.

KF-6.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi
standar kompetensi jabatan

97%

98%

7.

KF-7.1

Indeks kesehatan organisasi

N/A

68

8.

KF-8.1

Indeks tingkat pemanfaatan database
internal BKF

3,11

3,3

9.

KF-9.1

Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja

N/A

95%

Pelaksanaan pengelolaan kinerja di BKF dari tahun ke tahun berkembang dan
mengalami penyesuaian mengikuti perubahan fokus organisasi. Penyusunan peta
strategi dan indikator kinerja utama BKF selalu melibatkan setiap eselon II di lingkungan
BKF

melalui

diskusi

untuk

menghasilkan

peta

strategi

yang

paling

sesuai

menggambarkan strategi dan pengukuran kinerja BKF.
Terdapat beberapa perubahan dalam Peta Strategi dan IKU BKF tahun 2014 dengan
tahun sebelumnya, yaitu:
a. Sasaran strategis dan peta strategi
Pada tahun 2014 terjadi beberapa perubahan pada peta strategi dan sasaran
strategis. dari semula 10 sasaran strategis menjadi 9 sasaran strategis. Sasaran
strategis tersebut adalah :
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1) Kebijakan yang Berkualitas
2) Kerjasama Keuangan Internasional yang Optimal
3) Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal yang Efektif
4) Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Efektif
5) Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah
6) SDM yang Kompetitif
7) Organisasi sehat yang berkinerja tinggi
8) Sistem informasi manajemen yang terintegrasi
9) Pelaksanaan anggaran yang optimal
Sasaran strategis yang dihapus :
1) Database Informasi yang Terintegrasi dan up to date
2) Perumusan Rekomendasi Kebijakan yang Efisien dan Tepat Waktu
Sasaran strategis yang baru :
Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Efektif
Sasaran Strategis yang dilakukan perbaikan dan penajaman :
1) Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Kredibel menjadi Kebijakan yang Berkualitas
2) Informasi Kebijakan Fiskal dan Kajian BKF yang Accessible dan Efektif menjadi
Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal yang Efektif
3) SDM yang berkompetensi tinggi menjadi SDM yang kompetitif
4) Organisasi yang adaptif menjadi organisasi sehat yang berkinerja tinggi
5) Perwujudan TIK yang terintegrasi menjadi Sistem informasi manajemen yang
terintegrasi
b. Perubahan Indikator Kinerja Utama
Perubahan Sasaran Strategis tahun 2014 berkontribusi terhadap penambahan,
penghapusan, dan penajaman Indikator Kinerja Utama
IKU baru :
1) Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu
2) Indeks kesehatan organisasi
IKU yang dihapus :
1) Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara
2) Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan
3) Jumlah model ekonomi yang dikembangkan
4) Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Inpres
5) Persentase pelaksanaan kajian yang tepat waktu
6) Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat
7) Persentase akurasi data SIMPEG
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8)

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko

9)

Nilai reformasi birokrasi

10) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
11) Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung
Proses Bisnis
12) Persentase Pertukaran Data Oleh Unit Eselon I
13) Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)
14) Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA
Indikator Kinerja Utama yang dilakukan penajaman:
1) Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional. Sebelumnya adalah jumlah usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Hal ini
dilakukan

untuk

meng-capture

kinerja

Badan

Kebijakan

Fiskal

dalam

menyampaikan usulan Indonesia untuk diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional.
2) Persentase
Sebelumnya

penyerapan
persentase

anggaran

dan

penyerapan

pencapaian

DIPA.

Hal

ini

output

belanja.

dilakukan

untuk

memperbaiki ukuran kinerja penyerapan anggaran dengan merata-ratakan
antara penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

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 Balance Score Card, yaitu metode pengukuran kinerja yang mengukur kinerja
dengan menggunakan berbagai aspek kinerja organisasi yang cukup komprehensif, yaitu
aspek/perspektif learning and growth, internal process, dan stakeholder. Adapun penilaian
akuntabilitas keuangan akan dilakukan terhadap kemampuan BKF dalam mengelola
keuangan, yaitu menilai sejauh mana penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan
rencana yang telah disusun sebelumnya dan menghasilkan output yang direncanakan
sehingga terjadi optimalisasi penggunaan anggaran.
Pengukuran capaian kinerja BKF tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari
hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Badan Kebijakan Fiskal adalah sebesar 109,71%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja
pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Kinerja Badan Kebijakan Fiskal
Nilai Kinerja Organisasi : 109,71%

Stakeholder Process Perspective

Stakeholder Process Perspective

Stakeholder Process Perspective

Bobot : 40%

Bobot : 30%

Bobot : 30%

Capaian Kinerja: 45,35%

Capaian Kinerja: 32,90%

Capaian Kinerja: 31,45%

Tahun 2014, semua IKU BKF yang berjumlah 11 berstatus hijau.
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A. Capaian Kinerja Organisasi
Tabel 3.1. Capaian Kinerja 2014
Indeks
No.

1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Kebijakan yang

Persentase rekomendasi

Berkualitas

kebijakan yang

Target

Realisasi Capaian

82%

82,82%

101%

5%

3,18%

120%

5%

2,65%

5%

3,7%

25%

41,02%

120%

80

82,28

102,85%

73

86

117,81%

90%

99,58%

110,64%

81%

88,03%

108,68%

98%

98%

100%

ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan
Deviasi proyeksi indikator
kebijakan fiscal
Deviasi proyeksi indikator
ekonomi makro
Deviasi proyeksi APBN
2.

Kerjasama Keuangan

Persentase usulan Indonesia

Internasional yang

yang diadopsi dalam kerja

optimal

sama ekonomi dan keuangan
internasional

3.

Informasi Kebijakan

Tingkat efektivitas edukasi dan

dan Kajian Fiskal yang komunikasi
Efektif

4.

Jumlah publikasi kajian

Pemantauan

Persentase laporan

Perkembangan

perkembangan ekonomi

Ekonomi Keuangan

keuangan yang tepat waktu

yang Efektif
5.

6.

Analisis dan Kajian

Persentase rekomendasi yang

dengan Pendekatan

menggunakan alat analisis

Ilmiah

ekonomi

SDM yang Kompetitif

Persentase pejabat yang
telah memenuhi standar
kompetensi jabatan
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Indeks
No.

7.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Organisasi yang Sehat Indeks Kesehatan Organisasi

Target

Realisasi Capaian

68

71

104,41

3,3

3,78

114,55%

95%

95,42%

100,44%

Berkinerja Tinggi
8.

Sistem Informasi

Indeks tingkat pemanfaatan

Manajemen yang

database internal BKF

Terintegrasi
9.

Pelaksanaan

Persentase penyerapan

Anggaran yang

anggaran dan pencapaian

Optimal

output belanja
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

109,71%

Capaian kinerja BKF selama ini dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan oleh Kepala
Badan Kebijakan Fiskal dalam Rapat Pimpinan Kinerja Kementerian Keuangan (Rapimja)
yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Capaian kuartalan tersebut selanjutnya
diakumulasi menjadi capaian kinerja BKF tahun 2014 sesuai dengan jenis konsolidasinya.
Berikut rincian capaian kinerja BKF pada tahun 2014.

a. Kebijakan yang Berkualitas
•

Presentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan
(1a-N)
Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan adalah rekomendasi
mengenai suatu kebijakan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan
diterima oleh Menteri Keuangan sebagai second opinion dan atau ditindaklanjuti
melalui disposisi Menteri Keuangan kepada BKF/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)
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, Validitas adalah Proxy, dan
Konsolidasi Periode adalah Take Last Known Value.
Capaian IKU rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
kuartalan dan tahunan 2014 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.2. Capaian IKU Presentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan/diterima
oleh Menteri Keuangan Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

35%

55%

71%

82%

82%

Realisasi

39,81%

72,58%

76,79%

82,82%

82,82%

Indeks capaian

113,74%

131,96%

108,15%

101%

101%

Target

V/C

Ket

P/M

Max/TLK

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini baik kuartalan maupun rata-rata tahunan
selalu berada di atas target yang ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa
capaian IKU ini selama tahun 2014 telah melebihi target yang ditentukan dengan
nilai kinerja 101 persen. Selain itu, dapat pula disimpulkan bahwa dari sisi kualitas
rekomendasi

yang

disampaikan

telah

cukup

memenuhi

ekspektasi

Menteri

Keuangan.
Selama tahun

2014, BKF telah menyampaikan sebanyak

262 buah rekomendasi

kebijakan kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan produk hukum
maupun rekomendasi kebijakan fiskal tertentu. Dari jumlah tersebut, 217 rekomendasi
(82,82%) sudah ditetapkan /diterima Menteri Keuangan dan 45 rekomendasi (17,18%)
tidak/belum

ditetapkan/diterima

oleh

Menteri

Keuangan.

Sebagian

besar

rekomendasi yang tidak/belum diterima di antaranya karena belum ditetapkan atau
masih dalam proses pengajuan.
Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh BKF dikelompokkan menjadi 5 kategori
utama yaitu rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara,

APBN,

pengelolaan risiko fiskal, ekonomi makro, dan perubahan iklim dan multilateral. Berikut
rekapitulasi rekomendasi masing-masing kategori:
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Tabel 3.3 Rekapitulasi Rekomendasi berdasarkan Kategori
No
1.

Rekomendasi
Pendapatan
Negara

2.

APBN

3.

Pengelolaan
risiko fiskal

4.

Ekonomi Makro

5

Perubahan Iklim
& Multilateral
TOTAL

Diajukan

Diterima

Tidak Diterima

Jml

%

Jml

%

102

85

83,33%

17

16,67%

26

21

80,77%

5

19,23%

39

39

100%

0

0%

87

66

75,86%

21

24,14%

8

6

75%

2

25%

262

217

82,82%

45

17,18%

Perbandingan kinerja dibandingkan dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4. Perbandingan kinerja IKU Presentase Rekomendasi Kebijakan yang
ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan Tahun 2013 dan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Persentase rekomendasi kebijakan yang
diterima/ ditetapkan Menteri Keuangan

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

82%

84%

82%

82,82%

Dari tabel perbandingan di atas, secara persentase capaian IKU ini lebih rendah
dibandingkan pada tahun 2013. Namun demikian, capaian IKU ini tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perbedaan tingkat
kompleksitas rekomendasi kebijakan pada setiap tahun
Pada tahun 2014 perhitungan IKU ini masih menghitung kajian sebagai penyebut.
Akan tetapi, seringkali kajian selesai pada akhir tahun sehingga tidak cukup waktu
untuk menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Hal ini menjadi salah
satu bahan evaluasi untuk perbaikan formulasi IKU ini pada tahun berikutnya.

•

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal (1b-CP)
Proyeksi indikator kebijakan fiskal meliputi proyeksi terhadap indikator ekonomi makro
dan APBN. IKU ini merupakan gabungan dari 2 sub IKU yaitu

(i) Deviasi proyeksi

indikator ekonomi makro; dan (ii) Deviasi proyeksi APBN.
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Tabel 3.5. Capaian IKU Deviasi Proyeksi Indikator Kebijakan Fiskal Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

5%

5%

5%

5%

5%

Realisasi

1,41%

4,62%

4,68%

2%

3,18%

Indeks capaian

171,8%

107,6%

106,4%

160%

136,4%

Target

•

V/C

Ket

P/M

Min/Aver

Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro
Indikator ekonomi makro yang akurat sangat penting karena merupakan dasar bagi
penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, terdiri dari empat variable ekonomi, yaitu
pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap US Dolar, tingkat inflasi, dan suku
bunga. IKU ini terdiri menjadi empat sub IKU yaitu Deviasi Proyeksi Pertumbuhan
Ekonomi, Deviasi Proyeksi Inflasi, Deviasi proyeksi nilai tukar, Deviasi proyeksi suku
bunga SPN. Dalam menyusun proyeksi asumsi dasar makro pada tahun 2014, BKF
mempertimbangkan berbagai faktor baik eksternal maupun internal, antara lain (i)
seberapa dalam dan lama krisis perekonomian global akan berlangsung; (ii)
efektivitas kerjasama global dalam mengatasi krisis dunia; dan (iii) efektivitas langkahlangkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dan memulihkan
perekonomian nasional, perkembangan harga minyak dunia dan faktor lainnya.
Polarisasi IKU ini adalah minimize, artinya nilai realisasi angka deviasi proyeksi indikator
ekonomi makro diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan.
Capaian IKU Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro kuartalan dan tahunan 2013
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6. Capaian IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

5%

5%

5%

5%

5%

Realisasi

1,52%

3,83%

2,26%

3%

2,65%

Indeks capaian

169,6%

127,4%

154,8%

140%

147%

Target

V/C

Ket

P/M

Min/Avr

Realisasi deviasi proyeksi indikator ekonomi makro pada tahun 2014 (2,65 persen)
lebih kecil dari target yang ditetapkan (5 persen), artinya proyeksi indikator ekonomi
BKF telah cukup tepat karena nilai realisasinya berada dibawah deviasi yang telah
ditargetkan. Selain itu, capaian kuartalan juga selalu dibawah target kuartalan yang
telah ditetapkan. Perhitungan asumsi di atas dilakukan dengan menggunakan ModeI
Auto regressive Integrated Moving Average (ARIMA).
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Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terlihat bahwa capaian tahun
tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2013. Hal ini mengimplikasikan bahwa
terdapat

peningkatan

akurasi

proyeksi

indikator

ekonomi

BKF.

Tabel

perbandingannya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7. Perbandingan kinerja IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun
2013 dan Tahun 2014
Tahun 2013

Indikator Kinerja
Deviasi proyeksi indikator
ekonomi makro

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

6%

4,2%

5%

2,65%

Adapun capaian kinerja masing-masing sub Indikator Kinerja Utama yang
mendukung capaian IKU ini sebagai berikut:
Tabel 3.8. Deviasi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga (Q4)
Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Deviasi

Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

5,2%

5,01%

3,65%

Deviasi Proyeksi Inflasi

2,35%

2,46%

4,9%

Deviasi Proyeksi nilai tukar

12.456

12.438

0,14%

6%

5,8%

3,3%

Deviasi Proyeksi suku bunga SPN
a) Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pada triwulan I, perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% sementara
realisasi sebesar 5,7%. Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya realisasi
penyerapan anggaran pemerintah dan realisasi ekspor dibandingkan dengan
perkiraan. Terjadi lonjakan pertumbuhan yang cukup tinggi pada ekspor
mineral mentah sebelum berlakunya pelarangan ekspor mineral mentah pada
awal tahun 2014 (UU No 4 Tahun 2009).
Pada triwulan II, perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% sedangkan
realisasi

sebesar

5,2%.

Penyebab

deviasi

antara

lain

adalah

realisasi

pertumbuhan investasi lebih rendah dibandingkan proyeksi, dipengaruhi oleh
ketatnya likuiditas sehingga suku bunga meningkat dan aliran modal masuk
terbatas.

Pengaruh

ini

dalam

realisasinya

lebih

besar

dibandingkan

pertimbangan yang dipergunakan dalam melakukan proyeksi. Selain itu
realisasi pertumbuhan ekspor impor mengalami kontraksi atau pertumbuhan
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negatif. Kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang berlaku mulai awal
tahun 2014 sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor, terutama untuk HS 25
dan 26 (mineral mentah dan batubara). Selain itu, juga dipengaruhi oleh
menurunnya harga komoditas global dan melambatnya pertumbuhan ekonomi
serta volume perdagangan dunia negara-negara mitra dagang utama
Indonesia

sehingga

mempengaruhi

permintaan

akan

barang-barang

Indonesia. Demikian juga dengan impor yang mengalami perlambatan karena
menurunnya impor barang modal, barang konsumsi, dan bahan baku. Akan
tetapi

perlambatan

tersebut

masih

mampu

ditahan

oleh

tingginya

pertumbuhan konsumsi masyarakat karena dampak Pemilu dan konsumsi
pemerintah karena meningkatnya penyerapan anggaran.
Pada triwulan III, perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% sedangkan
realisasi sebesar 5,12%. Penyebab deviasi antara lain adalah realisasi konsumsi
pemerintah mengalami kontraksi (pertumbuhan minus), angka proyeksi positif.
Hal ini dikarenakan terjadi penghematan yang cukup besar pada belanja
barang dan pembayaran gaji ke-13 PNS mengalami kemunduran di bulan Juli
2014 (Q3) sedangkan dalam proyeksi diasumsikan pembayaran gaji ke-13 di
bulan Juni (Q2). Selain itu, realisasi ekspor-impor kembali mengalami kontraksi
atau

pertumbuhan

negatif

bahkan

lebih

besar

dibandingkan

kuartal

sebelumnya. Hal ini disebabkan kinerja ekspor mineral mentah semakin
melemah akibat pelarangan ekspor, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan
volume perdagangan negara-negara mitra dagang utama Indonesia misal
Tiongkok, serta menurunnya harga komoditas. Impor mengalami pertumbuhan
negatif karena menurunnya kinerja investasi dan sektor industri. Akan tetapi,
deviasi mampu ditahan oleh lebih tingginya realisasi konsumsi rumah tangga
karena dampak Pemilu yang cukup besar.
Pada triwulan IV, perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% sedangkan
realisasinya sebesar 5,01%. Penyebab deviasi antara lain berasal dari sisi
perdagangan internasional yang menunjukkan kinerja kurang baik, di mana
ekspor dan impor tumbuh negatif yaitu masing masing -0,6% dan -3,2%. Realisasi
ekspor-impor kembali mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Secara
sektoral, sektor pertanian dan industri masing-masing hanya mampu tumbuh
3,5% dan 4,9%. Akan tetapi deviasi mampu ditahan oleh konsumsi rumah
tangga dan PMTB yang masing-masing tumbuh sebesar 5,5% dan 5,0%.
Perekonomian nasional selama tahun 2014 diperkirakan tumbuh 4,9% dengan
perkiraan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan PMTB yang
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positif, namun pertumbuhan ekspor dan impor diperkirakan tetap tumbuh
negatif.
b) Deviasi Proyeksi Inflasi
Pada triwulan I, target inflasi sebesar 1,62% sedangkan realisasinya sebesar
1,63%. Realisasi inflasi Februari dan Maret lebih rendah dibandingkan proyeksi
karena adanya koreksi kenaikan harga elpiji 12kg di Februari serta koreksi harga
beberapa komoditas pangan dari beberapa sentra produksi dalam negeri
yang mendorong tercukupinya ketersediaan pasokan bahan pangan dalam
negeri. Apresiasi rupiah serta relatif stabilnya harga komoditas bahan pangan
dan energi di pasar internasional turut mendorong menurunnya tekanan inflasi
selama kuartal I 2014
Pada triwulan II, target inflasi sebesar 0,45% sedangkan realisasinya sebesar
0,43%. Laju inflasi triwulan II cenderung stabil seiring dengan masuknya masa
panen raya beberapa komoditas bahan pangan di beberapa sentra produksi
serta relatif minimnya tekanan. Kondisi tersebut mendorong stabilnya pasokan
bahan pangan di pasar dalam negeri, sehingga relatif bisa tergambar dari
model yang digunakan.

Hal ini mendorong peningkatan akurasi model

proyeksi, mengingat model proyeksi menggunakan data harga komoditas yang
sebagian besar merupakan komoditas bahan pangan.
Pada triwulan III target inflasi sebesar 0,26% sedangkan realisasinya 0,27%. Laju
inflasi pada awal kuartal III mengalami peningkatan seiring dengan faktor
musiman yang terjadi (puasa, lebaran, tahun ajaran baru) serta kenaikan tarif
tenaga listrik (TTL) secara bertahap untuk beberapa golongan tarif sehingga
mendorong kenaikan laju inflasi. Koreksi harga beberapa komoditas bahan
pangan mendorong penurunan laju inflasi September, meskipun dibayangi oleh
tekanan inflasi dari beberapa kebijakan harga di bidang energi (TTL, elpiji 12 kg)
Pada triwulan IV target inflasi sebesar 2,35% sedangkan realisasinya sebesar
2,46%. Laju inflasi pada akhir tahun 2014 mengalami peningkatan seiring
dengan pelaksanaan beberapa kebijakan energi sesuai dengan roadmap
c) Deviasi Proyeksi Nilai Tukar
Pada triwulan I target proyeksi nilai tukar adalah Rp11.596 sementara
realisasinya Rp11.847. Apresiasi rupiah pada kuartal I didorong oleh derasnya
arus modal masuk (capital inflow) ke dalam negeri seiring dengan sentimen
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positif yang bersumber dari semakin kondusifnya kondisi pasar dalam negeri
serta belum pulihnya kondisi perekonomian China maupun AS.
Pada triwulan II target proyeksi nilai tukar adalah Rp11.887 sementara
realisasinya Rp11.893.

Dari sisi nilai tukar rupiah, relatif minimnya sentimen

negatif di pasar keuangan serta data historis yang menunjukkan tekanan yang
relatif minimal pada kuartal II mendorong proyeksi nilai tukar rupiah cenderung
mendekati nilai rata-rata realisasi bulanannya.
Pada triwulan III target proyeksi nilai tukar adalah Rp11.878 sementara
realisasinya adalah Rp11.891. Dari sisi nilai tukar rupiah, setelah mengalami
penguatan seiring dengan pelaksanaan pemilu yang lancar dan aman, rupiah
mengalami tekanan seiring dengan antisipasi pasar keuangan terhadap
wacana

keputusan

FOMC

terkait

kebijakan

stimulus

moneter

yang

dilaksanakannya. Selain itu, faktor politik dalam negeri yang menghangat serta
kinerja neraca perdagangan yang kembali defisit memberikan tekanan
terhadap rupiah pada akhir triwulan III.
Pada triwulan IV target proyeksi nilai tukar rupiah adalah Rp12.456 sementara
realisasinya

Rp12.438.

Setelah

mengalami

penguatan

seiring

dengan

pelaksanaan pemilu yang lancar dan aman, rupiah mengalami tekanan seiring
dengan reaksi pasar keuangan terhadap keputusan FOMC terkait kebijakan
stimulus moneter yang dilaksanakan. Selain itu, kinerja neraca transaksi berjalan
yang defisit memberikan tekanan terhadap pergerakan mata uang rupiah
hingga akhir tahun.
d) Deviasi Proyeksi Suku Bunga SPN
Pada triwulan I target proyeksi suku bunga SPN adalah 6% sementara
realisasinya sebesar 5,9%.

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2014 Surat

Perbendaharaan Negara 3 bulan telah dilelang sebanyak 3 kali dengan ratarata tingkat suku bunga mencapai 5,9% sedikit lebih rendah dari perkiraan
sebesar 6%.

Dampak dari tappering off kebijakan quantitative easing di

Amerika Serikat tidaklah sebesar yang diperkirakan, hal ini terutama karena
risiko yang ada sudah diantisipasi oleh pasar sejak tahun 2013. Selain itu, minat
investor terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara masih cukup
tinggi, hal ini terlihat dari bid to cover ratio penerbitan SPN 3 bulan yang ratarata mencapai lebih dari 5.
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Pada triwulan II target proyeksi suku bunga SPN adalah 5,6% sedangkan
realisasinya sebesar 5,48%. Realisasi lebih rendah daripada proyeksi karena
pengaruh dari tappering off ternyata tidak sebesar yang diperkirakan, sehingga
sampai akhir kuartal II rata-rata SPN 3 bulan masih mencapai 5,48% masih lebih
rendah dibandingkan asumsi dalam APBN-P 2014 yang sebesar 6%.
Pada triwulan III target proyeksi suku bunga SPN adalah 5,7% sedangkan
realisasinya sebesar 5,8%. Pada triwulan III, SPN 3 bulan telah dilelang sebanyak
tiga kali dengan rata-rata tingkat suku bunga mencapai 5,8% sedikit lebih tinggi
dari perkiraan sebesar 5,7%. Kebijakan The Fed untuk kembali mengurangi
jumlah pembelian obligasi turut mendorong adanya peningkatan suku bunga
global. Selain itu, minat investor terhadap penerbitan surat perbendaharaan
negara juga mengalami penurunan, terlihat dari bid to cover ratio penerbitan
SPN 3 bulan yang mencapai 2,2 pada kuartal ketiga, lebih rendah
dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,1.
Pada triwulan IV target proyeksi suku bunga SPN adalah 6% sementara
realisasinya adalah 5,8%. Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga
bulan Desember tahun 2014 mencapai 5,8%, meningkat dibandingkan rata-rata
tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun sebelumnya sebesar 4,5%. Meningkatnya
tingkat suku bunga ini selain dipengaruhi oleh tekanan inflasi dalam negeri juga
terutama disebabkan oleh normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed yang
mulai diwacanakan semenjak tahun 2013. Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3
bulan untuk tahun 2014 sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga
SPN 3 bulan yang ditetapkan dalam APBNP 2014 sebesar 6%.

•

Deviasi proyeksi APBN
Deviasi proyeksi APBN merupakan rata – rata deviasi proyeksi tiga besaran indikator
APBN, meliputi Defisit APBN, Penerimaan perpajakan, dan Belanja K/L. Proyeksi
APBN

tersebut

merupakan

proyeksi

yang

disampaikan

dalam

paparan

pemantauan dini perekonomian Indonesia pada saat Rapat Pimpinan Kementerian
Keuangan. Polarisasi IKU ini adalah minimize, artinya nilai realisasi angka deviasi
proyeksi APBN diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan.
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Capaian Kinerja Deviasi proyeksi APBN kuartalan dan tahunan 2014 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.9. Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

5%

5%

Realisasi

1,3%

Indeks capaian

174%

Target

Q3

Q4

Y

5%

5%

5%

5,4%

7,1%

1%

3,7%

92%

58%

180%

126%

V/C

Ket

P/M

Min/Avr

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian deviasi proyeksi APBN selama
tahun 2014 cukup fluktuatif. Pada kuartal I dan kuartal IV capaian deviasi berada di
bawah target, namun pada kuartal II dan kuartal III capaian deviasi melebihi
target. Namun demikian, secara tahunan capaian deviasi proyeksi APBN berada di
bawah target tahunan sehingga berarti nilai proyeksi dianggap telah tepat.
Tabel 3.10. Deviasi Proyeksi Defisit APBN, Penerimaan Pajak, dan Belanja KL (Q4)
IKU
Deviasi

Proyeksi

penerimaan

Target

Realisasi

310.570,00

307.140,00

miliar

miliar

255.273,40

252.935,30

miliar

miliar

perpajakan (miliar rupiah)
Deviasi Proyeksi belanja K/L (miliar
rupiah)

Deviasi
1,1%
1,25%

a) Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan
Selama tahun 2014, realisasi penerimaan negara mencapai Rp1.534 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun atau 91,7 persen
dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun. Hal tersebut utamanya
dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada
penerimaan PPN yang kurang optimal, terutama dipengaruhi perlambatan
sektor

pengolahan

dan

sektor

pertambangan

serta

penurunan

harga

komoditas CPO. Selain itu, bea keluar juga kurang optimal akibat pelemahan
kinerja ekspor seiring penurunan demand global.
b) Deviasi Proyeksi Belanja K/L
Realisasi belanja negara tahun 2014 mencapai Rp 1.764,6 triliun. Hal tersebut
antara lain dipengaruhi oleh dua faktor utama yang berasal dari sisi belanja K/L
dan belanja non K/L. Dari sisi belanja K/L kurang optimalnya realisasi belanja
negara disebabkan oleh efisiensi belanja untuk kegiatan perjalanan dinas dan
paket meeting di luar kantor. Selain itu, kurang optimalnya belanja modal
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terutama dipengaruhi oleh proses pelelangan, pembebasan lahan, hambatan
geografis, serta keterbatasan kapasitas pihak ketiga juga ditengarai menjadi
penyebab kurang optimalnya realisasi belanja negara. Sementara itu, dari sisi non
KL kurang optimalnya belanja negara disebabkan oleh efisiensi subsidi BBM
sebagai dampak ditempuhnya kebijakan kenaikan harga BBM per 18 November
2014.

b. Kerja sama keuangan internasional yang optimal (2a-N)
Kerja sama keuangan internasional merupakan segala kebijakan dan program
kerjasama internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama
keuangan internasional yang optimal maksudnya adalah kerja sama yang disepakati
bersama forum dan organisasi internasional atau negara lain dapat diimplementasikan
secara baik, terukur, terarah, yang menghasilkan hasil ideal dan maksimal. Sasaran ini
ditujukan untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan kerja sama internasional melalui
peran dan inisiasi dalam forum internasional dan pemanfaatan program hibah untuk
capacity building Kementerian Keuangan
SS ini diukur dengan IKU persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional
• Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional
Usulan Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau pandangan mengenai
suatu isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum Internasional.
Diadopsi menjadi kesepakatan internasional maksudnya poin-poin usulan

yang

dimasukkan ke dalam kesepakatan forum-forum tersebut. Tujuannya adalah untuk
memperjuangkan kepentingan nasional dalam pertemuan internasional. Polarisasi
IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi diharapkan melebihi target yang telah
ditetapkan. Capaian selama tahun 2014 adalah:
Tabel 3.11.

Capaian IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja
Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2014

T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

25%

25%

25%

25%

25%

Realisasi

45%

54%

41,86%

41,94%

41,02%

Indeks capaian

180%

141,16%

167,44%

167,76%

164,08%
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Usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional pada tahun 2014 antara lain :
Tabel 3.12.

Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional Tahun 2014

No

1.

Forum

G20 Finance Ministers

Usulan

a. Penguatan

reformasi

struktural

dan

sistem

and Central Bank

keuangan jangka pendek untuk mendorong

Governors Meeting 20-

pertumbuhan dan job creation

23 Februari 2014.
Sydney Australia

b. Indonesia

menegaskan

penentuan

target

kuantitatif membutuhkan justifikasi yang kuat
yang

dilandasi

proses

country-led/member

driven process
c. Penerapan sound and predictable policy dan
kerangka

regulasi

untuk

meningkatkan

pastisipasi sektor swasta dalam infrastruktur
d. melakukan review atas struktur keanggotaan
Financial Stability Board (FSB) pada tahun 2014
(deklarasi bagian annex hal. 4)
e. Menyesalkan

terhambatnya

penyelesaian

reformasi kuota IMF ke-14 tahun 2010 dan
mengusulkan dimulainya pembahasan quota
reform IMF ke-15 (deklarasi paragraf 8 hal. 2)

2.

Chairs Summary Sherpa
Meeting I

a. Mendukung

langkah-langkah

kebijakan

tenaga kerja dan fiskal sebagai bagian dari
strategi pertumbuhan yang komprehensif
b. Memperkuat koordinasi upaya internasional
dalam mendorong praktek efisiensi energy

3.

The 6th Green Climate

Rekomendasi penyampaian komitmen Indonesia

Fund (CGF) Meeting of

pada Green Climate Fund

the Board, Bali, 17-21
Februari 2014
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4.

Pertemuan bilateral

Indonesia menyampaikan dukungan dan komitmen

antara Wamenkeu II

terhadap pembentukan AIIB

Indonesia dengan
Wamenkeu RRT, 18
Maret 2014
5.

G20 Finance Ministers

a. Usulan kepada G20 untuk mencari alternative

and Central Bank

option untuk penyelesaian the 14 IMF Quota

Governors Meeting, 10-

and Governance review

11 April 2014,

b. Meningkatkan koordinasi dan clear

Washington DC, USA

communication antar negara anggota G20
dalam konteks kalibrasi ulang pengaturan
kebijakan moneter
c. Mendorong negara anggota G20 membuat
suatu alat pengukuran yang mendukung
strategi pertumbuhan dalam konteks
pengelolaan sektor keuangan dan fiscal
sustainability
d. Penyusunan a set of leading practices
berdasarkan pengalaman negara anggota
dan practices yang sudah ada untuk
mendorong dan prioritisasi kualitasi investasi
e. Mendorong Bank Dunia melakukan optimalisasi
balance sheet agar dapat meningkatkan
kapasitas pinjaman investasi jangka panjang

6.

7.

Sherpa dan Co-Chair

Meminta OECD untuk melakukan study/analisa

Summary Sherpa,

mengenai tantangan yang dihadapi setiap negara

Melbourne, 22-24 Juni

dalam implementasi BEPS dan usulan

2014

pemecahannya

Working Dinner on

Mengusulkan agar kontribusi anggota AIIB

Establishing AIIB,

terhadap permodalan menggunakan parameter

Astana, Kazakstan, 2

GDP

Mei 2014
8.

18th ASEAN Finance

Indonesia menyampaikan pentingnya memasukkan

Ministers' Meeting

agenda perpajakan internasional seperti Base
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Nay Pyi Taw, Myanmar,

Erotion Profit Shifting

1-5 April 2014
9.

ASEAN Caucus on the

Indonesia mengusulkan skenario tentang

Establishment of Asian

penyertaan modal di AIIB sebesar 20% dari

Infrastructure

persentase kontribusi minimum negara ASEAN ke

Investment Bank,

ADB minimum

Jakarta, 11 Juli 2014
10.

The 11th ASEM Finance

Perkembangan global supply chains yang

Minister Meeting, Milan,

dibutuhkan untuk memperkuat Usaha Kecil

Italia, 11-12 September

Menengah (UKM) dalam perekonomian

2014
11.

G20 Finance Ministers

a. Common Reporting Standard (CRS) untuk

and Central Bank

pertukaran informasi perpajakan otomatis

Governors Meeting,

berdasarkan asas reciprocal

Cairns, Australia, 20 - 21
September 2014

b. Pertukaran informasi perpajakan otomatis
diantara sesama negara G20 dan dengan
negara lain akan dimulai pada tahun 2017 atau
paling lambat tahun 2018
c. Prioritas untuk penyelesaian reformasi regulasi
keuangan dan pengembangan
macroprudential tools untuk mengelola financial
stability risks akibat dari low inflation oleh
advanced economies

12.

Sherpa Meeting IV,

Penguatan integrasi isu tenaga kerja di G20

Canberra, Australia, 1

dengan isu keuangan yang tertuang dalam

Otober 2014

Employment Plan 2014 sebagai bagian dari strategi
pertumbuhan dan komitmen awal mencapai
strong, sustainable and balanced growth (SSBG).

13.

21st APEC Finance

Indonesia mengusulkan untuk memasukkan isu

Minister‘s Meeting 2014,

infrastruktur dan Disaster Risk Financing dalam JMS

Beijing, Republik Rakyat

APEC

Tiongkok, 19-22 Oktober
2014
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14.

KTT G20, Brisbane,

•

Mendorong upaya negara EMEs melakukan

Australia, 15-16

kebijakan stabilisasi optimalisasi budget

November 2014

reallocation dan reformasi struktural untuk
memperkuat potensi pertumbuhan dan
berkelanjutan.
•

Peningkatan transparansi dan fungsi instrumen
alternatif pasar keuangan untuk mendorong
pembiayaan sektor UKM.

•

Program kewirausahaan, capacity building dan
dukungan kepada UKM menjadi bagian penting
dalam program tenaga kerja menjadi prioritas di
Brisbane Leaders Summit dan di presidensi
berikutnya.

•

Mendorong G20 agar berupaya menempatkan
infrastruktur energi sebagai bagian dari
komitmen efisiensi energi dalam Brisbane
outcome 2014.

•

Mengusulkan agar G20 meminta IMF
mengembangkan opsi penyelesaian atas hasil
pembahasan yang telah dicapai selama ini,
apabila Amerika Serikat belum melakukan
ratifikasi sampai akhir tahun 2014.

15.

Sherpa Meeting,

Mengusulkan agar ASEAN menjadi “permanent

Istanbul, Turki, 14-16

invitee” dalam setiap Presidensi G20.

Desember 2014
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Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.13 Perbandingan kinerja IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam
Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2013 dan Tahun 2014
Tahun 2013

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

N/A

N/A

25%

41,02%

Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan
internasional
Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun lalu karena
terdapat perbaikan wording IKU dari Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja
sama ekonomi dan keuangan internasional menjadi Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

c. Informasi Kebijakan Fiskal dan Kajian Fiskal yang Efektif
Informasi kebijakan fiskal adalah informasi mengenai pajak, hutang negara, pengadaan
dan perbelanjaan dana pemerintah dan lain-lain yang sejenis yang telah diolah dan siap
untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Kajian adalah kegiatan penelitian
secara sistematis dalam rangka menyediakan informasi untuk menyelesaikan persoalan
atau mengambil keputusan dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dapat
dipublikasikan dalam website maupun dalam bentuk jurnal.
Accessible maksudnya informasi dan kajian yang disajikan mudah untuk diakses atau
diperoleh oleh para stakeholder dan publik. Sasaran ini juga bertujuan untuk mengukur
efektivitas penyampaian informasi dan kajian BKF yang disampaikan melalui pemaparan,
sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh BKF Sasaran Strategis ini diukur dengan dua
IKU, yaitu Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dan jumlah publikasi kajian.

•

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (3a-N)
Efektivitas

edukasi

dan

komunikasi

merupakan

bentuk

pengukuran

tingkat

keberhasilan peserta pelatihan/sosialisasi/workshop dari pihak eksternal Kemenkeu
dalam hal pemahaman substansi/materi. Variabel yang diukur adalah tingkat
pemahaman peserta (bobot 70 persen), kualitas materi (bobot 15 persen), kualitas
pengajar (bobot 10 persen), dan kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5 persen).
Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi kebijakan fiskal kepada pihak eksternal Kementerian Keuangan. Polarisasi
IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang
telah ditetapkan.
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Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2014 adalah sebagai berikut
Tabel 3.14. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

80

80

80

80

80

80,05

81,7

83,5

83,88

82,28

100,06%

102,13%

104,38%

104,85%

102,85%

Target
Realisasi
Indeks capaian

V/C

Ket

Max/

P/M

Aver

Capaian kinerja Efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2014 adalah sebesar
82,28 (target 80). Bidang kebijakan yang dikomunikasikan kepada pihak ekstern
meliputi kebijakan bidang pendapatan negara, bidang ekonomi makro, pengelolaan
risiko

fiskal,

dan

kerja

sama

keuangan

internasional.

Kegiatan

sosialisasi

ini

dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan melibatkan narasumber dari berbagai
instansi dan asosiasi baik dari Indonesia maupun luar negeri. Beberapa kegiatan
sosialisasi tersebut antara lain sebagai berikut :
Tabel 3.15. Beberapa Sosialisasi yang dilakukan Tahun 2014
No
1.

Judul Sosialisasi
Diseminasi

Hasil-hasil

Internasional

Waktu

Kerja

Indonesia

di

Sama

Tempat

3 Februari 2014

Yogyakarta

5 Februari 2014

Jakarta

13 Mei 2014

Bali

5 Juni 2014

Bali

22 Mei 2014

Surakarta

16-18 Juni 2014

Bogor

Bidang

Infrastruktur
2.

Sosialisasi Outlook Perekonomian Nasional
2014,

Perkembangan

Implementasi

SJSN

di

dan

Tantangan

Indonesia,

dan

Strategi Pengelolaan Utang
3.

Sosialisasi Persiapan Implementasi Asuransi
Pertanian Secara Nasional

4.

Workshop Penerapan Skema Avalilability
Payment

untuk

Pembiayaan

Proyek

Infrastruktur
5.

Sosialiasi

Kebijakan

Perpajakan

dalam

Rangka Pengendalian Impor
6.

Forum

Rencana

Peningkatan

Pemahaman dan Kerjasama Perubahan
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Iklim dan Ekonomi Hijau
7.

Joint Conference (MoF – ADBI Seminar)

3-4

“Managing

2014

Financial

Integration

and

September

Jakarta

16 Oktober 2014

Jakarta

Inclusion in ASEAN : Opportunities and
Challenges”
8.

Diseminasi Hasil Kajian Analisis Daya Saing
dan

Produktivitas

Indonesia

dalam

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
2015
Rata-rata hasil survey pada tahun 2014 berdasarkan parameter yang diukur dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.16. Rata-rata hasil survey pada tahun 2014
No

Kegiatan

Score

Score

Score

Score

Q1

Q2

Q3

Q4

1

Tingkat Pemahaman Peserta

80,6

81,6

83,6

82,86

2

Kualitas Materi

78,5

80,7

81,4

85,33

3

Kualitas Narasumber/ Fasilitator

81,3

82,2

85,7

86

4

Kualitas Penyelenggaraan

74,5

85,4

84,1

80

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.17. Perbandingan kinerja IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun
2013 dan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

80

84,43

80

82,14

Perbandingan dengan tahun 2013 memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada tahun
2014 menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut
disebabkan oleh adanya kebijakan pemotongan anggaran yang berdampak kepada
berkurangnya frekuensi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang dilakukan.
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• Jumlah publikasi kajian (3b-N)
Publikasi kajian adalah hasil kajian yang dipublikasikan baik dalam web maupun
dalam bentuk jurnal. Tujuan dari IKU ini adalah jumlah kajian BKF yang dipublikasikan
kepada publik, baik melalui website maupun publikasi ilmiah. Polarisasi IKU ini adalah
maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja kuartalan dan tahunan 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.18. Capaian IKU Jumlah Publikasi Kajian Tahun 2014

T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

16

21

14

22

73

Realisasi

18

26

21

21

86

112,5%

123,81%

150%

95,45%

117,81%

Indeks capaian

V/C

Ket
Max/

P/H

Selama tahun 2014, terdapat 86 publikasi kajian pada web.

Sum

Kajian yang

dipublikasikan pada web BKF (www.fiskal.depkeu.go.id) antara lain adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.19. Beberapa Judul Kajian yang Dipublikasikan pada Tahun 2014
No

Judul Kajian

1.

Dampak Perubahan Kebijakan Perpajakan Terhadap Potensi Penerimaan
Perpajakan Sektoral

2.

BPJS Kesehatan, Supply dan Demand terhadap Layanan Kesehatan

3.

ASEAN-China FTA : Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan China

4.

Analisis

Dampak

Perubahan

Harga

Minyak

Internasional

terhadap

Pertumbuhan Ekonomi
5.

Penyusunan RPP Dana Desa

6.

Mengukur Implementasi Reformasi Regulasi Finansial di G20

7.

Analisis Kebijakan Tax Refund Wisatawan Asing di Indonesia

8.

Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN

9.

Pemetaan Pendanaan Publik untuk Perubahan Iklim di Indonesia

10.

Dampak Belanja Pemerintah terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di
Indonesia

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

34

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.20 Perbandingan kinerja IKU Jumlah Publikasi Kajian Tahun 2013 dan Tahun 2014
Tahun 2013

Indikator Kinerja
Jumlah Publikasi kajian

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

81

97

73

86

Perbandingan dengan tahun 2013 memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada tahun
2014 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat penurunan target
capaian dibanding dengan tahun 2013 karena IKU ini mengecualikan publikasi ilmiah.

d. Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Efektif
Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dimulai dari pengumpulan data, analisis, dan menyusun laporan terkait
perkembangan

ekonomi

dan

sektor

keuangan

terkini

sebagai

pengambilan keputusan para pimpinan Kementerian Keuangan.

bahan

dalam

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. SS ini diukur menggunakan IKU
Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu.
•

Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu (4a-N)
Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan adalah laporan yang memuat tinjauan
atas perkembangan perekonomian

dan sektor keuangan terkini. Laporan ini

disampaikan secara mingguan setiap hari Senin kepada Menteri Keuangan, Wakil
Menteri Keuangan, dan seluruh pejabat eselon I. Laporan Perkembangan Ekonomi
Keuangan (Weekly Report) berisi tinjauan atas perekonomian dan sektor keuangan
terkini yang disampaikan melalui email secara periodik setiap minggu sekali (Senin)
kepada para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun ketepatan
waktu penyampaian laporan tersebut dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :
-

Tepat waktu (Senin)

: maka capaiannya 100%

-

Terlambat 1 hari (Selasa)

: maka capaiannya 80%

-

Terlambat > 1 hari (Rabu dst)

: maka capaiannya 0%
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Adapun capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.21 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan
yang Tepat Waktu Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

90%

90%

90%

90%

90%

Realisasi

95,33%

100%

100%

100%

99,58%

Indeks capaian

109,26%

111,11%

111,11%

111,11%

110,64%

Target

V/C

P/H

Ket
Max/
Aver

Selama tahun 2014 ini, telah disampaikan 51 buah Laporan Perkembangan Ekonomi
Keuangan (Weekly Report), dan hanya terdapat 1 penyampaian laporan tersebut
yang tidak tepat waktu (tidak dikirim pada hari Senin), sehingga realisasi IKU ini pada
tahun 2014 adalah 99,58% dan capaiannya 110,64%.
Tabel 3.22

Perbandingan kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi
Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2013 dan Tahun 2014
Tahun 2013

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

N/A

N/A

90%

99,58%

Persentase Laporan Perkembangan
Ekonomi Keuangan yang Tepat
Waktu
IKU ini adalah IKU baru yang ada di tahun 2014.

e. Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah
Pengkajian adalah metode untuk menemukan kebenaran secara sistematis atau
penyelidikan

sistematis

yang

diajukan

untuk

menyelesaikan

permasalahan

Pendekatan ilmiah dalam analisis dan kajian adalah penggunaan metodologi ilmiah
melalui tahapan penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, yaitu rasional,
empiris dan sistematis. Alasan penggunaan pendekatan ilmiah dalam analisis dan kajian
adalah

untuk

memperoleh

sebuah

analisis

dan

kajian

yang

tepat

dan

dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan dua IKU,
yaitu persentase rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi dan jumlah
model ekonomi yang dikembangkan.
•

Persentase rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi (5a-N)
Rekomendasi adalah rekomendasi kebijakan yang berupa masukan, usulan, atau
pendapat dari kajian mengenai suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk nota
dinas, surat, maupun rancangan peraturan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada
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Menteri Keuangan. Rekomendasi yang dihasilkan merupakan hasil analisis dengan
menggunakan alat analisis ekonomi antara lain cost and benefit analysis model,
analisis sensivitas, economic model regresi, statistika deskriftif, pengukuran indeks
daya saing, analisis dampak (I/O), Analytical Hierarchy Process (AHP) ataupun alat
analisis ekonomi lainnya. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui seberapa
optimal penggunaan analisis dan kajian yang menggunakan pendekatan ilmiah
sehingga hasil yang didapatkan lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.23. Capaian Kinerja IKU Persentase Rekomendasi yang Menggunakan Alat
Analisis Ekonomi Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

81%

81%

81%

81%

81%

Realisasi

83,33%

84,15%

84,62%

100%

88,03%

Indeks capaian

102,88%

103,89%

104,47%

123,46%

108,68%

Target

V/C

Ket
Max/

P/H

Aver

Selama tahun 2014 realisasi rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi
adalah 88,03 persen dari yang ditargetkan yaitu 81 persen. Capaian dari IKU ini
melebihi target (indeks capaian 108,68%)
Tabel 3.24 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi yang Menggunakan
Alat Analisis Ekonomi Tahun 2013 dan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Persentase rekomendasi yang
menggunakan alat analisis

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

80%

88%

81%

88,03%

Dari tabel di atas terlihat bahwa rekomendasi yang menggunakan alat analisis pada
tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan pada tahun 2013.

f.

SDM yang Kompetitif

•

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (6a-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 min 72 persen). Standar
Kompetensi Jabatan adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat
keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. IKU ini menunjukan persentase
pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan.
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Capaian Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.25. Capaian Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

-

98%

-

98%

98%

Realisasi

-

98%

-

98%

98%

Indeks capaian

-

100%

-

100%

100%

V/C

P/H

Ket
Max/
TLK

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kuartalan dan tahunan
IKU ini pada tahun 2014 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase
pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya sampai dengan akhir
tahun 2014 ditargetkan sebesar 98%, dengan realisasi sebesar 98% yang rinciannya
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.26. Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center

No

Jabatan

Jumlah pejabat yang

Jumlah Pejabat yang sudah

memiliki kompetensi sesuai

mengikuti assessment center

SKJ ( 72%)

1

Eselon II

7

5

2

Eselon III

28

28

3

Eselon IV

110

109

145

142(98%)

Total

Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 dan
2014, yaitu:
Tabel 3.27. Perbandingan Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi
Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2013 dan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Persentase pejabat yang telah
memenuhi kompetensi jabatannya

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

87%

97%

98%

98%

Dari tabel di atas terliihat bahwa capaian kinerja tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 2013.
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g. Organisasi yang Sehat Berkinerja Tinggi
Organisasi

yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal

mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal,
kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim. SS
ini diukur menggunakan IKU Indeks Kesehatan Organisasi
• Indeks Kesehatan Organisasi (7a-CP)
Indeks kesehatan organisasi atau organization health index (OHI) adalah indeks yang
mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi
perbaikan

organisasi.

Elemen

yang

diukur

pada

indeks

ini

adalah:

Tujuan,

Akuntabilitas, Koordinasi & Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi &
Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya & Iklim. Survei ini dikoordinasikan oleh
Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan). Indeks ini menggunakan
skala 0-100
Adapun capaian IKU ini untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut
Tabel 3. 28. Capaian IKU Indeks Kesehatan Organisasi Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

-

-

68

68

Realisasi

-

-

71

71

-

104,41%

104,41%

Indeks capaian

V/C

Ket

E/M

Max/TLK

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang mengisi survei
penilaian kesehatan organisasi dengan lengkap adalah sebanyak 320 pegawai. Dari
jumlah tersebut, 24 pegawai (7,5 persen) dinyatakan tidak konsisten dalam menjawab
karena memperoleh skor konsistensi di bawah batas minimum yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hal tersebut, secara keseluruhan jumlah responden di BKF adalah 296
pegawai dengan target responden sebanyak 432 pegawai. Dengan demikian,
responden BKF mencapai 68,52 persen dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan penelitian Keller dan Price (2011) kesehatan organisasi dibagi ke dalam
tiga kluster yaitu keselarasan internal (internal alignment), kualitas eksekusi (quality of
execution), dan kapasitas pembaharuan (capacity for renewal). Selanjutnya, ketiga
kluster tersebut terbagi ke dalam sembilan dimensi dan tiga puluh tujuh indikator
praktik kesehatan organisasi. Hasil survei yang dilakukan pada Q4, menempatkan BKF
pada peringkat ke-9 di antara eselon I Kementerian Keuangan dengan nilai survei 71
atau meningkat sebanyak 17 poin dari tahun lalu.

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

39

h. Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi
Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi merupakan konsolidasi integrasi sistem
informasi BKF dengan seluruh Unit Eselon II di lingkungan BKF. SS ini diukur melalui IKU
Indeks Tingkat Pemanfaatan database Internal BKF
• Indeks Tingkat Pemanfaatan database Internal BKF (8a-N)
Kepuasan pemanfaatan database adalah persepsi pegawai BKF terkait dengan
kemudahan akses database dan diukur dari besaran indeks kepuasan. Indeks
kepuasan pemanfaatan database adalah nilai indeks atas pengukuran terhadap
kemudahan akses dan ketersediaan data, tampilan desain database, serta
kecepatan unduh yang didapat melalui survey. Survey diukur dalam skala 1-4. Hasil
yang diperoleh dipandang sebagai feed back para pegawai atas akses sistem
database. Selanjutnya dari hasil feed back tersebut akan dievaluasi dan menjadi
bahan untuk melakukan perbaikan akses pada sistem database periode selanjutnya.
Adapun capaian IKU ini untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.29. Capaian IKU Indeks Tingkat Pemanfaatan Database Internal Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

-

-

3,3

3,3

Realisasi

-

-

3,78

3,78

-

114,55%

114,55%

Indeks capaian

V/C

Ket

P/M

Max/TLK

Berdasarkan hasil survey yang diselenggarakan, BKF memperoleh nilai tingkat
kepuasan pemanfaatan database BKF sebesar 3,78 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.30. Rincian hasil survey tingkat pemanfaatan database BKF
Aspek

i.

Nilai

Tampilan / design

3,77

Ketersediaan data

3,60

Kecepatan dalam mengunduh / mengunggah

3,86

Kapasitas

3,89

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
Pengelolaan anggaran adalah proses pengaturan penggunaan anggaran, yakni perihal
bagaimana agar anggaran dapat digunakan oleh unit organisasi secara efektif dan
efisien sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Pelaksanaan anggaran
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adalah proses pengaturan penggunaan anggaran, yakni perihal bagaimana agar
anggaran dapat digunakan oleh unit organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana anggaran yang telah disusun. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip
hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran
(DIPA),

harus

dikelola

sesuai

rencana

yang

telah

ditetapkan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.
Sasaran Strategis ini diukur melalui IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja
•

Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja (9a-CP)
IKU penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja terdiri dari unsur
penyerapan anggaran dan unsur pencapaian output belanja yang masing-masing
diberikan bobot 50% (lima puluh per seratus).
Pengukuran

IKU

penyerapan

anggaran

dan

pencapaian

output

belanja

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.

Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non
belanja pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU)

b.

Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada tata cara
pengukuran penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.

Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas dua komponen, yaitu:
a.

penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja
Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu
Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan
Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena
penyerapannya relatif mudah tercapai.

b.

pencapaian

output:

Komponen

ini

mengukur

pencapaian

keluaran

dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun
indikator.
Untuk pengukuran IKU ini, data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang
diterbitkan oleh KPPN. Sementara itu, data realisasi volume keluaran diperoleh
berdasarkan bukti serah terima barang/jasa.
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Capaian Kinerja selama tahun 2014 adalah sebagai berikut
Tabel 3.31. Capaian Kinerja IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja Tahun 2014
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

8%

27%

58%

95%

95%

Realisasi

10,85%

28,17%

60,86%

95,42%

95,42%

Indeks capaian

135,63%

104,33%

104,87%

100,45%

100,45%

Target

V/C

Ket

P/M

Max/TLK

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian setiap kuartal pada
tahun 2014 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase penyerapan
anggaran (non belanja pegawai) dan pencapaian output belanja pada tahun 2014
ditargetkan sebesar 95%.
Capaian realisasi penyerapan anggaran BKF tahun 2014 adalah sebesar 92,73%
(Rp66,57 miliar) dengan pencapaian output sebesar 98,12%. Persentase penyerapan
anggaran dan pencapaian output belanja BKF adalah 95,42% dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 3.32. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja BKF
Tahun 2014
Pagu DIPA

Realisasi

% realisasi

Pencapaian

Realisasi IKU

(Rp)

(Rp)

2014

Output (%)

(%)

Barang

59,13

54,14

91,57

98

94,79

Modal

12,66

12,43

98,13

100

99,07

71,79

66,57

92,73

98,12

No

Jenis Belanja

1
2

Total

95,42

Capaian IKU yang lebih besar dari target terutama disebabkan oleh capaian output
atas belanja modal berupa peralatan teknologi informasi (komputer, notebook, dll)
dan belanja modal perlengkapan kantor (delegate conference, cctv, mesin fax, dll)
telah selesai 100%. Renovasi ruang kerja lantai 4, 5, dan 6 Gedung RM Notohamiprodjo
yang dimulai tanggal 9 Juni 2014 dan telah selesai 100% pada 5 Desember 2014.
Target penyerapan anggaran (non belanja pegawai) triwulan IV adalah 95% namun
capaian penyerapan anggaran 92,73% yaitu sedikit di bawah target karena adanya
efisiensi penggunaan angaran dari belanja modal dan belanja barang terutama
efisiensi perjalanan dinas/konsinyering. Perbandingan capaian kinerja dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yaitu:
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Tabel 3.33 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja Tahun 2013 dan Tahun 2014
Tahun 2013

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

N/A

N/A

95%

95,42%

Persentase penyerapan anggaran
dan pencapaian output belanja

Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun lalu
karena terdapat perbaikan wording IKU dari Persentase penyerapan DIPA (non
belanja pegawai) menjadi Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja.

Selain kegiatan yang telah terukur di dalam Indikator Kinerja Utama di atas, BKF juga
melaksanakan beberapa inisiatif strategis yang mendukung pencapaian IKU. Inisiatif
strategis tersebut adalah sebagai berikut

i.

Perumusan

Rekomendasi

Kebijakan

Fiskal

dalam

rangka

Mendorong

Ketersediaan Transportasi Publik
IS ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan / diterima
Menteri Keuangan. Output dari IS ini adalah : (i) Tersedianya rekomendasi Kebijakan
Pendapatan Negara dalam rangka Mendorong Ketersediaan Transportasi Publik dan
(ii) Terlaksanakannya sosialisasi kebijakan pendapatan negara dalam rangka
mendorong ketersediaan transportasi publik.
Transportasi perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding transportasi
jalan, antara lain: kapasitas angkut besar (massal), cepat, aman, hemat energi dan
ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit. Dengan semakin
kuatnya isu lingkungan, maka keunggulan kereta api dapat dijadikan sebagai salah
satu alasan “Perumusan rekomendasi kebijakan pendapatan negara dalam rangka
mendorong ketersediaan transportasi publik” yang terdiri dari : tersedianya
rekomendasi tentang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor angkutan Umum.
Salah satu upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan memasukan unsur
lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan sistem manajemen
transportasi atau juga moda transportasi yang akan digunakan, upaya ini dapat
ditempuh melalui pertimbangan carrying capacity, serta penggunaan moda
transportasi

yang
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perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding transportasi jalan antara
lain: kapasitas angkut besar (massal), cepat, aman, hemat energi dan ramah
lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit. Dengan semakin kuatnya
isu lingkungan, maka keunggulan kereta api dapat dijadikan sebagai salah satu
alasan yang kuat untuk membangun transportasi perkeretaapian sehingga terwujud
transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.
Saat ini beberapa alat transportasi seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api
telah

mendapatkan fasilitas pembebasan PPN pada saat diserahkan kepada

perusahaan pengelola transportasi umum. Namun justru pemberian fasilitas tersebut
lebih menguntungkan produsen alat transportasi luar negeri. Hal tersebut disebabkan
oleh adanya ketentuan bahwa apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan
penyerahan yang PPN nya dibebaskan maka Pajak Masukan atas pembelian faktor
input tidak dapat dikreditkan. Hal demikian akan menambah biaya produksi bagi
produsen alat transportasi dalam negeri. Sementara apabila produsen luar negeri
menjual alat transportasi ke Indonesia, mereka mendapatkan restitusi PPN/VAT atas
faktor input.
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu bentuk dukungan bagi sektor
perkeretaapian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 146 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2003
sudah kurang relevan dengan kondisi perkeretaapian saat ini, sehingga perlu untuk
dilakukan penyesuaian.
Hasil kajian menyatakan: (i) salah satu upaya pelestarian lingkungan dilakukan
dengan memasuk yang kuat untuk membangun transportasi perkeretaapian
sehingga terwujud transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan, (ii)
Keberpihakan pada pengembangan transportasi perkeretaapian berarti ikut serta
dalam program penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan.
Pembangunan transportasi perkeretaapian nasional diharapkan mampu menjadi
tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga
dapat

menjadi

salah

satu

penggerak

utama

perekonomian

nasional,

(iii)

Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional yang terintegrasi dengan
moda

transportasi

lainnya

dapat

meningkatkan

efisiensi

penyelenggaraan

perekonomian nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian nasional
di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian
nasional. Ketentuan terkait pemberian fasilitas PPN untuk angkutan umum khususnya
kereta api yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 146 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2003,
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan (iv) Dalam rangka memperkuat usulan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal kepada Menteri Keuangan untuk memasukkan kereta
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api sebagai salah satu jenis Barang Kena Pajak yang atas impor dan/atau
penyerahannya diberikan fasilitas PPN Tidak Dipungut, agar daya saing industri dalam
negeri tidak terganggu dengan adanya Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan.
Rekomendasi yang diberikan adalah: (i) Mengubah jenis fasilitas Pajak Pertambahan
Nilai atas impor dan/atau penyerahan kereta api, dari Pajak Pertambahan Nilai
dibebaskan menjadi Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan (ii) Menyesuaikan
pihak penerima fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, dari terbatas hanya untuk PT Kereta
Api Indonesia (Persero) menjadi untuk semua penyelenggara sarana perkeretaapian
umum. Sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi telah dilaksakan pada tanggal 28
Mei 2014 di Jakarta

ii.

Kajian Dampak Pemberlakuan Pelarangan Ekspor Komoditi Mineral
Inisiatif Strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan / diterima Menteri Keuangan. Output dari IS ini adalah tersedianya kajian
dalam rangka menghitung dampak pelarangan ekspor komoditi mineral.

iii.

Kajian Penggalian Potensi Pajak Sektoral Berbasis Karakteristik Provinsi di
Indonesia
Inisiatif Strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
menggunakan alat analisis ekonomi. Output dari IS ini adalah tersedianya Kajian dan
Model dalam Rangka Perhitungan Potensi Pajak Pusat di Daerah .
Kajian ini menghitung potensi Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi
berdasarkan karakteristik Provinsi dan Sektoral. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan
referensi dalam perumusan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan
Pajak Penghasilan sesuai dengan karakteristik wilayah dan sektoral.
Berdasarkan kajian tersebut, beberapa hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah
sebagai berikut:
a. Sepuluh provinsi dengan kontribusi PDRB terbesar adalah DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara,
Banten, Sumatera Selatan dan Sulawesi selatan. Lima provinsi dengan kontribusi
PDRB terbesar terhadap PDB Nasional menyumbang lebih dari 60% PDB Nasional.
b. Sektor usaha yang mendominasi PPh Badan Nasional adalah sektor industri
pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor lembaga
keuangan, real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor usaha
yang menjadi unggulan menurut PDB nasional berbeda dengan PPh Badan
Nasional karena adanya rasio sektor formal/informal berdasarkan sensus
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ekonomi.
c. Provinsi dengan potensi PPh Badan terbesar pada tahun 2013 adalah provinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Tengah, Sumatera
Utara, Banten, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Sektor unggulan di
provinsi DKI Jakarta adalah sektor usaha sektor lembaga keuangan, real estat,
usaha persewaan, dan jasa perusahaan, provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Sumatera Utara, Banten dan Sulawesi Selatan sektor usaha industri
pengolahan. provinsi Kalimantan Timur, Riau dan Sumatera Selatan sektor usaha
pertambangan dan penggalian. Dari sepuluh provinsi tersebut, lima provinsi
terbesar menyumbang potensi PPh kurang lebih 64% dari potensi PPh nasional.
d. Provinsi dengan dominasi sektor usaha dengan proporsi sektor formal yang lebih
besar, maka kegiatan penggalian potensi pajak lebih ditekankan pada kegiatan
intensifikasi, hal ini disebabkan badan usaha pada sektor formal yang cenderung
telah terdaftar dalam administrasi perpajakan.
e. Kegiatan penggalian potensi pajak melalui program ekstensifikasi pajak juga
hendaknya dilakukan melalui asosiasi/lembaga/yayasan profesi. Sementara
untuk provinsi dengan dominasi sektor usaha dengan proporsi sektor informal
yang besar maka kegiatan penggalian potensi pajak lebih ditekankan pada
program ekstensifikasi pajak yaitu melalui kegiatan penyisiran ke tempat-tempat
kegiatan usaha, seperti mall dan ruko-ruko.
f.

Sektor unggulan pada kesepuluh provinsi dengan potensi PPh Badan terbesar
adalah sektor usaha sektor lembaga keuangan, real estat, usaha persewaan,
dan jasa perusahaan, sektor usaha industri pengolahan dan sektor usaha
pertambangan dan penggalian. Sektor formal mendominasi ketiga sektor usaha
tersebut, oleh karena itu hendaknya penggalian potensi pajak lebih ditekankan
ke

kegiatan

intensifikasi

pajak

dan

ekstensifikasi

pajak

melalui

asosiasi/lembaga/yayasan profesi.
g. Tax coverage ratio PPh Orang Pribadi tahun 2009 s.d 2012 mengalami fluktuasi,
dimana secara keseluruhan nilai rationya menurun dengan rata-rata sekitar 64%.
Pada tahun 2009 tax coverage ratio adalah sebesar 73%, kemudian tahun 2010
mengalami penurunan menjadi 62%, pada tahun 2011 mengalami penurunan
kembali menjadi 57%, dan nilai ratio ini meningkat menjadi 63% pada tahun 2012.
h. Sepuluh provinsi yang memiliki potensi PPh Orang Pribadi terbesar pada tahun
2013 adalah provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten,
Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
Kesepuluh provinsi dengan potensi PPh terbesar tersebut apabila dijumlahkan
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maka jumlahnya rata-rata sekitar 74% dari seluruh potensi PPh orang Pribadi
Nasional tahun 2010 s.d 2012.
Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas, rekomendasi yang diberikan adalah
penggalian potensi yang dilakukan secara sektoral yang dilaksanakan untuk setiap
provinsi agar disesuaikan dengan sektor unggulan masing-masing provinsi. Sektor
unggulan tersebut merupakan karakteristik masing-masing provinsi yang menjadi
pedoman penggalian potensi pajak yang efektif untuk masing-masing provinsi. DJP
perlu memberikan fokus lebih pada provinsi-provinsi dan sektor dengan potensi PPh
badan dan PPh Orang pribadi terbesar sebagaimana ditunjukkan pada analisa
kajian.

iv.

Pengembangan Model Analisis Neraca Pembayaran Indonesia
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Deviasi proyeksi indikator kebijakan
fiskal. Output yang diharapkan dari inisiatif strategis ini adalah model serta laporan
kajian terkait analisis neraca pembayaran Indonesia.
Sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, neraca pembayaran dan
nilai tukar mempunyai peranan yang sangat penting sebagai potret saling interaksi
ekonomi Indonesia dengan ekonomi global. Sebagai negara yang menganut sistem
perekonomian terbuka dan berinteraksi dengan perekonomian global, Indonesia
dapat merasakan dampak setiap fluktuasi ekonomi dunia. Dampak tersebut secara
nyata dapat terlihat dari kondisi neraca pembayaran maupun nilai tukar. Sebagai
contoh yang mencolok adalah ketika terjadi krisis keuangan di Asia tahun1997/1998.
Pada saat itu, perkembangan neraca pembayaran mengalami tekanan yang cukup
berat yang sebab utamanya terkait dengan depresiasi rupiah yang sangat tajam.
Depresiasi

tersebut

menurunkan

permintaan

impor

dan

juga

meningkatkan

pembayaran utang luar negeri. Bahkan, arus modal neto yang sebelumnya
mengalami surplus cukup tinggi, berubah menjadi defisit yang disebabkan oleh
meningkatnya arus modal swasta neto seiring dengan menurunnya kinerja
perekonomian domestik. Keadaan tersebut mengakibatkan cadangan devisa
Indonesia turun sampai ke level terendahnya yaitu sebesar US$16 miliar yang
menunjukkan rentannya perekonomian Indonesia terhadap shock yang terjadi di luar
negeri.
Pasca krisis keuangan tahun 1997/1998 Indonesia mulai menganut sistem nilai tukar
mengambang bebas (floating exchange rate). Kebijakan ini ditempuh karena
penyebaran currency turmoil Thailand yang memberikan tekanan terhadap rupiah,
sehingga

Pemerintah

beralih

dari

sistem

nilai

tukar

tetap

dalam

rangka

mengamankan cadangan devisa. Namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya buruk,
karena dengan berakhirnya sistem tersebut justru menerapkan kemandirian terhadap
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perekonomian nasional yang kemudian memajukan sistem keuangan (financial
system) di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari produk keuangan yang semakin
terdiversifikasi dalam hal produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat
mempunyai alternatif pilihan investasi, tidak hanya produk-produk yang berasal dari
sistem perbankan, akan tetapi juga terdapat pilihan pada investasi non perbankan
seperti saham, reksadana dan obligasi.
Contoh lain yang semakin memberikan bukti pentingnya kebijakan di neraca
pembayaran dan nilai tukar adalah krisis keuangan global 2007-2009. Krisis yang
berawal di Amerika (Subprime Mortgage) pada tahun 2007 sangat mempengaruhi
perekonomian nasional, dimana tingginya aliran modal asing ke Indonesia. Meskipun
aliran modal tersebut bisa diasumsikan karena daya tarik Indonesia sebagai
perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan dalam masa pertumbuhan serta
industrialisasi yang cepat, namun sangat besar kemungkinan aliran modal masuk
tersebut disebabkan unsur spekulasi (hot money). Dengan demikian, aliran modal
masuk tersebut justru dapat membahayakan perekonomian terutama sustainabilitas
neraca pembayaran dan stabilitas nilai tukar yang disebabkan oleh pembalikan tibatiba (sudden reversal) arus modal tersebut.
Amerika Serikat yang merupakan salah satu pasar ekspor Indonesia mengalami
resesi yang serius yang mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi di negara
tersebut, yang pada akhirnya menurunkan dayabeli masyarakatnya. Penurunan
daya beli tersebut mengakibatkan merosotnya permintaan impor dari Indonesia
yang pada akhirnya memberikan tekanan kepada neraca pembayaran. Selain dari
sisi perdagangan, transaksi finansial juga mengalami tekanan. Derasnya arus keluar
khususnya pada pasar SUN dan SBI yang dipicu oleh sentimen negatif pasar
keuangan global mendorong pelepasan aset keuangan oleh investor asing yang
pada akhirnya menyebabkan investasi portfolio menjadi defisit.
Kemudian adanya krisis utang di Eropa juga menimbulkan dampak yang harus
diperhitungkan

terhadap

ekonomi

domestik.

Negara-negara

di

Eropa

juga

merupakan trading partner dari ekonomi Indonesia. Krisis Eropa dapat memberikan
dampak terhadap penurunan harga komoditi internasional. Adanya perlambatan
ekonomi di kawasan tersebut berdampak pada penurunan permintaan dan pada
akhirnya akan menekan ekspor Indonesia. Selain itu, krisis utang di negara Eropa
dapat memberikan sentimen negatif terhadap sektor finansial global yang
mendorong terjadinya deleveraging oleh investor. Hal tersebut sesungguhnya dapat
dimanfaatkan oleh ekonomi emerging market untuk menyerap arus modal global
mengingat ekonomi negara berkembang masih tumbuh positif dengan fundamental
ekonominya yang lebih baik dari Amerika dan Eropa walaupun sedikit mengalami
penurunan.
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Selain faktor ekonomi global, faktor domestik juga mempengaruhi perkembangan
neraca pembayaran dan nilai tukar. Seperti terjadi di triwulan IV-2012, transaksi
berjalan mengalami defisit yang cukup besar yang disebabkan oleh menurunnya
surplus

neraca

perdagangan

nonmigas

dan

meningkatnya

defisit

neraca

perdagangan migas. Konsumsi BBM dalam negeri yang meningkat cukup drastis
terutama di sektor transportasi membuat tekanan di transaksi berjalan cukup besar.
Untunglah, adanya surplus transaksi finansial yang bersumber dari likuiditas keuangan
global yang cukup melimpah karena adanya ekspansi moneter di negara-negara
maju masih dapat menolong neraca pembayaran untuk tetap suplus. Dalam hal ini
diperlukan kebijakan struktural untuk menurunkan konsumsi BBM sehingga tekanan
terhadap neraca pembayaran dan bahkan tekanan terhadap anggaran belanja
negara dapat terkurangi. Triwulan I-2013 memberikan contoh yang lain dimana
kebijakan domestik

sangat

memberikan pengaruh terhadap kinerja neraca

pembayaran. Di triwulan I-2013, neraca pembayaran Indonesia mengalami double
deficit yaitu defisit terjadi baik di transaksi berjalan dan juga di transaksi modal dan
finansial. Defisit transaksi berjalan disebabkan oleh ekspor nonmigas yang tumbuh
negatif dan masih meningkatnya konsumsi BBM seiring dengan produksi minyak yang
terus menurun. Permasalahan lain pada transaksi berjalan adalah defisit yang terjadi
terus menerus pada neraca jasa-jasa dan neraca pendapatan. Defisit di transaksi
modal dan finansial lebih disebabkan oleh kebijakan bank sentral yang memperbesar
pasokan valuta asing untuk pembayaran impor minyak.
Pada periode-periode berikutnya, defisit transaksi berjalan masih terjadi, tertinggi
mencapai US$10 miliar pada triwulan II-2013, dan secara total defisit transaksi berjalan
mencapai US$28,5 miliar atau meningkat US$4 miliar dari tahun 2012. Sehingga pada
tahun 2013, Indonesia mengalami defisit kembar dimana secara bersamaan terjadi
dua defisit yaitu defisit APBN dan defisit transaksi berjalan.
Uraian kegiatan Analisis Kebijakan Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar antara lain
mencakup:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi neraca
pembayaran baik secara global maupun berdasarkan komponen dari neraca
pembayaran, dan nilai tukar termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan yang
mempengaruhi kinerja neraca pembayaran dan pergerakan nilai tukar.
2. Melakukan kajian literatur dan empiris dalam rangka mendukung keakurasian
proyeksi serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis ekonomi makro melalui
dengar pendapat para ahli dari kalangan profesional dan akademisi.
3. Membuat kajian tentang sektor jasa terkait defisit neraca jasa dalam neraca
pembayaran Indonesia serta kebijakan yang harus dikeluarkan baik jangka
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pendek, menengah maupun jangka panjang. Kajian ini membutuhkan FGD dan
konsinyering dengan mengundang para nara sumber.
4. Menerapkan dan mengembangkan model-model dari setiap komponen yang
kemudian membentuk neraca pembayaran dan nilai tukar, yang dapat
digunakan untuk memprediksi neraca pembayaran. Kegiatan ini membutuhkan
diadakannya jasa konsultan yang akan diminta untuk menyusun model neraca
pembayaran. Adapun jasa konsultan yang membantu dalam penyusunan
model ini adalah Dr. Mahyus Ekananda dan Samsul Hilal, MSE., yang merupakan
tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Selain itu,
diperlukan FGD dan konsinyering dalam rangka mendiskusikan model tersebut
dengan narasumber dan para stakeholder untuk memperoleh validitas dan
relevansi model tersebut.
5. Merumuskan rekomendasi pilihan kebijakan yang mendukung sustainabilitas
neraca pembayaran dan stabilitas nilai tukar.
Berdasarkan

simulasi

dengan

menggunakan

model

di

atas

dan

dengan

menggunakan asumsi berikut ini:
1. Rerata nilai tukar riil pada triwulan IV 2014 diperkirakan masih melemah dan akan
bergerak menuju nilai keseimbangan baru di tahun 2015 yang sedikit menguat.
2. Tingkat suku bunga BI rate triwulan IV 2014: 7,75 %, yang diperkirakan akan
bertahan hingga akhir tahun 2015.
3. Selisih harga bahan bakar minyak (BBM) antara nonsubsidi (Pertamax) dan
subsidi (Premium) dimana harga Premium telah dinaikan menjadi Rp8.500/liter.
4. Indeks MTP GDP yang diperkirakan mulai membaik pada tahun 2015 meski masih
menunjukkan ada perlambatan di Tiongkok, Jepang, Malaysia.
5. Indeks harga komoditas nonmigas, yang ditunjukkan melalui indeks harga 4
komoditas utama (batu bara, minyak sawit, karet dan tembaga) dimana pada
tahun 2015 diperkirakan meningkat, seiring dengan adanya pemulihan kinerja
ekonomi dunia, walaupun beberapa komoditas seperti CPO dan tembaga
mengalami penurunan.
6. Harga minyak mentah dunia, dengan rerata harga minyak Dubai Fateh, ICE
Brent dan Nymex WTI yang diperkirakan mengalami penurunan selama tahun
2015,
Adapun Hasil dari pengembangan model tersebut ialah:
•

Diperkirakan sampai dengan tahun 2016, Transaksi Berjalan masih mengalami defisit.

•

Di sisi lain, Transaksi Modal dan Finansial yang terus mengalami surplus, diharapkan
dapat tetap menjaga kinerja Neraca Pembayaran.
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Kemudian, berdasarkan kegiatan-kegiatan FGD yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
dan relatif stabil. Sebagai negara ekonomi terbuka, perlambatan pertumbuhan
ekonomi global berdampak terhadap perekonomian domestik, salah satunya
adalah pelebaran defisit transaksi berjalan/Current Account Deficits (CAD);
2. CAD

disebabkan

oleh

faktor

eksternal

(perlambatan

negara

tujuan

perdagangan, dan penurunan harga komoditas) dan faktor domestik (impor
ketidakseimbangan yang masih tinggi, penurunan produksi minyak) eksternal
3. CAD merupakan sesuatu yang wajar bagi negara berkembang, namun harus
dilakukan langkah antisipatif, dengan catatan: (i) sustainabilitas terjaga, (ii)
ketersediaan pembiayaan, dan (iii) tidak terdapat permasalahan struktural
(subsidi, struktur industri domestik yang tergantung impor, nilai tambah atas
ekspor komoditas, dll.)
4. CAD tahun 2014 diperkirakan sebesar 2,9% dari PDB dan untuk 2015 diperkirakan
membaik sebesar 2,6 % dari PDB yang didukung oleh:
a.

Pemulihan ekonomi global yang semakin kuat mendorong peningkatan
permintaan dan harga komoditas ekspor Indonesia;

b.

Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan BI.

5. Kerangka Kebijakan Jangka Pendek:
a.

Defisit Neraca Perdagangan, dengan kebijakan membatasi subsidi BBM
melalui penyesuaian harga atau menerapkan kebijakan subsidi tetap, dan
mengendalikan konsumsi bahan bakar melalui (i) kebijakan pembatasan
penggunaan BBM/penjatahan , (ii) melaksanakan program konversi gas
bahan bakar, (iii) dan mendorong penggunaan energi alternatif yang
bertujuan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel;

b.

Defisit Neraca Jasa, berupa kebijakan penggabungan sejumlah BUMN
bidang asuransi untuk menciptakan perusahaan reasuransi yang lebih kuat
baik secara modal maupun sumber daya;

c.

Defisit Neraca Pendapatan, dengan menempuh kebijakan menyediakan
insentif pajak bagi perusahaan yang menginvestasikan kembali profit
bisnisnya di Indonesia.

6. Risiko Lainnya, berupa risiko dari kebijakan larangan ekspor mineral
7. Dalam jangka pendek, kebijakan ini akan meningkatkan defisit neraca
perdagangan, namun dalam jangka menengah/panjang akan meningkatkan
nilai ekspor.
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka rekomendasi-rekomendasi kebijakan
yang dapat kami sampaikan adalah:
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1. Pemerintah masih harus mengantisipasi risiko yang bersumber dari masih adanya
tekanan terhadap kinerja transaksi berjalan yang berdasarkan perhitungan
model, defisit transaksi berjalan masih akan berlanjut pada tahun 2015 dan 2016.
2. CAD belum tentu 'buruk', karena kondisi ini menunjukkan peluang investasi yang
besar (menarik modal asing).
3. Sebaiknya tidak membuat kebijakan (jangka pendek) yang mentargetkan CAD,
neraca perdagangan atau arus modal – distorsi terhadap ekonomi
4. Dibutuhkan agenda reformasi struktural yang jelas dan terukur - bersifat jangka
menengah dan panjang
5. Lingkungan kehati-hatian (prudent) yang diregulasi dg baik
6. Liberalisasi dan pendalaman pasar keuangan
7. Fiscal Reform:
a. Meneruskanreformasi kebijakan subsidi yang telah dilakukan
b. Tax reform: memperluas tax base
c. Fiscal Reform dituangkan dalam strategi jangka menengah yang akuntabel
dan kredibel.
8. Menciptakan iklim investasi dan kompetisi yang kondusif

v.

Pengembangan Model Penghitungan Output Gap Indonesia
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Deviasi proyeksi indikator
kebijakan fiskal. Output / outcome yang diharapkan dari inisiatif strategis ini
adalah model serta laporan terkait output gap di Indonesia.
Output gap di definisikan sebagai selisih antara output aktual dengan output
potensial. Output aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya,
sedangkan output potensial adalah nilai output perekonomian yang optimum yang
dapat

dianggap

permanen

dan

berkelanjutan

(sustainable)

dalam

jangka

menengah tanpa adanya kejutan (shock) dan tekanan inflasi. Dengan demikian
output gap dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan kelebihan
permintaan (excess demand) atau kelebihan penawaran (excess supply) dalam
perekonomian. Gambar 1 menyajikan secara visual output aktual dan potensial serta
output gap.
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Grafik 3. 1. Output Aktual, Output Potensial dan Output Gap

Output gap yang bernilai negatif mengindikasikan nilai output aktual yang lebih
rendah dari potensialnya atau pertumbuhan ekonomi yang tidak optimum. Dalam
kondisi seperti ini penawaran cenderung berlebih (excess supply) sehingga tingkat
harga-harga juga cenderung menurun atau deflasi. Pertumbuhan ekonomi yang
tidak maksimum juga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran serta
penurunan penerimaan pajak.
Jika output gap bernilai negatif, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk
melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif, antara lain melalui penurunan pajak untuk
mendorong konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat mendorong peningkatan ekspor
dengan memberikan insentif kepada eksportir, khususnya eksportir manufaktur.
Disamping itu pemerintah juga dapat merelaksasi kebijakan impor bahan baku dan
penolong untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri, meningkatkan belanja
pemerintah serta beberapa kebijakan fiskal lainnya.
Dari sisi kebijakan moneter, bank sentral dapat mempertimbangkan untuk
melakukan kebijakan moneter longgar seperti penurunan suku bunga dan
meningkatkan jumlah uang beredar sehingga penyaluran kredit meningkat, dan
dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu relaksasi
makroprudensial seperti peningkatan loan to value (LTV) rasio dan loan to deposit
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rasio juga dapat menjadi pilihan kebijakan untuk mendorong peningkatan aktifitas
perekonomian serta beberapa kebijakan moneter lainnya.
Sebaliknya output gap yang positif mengindikasikan nilai output aktual yang lebih
tinggi dari output optimumnya. Output gap positif biasanya ditandai dengan
permintaan

yang

berlebih

(excess

demand)

sehingga

tingkat

harga-harga

cenderung mengalami kenaikan yang signifikan atau laju inflasi yang relatif tinggi.
Pertumbuhan

ekonomi

yang

melampaui

optimumnya

juga

menyebabkan

meningkatnya permintaan terhadap barang-barang impor, sehingga neraca
perdagangan menjadi defisit atau neraca transaksi berjalan mengalami defisit yang
pada gilirannya dapat memicu sentimen negatif terhadap perekonomian secara
keseluruhan, terutama terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi perekonomian dengan
output gap yang positif ini biasanya disebut over heating.
Pada saat output gap positif, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal yang
kontraktif untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi agar tidak kepanasan.
Kebijakan tersebut antara lain dengan menaikkan pajak, termasuk menaikkan pajak
impor bahan baku dan penolong, mengurangi belanja pemerintah, menaikkan
harga BBM bersubsudi serta beberapa kebijakan lainnya yang dapat memperlambat
pertumbuhan ekonomi.
Pada saat yang sama otoritas moneter juga dapat memperlambat pertumbuhan
ekonomi dengan menaikkan suku bunga, memperlambat pertumbuhan jumlah uang
beredar sehingga memperlambat pertumbuhan kredit yang pada gilirannya akan
memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Disamping itu otoritas
moneter juga dapat melakukan kebijakan makroprudensial dengan menurunkan
loan to value ratio (LTV) maupun loan to deposit ratio (LDR) dan lain-lain.
Uraian di atas memberikan gambaran mengenai pentingnya estimasi output gap
karena dapat menjadi indikator ringkas keberadaan kelebihan permintaan dan
kelebihan penawaran dalam perekonomian. Dalam jangka pendek kedua hal
tersebut dapat menyebabkan tekanan inflasi atau deflasi, yang pada gilirannya
dapat direspon dengan kebijakan moneter dan fiskal yang sesuai.
Meskipun permasalahan output gap sangat penting dalam penyusunan kebijakan
fiskal dan moneter, namun studi yang komprehensif mengenai ini di Indonesia masih
sangat terbatas. Hal ini bisa difahami mengingat output potensial maupun output
gap keduanya adalah variabel yang tidak teramati atau laten (unobservable), yang
dalam

pengukuran

atau

estimasinya

mengandung

unsur

kesalahan

atau

ketidakpastian. Jika unsur ketidakpastiannya atau kesalahan pengukurannya relatif
besar, maka penggunaan output potensial dan output gap untuk menyusun
rekomendasi kebijakan dapat menimbulkan kesalahan. Karena itu estimasi output
potensial

dan

output
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menggunakan metode yang ilmiah dan dievaluasi menggunakan metodologi yang
sesuai dengan teori ekonomi yang mendasarinya.
Salah satu studi yang pernah dilakukan untuk estimasi output potensial dan output
gap di Indonesia dilakukan oleh Tjahjono, Munandar dan Waluyo (2010) dari Biro Riset
Ekonomi Bank Indonesia. Studi ini lebih mengedepankan pendekatan dengan model
fungsi produksi, dimana output potensial dihitung berdasarkan fungsi produksi dan
adanya hubungan antara output gap dengan laju inflasi. Selanjutnya Cerra dan
Saxena (2000) melakukan studi untuk estimasi ouput potensial dan output gap di
Swedia dengan menggunakan beberapa pendekatan yang secara umum dibagi
menjadi dua yaitu metode Univariate dan Multivariate. Studi yang mirip juga
dilakukan oleh Saulo (2010) yang mencoba memperkirakan output potensial dan
output gap dengan menggunakan serangkaian metode Univariate seperti HodrickPrescott filter, Band-Pass filter, rata-rata bergerak dan lain-lain serta pendekatan
fungsi produksi dan structural VAR.
Bertolak dari uraian di atas, maka studi ini bertujuan untuk mengestimasi output
potensial dan output gap perekonomian Indonesia. Mengingat banyaknya pilihan
metode yang tersedia, maka dalam studi ini akan digunakan beberapa pendekatan
baik yang tergolong univariate maupun multivariate, dan akan dipilih salah satu
pendekatan yang dianggap terbaik. Pemilihan model terbaik didasarkan pada
kemampuan output gap menjelaskan dinamika inflasi di Indonesia. Dalam hal ini
model yang baik seharusnya mampu menjelaskan pergerakan laju inflasi dari waktu
ke waktu.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Output Gap Indonesia”,
diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:
1. Untuk melihat apakah suatu perekonomian mengalami overheating atau tidak?
Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah menghitung output potensial
suatu perekonomian, yang kemudian diperoleh output gapnya.
2. Untuk negara maju, output potensial sering digunakan untuk melihat kapasitas
perekonomian, sedangkan studi di Indonesia relatif terbatas. BI sudah melakukan riset
tentang output potensial, namun baru sebatas konsumsi internal.
3. Dalam perhitungan output potensial, pada umumnya dibagi dua pendekatan yaitu:
(1) analisis univariat (HP filter, Band pass filter, ARIMA + HP filter) dan (2) analisis
multivariate ( fungsi produksi dan SVAR).
4. Untuk memilih model terbaik, didekati dengan kurva Phillips yang menjelaskan
hubungan inflasi dengan output gap.
5. Metode Band pass filter merupakan model terbaik untuk mengestimasi output
potensial Indonesia, metode ini cocok juga digunakan untuk Brasil.

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

55

6. Output potensial Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 5,6%,
berada jauh di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5-5,1%. Oleh karena
itu, kondisi perekonomian Indonesia tidak akan mengalami overheating, walaupun
ada ancaman defisit transaksi berjalan.
Target pemerintahan Jokowi – JK, pertumbuhan ekonomi Indonesia 7%
dalam 3 tahun ke depan (2016), nampaknya akan sulit tercapai, karena
pertumbuhan output potensialnya masih berada di bawah 6,5%.

vi.

Kajian tentang Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI dalam rangka
Peningkatan Ekspor Nasional
Inisiatif strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan / diterima Menteri Keuangan. Output dari IS ini adalah Konsep RPMK
Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI.
Telah disusun draft RPMK Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI, telah
disampaikan melalui ND-664/KF/2014 tentang Kebijakan Fiskal terkait Pembiayaan
Ekspor Nasional tgl 26/11/2014. Arahan Menteri agar dipresentasikan dalam rapat
dengan LPEI Januari 2015.

vii.

Kajian Konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bahan Bakar Gas (BBG)
Inisiatif strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
menggunakan alat analisis ekonomi. Output dari IS ini adalah: (a) Financial model
penghematan subsidi BBM, (b) Rekomendasi tahapan pelaksanaan konversi, dan (c)
Rekomendasi skema insentif fiskal untuk program konversi.
Telah disampaikan nota dinas Kepala BKF kepada Menteri Keuangan No. ND509/KF/2014 tentang Penyampaian Kajian Konversi BBM ke BBG (9 September
2014)

viii.

Rekomendasi Kebijakan Fiskal untuk RAD-GRK
IS ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan. Ioutput dari IS ini adalah Rekomendasi instrumen kebijakan
pembiayaan RAD-GRK.
Telah dilaksanakan rapat pembahasan quick win hibah RAD GRK bersama Unit-unit
DJA, DJPK, Bapppenas, Sekretariat RAD GRK dan Konsultan dari GIZ. Menurut
Bappenas program-program yang termasuk quick win telah dipublikasikan, namun
perlu dirinci lebih lanjut readiness program dimaksud sehingga dapat dibiayai dari
hibah RAD GRK. Dalam rapat pokja Pendanaan DNPI tanggal 7 Mei 2014 Kepala BKF
memberikan arahan agar kegiatan ini diteruskan. Telah dibuatkan ND pengantar dari
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Dirjen PK ke Kementan terkait pengajuan anggarannya agar

Kementan dapat

mengajukan ke Bappenas dan Kemenkeu sebagaimana mekanisme pengajuan
APBN pada umumnya (masih dibahas internal DJPK). Telah dilakukan koordinasi
dengan BAPPENAS dan DJPK serta sektoral terkait ( 7 K/L). Telah dilaksanakan diskusi
dengan beberapa Pemerintah Daerah (DKI, Riau, Sumatera Selatan dan Jawa
Tengah)
Output yang telah dihasilkan:
· Draft rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
· Pedoman umum pelaksanaan hibah RAD GRK
· Bagan alur hibah RAD GRK
· Template petunjuk teknis kegiatan RAD GRK untuk sektoral (K/L)
Mekanisme pembiayaan hibah RAD GRK masih perlu disempurnakan dan dipertajam.
Sehingga di tahun 2015, IS ini akan dilanjutkan.

ix.

Pembentukan dan Operasionalisasi APEC/PPP Experts Advisory Panel (AP)
dalam rangka mendukung pembentukan PPP unit di Kementerian Keuangan
sebagai pilot project AP
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Output / outcome
yang diharapkan dari inisiatif strategis ini adalah :
-

Telah terbentuk APEC PPP Experts Advisory Panel pada Desember 2013, dan telah
melaksanakan first meeting pada 17 Februari 2014 di Bo`ao, China

-

Embrio PPP unit telah ada di PPRF, karena fungsi PPP unit selama ini dilaksanakan
oleh PPRF. Advisory Panel selama ini juga telah mengadakan komunikasi dengan
PPRF terkait pembentukan PPP Unit di Kementerian Keuangan

APEC PPP Experts Advisory Panel merupakan salah satu deliverables yang dicapai
pada saat Indonesia menjadi tuan rumah APEC 2013. Adapun tujuan dibentuknya
APEC PPP Experts Advisory Panel adalah untuk memberikan peran advisory dan
pembangunan kapasitas bagi PPP unit di Kementerian Keuangan yang dijadikan
sebagai pilot percontohan kerja dari Panel.
Sebagai bentuk follow up dari hasil tersebut, pada tanggal 2 Desember 2013
diselenggarakan pertemuan untuk membahas terms of reference (ToR) yang berisi
mengenai modalitas Panel, termasuk di dalamnya tujuan, anggota, dan desain kerja
dari Panel.

LAKIN Badan Kebijakan Fiskal 2014

57

Pertemuan APEC PPP Experts Advisory Panel telah diselenggarakan 3 kali pada tahun
2014 dimana dua pertemuan pertama diselenggarakan di Republik Rakyat Tiongkok
dan pertemuan ketiga diselenggarakan di Jakarta.
Pertemuan pertama: Indonesia memberikan update terkait dengan perkembangan
PPP unit di Kementerian Keuangan serta menggarisbawahi hal-hal yang menjadi
kebutuhan bagi PPP unit yang dapat didukung oleh Panel, antara lain: pembuatan
standard of procedure (SOP), pembuatan business case, pembangunan kapasitas
pegawai, serta full-time in-house adviser. Dalam pertemuan ini, Panel menyatakan
dukungannya kepada PPP unit di Kementerian Keuangan.
Pertemuan kedua: Panel membahas hal-hal yang lebih spesifik, yaitu mengenai
proyek kilang minyak yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Anggota Panel
menyampaikan pandangan mereka yang dapat dijadikan sebagai lessons learned
bagi Indonesia. Selain membahas mengenai proyek, pertemuan Panel juga
mendiskusikan mengenai progress dari PPP unit di Kementerian Keuangan. Dalam
pertemuan tersebut, beberapa anggota Panel seperti Australia, Kanada, dan
Selandia Baru menyatakan memberikan tawaran capacity building bagi pegawai
PPP unit. Selain itu, Panel juga memberikan rekomendasi untuk menunjuk specialist
adviser yang dapat membantu PPP unit dalam pengembangan kapasitas
insitutionalnya.
Rekomendasi dari Panel untuk menunjuk specialist adviser tengah ditindaklanjuti
dimana saat ini sedang dilakukan diskusi terkait dengan penunjukannya. Specialist
Adviser yang diharapkan dapat bekerja untuk membantu PPP unit pada awal tahun
2015.
Pertemuan ketiga: selain membahas progress dari pendirian PPP unit, dibahas pula
mengenai proyek PPP di sektor transportasi, terutama mengenai proyek kereta
bandara soekarno hatta (SHIA) dan proyek jalan tol trans-sumatera. Dalam
pertemuan tersebut anggota Panel memberikan masukan terkait pengembangan
proyek yang sama yang pernah ditangani sebagai bentuk lesson learned bagi
Indonesia

x.

Kajian Posisi Indonesia atas Inisiatif Pendirian Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB)
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Output/outcome
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yang diharapkan dari IS ini adlah laporan kajian posisi Indonesia atas Inisiatif Pendirian
AIIB.
Pada tahun 2014 PKRB-BKF telah melakukan kajian mengenai Posisi Indonesia Dalam
Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank. Maksud dan tujuan dari
penyusunan kajian tersebut adalah menganalisis kebutuhan pendanaan infrastruktur
dan

sumber-sumber

pendanaan

infrastruktur

dalam

jangka

menengah,

mendeskripsikan proses pembentukan AIIB dan menganalisis posisi Indonesia
terhadap pembentukan AIIB. Kajian tersebut telah selesai disusun dan disampaikan
kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas nomor ND-643/KF/2014 tanggal 7
November 2014 Hal Riset dan Kajian Pembentukan Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB).
RRT merupakan salah satu negara yang cukup aktif mempelopori pembentukan
MDB. Pada bulan Juli 2014, RRT berencana membentuk MDB bersama kelompok
BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, RRT dan Afrika Selatan, dengan tujuan
untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut.
Selain melalui BRICS, dalam rangka mendukung pendanaan pembangunan
infrastruktur di negara-negara Asia, RRT juga menginisiasi ide pendirian Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB). Bank infrastruktur Asia ini nantinya akan bekerja
sama dengan bank pembangunan bilateral yang ada saat ini.
Kehadiran AIIB di satu sisi berpotensi menjadi perebutan pengaruh dan pangsa pasar
antar lembaga keuangan. Masih besarnya kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur
di Indonesia akan membuat lembaga pembiayaan infrastruktur berebut masuk ke
pasar Indonesia. Saat ini berbagai lembaga keuangan domestik dan internasional
seperti Indonesia Infrastructure Fund (IIF), Japan Bank For International Cooperation
(JBIC), dan Asian Development Bank (ADB) siap membiayai proyek infrastruktur yang
tersebar di Indonesia.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menginginkan adanya sumber-sumber pendanaan
infrastruktur yang murah. Untuk itu sebelum menetapkan dukungan terhadap
pendirian AIIB, perlu dilakukan kajian yang mendalam.

Infrastruktur

merupakan

prasyarat utama untuk pertumbuhan jangka panjang dan menjadi salah satu faktor
penting penentu daya saing suatu negara. Hal ini sebenarnya telah disadari oleh
pemerintah, namun karena keterbatasan anggaran, investasi dalam bidang
infrastruktur dari tahun ke tahun sehingga belum menunjukkan perkembangan yang
stabil. Sejak 2005 alokasi anggaran untuk infrastruktur mulai menunjukkan adanya
peningkatan, yakni dari 0,94 persen terhadap GDP (2005) menjadi 2,30 persen (2013).
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Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pemerintah memperkirakan
kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dalam periode 2015-2019 berkisar
antara Rp3.561 triliun sampai dengan Rp6.541 triliun dengan tiga skenario .Kebutuhan
ini mencakup infrastruktur dasar di Indonesia, pembangunan jalan, pelabuhan laut,
pelabuhan udara, infrastruktur energi, dan infrastruktur lainnya. Kebutuhan ini jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya yang mencapai
Rp1.400 triliun.
Dalam rangka mendukung kekurangan finansial untuk pembangunan infrastruktur,
beberapa sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan antara lain melalui: i)
perbankan BUMN; ii) Pusat Investasi Pemerintah; iii) Non Cost Recovery Project; dan iv)
Cost Recovery Project.
Salah satu inisiasi terbaru Pemerintah RRT adalah ide pendirian Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB). Inisiatif pembentukan AIIB telah dipaparkan pada forum
ASEAN, APEC dan beberapa forum bilateral. Pada dasarnya, inisiatif tersebut
mendapat sambutan positif karena isu pembangunan infrastruktur merupakan salah
satu hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia.
Mengingat kebutuhan modal infrastruktur yang sangat besar di kawasan Asia dan
adanya financing gap dalam pembiayaan infrastruktur, mendorong Pemerintah RRT
menginisiasi pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Melalui AIIB
diharapkan pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi investasi
pada sektor infrastruktur dapat dipercepat. Area prioritas AIIB mencakup transportasi,
energi, komunikasi, industri, dan pertanian.
AIIB ini nantinya akan menerapkan prinsip open regionalism dan saling melengkapi
peran dengan bank pembangunan multilateral yang ada saat ini. Untuk itu, pada
tahap awal, keanggotaan AIIB diharapkan berasal dari negara-negara anggota
ASEAN yang tertarik untuk bergabung. AIIB juga membuka peluang kepada negaranegara di Asia Selatan untuk bergabung misalnya Pakistan, Sri Lanka, India, dan
sebagainya.
Sejauh ini RRT telah mengadakan 5 kali pertemuan multilateral untuk pembahasan
MoU pembentukan AIIB. Pertemuan terakhir diadakan pada tanggal 23-24 Oktober
2014 di Beijing, RRT dengan agenda penandatangan MoU. MoU pendirian AIIB telah
ditandatangani oleh 21 Negara, yaitu 9 negara ASEAN (kecuali Indonesia),
Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri
Lanka, Uzbekistan, dan RRT. Penandatanganan MoU tersebut mengindikasikan
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bahwa negara yang bersangkutan adalah sebagai potential founding members dari
AIIB.
Analisis keterlibatan Indonesia terhadap AIIB akan dibagi ke dalam 2 gambaran
besar yaitu: i) Evaluasi atas keanggotan Indonesia pada MDB’s selama ini; dan ii)
peta dukungan atas pembentukan AIIB.
Meski berstatus lembaga keuangan internasional, tidak semua MDBs mampu
menjalankan usahanya secara efektif. Hal ini terlihat dari outstanding loan to equty
ratio. IMF dan World Bank mampu memutar modalnya masing-masing 5,4 kali dan 3,6
kali, sedangkan IDB mampu memutar modalnya 1,1 kali. Di sisi lain, ADB hanya
mampu

memutar

modalnya 0,4

kali. Rendahnya

kemampuan

ADB

dalam

menyalurkan kredit merupakan akibat dari rendahnya daya serap kredit yang sudah
disetujui. Berdasarkan laporan keuangan ADB tahun 2012, realisasi penyerapan kredit
dalam periode 2009-2012 hanya berkisar antara 62,10 persen sampai dengan 74,89
persen.
Dari kaca mata Indonesia, keberadaan berbagai MDBs sangat menguntungkan.
Dengan setoran PMN yang kecil, Indonesia mampu memanfaatkan keberadaan
berbagai MDBs secara optimal. Hal ini terlihat dari rasio antara outstanding pinjaman
dengan PMN pada berbagai MDBs. Pada tahun 2012 rasio antara outstanding
pinjaman dengan PMN pada World Bank mencapai 70,63 kali, ADB 48,44 kali dan
terkecil pada IDB yang hanya mencapai 3,59 kali.
AIIB mempunyai peran yang berbeda dengan ADB. Dari sisi tujuan, AIIB akan
difokuskan kepada percepatan pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui
promosi investasi pada sektor infrastruktur, sedangkan ADB bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan melalui program pengentasan kemiskinan. Namun
demikian, peran AIIB akan menyerupai peran AIF.RRT dan Jepang, masing-masing
akan berupaya untuk memperoleh dukungan bagi kepentingannya masing-masing
yaitu RRT terkait dengan pembentukan AIIB sedangkan Jepang terkait dengan
keberlangsungan ADB. Pada sisi lain, Korea Selatan akan cenderung mengikuti arus
dukungan terbesar yang akan diberikan pada salah satu pihak. Dalam hal ini,
Indonesia memegang peranan kunci dalam menanggapi inisiatif pembentukan AIIB
dan kaitannya dengan peran Jepang di Asia melalui ADB dan kerja sama lainnya.
Sementara itu, dari sudut pandang kepentingan ASEAN, pada saat ini ASEAN sedang
mengejar target ambisiusnya untuk mewujudkan sebuah Masyarakat Ekonomi ASEAN
pada tahun 2015. Untuk menunjang tujuan tersebut, diperlukan investasi yang besar
pada sektor infrastruktur. Menurut penelitian ADB, ASEAN membutuhkan investasi
sekitar USD8 trilyun untuk pembangunan infrastruktur nasional dan USD290 trilyun untuk
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pembangunan infrastruktur regional pada tahun 2010 sampai dengan 2020. ASEAN
juga sedang berupaya mewujudkan konektivitas diantara anggotanya yang dalam
hal ini salah satunya adalah konektivitas fisik (infrastruktur).
Berdasarkan hasil kajian ini, dapat kami sampaikan kesimpulan dan rekomendasi
untuk posisi Indonesia:
•

Indonesia perlu mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam AIIB, untuk bisa
memanfaatkan

dan

menambah

alternatif

sumber

pendanaan

untuk

pembangunan infrastruktur.
•

Keterlibatan Indonesia dalam AIIB, akan meningkatkan engagement dan peran
Indonesia dalam lembaga dan kerjasama regional dan internasional. Hal senada
juga telah dilakukan oleh negara ASEAN lainnya.

Meskipun besaran subscribed capital indikatif yang diusulkan oleh RRT kepada
Indonesia adalah sebesar USD3.434,78 juta (Tiga miliar empat ratus tiga puluh
empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dollar) dengan paid in capital sebesar
USD686,96 juta (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam
puluh ribu dollar) (peringkat kedua setelah RRT). Namun demikian, besarnya
kontribusi akan ditentukan berdasarkan besarnya kapasitas fiskal negara
dimaksud dan masih akan dibahas pada pertemuan-pertemuan konsultasi
selanjutnya. Jumlah kontribusi yang cukup besar tersebut akan memberikan
dampak pada anggaran APBN.
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B.

Akuntabilitas Keuangan

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp568.018.525
Realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar
Rp770.015.385 dibandingkan Tahun Anggaran 2013. Penurunan tersebut terutama
bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Lainnya tahun anggaran yang lalu (TAYL)
sebesar Rp1.293.157.714.
Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2014 disajikan dalam tabel berikut
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2014
Uraian
Pendapatan dari pemindahan BMN

Penerimaan kembali peg. Pusat TAYL
Penerimaan kembali belanja lainnya
TAYL

Rp

27.200.000

12.000.000

(12.000.000)

-

2.224

(2.224)

25.595.672

5.673.972

19.921.700

490.722.853

1.293.157.714

(802.434.861)

24.500.000

-

24.500.000

Lainnya
Pendapatan Jasa Giro

Naik/(Turun)

2013

2014

Pendapatan Pelunasan piutang non
bendahara
Jumlah

568.018.525

1.310.833.910

(770.015.385)

B.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja
Realisasi (bruto) penyerapan DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2014 untuk
seluruh belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal) adalah sebesar
Rp95.369.394.343 atau mencapai 94,70 persen dari total pagu sebesar Rp100.709.136.000.
Sedangkan realisasi belanja (netto) Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2014
adalah sebesar Rp95.341.877.397 atau sebesar 94,67 persen dari anggarannya setelah
dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp27.516.946.
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Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 3.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014

Kode

Uraian Jenis

Pagu

Belanja

Real

% (Real.

Pengem-

(Bruto)

Bruto)

balian

Real.(netto)

%(Real.
Netto)

51

Blj. Pegawai

28.919.245.000

28.802.922.490

99,60%

6.786.946

28.796.135.544

99,57%

52

Blj. Barang

59.125.341.000

54.138.529.104

91,57%

20.730.000

54.117.799.104

91,53%

53

Blj. Modal

12.664.550.000

12.427.942.749

98,13%

-

12.427.942.749

98,13%

100.709.136.000

95.369.394.343

94,70%

27.516.946

96.341.877.397

94,67%

Jumlah

Realisasi (netto) Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan
Tahun Anggaran 2013 yang mencapai sebesar Rp138.489.980.231. Penurunan sebesar
Rp43.148.102.834 tersebut terkait dengan penyelenggaraan pertemuan internasional
dalam rangka Indonesian APEC Chairmanship 2013 dimana Indonesia menjadi tuan rumah
penyelenggaraan.

Kode

Realisasi Bruto

Uraian Jenis

Realisasi Netto
Naik/(Turun)

Belanja

2014

2013

Naik/(Turun)
2014

51

Blj. Pegawai

28.802.922.490

25.550.845.773

52

Blj. Barang

54.138.529.104

109.080.345.167

(54.941.816.063)

54.117.799.104

53

Blj. Modal

12.427.942.749

4.092.180.295

8.335.762.454

12.427.942.749

4.081.620.295

Jumlah

95.369.394.343

(43.353.976.892)

95.341.877.397

138.489.900.231

138.723.371..235

3.252.076.717

28.796.135.544

2013
25.515.252.069

3.280.883.475

108.893.107.867 (54.775.308.763)
8.346.322.454

(43.148.102.834)

B.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2014, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan 7 kegiatan yang
masing-masing dilaksanakan oleh unit eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya. Total
pagu DIPA dari 7 kegiatan tersebut adalah sebesar Rp100.709.136.000.
Adapun rincian realisasi anggaran per kegiatan Tahun Anggaran 2014 disajikan dalam
tabel berikut :
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Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2014
Kode

Kegiatan

Kegiatan

Anggaran

Realisasi
Belanja

%

1740

Perumusan Kebijakan APBN

4.591.790.000

4.499.567.981

97,99

1741

Perumusan Kebijakan Ekonomi

6.106.862.000

5.506.986.335

90,18

9.198.193.000

9.032.122.154

98,19

4.899.642.000

4.771.321.581

97,38

4.146.897.000

3.699.484.830

89,21

65.016.485.000

61.381.879.725

94,41

6.749.267.000

6.478.031.737

95,98

100.709.136.000

95.369.394.343

94,70

(27.516.946)

-

Perumusan Kebijakan
1742

Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral

1743
1744

Perumusan Kebijakan Pajak,
Kepabeanan, Cukai dan PNBP
Pengelolaan Risiko Fiskal dan
Sektor Keuangan
Dukungan Manajemen dan

1745

Dukungan Teknis Lainnya
Badan
Perumusan Kebijakan dan

5135

Pelaksanaan Kerja sama
Keuangan Regional dan
Bilateral
Total Belanja Kotor
Pengembalian Belanja
Belanja Netto
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BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada Badan Kebijakan Fiskal atas penggunaan anggaran dan
sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun pedoman dalam menyusun laporan kinerja
Badan Kebijakan Fiskal tahun 2014 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 dalam melaksanakan analisis di bidang kebijakan
fiskal, BKF telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini nampak pada
pencapaian IKU di tahun 2014 ini. Semua capaian kinerja BKF selama tahun 2014 telah
memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF. Capaian
kinerja yang sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari hasil
perencanaan yang baik, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam
pelaksanaan tugas.
Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan memberikan informasi
mengenai kinerja BKF baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan maupun semua
pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BKF sehingga dapat memberikan umpan
balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Berbagai masukan yang
konstruktif juga sangat diharapkan agar dapat memberikan motivasi bagi peningkatan
kinerja BKF pada masa mendatang melalui upaya-upaya penyesuaian indikator-indikator
kinerja dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga keberadaan BKF dapat
memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian cita-cita pembangunan nasional.
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