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KATA PENGANTAR
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas
Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
secara memadai.
Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyusun
Buku Laporan Kinerja BKF tahun 2015 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 perbandinganperbandingan 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.

Jakarta, Februari 2016
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal (BKF) diukur dengan metode Balanced Score Card
sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. 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) yang merupakan alat ukur pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat pada
masing-masing perspektif.
Ditinjau dari perspektif Stakeholder, seluruh capaian kinerja IKU-nya lebih baik dibandingkan
target yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian ini menunjukkan bahwa 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, keakurasian proyeksi asumsi dasar ekonomi makro
cukup akurat terbukti dengan tingkat akurasinya yang melebihi target yang ditetapkan. Proyeksi
APBN juga dapat dikatakan akurat terbukti dengan deviasinya yang lebih kecil dari target yang
ditetapkan. Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan
internasionaljuga lebih baik dibandingkan targetnya. Lebih lanjut lagi, kebijakan dan kajian fiskal
yang dikerjakan oleh BKF telah didiseminasi dan dipublikasikan 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 pada 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 baik. Hal tersebut terbukti dengan laporan perkembangan ekonomi keuangan
yang berisikan kondisi perekonomian global dan sistem keuangan, telah disampaikan dengan tepat
waktu kepada Menteri Keuangan dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan.
Adapun capaian kinerja pada perspektif Learning and Growth secara umum cukup baik, tetapi
masih terdapat dua Sasaran Strategis yang realisasi IKUnya masih di bawah target yang
ditetapkan.Adapun IKU yang realisasinya di bawah target yaitu IKU indeks kesehatan organisasi
pada Sasaran Strategis Organisasi yang Kondusif dengan nilai 65 dan target 70. Selain itu, IKU
penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja dengan realisasi 94,72% masih belum
memenuhi target yang ditetapkan sebesar 95%. Sedangkan IKU lainnya pada perspektif ini terbukti
dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu IKU persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatan dan indeks tingkat pemanfaatan database internal BKF.
Secara keseluruhan, pada tahun 2015 ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF berhasil mencapai
109,51%.
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BAB I

PENDAHULUAN

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 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas, fungsi,
dan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Tugas
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan
rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
2. Fungsi
Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan
fiskal dan sektor keuangan;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan
sektor keuangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan
fiskal dan sektor keuangan; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
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3. Struktur Organisasi
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKF
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4. Visi dan Misi
Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-9.1/KF/2015
tentang Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015 – 2019, ditetapkan visi
BKF yaitu:
“Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang
Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera”
Selain itu, BKF memiliki misi yaitu:
a. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan
moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan
pembangunan.
b. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka
penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
c. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan
memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
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d. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan
ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
e. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat
bagi perekonomian nasional.
f. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar,
keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
g. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan
didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja
perencanaan dan penganggaran yang suportif.
Dalam rangka mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategisnya, strategi yang dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal
adalah sebagai berikut :
a. Strategi kebijakan ekonomi
Peran dan fungsi kebijakan ekonomi makro untuk periode 2015 -2019 akan diarahkan
untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN dan Sembilan Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawa Cita) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BKF. Di
dalam RPJMN telah dimuat beberapa sasaran pembangunan ekonomi ke depan dan
beberapa isu penting yang menjadi fokus penting untuk ditangani. Upaya mencapai
pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu sasaran penting bagi
landasan strategi pembangunan untuk terhindar dari fenomena Middle Income Trap. Di
samping itu, arah pembangunan juga tetap perlu didukung dengan upaya-upaya untuk
mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan kesejahteraan dan hasil
pembangunan. Di dalam RPJMN 2015-2019, ditetapkan bahwa pada akhir 2019,
pertumbuhan ekonomi rata rata selama 5 tahun diharapkan mencapai tingkat 7%,
sementara tingkat pengangguran dan angka kemiskinan masing-masing mencapai 4,0 –
5,0 persen dan 7,0 – 8,0 persen.
Sasaran RPJMN dan program Nawa Cita yang menjadi agenda priorita pemerintah saat
ini membawa implikasi pada tekanan-tekanan khusus dalam pelaksanaan strategi
pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi
menuntut adanya langkah-langkah baru yang lebih mampu mendorong percepatan
pembangunan infrastruktur. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk
lebih mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menghasilkan
nilai tambah yang lebih tinggi namun tetap berdasarkan keunggulan dan potensi dalam
negeri dan daerah-daerah di nusantara. Upaya pencapaian perbaikan tingkat
kesejahteraan yang lebih merata juga membawa implikasi pada fokus strategi
penguatan pembangunan yang dimulai dari daerah-daerah, khususnya daerah terisolir,
terluar, terpencil. Hal tersebut juga sejalan dengan strategi pemerintah untuk
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melakukan “pembangunan dari pinggiran” yaitu bertumpu pada peningkatan kapasitas
ekonomi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Strategi dan arah pembangunan
tersebut turut mempengaruhi penyusunan strategi kebijakan fiskal yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Keuangan, dan juga BKF. Pada saat yang sama, arah
kebijakan fiskal tetap ditujukan pada upaya-upaya menjaga stabilitas ekonomi untuk
menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, peran BKF dalam pengelolaan arah kebijakan ekonomi makro
antara lain meliputi:
1) Merumuskan analisis kebijakan ekonomi makro yang kredibel, tepat waktu, dan
akurat dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal. Penyusunan kebijakan
fiskal dan APBN didasarkan pada asumsi-asumsi makro dasar yang menjadi
landasan perkiraan penerimaan dan belanja, serta strategi pembiayaan. Selanjutnya
sasaran-sasaran pembangunan ekonomi yang akan dicapai juga akan
mempengaruhi struktur dan penekanan-penekanan khusus pada mata anggaran dan
APBN secara keseluruhan.
2) Mendorong sinergi dan harmoninasi kebijakan fiskal, moneter, neraca pembayaran,
dan sektor riil dalam mendukung akselarasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Upaya pencapaian sasaran pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi sangat bekaitan
dengan tugas dan wewenang berbagai instansi lain, seperti Bappenas, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Bank Indonesia, dan bukan hanya terkait dengan
peran Kementerian Keuangan. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal bertugas
mewakili Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi arah kebijakan ekonomi
makro (fiskal, moneter, dan sektor riil) serta prospek perekonomian saat ini
maupun ke depan.
3) Mencapai inflasi yang sesuai dengan sasaran, serta menjaga inflasi agar rendah dan
stabil, sehingga konvergen untuk menjaga daya saing Indonesia di antara negara
tetangga dalam kawasan. Berdasarkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya,
tampak bahwa rekomendasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang
mempunyai ruang lingkup dan kewenangan tersendiri. Oleh sebab itu penguatan
kelembagaan lintas kementerian, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, dan
Pemerintahan merupakan isu utama dalam upaya semakin mengefisienkan dan
mengefektifkan koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi. Dengan
kerjasama yang telah dijaga selama ini, maka pengendalian inflasi kedepannya
dapat dilakukan dengan lebih optimis.
4) Memperkuat dukungan analisis kebijakan ekonomi makro dalam rangka
sinkronisasi kebijakan fiskal antar lini unit eselon I dalam lingkup Kementerian
Keuangan. Berbagai alternatif strategi kebijakan fiskal yang menjadi tanggung
jawab unit-unit eselon I di lingkup Kementerian Keuangan akan membawa
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dampak, baik positif maupun negatif yang berbeda-beda. Analisis mengenai
dampak terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta
implikasinya terhadap stabilitas dan sasaran pembangunan ekonomi telah menjadi
tanggung jawab BKF. Dalam hal ini, BKF juga perlu melakukan hasil reviu dan
analisis terhadap berbagai dampak tersebut dan merumuskan alternatif kebijakan,
serta menyampaikannya pada Menteri Keuangan dan unit-unit terkait lainnya.
Dengan hasil analisis dan informasi tersebut, maka dapat dipilih dan ditetapkan
strategi kebijakan yang paling optimal dalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan.
5) Menjamin tersedianya informasi hasil sistem pemantauan dini untuk pengambilan
kebijakan fiskal yang dapat dipercaya. BKF juga memiliki tugas untuk melakukan
pemantauan berbagai perkembangan ekonomi dan kondisi pasar baik di dalam
negeri maupun global dan memberikan laporan up to date beserta analisisnya
kepada Menteri Keuangan. Informasi yang akurat dan cepat tersebut merupakan
determinan penting bagi perumusan respon kebijakan yang tepat dalam menjaga
stabilitas ekonomi dan fiskal serta pencapaian sasaran pertumbuhan.
6) Turut mendukung diseminasi kondisi perekonomian dan arah kebijakan fiskal bagi
publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diseminasi informasi kondisi
perekonomian dan berbagai landasan dan arah kebijakan fiskal yang diambil
pemerintah akan memberikan kepastian dan kejelasan yang lebih baik bagi pasar
dan dunia usaha domestik dan luar negeri. Di samping itu, diseminasi informasi
bagi masyarakat dan kawasan di berbagai daerah akan memberikan peluang yang
lebih baik bagi pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan fiskal yang ditempuh.
Dengan hal-hal tersebut, maka akan tercipta insentif positif bagi upaya menjaga
stabilisasi ekonomi dan terwujudnya sasaran pembangunan dan kebijakan.
7) Memperkuat dukungan sektor keuangan terhadap pencapaian target pembangunan
dan menjaga stabilitas makro ekonomi. Dengan semakin pesatnya perkembangan
sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan sektor keuangan
yang lebih terarah dan terintegrasi dengan rencana pembangunan diharapkan dapat
mendukung pencapaian target-target ekonomi makro utamanya pertumbuhan
ekonomi. Di tengah kaitannya yang besar dengan stabilitas fiskal dan moneter serta
masih besarnya potensi di sektor keuangan yang belum terkelola dengan baik,
misalnya untuk industri jasa keuangan non-bank, pembangunan sektor keuangan
memerlukan penyusunan strategi khusus di antaranya melalui kerangka regulasi
yang lebih baik dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang tentang Bank Indonesia (RUU BI) dan koordinasi dan
rekomendasi kebijakan pendalaman pasar keuangan lintas di tingkat nasional.
b. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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Kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan
perekonomian melalui 3 (tiga) fungsi utamanya. Pertama, fungsi alokasi, yaitu
mendorong pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
penyediaan barang publik. Kedua, fungsi distribusi, yang menekankan pendistribusian
pendapatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan
kesenjangan serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Ketiga, fungsi
stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas makro (kesimbangan internal dan eksternal) dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan ketiga
fungsi tersebut, kebijakan fiskal harus dikelola secara sehat dan berkelanjutan dalam
jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam periode 2015-2016, secara
umum, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong upaya akselerasi pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan (stimulus fiskal), sekaligus untuk perbaikan pemerataan
hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap
menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas makro ekonomi.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagai instrumen utama kebijakan fiskal harus didesain agar efisien dalam
memanfaatkan sumber daya dan produktif dalam mendukung pencapaian target, namun
tetap mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilisasi makro
dalam jangka menengah, sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan sebagai
tujuan akhir.
Adapun beberapa hal strategis yang perlu dijaga dalam struktur APBN, antara lain: (i)
mengaitkan besaran alokasi belanja produktif dengan target pertumbuhan ekonomi; (ii)
mendorong optimalisasi pendapatan khususnya penerimaan perpajakan (peningkatan
tax ratio) dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung upaya
pencapaian target pembangunan; (iii) mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan
fiskal dalam jangka menengah; melalui: (a) pengendalian defisit dalam batas aman; (b)
mengendalikan rasio utang pada batas terkendali; dan (c) mendorong keseimbangan
primer menuju positif.
Adapun strategi untuk mendorong agar struktur APBN lebih efisien, produktif dalam
mendukung pencapaian target dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan
fiskal dalam jangka menengah, maka perlu ditempuh langkah-langkah untuk
mendisiplinkan pengelolaan fiskal melalui penetapan target-target fiskal, yaitu target
pada sisi pendapatan (tax ratio), belanja (belanja modal), serta menjaga keberlanjutan
fiskal (primary balance, defisit dan rasio utang). Penetapan target-target fiskal tersebut,
yang disusun ke dalam suatu Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (Medium
Term Fiscal Framework–MTFF), dimaksudkan untuk mendisiplinkan fiskal agar
pengelolaan fiskal lebih konsisten dalam mendukung pencapaian target pembangunan
nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah, sebagaimana
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yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
(RPJMN).
c. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2015-2019 yang menjadi tugas BKF
bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara serta mendukung pengembangan
potensi ekonomi melalui koridor ekonomi dalam rangka menjamin pembangunan
sektoral secara berkelanjutan. Upaya peningkatan penerimaan negara diarahkan pada
dua sumber penerimaan yakni penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan
pajak (PNBP). Secara garis besar, upaya tersebut ditempuh melalui penyempurnaan
peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan,
serta penggalian potensi penerimaan perpajakan dengan tetap berpedoman pada prinsip
untuk menjaga iklim usaha dan daya saing sektor perekonomian. Untuk mendukung
upaya tersebut, kebijakan yang bersifat Quick Wins telah ditempuh melalui
pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dengan melibatkan stakeholder
yang meliputi unsur internal dan eksternal Kementerian Keuangan. Tim ini terbagi ke
dalam beberapa sub tim dengan tujuan mendukung kinerja dan tugas Direktorat
Jenderal Pajak dalam hal: (a) peningkatan fleksibilitas Undang-Undang, review insentif
fiskal agar tidak mengganggu penerimaan secara umum, penciptaan peraturan pajak
yang berwibawa, review peraturan terkait bea materai dan witholding tax; (b) revisi
UU KUP terkait enforcement, peningkatan porsi petugas pajak sebagai penegak
hukum, enforcement terkait keberatan, banding, review SKPKB, dan Gijzeling secara
lebih selektif; serta (c) penggunaan data, tax clearance, kerjasama dengan PPATK,
BPN, dan instansi lain, dan kajian atas penerapan e-commerce dalam rangka
ekstensifikasi penerimaan pajak.
Untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, strategi
utama kebijakan yang akan ditempuh meliputi: (1) dukungan pembangunan kawasan
kutub pertumbuhan ekonomi baru; (2) dukungan pengembangan konektivitas maritim;
dan (3) dukungan pola hilirisasi industri nasional. Strategi kebijakan tersebut bertujuan
menjamin adanya prinsip keterkaitan antar sektor perekonomian dengan fokus strategi
kebijakan berupa: (a) kebijakan penanaman modal, (b) kebijakan insentif perpajakan,
serta (c) harmonisasi tarif perdagangan. Kebijakan penanaman modal meliputi fasilitas
berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN dan PPnBM strategis, serta
pembebasan Bea Masuk. Adapun kebijakan insentif perpajakan melingkupi
penyempurnaan peraturan dalam hal kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), maupun peraturan
Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, baik kebijakan insentif perpajakan maupun
kebijakan harmonisasi tarif perdagangan ditempuh melalui kerangka pengembangan
sektor perekonomian nasional.
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Selanjutnya, upaya dukungan terhadap pembangunan kawasan kutub pertumbuhan
ekonomi baru diarahkan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di
berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta
menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan
perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
Strategi kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya transformasi kelembagaan lintas
batas negara, yaitu Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) sesuai dengan
standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu dan meningkatkan
kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan
perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam
mengamankan batas dan kedaulatan negara.
Secara spesifik, pembahasan peraturan mengenai fasilitas perpajakan Kawasan
Ekonomi Terpadu (KEK) dimaksudkan untuk kegiatan penanaman modal serta upaya
mendorong ekspor nasional. Dalam rangka kegiatan penanaman modal, ditempuh
langkah-langkah dengan melibatkan instrumen investment allowance, tax allowance,
tax holiday, pembebasan PPN/PPnBM strategis, pembebasan dan/atau penangguhan
Bea Masuk, maupun pembebasan cukai sepanjang output tersebut merupakan bahan
baku atau bahan penolong industri. Sementara, dorongan ekspor ditempuh dengan
melibatkan instrumen Bea Masuk yang ditangguhkan, PPN tidak dipungut, serta PPh
Pasal 22 tidak dipungut.
Dukungan pengembangan konektivitas maritim merupakan tindak lanjut atas Nawa
Cita pertama dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Sesuai dengan
tugas dan fungsi BKF, dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian fasilitas untuk
sektor-sektor usaha di bidang kemaritiman seperti industri perkapalan, industri jasa
perkapalan, industri galangan kapal, jasa pelabuhan, maupun perikanan.
Pengembangan bentuk fasilitas tersebut hingga saat ini salah satunya dengan
pemberian fasilitas tax allowance dengan bentuk insentif berupa pengurangan
penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; kompensasi kerugian yang lebih lama
namun tidak lebih dari 10 tahun; maupun pengenaan PPh atas dividen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian
perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
Dukungan pada program hilirisasi industri nasional ditempuh dengan tujuan
mengembangkan industri domestik melalui bauran kebijakan yang dikelola secara
dinamis. Dalam implementasinya, diharapkan terdapat skenario kebijakan yang
mendukung pola harmonisasi pengembangan sektor ekonomi dengan tahapan tertentu.
Dukungan program hilirisasi industri nasional tersebut ditempuh dengan bauran
kebijakan fiskal melalui insentif pajak serupa tax allowance dengan tujuan mendorong
sektor-sektor prioritas dan dibutuhkan dalam pembangunan; serta struktur tarif bea
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masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation) yang diharapkan dapat berlangsung
secara harmonis dengan tujuan mendorong penciptaan nilai tambah maupun program
disinsentif fiskal berupa tarif bea keluar progresif untuk dukungan ekspor yang
memiliki nilai tambah.
Di samping itu, insentif perpajakan juga dikembangkan untuk menghindari unfair trade
serta melindungi industri hilir melalui instrumen Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)
serta Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Adapun dalam hal proteksi
terhadap ketersediaan bahan baku maupun bahan penolong dicapai melalui instrumen
pengenaan bea keluar. Secara khusus, dukungan insentif pajak juga diarahkan dalam
rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil tambang
dengan arah kebijakan investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di
dalam negeri dengan strategi pengembangan insentif tax allowance, serta skema
pembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan perusahaan
tambang.
d. Strategi Kebijakan Sektor Keuangan
Nawa Cita Ketujuh yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, telah dijabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 sebagai salah
satu sasaran strategis dengan cara meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional
yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan
efisien. Agenda tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam agenda prioritas, yang salah
satunya adalah melalui penguatan sektor keuangan.
Dalam melaksanakan penguatan sektor keuangan, terdapat 3 sasaran sektor keuangan
dalam lima tahun mendatang, yaitu: (i) meningkatnya daya saing sektor keuangan
nasional yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat,
mantap, dan efisien, (ii) meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor
keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan, dan (iii)
meningkatnya akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang
inklusif dan berkeadilan.
Strategi yang dilakukan guna mencapai 3 sasaran di atas ialah sebagai berikut:
1) Peningkatan daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan
stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien dilakukan dengan:
a. Kajian dan penyusunan landasan hukum yaitu RUU Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (JPSK).
b. Pengembangan protokol manajemen krisis dan simulasi penanganan krisis.
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c. Pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi antar lembaga melalui
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
2) Peningkatan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi
kebutuhan pendanaan pembangunan melalui penerbitan penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3) Peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal
dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui:
a. Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional
Keuangan Inklusif
b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
c. Fasilitas keuangan publik
d. Mendorong peran lembaga keuangan mikro syariah dalam keuangan
inklusif
e. Strategi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Rencana strategis kebijakan fiskal dan pembiayaan perubahan iklim akan disusun
sebagai konsep yang lebih luas dari pembangunan ekonomi berkelanjutan atau
ekonomi hijau yang terkait dengan agenda fiskal Indonesia.
Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal
untuk rekomendasi kebijakan pada sejumlah fora kerjasama ekonomi, keuangan dan
perubahan iklim dilakukan untuk mengangkat kepentingan ekonomi dan keuangan
Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang
bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya pembiayaan luar
negeri. Berdasarkan kebijakan ini maka BKF juga mengedepankan kreatifitas, inovasi
dan integritas dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Memperhatikan pentingnya internalisasi ekonomi hijau ke dalam manajemen
pertumbuhan ekonomi dan manajemen ekonomi makro, maka interpretasi dan
implementasi ekonomi hijau dalam rencana strategis kebijakan fiskal perubahan iklim
lima tahun mendatang meliputi penyusunan kebijakan fiskal untuk: (1) mendorong
investasi hijau oleh penanaman modal asing dan domestik dengan menyediakan belanja
modal publik pelengkap; (2) menciptakan dan merevitalisasi regulasi pasar obligasi
hijau yang efektif dan konsisten menopang daya saing ekonomi domestik; (3)
penguatan pajak pendapatan untuk mendorong perilaku yang mendorong pelaku
ekonomi menuju ekonomi hijau; (4) mengoptimalkan hubungan fiskal antara
pemerintah pusat dan daerah untuk mempromosikan ekonomi hijau; dan (5)
mendorong perubahan perilaku terhadap ekonomi hijau dari semua elemen masyarakat
melalui pendidikan publik yang berorientasi jangka panjang secara sistematis dan
terstruktur.
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Selanjutnya, dalam hal kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum-forum
multilateral akan terus dilakukan penguatan guna meningkatkan posisi Indonesia dalam
dunia internasional serta mengangkat kepentingan nasional Indonesia dalam
kesepakatan-kesepakatan forum internasional seperti G20, OECD, IMF, World Bank,
Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB).
f. Strategi Kebijakan Regional dan Bilateral
Sebagaimana termaktub dalam agenda Nawa Cita, negara berperan untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Agenda Nawa
Cita ini kemudian dijabarkan melalui penguatan peran pemerintah dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan di tingkat global dan regional. Lebih lanjut, meningkatnya
postur Indonesia sebagai negara middle income berpengaruh terhadap meningkatnya
bobot peran Indonesia dalam menentukan kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan
regional dan internasional.
Dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian Keuangan telah dan akan terus
berupaya meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan keuangan di
tingkat ASEAN, ASEAN+3, APEC maupun kerja sama bilateral. Dalam meningkatkan
peran dalam forum kerja sama ASEAN, ASEAN+3, APEC maupun kerja sama
bilateral, Indonesia telah turut serta dalam kerja sama integrasi regional, kerja sama
sektor keuangan, kerja sama pembangunan infrastruktur dalam kawasan, kerja sama
investasi dan perdagangan serta dukungan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan
Triangular (KSST).
Dalam kerja sama ASEAN, Indonesia merupakan salah satu dari lima anggota
pendirinya. ASEAN didirikan untuk membina hubungan ekonomi, sosial, budaya dan
ilmiah di antara para anggotanya, dan berkomitmen untuk mengurangi batas
perdagangan di antara negara-negara anggotanya. Di sisi lain, Indonesia juga
merupakan salah satu dari 12 negara pendiri APEC pada tahun 1989 dan terus
memainkan peran penting dalam proses APEC. Pertemuan pemimpin ekonomi APEC
yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 1994, melahirkan Bogor Goals, yang
menjadi landasan proyek APEC dengan target pencapaian perdagangan dan investasi
yang terbuka dan bebas pada tahun 2010 untuk ekonomi industri dan 2020 untuk
ekonomi berkembang. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi tuan rumah dan memimpin
APEC dan membawa tema "Resilient Asia-Pacific, Engine Global Growth". Di bawah
kepemimpinan Indonesia, APEC telah menyelesaikan masalah ekonomi dan keuangan
yang utama yang bertujuan membentuk kemakmuran di kawasan ini di masa depan,
termasuk langkah-langkah kebijakan penting terkait dengan menarik berkelanjutan
investasi, meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan pembangunan
infrastruktur untuk konektivitas daerah yang lebih baik. Inisiatif terakhir diambil ke
depan selama APEC China 2014 melalui pengembangan cetak biru "APEC Blueprint
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on Connectivity". Diharapkan cetak biru ini akan memperkuat dan memperdalam
integrasi Indonesia di wilayah tersebut, meningkatkan kualitas pertumbuhan, dan
berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi.
g. Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Dalam rangka meningkatkan kualitas sukungan manajemen dan resources dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BKF, maka perlu untuk dilakukan penguatan pada
beberapa aspek yang terkait dengan kesekretariatan pada Badan Kebijakan Fiskal.
Hal pertama yang akan dilakukan ialah peningkatan pengelolaan organisasi dan
kepatuhan Internal yang akan dilaksanakan melalui:
1) Dukungan manajemen dan pelayanan yang prima
2) Pengelolaan organisasi yang optimal
3) Monitoring dan dan evaluasi yang efektif dan taat prosedur
Strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengelolaan Organisasi dan
Kepatuhan Internal 2015-2016 diwujudkan ke dalam kegiatan berikut ini:
1. Organisasi dan Tata Laksana (OTL)
•
•
•

Penerapan sertifikasi ISO pada proses bisnis BKF
Melakukan monitoring dan evaluasi SOP BKF
Melakukan monitoring dan evaluasi Analisis Beban Kerja (ABK)

2. Pengelolaan Kinerja Organisasi (PKO)
•
•
•
•
•
•

Pengelolaan Kinerja Organisasi BKF
Refinement Peta Strategi Kemenkeu Wide-One-Two berdasar Renstra BKF
2015-2019
Pelaksanaan Survei Strategic Focused Organization (SFO)
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahunan
Monitoring dan evaluasi Kontrak Kinerja Tahun Berjalan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Transformasi
Kelembagaan) BKF

3. Kepatuhan Internal (KI)
•
•

Pemantauan Pengendalian Internal
Monitoring dan evaluasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
(TKPMR)
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•

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

Selanjutnya, sesuai dengan visi dan misi BKF, yang salah satunya
menitikberatkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki
integritas dan kompetensi yang tinggi dengan didukung teknologi informasi dan
komunikasi yang handal, serta bertujuan menjadikan BKF sebagai center of
excellence maka penyusunan rancangan strategi Sumber Daya Manusia akan fokus
terhadap pengembangan integritas dan kompetensi pegawai guna memenuhi
kebutuhan BKF sebagai organisasi dengan mengelompokkan kepada dua sasaran
strategis.
Secara umum rencana strategis Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi pemetaan
jumlah kebutuhan pegawai beserta kompetensinya dan kemudian menerapkannya
dalam kerangka pengembangan organisasi.
Strategi pengembangan SDM yang berintegritas tinggi akan selalu melibatkan
proses pengawasan dan evaluasi (monev) untuk mencapai tingkat integritas yang
diinginkan. Adapun metode yang digunakan diantaranya adalah dengan
mengimplementasikan Change Management Program disertai dengan
Organization Culture Assessment Index untuk menatar dampak program dan index
tersebut, melalui evaluasi secara berkala. Tindak lanjut dari hasil evaluasi
program tersebut berupa reward and punishment yang layak, dan/atau inisiatif
atau kegiatan yang mendukung, seperti pendidikan dan pelatihan. Implementasi
program ini juga akan didukung dengan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)
yang disertai dengan penyusunan dan pengembangan Individual Development
Plan dari masing-masing pegawai BKF.
Evaluasi terhadap penentuan grade dan beban kerja, serta pengaruhnya terhadap
integritas juga menjadi fokus dalam rencana strategi terkait dengan pola mutasi
dan kebijakan SDM yang berorientasi kepada work life balance.
Menilik kepada tujuan BKF sebagai center of excellence, urgensi pengembangan
pegawai yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan BKF
menjadi vital. Sehingga kerangka perencanaan strategi terhadap SDM BKF
mengarah kepada pengembangan SDM yang profesional dan berkelanjutan dalam
mendukung fungsi dan tujuan organisasi. Strategi yang diterapkan mencakup: (1)
pemenuhan jumlah kebutuhan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai
dengan komposisi kebutuhan yang ada, yang meliputi kompetensi teknis dan soft
skills; (2) pengembangan pola mutasi dan pegawai yang mengacu kepada profil
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kebutuhan dan profil individu pegawai; dan (3) peningkatan dan standarisasi
kompetensi.
Selanjutnya, terkait dengan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di
BKF, saat ini masih direncanakan untuk jangka pendek, hal ini menyebabkan
kurang sinerginya teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi. Secara
keseluruhan kondisi teknologi informasi dan komunikasi BKF (TIK BKF) sudah
cukup mumpuni dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam
melakukan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor
keuangan. Namun dengan berjalannya waktu, perkembangan organisasi, maupun
teknologi informasi maka pengelolaan TIK yang ada saat ini dirasakan kurang
optimal. Melihat keadaan seperti itu untuk tahun 2015-2019, BKF akan
melakukan penataan kembali pengeloaan TIK yang mengacu kepada landasan
hukum pengelolaan TIK pemerintah pusat maupun Kementerian Keuangan untuk
memperkuat pencapaian sasaran strategis organisasi.
Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan baik dalam jangka panjang
maupun jangka pendek antara lain :
4) Melakukan Evaluasi atas kegiatan pengelolaan TIK BKF yang telah dilakukan;
5) Menyusun grand design arah kebijakan pengelolaan TIK di BKF;
6) Perbaikan proses penganggaran, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan
distribusi serta pemeliharaan;
7) Menyusun standardisasi perangkat TIK, yang kompatibel dan sinkron dengan
standar perangkat di Kemenkeu, beserta penggunaannya di seluruh level pegawai di
lingkungan BKF;
8) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai BKF yang melakukan pengelolaan
TIK, terutama penambahan tenaga fungsional pranata komputer beserta manajemen
kinerjanya;
9) Melakukan sosialisasi dan uji coba aplilkasi secara berkesinambungan;
10) Menyusun peraturan penggunaan dan pelaksanaan e-document/paper less di
lingkungan BKF; dan
11) Melakukan Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK.

Sarana dan Prasarana dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat mendasar
dalam mendukung kinerja pegawai. Dalam menjalankan peran sebagai unit
analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, BKF memerlukan fasilitas kerja
yang mendukung proses bisnisnya agar berjalan lancar, efisien dan
berkesinambungan. Oleh karena itu sasaran strategis pemenuhan fasilitas kerja
BKF ke depan adalah mewujudkan “Sarana Dan Prasarana Yang Handal Dalam
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Mendukung Peningkatan Kinerja Pegawai”. Kebutuhan fasilitas kerja di
lingkungan BKF perlu dilakukan penyesuaian dan percepatan penyediaan fasilitas
kerja tersebut sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai
sasaran strategis yang diinginkan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan tersebut antara
lain :
1) Penambahan peralatan kerja (komputer) yang memadai sesuai dengan jumlah
pegawai aktif;
2) Penghapusan komputer yang sudah tidak sesuai kebutuhan agar dapat segera
digantikan dengan pengadaan baru;
3) Melakukan penyesuaian ruang kerja sesuai standar ruang kerja (renovasi 2012,
2014 dan 2015);
4) Mengusulkan perluasan gedung kerja ramah lingkungan dan hemat energi di tahun
2016 untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja pegawai dan ruangan layanan umum
(2.300 meter persegi).
Selain hal-hal tersebut, perlu dilakukan juga perbaikan dan percepatan proses
perencanaan dan penganggaran melalui:
Dalam Jangka Pendek (2015)
1) Memperbaiki dan mempertajam bisnis proses perencanaan dan pelaksanaan
anggaran di lingkungan BKF;
2) Digitalisasi kearsipan dokumen anggaran secara bertahap di mulai tahun 2015;
3) Perbaikan koordinasi dengan Pusat-Pusat dan Bagian-Bagian di BKF dalam
penyusunan program kegiatan unggulan yang akan diprioritaskan ketersediaan
anggarannya, dan dalam rangka percepatan proses penyelesaian dokumen
pertanggungjawaban anggaran.
4) Pemberian training akuntansi, laporan keuangan, dan penyusunan anggaran, serta
tema terkait lainnya kepada pegawai secara reguler.
Dalam Jangka Menengah (2016-2019)
1) Perbaikan proses perencanaan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan
penganggaran setiap Pusat lebih baik lagi. Untuk usulan new initiatives yang
memerlukan pembiayaan besar harus disampaikan paling lambat 2 tahun
sebelumnya untuk dilakukan pembahasan dengan Unit terkait.
2) Meningkatkan komunikasi dengan Pusat-Pusat di lingkungan Badan Kebijakan
Fiskal agar usulan waktu new initiatives memperhatikan siklus usulan anggaran.
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3) Perbaikan proses evaluasi dan monitoring realisasi penyerapan anggaran di tiaptiap Pusat.
4) Perbaikan koordinasi dengan Biro Perencanaan Keuangan, Setjen, Ditjen Anggaran
dan Bappenas dalam pembahasan pagu indikatif BKF untuk tahun yang akan
datang.
5) Melakukan reviu renstra BKF 2015-2019.
6) Membantu penyusunan laporan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat bekerjasama
dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
7) Komputerisasi pengelolaan anggaran yang terintegrasi dengan Pusat-Pusat di
lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penetapan kinerja BKF tahun 2015 dilakukan berdasarkan metode Balanced 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/periodikdan segera melakukan perbaikan ketika diketahui adanya
target kinerja yang tidak tercapai.
Berdasarkan perspektif Balanced Score Card, BKF menerapkan tiga perspektif kinerja
yaituStakeholder, Internal Process, dan Learning and Growth. 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 2015, BKF memiliki jumlah SS sebanyak 9 dengan rincian untuk masingmasing perspektif sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Sasaran Strategis BKF Tahun 2015
No

Perspektif

Sasaran Strategis

1.

PerspektifStakeholder

1. Kebijakan yang Berkualitas
2. Kerjasama Keuangan Internasional yang
Optimal
3. Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal
yang Efektif

2.

Perspektif Internal Process

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 Manajemen yang
Terintegrasi
9. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

Setiap sasaran strategissaling 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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Gambar 2.1 Peta Strategi BKF Tahun 2015

IKU beserta capaian tahun lalu dan target 2015 sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 2.2Capaian Kinerja 2014, Target dalam Renstra BKF 2015 – 2019, dan Target
Kinerja 2015
No.

Indikator Kinerja Utama

Realisasi
2014

Target
dalam
Renstra
(2015)

Target
2015

1.

Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

82,82%

83%

83%

2.

Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro

N/A

100%

100%

3.

Deviasi proyeksi APBN

3,7%

5%

5%

4.

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

41,02%

40%

40%
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5.

Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi

82,14

-

82

6.

Jumlah publikasi hasil kajian

86

-

68

4.

Persentase laporan perkembangan
ekonomi keuangan yang tepat waktu

99,58%

-

95%

5.

Persentase rekomendasi kebijakan yang
menggunakan alat analisis ekonomi

88,03%

-

83%

6.

Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatan

98%

-

88%

7.

Indeks kesehatan organisasi

71

-

70

8.

Indeks tingkat pemanfaatan database
internal BKF

3,78

-

3,5

9.

Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja

95,37%

-

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.
Secara umum, jika dibandingkan dengan periode tahun 2014, hampir tidak terdapat
perubahan dalam Peta Strategi dan IKU BKF tahun 2015, kecuali pada IKU deviasi
proyeksi indikator kebijakan fiskal yang terdiri dari dua sub IKU yaitu deviasi proyeksi
asumsi makro dan deviasi proyeksi APBN, pada tahun 2015 ini dipecah menjadi 2 IKU
yaitu (1) tingkat akurasi proyeksi asumsi makro, dan (2) deviasi proyeksi APBN. Adapun
pada tahun 2015 ini, BKF melakukan penajaman pada target-target IKUnya yang
ditingkatkan sehingga lebih menantang untuk dicapai dengan memperhatikan realisasi
tahun 2014 dan resource yang tersedia pada tahun 2015 ini.
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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
Balanced Score Card, yaitu metode pengukuran kinerja yang mengukur kinerja dengan
menggunakan

berbagai

aspek

kinerja

organisasi

yang

cukup

komprehensif,

yaitu

aspek/perspektif stakeholder, internal process, dan learning and growth. Adapun penilaian
akuntabilitas keuangan akan dilakukan terhadap kemampuan BKF dalam mengelola
keuangan, yaitu menilai sejauh mana penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan
rencana yang telah disusun sebelumnya dan menghasilkan output yang direncanakan sehingga
terjadi optimalisasi penggunaan anggaran.
Pengukuran capaian kinerja BKF tahun 2015 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 109,51%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja
pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Kinerja Badan Kebijakan Fiskal
Nilai Kinerja Organisasi :
109,51%

Stakeholder Perspective
Bobot : 40%
Capaian Kinerja: 45,42%

Internal Process Perspective
Bobot : 30%
Capaian Kinerja: 33,79%

Learning & Growth Perspective
Bobot : 30%
Capaian Kinerja: 30,29%

Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2015

Pada tahun 2015 ini, dari 12 IKU yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF,
terdapat 10 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning.
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A. Capaian Kinerja Organisasi
Tabel 3.1. Capaian Kinerja BKF Tahun 2015
No.

Sasaran Strategis

1. Kebijakan yang
Berkualitas

Indikator Kinerja Utama

Indeks

Target

Realisasi

83%

95,16%

114,65%

100%

113,52%

113,52%

Deviasi proyeksi APBN

5%

3,2%

120%

Persentase usulan Indonesia

40%

65,64%

120%

82

84,91

103,55%

68

72

105,88%

95%

100%

105,26%

83%

100%

120%

88%

97,98%

111,34%

Persentase rekomendasi

Capaian

kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan
Tingkat akurasi proyeksi
asumsi makro

2. Kerjasama Keuangan
Internasional yang

yang diadopsi dalam kerja

optimal

sama ekonomi dan keuangan
internasional

3. Informasi Kebijakan

Tingkat efektivitas edukasi

dan Kajian Fiskal yang dan komunikasi
Efektif

4. Pemantauan

Jumlah publikasi hasil kajian

Persentase laporan

Perkembangan

perkembangan ekonomi

Ekonomi Keuangan

keuangan yang tepat waktu

yang Efektif
5. Analisis dan Kajian

Persentase rekomendasi yang

dengan Pendekatan

menggunakan alat analisis

Ilmiah

ekonomi

6. SDM yang Kompetitif Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar
kompetensi jabatan
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No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

7. Organisasi yang Sehat Indeks Kesehatan Organisasi

Indeks

Target

Realisasi

70

65

92,86%

3,5

3,5

100%

95%

94,72%

99,71%

Capaian

Berkinerja Tinggi
8. Sistem Informasi
Manajemen yang

Indeks tingkat pemanfaatan
database internal BKF

Terintegrasi
9. Pelaksanaan Anggaran Persentase penyerapan
yang Optimal

anggaran dan pencapaian
output belanja

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

109,51%

Apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada dua periode sebelumnya,
NKO BKF pada tahun 2015 ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun
2014. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 3.2 Perbandingan NKO BKF 2013 – 2015

NKO BKF
110

109,71

109

109,51

108
107

107,07

106
105

2013

2014

2015

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 triwulanan tersebut selanjutnya
diakumulasi menjadi capaian kinerja BKF tahun 2015 sesuai dengan jenis konsolidasinya.
Berikut rincian capaian kinerja BKF pada tahun 2015.
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a. Kebijakan yang Berkualitas
Sasaran strategis ini memiliki definisi sebagai berikut. Kebijakan yang dimaksud adalah
rekomendasi kebijakan fiskal yang disampaikan oleh Kepala BKF kepada Menteri
Keuangan sebagai stakeholder utama BKF.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan

ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik
melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Berkualitas maksudnya
rekomendasi kebijakan yang memiliki tingkat akurasi proyeksi yang tinggi, dapat dipercaya
dan memenuhi kebutuhan stakeholder, serta mampu menstimulus perekonomian sehingga
dapat diterapkan/diimplementasikan secara riil dalam sebuah kebijakan.
SS ini diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan, tingkat akurasi proyeksi asumsi makro, dan deviasi
proyeksi APBN.
•

Persentase 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 2015 adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut:
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Tabel 3.2. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan/diterima
oleh Menteri Keuangan Tahun 2015
T/R
Target
Realisasi

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

-

-

-

83%

83%

86,11%

84,61%

94,37%

95,16%

95,16%

V/C

Ket

P/M

Max/
TLK

Indeks

-

-

-

114,65%

114,65%

capaian
Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini capaian IKU ini selama tahun 2015 telah
melebihi target yang ditentukan dengan nilai kinerja 114,65%. Selain itu, dapat pula
disimpulkan bahwa dari sisi kualitas rekomendasi yang disampaikan telah cukup
memenuhi ekspektasi Menteri Keuangan.
Pada tahun 2015 perhitungan IKU ini hanya ditargetkan tahunan, tidak ditargetkan
secara triwulanan, tetapi setiap triwulan selalu dilakukan monitoring realisasinya untuk
mengetahui status dan update posisi setiap rekomendasi kebijakan yang disampaikan
kepada Menteri Keuangan.
Selama tahun 2015, BKF telah menyampaikan sebanyak 186 buah rekomendasi
kebijakan kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan produk hukum
maupun rekomendasi kebijakan fiskal tertentu. Dari jumlah tersebut,

177

rekomendasi (95,16%) sudah ditetapkan/diterima Menteri Keuangan dan 9
rekomendasi (4,84%) 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, ekonomi
makro, sektor keuangan, 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

Diajukan

Diterima

Tidak Diterima

Jml

%

Jml

%

100

91

91%

9

9%

Negara
2.

APBN

13

13

100%

0

0%

3.

Ekonomi Makro

35

35

100%

0

0%

4.

Sektor

15

15

100%

0

0%

23

23

100%

0

0%

186

177

95,16%

9

4,84%

Keuangan
5

Perubahan Iklim
& Multilateral
Total

Beberapa contoh rekomendasi kebijakan dari BKF yang ditetapkan/diterima oleh
Menteri Keuangan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. RPMK Jasa Perhotelan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui
PMK nomor 43/PMK.010/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Kriteria dan/atau
Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
2. RPP BKP Strategis dibebaskan PPN telah terbit PP no 81 Tahun 2015 tanggal 2
November 2015.
3. Masukan atas dukungan insentif fiskal bagi perusahaan angkutan umum.
4. Masukan/tanggapan pada usulan kenaikan HPP Gabah/Beras.
5. Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF)
tahun 2016.
6. Usulan terhadap RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.
7. Persetujuan Monetary Authority of Singapore untuk Pembukaan Cabang Bank
BNI di Singapura.
8. Penyampaian RUU tentang JPSK dari Menteri Keuangan kepada Presiden.
9. Pendirian Islamic Microfinance Fund for Indonesia (IMFI).
10. Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan terkait
Keanggotaan RI pada IMF
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Tabel 3.4. Perbandingan kinerja IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang
ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan Tahun 2014 dan Tahun 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013
Target

Tahun 2014

Realisasi Target Realisasi

Tahun 2015
Target

Realisasi

83%

95,16%

Persentase
rekomendasi
kebijakan yang

82%

84%

82%

82,82%

diterima/ ditetapkan
Menteri Keuangan
Berdasarkan tabel 3.4, capaian IKU ini pada tahun 2015 secara persentase meningkat
siginifikan dibandingkan pada tahun 2014 dan 2013. Namun demikian, sebenarnya
capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan begitu saja dengan tahun sebelumnya
karena adanya perbedaan tingkat kompleksitas rekomendasi kebijakan pada setiap
tahun. Realisasi IKU sebesar 95,16% ini telah melebihi target pada Renstra BKF
tahun 2015 – 2019 yang mengamanatkan target sebesar 83%.
•

Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro (1b-CP)
Pada tahun 2015 ini, IKU deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal dipecah menjadi
2 (dua) IKU yaitu tingkat akurasi proyeksi asumsi makro dan deviasi proyeksi APBN.
Pemecahan IKU ini didasarkan karena metode pengukuran yang berbeda di mana
proyeksi asumsi makro diukur dengan menggunakan tingkat akurasi sedangkan
proyeksi APBN diukur berdasarkan deviasinya.
Proyeksi asumsi makro yang akurat sangat penting karena merupakan dasar bagi
penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, di mana Kementerian Keuangan bertugas
untuk memproyeksikan empat variabel asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai
tukar rupiah terhadap US Dolar, tingkat inflasi, dan suku bunga. IKU ini terdiri menjadi
empat sub IKU yaitu tingkat akurasi proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai
tukar, dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Dalam menyusun
proyeksi asumsi dasar makro pada tahun 2015, BKF mempertimbangkan berbagai
faktor baik eksternal maupun internal, antara lain (i) dampak pelemahan ekonomi
global; (ii) dampak perubahan kebijakan subsidi pemerintah terutama dalam hal
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM); (iii) efektivitas langkah-langkah
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kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dan memulihkan perekonomian
nasional melalui paket-paket kebijakan ekonomi; (iv) perkembangan harga minyak
dunia; (v) ketidakpastian arah kebijakan moneter AS dan devaluasi Yuan Tiongkok;
dan faktor lainnya. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi
keakurasian proyeksi asumsi makro diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan.
Tabel 3.5. Capaian IKU Tingkat Akurasi Proyeksi Aumsi Makro Tahun 2015
T/R
Target
Realisasi

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

113,65%

115,23%

114,44%

113,03%

113,97%

112,15%

113,52%

V/C

Ket

P/M

Min/
Aver

Indeks

113,65%

115,23%

114,44%

113,03%

113,97%

112,15%

113,52%

capaian

Realisasi IKU tingkat akurasi proyeksi asumsi makro pada tahun 2015 (113,52%)
lebih tinggi dari target yang ditetapkan (100%), artinya proyeksi asumsi makro BKF
telah cukup tepat. Selain itu, capaian triwulanan juga selalu melebihi target yang telah
ditetapkan. Perhitungan asumsi di atas dilakukan dengan menggunakan ModeI Auto
regressive Integrated Moving Average (ARIMA).
Pada tahun 2013 dan 2014, IKU ini menggunakan formula perhitungan deviasi, tetapi
pada tahun 2015 ini dilakukan perubahan formula menggunakan tingkat akurasi.
Meskipun menggunakan formula perhitungan yang berbeda, proyeksi asumsi makro
dari BKF dapat dikatakan cukup akurat selama 3 tahun terakhir ini, hal ini terlihat dari
capaian tahun 2013 – 2015 yang berstatus hijau. Realisasi IKU pada tahun 2015
sebesar 113,52% ini telah melebihi target pada Renstra BKF tahun 2015 – 2019 yang
mengamanatkan target sebesar 100%.
Tabel 3.6. Perbandingan kinerja IKU Proyeksi Asumsi Makro Tahun 2013 – 2015

Indikator Kinerja

Tahun 2013
Target Realisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

5%

2,65%

100%

113,52%
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Deviasi / Tingkat
akurasi proyeksi

6%

4,2%

asumsi makro

Berikut ini disajikan tabel yang memuat
Tabel 3.7. Realisasi IKU Tingkat Akurasi Proyeksi Asumsi Makro Q4 2015
Indikator

Proyeksi

Realisasi

Pertumbuhan ekonomi
Inflasi

4,9%
4,21%

4,7%
4,81%

Tingkat
Akurasi
113,3%
112%

Nilai Tukar

Rp14.495/USD

Rp13.774/USD

108%

Suku Bunga SPN 3 bulan

6%

6,28%

115,3%

a) Tingkat Akurasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di triwulan akhir 2014 diperkirakan mencapai 4,9% (yoy)
hal tersebut antara lain didasarkan pada perkiraan dampak kebijakan subsidi
harga BBM yang diterapkan pada kuartal tersebut. Namun demikian pada
realisasinya pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0%, lebih tinggi dari proyeksi.
Dalam kaitan ini, dampak pelemahan konsumsi masyarakat tidak sebesar
perkiraan sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya kebijakan
kompensasi dari pemerintah dan juga dampak tekanan inflasi yang kemungkinan
akan bergeser ke periode-periode ke depan.
Pada triwulan I 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,0% (yoy),
sedikit melambat dibanding realisasi pada kuartal yang sama di tahun 2014
sebesar 5,1%. Kondisi ekonomi global yang belum pulih serta dampak tekanan
kebijakan BBM dalam negeri menjadi faktor yang diperkirakan menahan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun realisasi pertumbuhan ekonomi
pada kuartal tersebut hanya mencapai 4,7%, lebih rendah dari perkiraan.
Dampak ekonomi global yang masih lemah menyebabkan kinerja ekspor yang
masih tumbuh negatif, sementara pada saat yang sama investasi masih belum
meningkat. Penetapan APBNP 2015 yang lebih cepat dari pola umum
menyebabkan

pelaksanaan

kebijakan-kebijakan

pemerintah

tertunda

pelaksanaannya dan berdampak pula pada stimulus ekonomi yang juga tertunda.
Pada triwulan II 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7% (yoy), lebih rendah
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dari perkiraannya sebesar 4,9%. Di kuartal ini, deviasi disebabkan oleh lebih
rendahnya realisasi komponen investasi, ekspor, dan konsumsi pemerintah. Dari
dalam negeri, masih terlambatnya pelaksanaan belanja modal dan juga tekanantekanan kondisi global dan domestik menyebankan masih belum pulihnya
pertumbuhan investasi. Pada saat yang sama, masih belum pulihnya kondisi
ekonomi mitra dagang Indonesia menyebabkan ekspor yang belum mampu
memberikan dorongan yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Di sisi
lain, konsumsi RT masih dapat tumbuh cukup baik sehingga mengurangi
tekanan pelemahan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Berbagai kebijakan
stimulus dan upaya menjaga inflasi dapat memberikan dorongan positif bagi
komponen konsumsi RT.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2015 tercatat sebesar 4,7%
(yoy), lebih rendah 0,2% dari yang diproyeksikan yaitu 4,9%. Realisasi yang
lebih rendah lebih disebabkan oleh kinerja ekspor impor yang relatif lebih
rendah dibandingkan perkiraan awal. Pemulihan permintaan global yang tidak
secepat ekspektasi awal menjadi faktor masih lemahnya kinerja ekspor. Di
samping itu, kebijakan devaluasi mata uang Tiongkok juga menimbulkan
tekanan tambahan pada pola perdagangan di pasar global.
Untuk triwulan IV, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,8% Namun
untuk membandingkan dengan realisasi harus menunggu rilis dari BPS yang
akan dikeluarkan pada bulan Februari 2015.
b) Tingkat Akurasi Proyeksi Inflasi
Dua bulan pertama pada triwulan I 2015, laju inflasi mengalami deflasi, yang
menjadi deflasi awal tahun terbesar dalam 4 dekade terakhir dan di luar
kelaziman secara historis dalam lima tahun terakhir, dimana pada bulan Januari
dan Februari, mengalami inflasi yang cukup tinggi seiring dengan musim
paceklik beras. Realisasi deflasi Januari-Februari didorong oleh beberapa
kebijakan pemerintah, khususnya terkait koreksi harga BBM bersubsidi, koreksi
kebijakan kenaikan elpiji 12kg serta penundaan kebijakan kenaikan TTL,
sehingga mendorong koreksi terhadap inflasi pada dua bulan di awal tahun 2015.
Kondisi ini memberikan realisasi inflasi pada akhir triwulan I di level 6,38%
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(yoy), relatif lebih rendah dari proyeksi yang sebesar 6,62% (yoy).
Laju inflasi triwulan II 2015 diproyeksikan mencapai 7.36%, tidak berbeda jauh
dari realisasinya yang mencapai 7,26%. Namun demikian, tetap disadari adanya
perbedaan antara proyeksi dan realisasi yang terjadi. Perbedaan tersebut terutama
dipengaruhi adanya perubahan perilaku konsumen dan juga harga-harga yang
lain akibat kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri di akhir tahun 2014.
Ke depan, diperkirakan masih terdapat risiko penyimpangan mengingat dampak
2nd dan 3rd round dari kebijakan tersebut belum dapat dipastikan dengan
menggunakan pola historis yang lama.
Pada triwulan III 2015 inflasi rata-rata diperkirakan mencapai 6,99%, namun
dalam realisasinya inflasi rata rata mencapai 6,83%. Penyimpangan tersebut
terutama bersumber pada dampak 2nd dan 3rd round dari kebijakan penyesuaian
harga BBM dalam negeri yang memang sulit untuk diprediksi. Dampak-dampak
tersebut menyebabkan perubahan perilaku dan pola konsumsi masyarakat dan
juga harga-harga komoditas lainnya, sehingga akan sulit memperkirakan
besarnya dampak pada inflasi dengan menggunakan model yang disusun
berdasarkan pola dan perilaku yang lama.
Realisasi inflasi di triwulan IV 2015 mencapai 3,35% (eop), lebih rendah
dibanding proyeksi yang disampaikan sebesar 4,21% (eop). Inflasi yang lebih
rendah tersebut antara lain disebabkan dampak El Nino yang lebih rendah di
akhir tahun 2015 dan diperkirakan bergeser ke tahun 2016. Di samping itu,
pengaruh perubahan baseline perhitungan inflasi akibat dampak reformasi
kebijakan harga BBM di akhir tahun 2014 turut mendorong penurunan tekanan
inflasi di akhir kuartal 2015.
c) Tingkat Akurasi Proyeksi Nilai Tukar
Pada triwulan I 2015, nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran
Rp12.115 per dolar AS, terdeviasi 7,85% dari realisasinya pada rata-rata
Rp13.067 per dolar AS. Deviasi di kuartal pertama ini disebabkan oleh tingginya
volatilitas di pasar keuangan yang terutama disebabkan oleh indikasi kenaikan
Fed Fund Rate (FFR) seiring sinyal perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang
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semakin kuat. Tren depresiasi terjadi di seluruh mata uang utama di dunia serta
dimulai sejak pertengahan Desember 2014. Selain itu, turunnya suku bunga
acuan Bank Indonesia (BI rate) pada periode yang berdekatan berkontribusi pada
fluktuasi pergerakan Rupiah.
Untuk triwulan II 2015, rata rata nilai tukar Rupiah diperkirakan mencapai
Rp13.102 per dolar AS, lebih kuat dibandingkan dengan realisasinya yang
mencapai Rp13.134 per dolar AS atau terjadi penyimpangan tipis sebesar 0,2%.
Beberapa faktor positif dari luar dan dalam negeri yang mengurangi volatilitas
nilai tukar Rupiah diantaranya program pelonggaran likuiditas oleh European
Central Bank (ECB)

untuk membantu perekonomian kawasan ini di bulan

Maret 2015 serta penerapan PBI kewajiban penggunaan Rupiah oleh Bank
Indonesia.
Memasuki triwulan III 2015, realisasi rata rata nilai tukar Rupiah mencapai
Rp13.851, lebih lemah dari perkiraannya sebesar Rp13.273. Peningkatan deviasi
di kuartal III disebabkan oleh adanya sumber tekanan baru yang tidak
diperkirakan sebelumya kebijakan devaluasi Yuan Tiongkok yang menyebabkan
semakin meningkatnya ketidakpastian global. Di samping itu, penyelesaian
masalah hutang dan perbaikan kondisi pasar keuangan zona Eropa yang
membutuhkan waktu, dan ketidakpastian arah kebijakan moneter AS turut
menyebabkan volatilitas nilai tukar mata uang global, termasuk Rupiah.
Pada triwulan IV 2015 terjadi penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS
yang seiring ditundanya kenaikan FFR merespon kondisi ekonomi global yang
masih mixed. Selain itu, faktor dari dalam negeri seperti upaya stabilisasi nilai
tukar yang dilakukan Bank Indonesia serta bekurangnya tekanan inflasi seiring
reformasi subsidi energi mendorong penguatan Rupiah di kuartal IV 2015 hingga
mencapai rata rata Rp13.774/USD. Realisasi tersebut lebih kuat 4,97%
dibandingkan proyeksinya yang sebesar Rp14.495/USD.
d) Tingkat Akurasi Proyeksi Suku Bunga SPN 3 bulan
Selama triwulan I 2015, realisasi rata rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai
5,59%, lebih tinggi dibanding perkiraan sebelumnya sebesar 5,8%. Isu domestik
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terkait seperti fiscal space di APBNP 2015 serta isu eksternal seperti sentimen
atas kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat dan dinamika ekonomi kawasan
Eropa turut mempengaruhi perkembangan rata-rata suku bunga SPN 3 Bulan.
Pada triwulan II 2015, realisasi rata rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai
6,0%, lebih tinggi dibanding perkiraan sebelumnya sebesar 5,8%. Beberapa isu
terkait pelaksanaan APBNP 2015, serta perkembangan inflasi domestik telah
mempengaruhi perkembangan suku bunga SPN 3 Bulan pada periode tersebut.
Sementara dari eksternal, program pelonggaran likuiditas oleh European Central
Bank (ECB) juga turut mempengaruhi melalui menyempitnya likuiditas yang
masuk, sehingga meningkatkan suku bunga SPN.
Sedikit berbeda dengan triwulan sebelumnya, pada triwulan III 2015, realisasi
suku bunga SPN 3 bulan mencapai 6,1%, lebih rendah dari proyeksinya sebesar
6,2%. Secara umum tren realisasi suku bunga yang meningkat seiring dengan
dinamika kondisi pasar keuangan global dan domestik, serta tekanan inflasi yang
semakin meningkat. Namun di sisi lain, mulai terlaksananya belanja negara dan
APBN dan penerapan berbagai kebijakan memberikan insentif positif yang dapat
mengurangi tekanan terhadap SPN 3 bulan.
Realisasi rata rata suku bunga SPN 3 bulan selama triwulan IV mencapai 6,28%,
lebih tinggi dibandingkan proyeksinya sebesar 6,0%. Hal tersebut antara lain
dipengaruhi tekanan dari ketidakpastian perekonomian global yang bersumber
dari perlambatan perekonomian Tiongkok, penyelesaian krisis hutang dan
Perbaikan stabilitas keuangan di zona Euro, dan Ketidakpastian kebijakan
moneter AS.
•

Deviasi Proyeksi APBN (1c-CP)
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 2015 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.8 Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2015
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/KP

Target

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Min/

Realisasi

4,95%

2%

3,48%

2,8%

3,25%

`4,2%

3,2%

Ave

Capaian

101

160

130,40

144

135

115,8

136

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian deviasi proyeksi APBN selama
tahun 2015 cukup fluktuatif. Namun, capaian deviasi proyeksi APBN setiap
triwulannya berada di bawah target yang ditetapkan sehingga berarti BKF telah
mampu memproyeksikan penerimaan perpajakan dan belanja K/L dengan cukup
tepat.
Realisasi IKU deviasi proyeksi APBN di tahun 2015 ini ialah 3,2% atau rata-rata
dari realisasi deviasi setiap triwulannya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa
deviasi proyeksi APBN masih terkendali di bawah target yang ditetapkan sebesar
5%. Hal ini berarti proyeksi yang dilakukan BKF masih cukup baik dan akurat.
Tidak hanya pada tahun 2015, kinerja proyeksi APBN dari BKF dapat dikatakan
cukup akurat selama 3 tahun terakhir ini, hal ini terlihat dari capaian tahun 2013 –
2015 yang berstatus hijau dengan realisasi deviasi yang selalu di bawah 4%.
Realisasi IKU deviasi proyeksi APBN sebesar 3,2% ini telah memenuhi target
bahkan lebih baik dari target pada Renstra BKF tahun 2015 – 2019 yang
mengamanatkan target sebesar 5%.
Tabel 3.9 Perbandingan kinerja IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2013 – 2015

Indikator Kinerja
Deviasi proyeksi
APBN

Tahun 2013
Target Realisasi
6%

3,64%

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

5%

3,18%

5%

3,2%
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Proyeksi yang dilakukan BKF tentu didukung dengan adanya model proyeksi yang
cukup akurat serta ketersediaan data-data yang terkait dengan penerimaan dan
belanja K/L. Untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi, BKF
melakukan hal-hal sebagaimana berikut:
1)

Updating data realisasi penerimaan pajak non migas

2)

Updating data realisasi belanja K/L

3)

Melakukan pengembangan model proyeksi

Deviasi proyeksi APBN terdiri atas deviasi proyeksi penerimaan perpajakan dan
belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Rincian deviasi tersebut adalah sebagai
berikut.
a) Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan
Tabel 3.10 Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015
Deviasi Penerimaan Perpajakan (non-migas)
Proyeksi
(miliar Rp)

Realisasi
(miliar Rp)

Deviasi

Q1

222.216,5

222.996,8

0,4%

Q2

277.677,1

283.754,9

2,2%

Q3

258.278,0

253.368,3

1,9%

Q4

402.136,7

424.800,0

5,6%

Periode

Penerimaan perpajakan nonmigas pada triwulan I tahun 2015 diproyeksikan sebesar
Rp222.216,5 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan nonmigas pada triwulan I
tahun 2015 mencapai Rp222.996,8 miliar sehingga deviasi proyeksi penerimaan
perpajakan pada triwulan I tahun 2015 sebesar 0,4%. Realisasi penerimaan
perpajakan sampai dengan Maret 2015 lebih rendah dibandingkan periode yang
sama tahun 2014, terutama:
•

PPN dan PPnBM turun Rp8,5 T (10,1% yoy), dipengaruhi penurunan aktivitas
kegiatan produksi dalam negeri, dan penurunan impor

•

Penerimaan BK hanya Rp0,8 T, turun Rp2,7 T, dan hanya bersumber dari BK
mineral dan non CPO

•

Cukai turun Rp4,2 T (15,3% yoy), dipengaruhi oleh penurunan jumlah produksi
rokok.
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Penerimaan perpajakan nonmigas pada triwulan II tahun 2015 diproyeksikan sebesar
Rp277.677,1 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan nonmigas pada triwulan II
tahun 2015 mencapai Rp283.754,9 miliar sehingga deviasi proyeksi penerimaan
perpajakan pada triwulan II tahun 2015 sebesar 2,2%. Penerimaan perpajakan s.d. 30
Juni 2015 secara nominal dan capaian thd APBN-P masih lebih rendah dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun 2014, antara lain dipengaruhi:
•

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Semester 1 2015, yang berdampak
pada perlambatan penerimaan PPh nonmigas, serta penurunan penerimaan PPN
dan PPnBM

•

Rendahnya harga CPO yang menyebabkan tarif BK CPO menjadi 0% sehingga
penerimaan dari BK CPO nihil dalam 6 bulan

Penerimaan perpajakan nonmigas pada triwulan III tahun 2015 diproyeksikan
sebesar Rp258.278,0 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan nonmigas pada
triwulan III tahun 2015 mencapai Rp253.368,3 miliar sehingga deviasi proyeksi
penerimaan perpajakan pada triwulan III tahun 2015 sebesar 1,9%. Penerimaan
perpajakan sampai dengan September 2015 secara nominal dan pencapaian terhadap
target lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2014, antara lain
dipengaruhi:
•

Perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk penurunan ekspor dan impor

•

Rendahnya harga komoditas, terutama CPO

•

Penurunan produksi barang kena cukai (terutama hasil tembakau)

Penerimaan perpajakan nonmigas pada triwulan IV tahun 2015 diproyeksikan
sebesar Rp402.136,7 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan nonmigas pada
triwulan IV tahun 2015 mencapai Rp424.800,0 miliar sehingga deviasi proyeksi
penerimaan perpajakan pada triwulan III tahun 2015 sebesar 8,9%. Realisasi
penerimaan perpajakan s.d. 31 Desember 2015 secara nominal lebih besar dari
periode yang sama tahun lalu terutama dipengaruhi berbagai upaya yang telah
dilakukan, misalnya dibidang himbauan, pemeriksaan dan penagihan PPh Nonmigas
serta pengawasan PBB. Namun demikian, pencapaian penerimaan perpajakan masih
lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain dipengaruhi :
•

Perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk penurunan ekspor impor

•

Rendahnya harga komoditas, terutama CPO
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•

Penurunan produksi barang kena cukai (hasil tembakau)

b) Deviasi Proyeksi Belanja K/L
Tabel 3.11 Deviasi Proyeksi Belanja K/L Tahun 2015
Deviasi Proyeksi Belanja KL
Periode

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

(miliar Rp)

(miliar Rp)

Q1

72.728,37

65.847,2

9,5%

Q2

138.447,3

136.006,5

1,8%

Q3

180.596,4

182.856,3

1,3%

Q4

294.500,0

305.200,0

2,8%

Kinerja penyerapan belanja K/L terutama dipengaruhi adanya perubahan struktur K/L
yang menyebabkan adanya pembentukan K/L baru dan perubahan nomenklatur
beberapa K/L. Kebijakan perubahan nomenklatur baik berupa penggabungan dan/atau
pemisahan K/L maupun pembentukan K/L baru tersebut didasarkan atas Keputusan
Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Tercatat ada 10 K/L yang
mengalami perubahan nomenklatur, dengan total pagu anggaran belanja sebesar
Rp249,9 triliun. Selain itu, tiga K/L yang baru terbentuk adalah Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman (pagu anggaran Rp125,0 miliar), Badan Ekonomi
Kreatif (pagu anggaran Rp1,5 triliun), dan Badan Keamanan Laut.
Perubahaan nomenklatur yang mencakup penggabungan dan/atau pemisahan struktur
K/L tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kinerja penyerapan anggaran belanja
K/L.

Perubahan

nomenklatur

K/L

tersebut

mempengaruhi

struktur

organisasi/kelembagaan, sumber daya manusia dan pengalokasian anggarannya yang
kemudian harus dituangkan dalam dokumen penganggaran. Sementara itu, dalam
penyusunan dokumen pengganggaran mensyaratkan adanya penetapan pejabat
struktural dan pejabat yang mengelola anggaran (pejabat perbendaharaan) serta
adanya rencana kerja berikut program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2015. Tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam proses
penyelesaiannya. Terutama jika penetapan/penerbitan dasar hukum susunan organisasi
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yang mengalami perubahan nomenklatur membutuhkan waktu yang cukup lama.
Akibatnya, K/L yang mengalami perubahan nomenklatur dapat terlambat melakukan
proses pengajuan dan pembahasan dokumen anggaran.
Terkait permasalahan daya serap belanja K/L, Pemerintah telah membentuk Tim
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk melakukan
pemantauan sekaligus mendorong percepatan penyerapan anggaran. Selain itu, terkait
kendala yang dihadapi dalam penyelesaian dokumen anggaran, Pemerintah juga telah
melakukan berbagai langkah koordinasi bagi K/L yang mengalami perubahan
nomenklatur sehingga dapat mempercepat persetujuan penataan organisasi,
persetujuan rumusan kinerja K/L serta penetapan dokumen anggaran 2015 (RKAKL
dan DIPA).
b. Kerja sama keuangan internasional yang optimal

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.
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• Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional (2a-N)
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. Level forum internasional yang diukur pada
IKU ini ialah pertemuan internasional level Menteri. Tujuan dari IKU ini adalah untuk
memperjuangkan kepentingan nasional dalam pertemuan internasional. Polarisasi IKU
ini adalah maximize, artinya nilai realisasi diharapkan melebihi target yang telah
ditetapkan. Capaian selama tahun 2015 adalah:
Tabel 3.12 Capaian IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam
Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2015
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/ KP

Target

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Max/Ave

Realisasi

62,96%

61,9%

62,43%

73,68%

66,18%

64%

65,64%

Capaian

157,4%

154,75%

156,08%

184,2%

165,45%

160% 164,1%

Pada triwulan I 2015, terdapat 27 usulan Indonesia yang disampaikan oleh Menteri
Keuangan dalam forum internasional. Dari 27 usulan tersebut, terdapat 17 usulan yang
diadopsi, sehingga realisasi IKU ini pada triwulan I ialah 62,96%. Pada triwulan II 2015,
terdapat 26 usulan Indonesia yang diadopsi dari total 42 usulan yang disampaikan,
sehingga persentasenya mencapai 61,9%. Selanjutnya, pada triwulan III 2015, terdapat 14
usulan Indonesia yang diadopsi dari total 19 usulan yang disampaikan, sehingga
persentasenya mencapai 73,68%. Terakhir pada triwulan IV 2015, terdapat 16 usulan
Indonesia yang diadopsi dari total 25 usulan yang disampaikan, sehingga persentasenya
mencapai 64%. Rata-rata persentase usulan Indonesia yang diadopsi selama tahun 2015
ialah 65,64% atau berhasil melebihi target yang ditetapkan sebesar 40%.
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Usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional pada tahun 2015 antara lain :
Tabel 3.13 Beberapa Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional Tahun 2015
No
1.

Forum
G20 Finance Ministers

Usulan
•

Dukungan kepada penerapan kebijakan fiskal

and Central Bank

dan moneter yang akomodatif untuk mendorong

Governors Meeting, 9-

permintaan

10 Februari 2015,

turunnya harga minyak dunia.

Istanbul, Turki

•

Penurunan

global

harga

dengan

minyak

memanfaatkan

dunia

dapat

dimanfaatkan melakukan efisiensi subsidi BBM
untuk

diarahkan

kepada

investasi

dan

dialokasikan kepada pengeluaran yang terukur.
•

Dukungan terhadap penyusunan country specific
investment

target

and

strategies

untuk

meningkatkan pertumbuhan investasi.
•

Dukungan kepada optimalisasi sumber daya
MDBs untuk meningkatkan alokasi pinjaman
dan bantuan tenaga ahli dalam melakukan
persiapan dan perencanaan proyek investasi
infrastruktur mengingat resources yang dimiliki
dapat mencapai seluruh negara.

•

Dukungan kepada pengembangan instrumen
atau model pembiayaan investasi yang berbasis
struktur pembiayaan asset-based atau islamic
financing.

•

Mendorong penyusunan cara meningkatkan
kualitas

investasi

infrastruktur

publik,

meningkatkan jumlah proyek yang bankable,
dan menyusun PPP model untuk menarik
investor swasta.
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No
2.

Forum
19th ASEAN Finance

Usulan
•

Indonesia

mengusulkan

agar

ASEAN

Ministers' Meeting and

mendukung kemajuan dan program kerja AIF ke

Related Meetings 2015

depan

Kuala Lumpur,

ASEAN, melalui: (a) peningkatan modal AIF,

Malaysia, 19-21 Maret

(b) diversifikasi produk; dan (c) partisipasi AIF

2015

dalam pendanaan PPP projects dan non-

dalam

pembangunan

infrastruktur

sovereign project di negara-negara ASEAN
•

Indonesia

mengusulkan

agar

ASEAN

mendukung kemajuan dan program kerja AFT
ke depan dalam rangka kerja sama perpajakan
ASEAN, melalui: (a) penyelesaian jaringan
kerja sama P3B di ASEAN; (b) peningkatan
pertukaran

informasi

untuk

kepentingan

perpajakan; (c) pengembangan kapasitas untuk
perpajakan; (d) diskusi tentang Base Erosion
and Profit Shifting (BEPS); dan (e) eksplorasi
lebih lanjut harmonisasi perpajakan di ASEAN
•

Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah
penyelenggaraan ASEAN Finance Ministers
Investors Seminar (AFMIS) pada tahun 2016.

•

Indonesia

mengusulkan

dibentuknya

suatu

Komite Kerja khusus untuk mengoordinasikan
dan mengembangkan kerja sama keuangan
inklusif di ASEAN
•

Indonesia mengusulkan agar Broad Framework
ASEAN Financial Integration mencakup tiga
pilar, yakni: (a) Financial integration; (b)
Financial Inclusion; dan (c) Financial Stability

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2015

41

No
3.

Forum
G20 Finance Ministers

Usulan
•

Indonesia memandang bahwa perlunya

and Central Bank

menciptakan stabilitas ekonomi melalui

Governors Meeting, 16-

kebijakan fiskal yang fleksibel melalui

17 April 2015,

pemberian insentif yang lebih baik dan terukur

Washington D.C.,

untuk kegiatan investasi dan penciptaan ruang

Amerika Serikat

fiskal yang lebih besar
•

Indonesia mendorong penyusunan komitmen
masing-masing negara anggota G20 tidak
memiliki spillover negatif kepada negara lainnya
dikarenakan kebijakan domestik.

•

Indonesia mendukung penggunaan metodologi
kuantitatif dalam melakukan penilaian target dan
strategi infrastruktur karena dapat mengestimasi
kebutuhan proyek infrastruktur nasional.

•

Indonesia mendukung implementasi Global
Infrastructure Hub untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur, mengatasi hambatan investasi,
meningkatkan ketersediaan proyek yang siap
sedia, dan menyelaraskan antara keinginan
investor dan pemerintah mengenai proyek
infrastruktur

4.

Pertemuan AFMGM+3

•

Economist (CE) untuk AMRO

ke 18 (Baku, 2-5 Mei
2015)

Proses Seleksi Deputy Director (DD) dan Chief

•

Pengembangan AMRO Medium Term Strategic
Vision

•

Pengembangan inisiatif-inisiatif baru ASEAN+3
dan sharing knowledge

•

Pengembangan ERPD Matrix sebagai alat
analisa dalam CMIM
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No
5.

Forum
Pertemuan bilateral

Usulan
•

President ADB

antara Menteri
Keuangan RI dengan

Kandidat dari Indonesia untuk posisi Vice

•

Partisipasi JICA dalam proyek-proyek prioritas

Presiden ADB, Wakil

Indonesia seperti:Mass-Rapid Transportation

Presiden JICA, Delegasi

(MRT); dan kereta cepat Jakarta – Bandung dan

Selandia Baru, AMRO,

Jakarta – Surabaya

dan Menteri Keuangan

•

Pengembangan kerja sama ekonomi dan

Azerbaijan (Baku, 2-5

keuangan yang saling menguntungkan antara

Mei 2015)

Indonesia dan Azerbaijan
•

Investasi New Zealand di Indonesia pada bidang
geothermal.

6.

G20 Finance Ministers

•

Indonesia memandang bahwa negara anggota

and Central Bank

G20 perlu menerapkan kebijakan yang

Governors Meeting, 4-5

implementatif jangka pendek dan menengah

September 2015,

untuk secara nyata dapat memastikan

Ankara, Turki

pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2018
•

Mendorong upaya penyelesaian proses
mobilisasi sumber daya MDB agar dapat
membantu negara berkembang dalam
peningkatan investasi infrastruktur.

•

Indonesia mendorong pembahasan Islamic
Finance diarahkan untuk diintegrasikan dengan
sistim keuangan internasional agar menjadi
alternatif pembiayaan investasi global

•

Indonesia mendorong adanya implementasi
strengthened collective action & pari passu
clauses yang adil antara debitur dan kreditur.

•

Indonesia mendukung adanya tindak lanjut studi
mengenai solusi atas isu Corporate Funding
Structure and Incentives yang lebih bersifat
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No

Forum

Usulan
country specific

7.

22nd APEC Finance

•

Ministers' Meeting 2015
(Cebu, 9-11 September

Mengusulkan agar Cebu Action Plan tidak
mengikat dan bersifat suka rela

•

2015)

Mendorong ekonomi APEC untuk membuat
rencana reduksi rerata biaya transaksi seperti
yang telah diupayakan oleh G20

•

Menerima G20/OECD BEPS Action Plan dan
komitmen yang tertuang di dalamnya

8.

Pertemuan Bilateral

•

Menteri Keuangan
dengan Dubes Belanda

Pembahasan Investasi Belanda di Indonesia
utamanya di sektor Hortikultura – Belanda

•

Penandatanganan Amandemen Protokol P3B
dengan Belanda

9.

Pertemuan Menteri

•

Keuangan dengan

Mengusulkan Sistem Pembelian SUN oleh PboC
– MK RI dan Kepala Bapennas RRT

Menteri Komisi
Pembangunan Nasional
dan Reformasi RRT
10. KTT G20 Antalya, 15-

•

Indonesia mendesak negara anggota G20 untuk

16 November 2015,

menerapkan kebijakan domestik yang lebih hati-

Antalya, Turki

hati agar tidak secara berlebihan mempengaruhi
volatilitas pasar keuangan global. dan meminta
negara maju agar dalam mengeluarkan kebijakan
normalisasi moneter mempertimbangkan kondisi
ketidakpastian dan melemahnya perekonomian
global.
•

Indonesia meminta G20 menjaga strategi
pertumbuhan tetap diarahkan untuk mencapai
SSBG melalui implementasi reformasi
kebijakan, terutama dalam isu struktural, yang
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No

Forum

Usulan
dapat mendorong dampak positif dan
menyeimbangkan permintaan global.
•

Indonesia mendorong upaya penyelesaian proses
mobilisasi sumber daya MDB agar dapat
membantu negara berkembanga dalam
peningkatan investasi infrastruktur.

•

Indonesia mendorong pembahasan Islamic
Finance diarahkan untuk diintegrasikan dengan
sistem keuangan internasional agar menjadi
alternatif pembiayan investasi global.

•

Indonesia mendorong inisiatif knowledge
sharing platform dapat lebih dilembagakan
khususnya antara negara maju dan negara
berkembang.

11. Conference of Parties

•

Indonesia meminta negara maju untuk

(COP) 21, United

menyediakan pendanaan perubahan iklim untuk

Nations Framework

mendanai kegiatan mitigasi dan adaptasi

Convention on Climate

perubahan iklim di negara berkembang.

Change, Paris, 30
November s.d. 12
Desember 2015

•

Indonesia memandang perlu adanya besaran
nilai pendanaan, yaitu sebesar minimal 100
milyar dollar.
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Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.14 Perbandingan kinerja IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam
Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013
Target Realisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

25%

41,02%

40%

65,64%

Persentase usulan
Indonesia yang
diadopsi dalam kerja
sama ekonomi dan

27
usulan

33
usulan

keuangan internasional
Pada tahun 2013, IKU ini menggunakan formula jumlah usulan yang diadopsi dimana
ditargetkan sebanyak 27 usulan dan realisasi usulan yang diadopsi ialah 33 usulan. Baru
pada tahu 2014 IKU ini menggunakan formula perhitungan persentase. Capaian IKU pada
tahun 2015 yang mencapai realisasi 65,64% mengalami peningkatan dibandingkan dengan
tahun 2014 yang mencapai realisasi 41,02%. Hal ini menunjukkan partisipasi dan
kontribusi Indonesia dalam forum-forum internasional cukup didengar dan dipandang oleh
negara-negara di dunia. Realisasi IKU ini pada tahun 2015 sebesar 65,64% ini telah
melebihi target pada Renstra BKF tahun 2015 – 2019 yang mengamanatkan target sebesar
40%.
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.
Efektif

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.
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•

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.
Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2015 adalah sebagai berikut
Tabel 3.15 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2015

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/ KP

Target

82

82

82

82

82

82

82

Max/Ave

86,67

83,11

84,84

83,23

84,34

86,62

84,91

Realisasi
Capaian

105,70% 101,35% 103,52% 101,5%

102,85%

105,63% 103,55%

Capaian kinerja Efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2015 adalah sebesar
84,91 melebihi target sebesar 82 yang ditetapkan. Bidang kebijakan yang
dikomunikasikan kepada pihak ekstern meliputi kebijakan bidang pendapatan negara,
bidang ekonomi makro, APBN, sektor keuangan, dan kerja sama keuangan
internasional. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan
melibatkan narasumber internal BKF/Kementerian Keuangan serta narasumber
eksternal dari berbagai instansi dan asosiasi baik dari Indonesia maupun luar negeri.
Beberapa kegiatan sosialisasi tersebut antara lain sebagai berikut :
Tabel 3.16 Beberapa Sosialisasi yang dilakukan Tahun 2015
No
1.

Judul Sosialisasi
Sosialisasi

Kebijakan

Perkembangan

Fiskal

Perekonomian

Waktu
dan Sepanjang
Terkini Tahun

Tempat
Seluruh
provinsi
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No

Judul Sosialisasi

Waktu

Tempat

dalam acara Forum Ekonom Kementerian

Indonesia

Keuangan
2.

Sosialisasi

Kebijakan

Fiskal

untuk Sepanjang

mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Tahun
seperti

Universitas

Indonesia,

Aula
(15 Ruang

STAN, kegiatan)

BKF,
Rapat

BKF

Universitas Negeri Malang.
3.

Systems Dinamics Modeling Training: 9 – 14 Februari Bogor
"Fiscal

Policy

Analysis

to

Support 2015

Sustainable Development in Indonesia: A
Training Course to Introduce Economic
Modeling Options with focus on System
Dinamic Approach
4.

Seminar Nasional Integrasi Keuangan 14 April 2015

Jakarta

Syariah
5.

APEC Stakeholder Consultation Seminar 16 April 2015

Jakarta

on Asia Region Funds Passport
6.

Training internasional tentang sukuk

7.

Capacity

Building

on

Decentralization for Myanmar
8.

25-29 Mei 2015 Jakarta
Fiscal 18 - 21 Agustus Myanmar
2015

Sosialisasi Kajian Opsi Kebijakan Fiskal 14

September Jakarta

untuk Sektor Energi dalam Mendukung 2015
Pembangunan Berkelanjutan
9.

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan 16

November Yogyakarta

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 2015
Menteri

Keuangan

Nomor 19 November Malang
179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai 2015
Hasil Tembakau
10.

Diseminasi hasil-hasil G20 pada Presidensi 22
Turki tahun 2015

Desember Malang

2015

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2015

48

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.17 Perbandingan kinerja IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013
Target Realisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

80

82,14

82

84,91

Tingkat efektivitas
edukasi dan

80

84,43

komunikasi

Perbandingan dengan 2 periode sebelumnya, yaitu tahun 2013 dan 2014 memperlihatkan
bahwa kinerja IKU ini pada tahun 2015 meningkat apabila dibandingkan dengan 2 tahun
sebelumnya. Hal ini menunjukkan upaya BKF untuk terus meningkatkan kualitas edukasi
dan komunikasi kepada publik terkait dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
• 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 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.18. Capaian IKU Jumlah Publikasi Kajian Tahun 2015
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/ K P

Target

13

16

29

18

47

21

68

Max/Sum

Realisasi

14

15

29

16

45

27

72

Capaian

107,69%

93,75%

100%

88,89%

95,74%

128,57%

105,88%

Selama tahun 2015, terdapat 72 publikasi kajian pada web. Kajian yang dipublikasikan
pada web BKF (www.fiskal.kemenkeu.go.id) antara lain adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.19. Beberapa Judul Kajian yang Dipublikasikan pada Tahun 2015
No

Judul Kajian

1.

Efektivitas Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk
Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

2.

Pengaruh Aliran Masuk Devisa Tenaga Kerja (Workers Remittances) Terhadap
Nilai Tukar Rupiah

3.

Kerangka Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Ramah Lingkungan di Sektor
Berbasis Lahan

4.

Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015

5.

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak Sebagai Instrument Fiskal Stimulus
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015

6.

Isu-Isu Ekonomi dalam Pengembangan Layanan Kereta Komutar di Wilayah
Jabodetabek

7.

Gambaran Umum Sukuk Korporasi di Indonesia periode 2011 s.d. 2015

8.

Insentif Fiskal bagi Penelitian dan Pengembangan untuk Mendorong Inovasi
dan Kemajuan Teknologi

9.

Kenaikan PTKP Dalam Merespon Perlambatan Ekonomi

10. Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM): Analisis Manfaat dan
Risiko, serta Rekomendasi Kebijakan
Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.20 Perbandingan kinerja IKU Jumlah Publikasi Kajian Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja
Jumlah Publikasi kajian

Tahun 2013
Target
81

Tahun 2014

Tahun 2015

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
97

73

86

68

72

Perbandingan dengan tahun 2013 dan 2014 memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada
tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Terdapat penurunan
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target dan capaian dibanding dengan tahun 2015 karena adanya reorganisasi di BKF di
mana terbentuk Pusat baru yaitu Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan pindahnya Pusat
Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR).
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 bahan dalam pengambilan
keputusan para pimpinan Kementerian Keuangan. Data dan analisis terkait perkembangan
ekonomi dan sektor keuangan harus disampaikan secara tepat, akurat, lengkap, serta tepat
waktu agar efektif dalam pengambilan keputusan para pimpinan di lingkungan
Kementerian Keuangan. 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 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.21 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan
yang Tepat Waktu Tahun 2015
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Target

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

105,26%

105,26%

105,26%

105,26%

105,26%

105,26%

105,26%

Pol/
KP
Max/A
ve

Selama tahun 2015 ini, seluruh Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan (Weekly
Report) telah disampaikan secara tepat waktu (dikirim pada hari Senin setiap
minggunya), sehingga realisasi IKU ini pada tahun 2015 mencapai 100% dan
capaiannya 105,26% dibanding targetnya.
Tabel 3.22 Perbandingan kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi
Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2014 dan Tahun 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

-

-

90%

99,58%

95%

100%

Persentase Laporan
Perkembangan
Ekonomi Keuangan
yang Tepat Waktu
Pada tahun 2015, terdapat peningkatan target menjadi 95% yang sebelumnya pada
tahun 2014 hanya 90%. Realisasi IKU ini pada tahun 2015 meningkat dibanding tahun
2014 karena seluruh laporan dapat diselesaikan dan disampaikan secara tepat waktu.
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
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adalah

untuk

memperoleh

sebuah

analisis

dan

kajian

yang

tepat

dan

dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan IKU
persentase rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi.
•

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
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.
Pengukuran IKU ini ialah terhadap rekomendasi yang memang seharusnya
menggunakan alat analisis ekonomi, karena tidak semua rekomendasi yang
dikeluarkan oleh BKF harus menggunakan alat analisis ekonomi, tetapi dapat
menggunakan alat analisis hukum dan lainnya.
Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.23. Capaian Kinerja IKU Persentase Rekomendasi yang Menggunakan Alat
Analisis Ekonomi Tahun 2015

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Target

83%

83%

83%

83%

83%

83%

83%

Realisasi

77,78%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

Capaian

93,71%

116,87%

116,87%

120,48%

120,48%

120,48%

120,48%

Pol/
KP
Max/
TLK

Selama tahun 2015, dari total 186 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada
Menteri Keuangan, terdapat 175 rekomendasi yang seharusnya menggunakan alat
analisis ekonomi. Dari 175 rekomendasi tersebut, realisasi rekomendasi yang
menggunakan alat analisis ekonomi adalah 100% dari yang ditargetkan yaitu 83%.
Capaian dari IKU ini melebihi target (indeks capaian 120,48%).
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Tabel 3.24 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi yang Menggunakan
Alat Analisis Ekonomi Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013
Target Realisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

81%

88,03%

83%

100%

Persentase
rekomendasi yang
menggunakan alat

80%

88%

analisis
Dari tabel di atas terlihat bahwa rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi
pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2014 dan 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.
Capaian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.25. Capaian Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan Tahun 2015

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/ K P

Target

-

88%

88%

-

88%

88%

88%

Max/TLK

Realisasi

-

97,98%

97,98%

-

97,98%

97,98%

97,98%

Capaian

-

111,34% 111,34%

-

111,34% 111,34% 111,34%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kuartalan dan tahunan IKU
ini pada tahun 2015 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase pejabat
yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya sampai dengan akhir tahun 2015
ditargetkan sebesar 88%, dengan realisasi sebesar 97,98% yang rinciannya adalah
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sebagai berikut:
Tabel 3.26. Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center

No

Jumlah Pejabat yang sudah

Jabatan

mengikuti assessment center

Jumlah pejabat yang
memiliki kompetensi sesuai
SKJ ( 72%)

1

Eselon II

7

5

2

Eselon III

32

32

3

Eselon IV

110

109

149

146 (97,98%)

Total

Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dan
2015, yaitu:
Tabel 3.27. Perbandingan Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi
Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013
Target Realisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

98%

98%

88%

97,98%

Persentase pejabat
yang telah memenuhi

87%

97%

kompetensi jabatannya
Dari tabel di atas terliihat bahwa capaian IKU tahun 2015 hampir sama dengan 2
periode sebelumnya. Pada tahun 2015 ini, jumlah jabatan yang dilakukan assessment
dibandingkan dengan tahun 2014 bertambah sebanyak 4 pejabat eselon III dan 5
pejabat eselon IV.
g. Organisasi yang Kondusif

Organisasi yang kondusif 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.
Lingkungan dalam keseluruhan organisasi dapat menimbulkan perilaku positif dan
kondusif untuk penerapan pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Sasaran
Strategis ini diukur menggunakan IKU Indeks Kesehatan Organisasi.
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• 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. Survei yang dilakukan ini diberi nama Ministry of Finance
Organizational Fitness Index (MOFIN).
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.
Pelaksanaan survei kesehatan organisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Biro
Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan pada
bulan September 2015. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal
yang mengisi survei penilaian kesehatan organisasi dengan lengkap adalah sebanyak
395 pegawai. Dari jumlah tersebut, 51 pegawai (12,9 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 344 pegawai dengan target responden sebanyak 440 pegawai.
Dengan demikian, responden BKF pada survei MOFIN pada tahun 2015 ini mencapai
78,18 persen dari target yang ditetapkan.
Adapun capaian IKU ini untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut
Tabel 3.28. Capaian IKU Indeks Kesehatan Organisasi Tahun 2015
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/ K P

Target

-

-

-

-

-

70

70

Max/TLK

Realisasi

-

-

-

-

-

65

65

92,86%

92,86%

Capaian
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Realisasi IKU ini berdasarkan hasil survei pada tahun 2015 sebesar 65 dari skala 100.
Realisasi ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 70. Hasil survei yang
dilakukan pada tahun 2015 ini menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator kesehatan
organisasi yang berada pada peringkat terbawah yaitu: (1) kesempatan karier, (2)
penghargaan dan pengakuan, (3) keahlian berbasis proses bisnis, (4) manajemen
konsekuensi, (5) inovasi bottom up. Menindaklanjuti hal tersebut manajemen BKF
bersama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal telah
menyusun rencana aksi guna menindaklanjuti hasil survei tersebut. Setidaknya terdapat
16 rekomendasi berdasarkan hasil survei MOFIN ini dimana area prioritas rekomendasi
terdiri dari lima area yaitu keterlibatan pegawai, manajemen konsekuensi, kesempatan
karir, insentif keuangan serta penghargaan dan pengakuan.
Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dan
2015, yaitu:
Tabel 3.29 Perbandingan Kinerja IKU Indeks Kesehatan Organisasi
Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja
Indeks Kesehatan
Organisasi

Tahun 2013
Target Realisasi
-

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

68

71

70

65

54

Dari tabel di atas terliihat bahwa capaian IKU tahun 2015 menurun dibandingkan
dengan tahun 2014. Namun, karena perbedaan metodologi, survei tahun 2013 – 2015,
realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbandingan hasil survei
perlu memperhatikan butir-butir kuesioner yang digunakan.

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
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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 1-5. 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 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.30 Capaian IKU Indeks Tingkat Pemanfaatan Database Internal Tahun 2015
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/ K P

Target

-

-

-

-

-

3,5

3,5

Max/TLK

Realisasi

-

-

-

-

-

3,5

3,5

100%

100%

Capaian

Survey diselenggarakan pada akhir Desember 2015 dan terdapat 95 responden yang
melakukan pengisian survey. Responden yang mengisi survey ialah responden yang
sehari-harinya menggunakan aplikasi database BKF. Berdasarkan hasil survey, BKF
memperoleh nilai tingkat kepuasan pemanfaatan database BKF sebesar 3,5 dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 3.31 Rincian hasil survey tingkat pemanfaatan database BKF
Aspek

Nilai

Tampilan / design

3,5

Ketersediaan data

3,2

Kecepatan dalam mengunduh / mengunggah

3,6

Kemudahan mencari file

3,6
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Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dan
2015, yaitu:
Tabel 3.32 Perbandingan Kinerja IKU Indeks Tingkat Pemanfaatan Database Internal
Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3,2

3,11

3,3

3,78

3,5

3,5

Indeks Tingkat
Pemanfaatan
Database Internal
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian IKU tahun 2015 menurun dibandingkan dengan
tahun 2014. Hasil ini menunjukkan perlunya perbaikan khususnya pada ketersediaan data
dan fitur tampilan/design aplikasi database BKF pada tahun mendatang.

i.

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 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 :
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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.
Sampai dengan Q3 tahun 2015 pengukuran IKU ini menggunakan formula 50%
penyerapan anggaran dan 50% pencapaian output belanja. Namun, pada akhir Q4
2015, diterbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.1/2015 tentang
Tata Cara Pengukuran IKU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di
Lingkungan Kementerian Keuangan, di mana memasukkan unsure efisiensi dalam
perhitungan IKU ini.
Efisiensi yang dimaksud dalam SE-32/MK.1/2015 ialah hasil lebih atau sisa dana yang
diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan
yang target sasarannya telah dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama
dengan 100%). Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka unsure
efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak
dengan realisasi kontrak dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan
kembali untuk kegiatan/belanja lainnya. Persentase efisiensi adalah perbandingan
antara hasil lebih atau sisa dana kontrak dengan pagu kontrak.
Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, bobot unsur IKU ini adalah penyerapan
anggaran (11,86%), efisiensi (34,96%), dan pencapaian output/keluaran (53,18%).
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Capaian Kinerja selama tahun 2015 adalah sebagai berikut
Tabel 3.33 Capaian Kinerja IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja Tahun 2015
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-15

Pol/ KP

Target

10%

28%

28%

60%

60%

95%

95%

Max/TLK

Realisasi

10,4%

28,1%

28,1%

50,5%

50,5%

94,72% 94,72%

Capaian

104%

100,36% 100,36% 84,09%

84,09%

99,71% 99,71%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU ini pada tahun 2015
telah mencapai target yang telah ditetapkan. IKU Persentase penyerapan anggaran (non
belanja pegawai) dan pencapaian output belanja pada tahun 2015 ditargetkan sebesar
95%. Capaian realisasi penyerapan anggaran BKF tahun 2015 adalah sebesar 89%
(Rp89,5 miliar) dengan pencapaian output sebesar 100%. Jumlah efisiensi adalah
sebesar 89,05% (Rp26,4 miliar). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja BKF adalah 94,72%. Realisasi IKU ini masih di bawah target yang
ditetapkan yaitu 95%. Rincian realisasi IKU ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.34 Realisasi Penyerapan Anggaran BKF Tahun 2015 (dalam miliar Rp)
No

Jenis Belanja

Pagu DIPA (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi 2015

1

Barang

82,79

73,3

88,53

2

Modal

17,99

16,10

89,46

100,6

89,5

89%

Total

100
100

Pencapaian Output (%)
Efisiensi atas pagu kontrak
(miliar Rp)
Belanja Barang dan Modal
(miliar Rp)

Realisasi

26,4
29,6

Target
89,5
100,6

Gambar 3.3 Rincian Realisasi IKU Penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja
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Realisasi penyerapan anggaran yang hanya sebesar Rp 89,5 miliar atau 89% dari pagu
anggaran dikarenakan batalnya pengadaaan mobil pick up dan batalnya pengadaaan
konsultan perencana rencana perluasan kantor di 2016.
Tabel 3.35 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja Tahun 2013 – 2015
Indikator Kinerja

Tahun 2013
Target Realisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

95%

95,42%

95%

94,72%

Persentase
penyerapan anggaran
dan pencapaian

95%

86,58%

output belanja
Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun-tahun
sebelumnya karena terdapat perubahan manual IKU dimana pada tahun 2015 ini
pengukuran IKU ini memperhitungkan unsur efisiensi.

Selain kegiatan yang telah terukur di dalam Indikator Kinerja Utama di atas, BKF juga
melaksanakan beberapa inisiatif strategis yang mendukung pencapaian IKU. Pada tahun 2015
ini, terdapat 14 inisiatif strategis dengan 13 inisiatif strategis berstatus selesai dan 1 inisiatif
strategis berstatus off-track. Rincian Inisiatif Strategis (IS) tersebut adalah sebagai berikut
i.

Penyusunan rekomendasi kebijakan PPN untuk pengembangan armada
nasional
IS ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan / diterima
Menteri Keuangan. Output dari IS ini adalah adanya usulan RPP PPN untuk
Pengembangan Armada Nasional.
Pemberian fasilitas berupa pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan kapal
laut, pesawat udara, dan kereta api serta beberapa jasa terkait angkutan tertentu
sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 38 Tahun 2003. Namun pemberian fasilitas pembebasan PPN
tersebut dirasakan menghambat daya saing industri kapal laut, pesawat udara dan
kereta api dalam negeri karena Pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan sehingga
menjadi unsur biaya dan menambah harga produk dalam negeri.
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menambah daya saing industri
dalam negeri perlu dilakukan pengaturan kembali fasilitas dari pembebasan PPN
menjadi Tidak Dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan kapal laut, pesawat
udara, dan kereta api serta jasa terkait angkutan tertentu. Dengan demikian pemberian
fasilitas secara tidak langsung juga diperoleh industri dalam negeri karena dengan
fasilitas Tidak Dipungut PPN, industri dan penyedia jasa dalam negeri dapat
mengkreditkan Pajak Masukannya, sehingga diharapkan akan mengurangi biaya, dan
harga dapat lebih bersaing.
BKF telah menyusun RPP terkait hal sebagaimana dimaksud dan telah disampaikan
pula kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas nomor ND-213/KF/2015.
Selanjutnya Menteri Keuangan telah menyetujui usulan RPP tersebut dan telah
disampaikan kepada Presiden melalui Surat Menteri Keuangan perihal Permohonan
Penetapan RPP tentang Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan
Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai melalui ND Nomor 213/KF/2015 tanggal 10 April 2015.
Selanjutnya, RPP tentang Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan
Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2015.

ii.

Kajian Infrastruktur untuk mendukung efisiensi sistem logistik
Inisiatif Strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
menggunakan alat analisis ekonomi. Output dari IS ini adalah tersedianya
rekomendasi kebijakan infrastruktur dalam mendukung efisiensi sistem logistik.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan
yaitu:
•

Efisiensi transportasi sangat dipengaruhi beberapa variabel antara lain: jarak,
daya muat, fleksibilitas, dan karakteristik barang

•

Untuk mencapai titik optimal dalam mendukung efisiensi biaya logistik perlu
kombinasi antar moda transportasitan yang telah dilakukan yaitu: transportasi
darat (truck) dan angkutan laut (kapal) serta transportasi darat (truck) dan
kereta api
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•

Untuk mencapai titik optimal di samping perlu kombinasi antar moda
transportasi perlu juga didukung infrastruktur dan sistem yang terkoneksi dan
terintegrasi.

iii.

Kajian Subsidi Listrik: Mekanisme pengendalian subsidi listrik yang tepat
sasaran
Inisiatif Strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
menggunakan alat analisis ekonomi. Output dari IS ini adalah tersedianya
rekomendasi kebijakan subsidi listrik dalam mekanisme pengendalian subsidi listrik
yang tepat sasaran.
Kajian ini disimpulkan bahwa subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dapat dicapai
dengan kebijakan sebagai berikut:
a. Penentuan target penerima subsidi listrik berdasarkan batasan konsumsi listrik per
bulan (kWh per bulan). Kelompok pelanggan yang konsumsinya melebihi batasan
konsumsi listrik per bulan tidak berhak mendapatkan subsidi sama sekali.
b. Pola subsidi dengan batasan konsumsi listrik per bulan (kWh per bulan)
sebagaimana disebutkan pada bagian (1) di atas akan membuat ketepatan sasaran
subsidi listrik untuk pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA mencapai 93,3% dan
92,1%. Presentasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ketepatan sasaran subsidi
R1-450 VA dan R1-900 VA saat ini yang hanya sekitar 75,6% dan 57,6%.
c. Bentuk subsidi listrik non tunai lebih tepat guna dan pemberian subsidinya lebih
praktis melalui potongan harga (discount) terhadap tagihan listrik pelanggan setiap
bulannya dibandingkan melaluai voucher.
Dengan memperhatikan aspek regulasi, ekonomi dan sosial, teknis serta dampaknya
terhadap makro ekonomi dan sosial, kajian ini merekomendasikan beberapa hal
sebagai berikut:
a. Pola dan mekanisme subsidi listrik yang lebih tepat sasaran

adalah sebagai

berikut: (a) target penerima subsidi adalah mereka yang konsumsinya sampai 80
kWh per bulan untuk pelanggan R1-450 VA dan sampai 60 kWh per bulan untuk
pelanggan R1-900 VA. Apabila konsumsi listrik melebihi batas yang ditentukan,
pelanggan tersebut tidak memperoleh subsidi sama sekali; (b) bentuk subsidi non
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tunai dengan subsidi tetap Rp/kWh; dan (c) penyaluran subsidi melalui PT PLN
(Persero) dengan memberikan potongan harga (discount) terhadap pelanggan yang
berhak memperoleh subsidi
b. Untuk mengurangi dampak seketika kenaikan TTL yang cukup besar bagi mereka
yang tidak memperoleh subsidi karena konsumsi listriknya di atas batas konsumsi
listrik pemberian subsidi, maka untuk menuju pemberlakukan tarif listrik non
subsidi bagi mereka yang tidak memperoleh subsidi

dapat dilakukan secara

bertahap dengan terlebih dulu memberlakukan dua blok tarif, yakni tarif subsidi
dan non susbidi dengan beberapa ketentuan.
c. Sebelum kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran diberlakukan, perlu
adanya komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk menyampaikan perlunya
reformasi subsidi listrik dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa dana
penghematan subsidi listrik akan digunakan untuk belanja infrastruktur yang
produktif diantaranya membangun pembangkit dan jaringan listrik di desa-desa
yang belum mempunyai akses listrik, sehingga masyarakat desa tersebut yang
selama ini belum menikmati listrik dengan segera memperoleh akses dan
menikmati listrik.
d. Edukasi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk hemat listrik dengan
menggunakan alat-alat listrik hemat energi. Pemerintah juga bisa memberikan
insentif bagi produk-produk alat listrik yang hemat energi (terutama yang alat
listrik yang banyak digunakan pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA) agar harga
alat listrik hemat energi lebih terjangkau.
Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Nota
Dinas kepada Menteri Keuangan nomor ND-242/KF/2015.

iv.

Evaluasi pengelolaan PPB-P2 pasca pengalihan ke Pemda
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU persentase rekomendasi kebijakan
yang menggunakan alat analisis ekonomi. Output yang diharapkan dari inisiatif
strategis ini adalah tersedianya laporan evaluasi dan rekomendasi terkait pengelolaan
PPB-P2 pasca pengalihan ke Pemda.
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Fokus kajian yaitu mengetahui pemungutan PBB P2 oleh pemda dari sisi kebijakan
dan administrasi, melihat efektivitas pengalihan PBB P2 dilihat dari peningkatan PAD,
dan pelayanan pada masyarakat, identifikasi permasalahan yang dialami, antisipasi
wacana pengalihan PBB P3 dengan melihat distribusi potensi, dampak

terhadap

ketimpangan fiskal antardaerah, antisipasi kendala teknis, serta desain

kebijakan

pengalihannya.
Dalam rangka pelaksanaan kajian, telah dilakukan rangkaian FGD dan rapat teknis,
pengumpulan data dan informasi baik primer maupn sekunder. Pengumpulan data
primer dilakukan dengan kunjungan langsung ke beberapa daerah sampel di Sumatera,
Jawa, Bali, dan Kalimantan.

v.

Kajian perubahan RUU BI
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase rekomendasi
kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan. Output / outcome yang
diharapkan dari inisiatif strategis ini adalah Draft Naskah akademik RUU BI.
BKF telah melakukan serangkaian kajian tentang perubahan RUU BI yang
berfokus pada isu-isu seperti pembagian tugas dan tanggung jawab terutama
terkait stabilitas sistem keuangan antara bank sentral dan pengatur/pengawas
bank, skema koordinasi antarotoritas dalam rangka memelihara SSK, serta
struktur governance bank sentral. Selain itu, juga dikaji mengenai sistem
pembayaran dan keuangan inklusif serta peran BI dalam pengembangan UMKM.
Pembahasan dilakukan di level teknis dengan melibatkan Staf Ahli Menteri
Keuangan Bidang Makroekonomi dan Kerja Sama Internasional, Staf Ahli
Bidang Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.
Untuk mempercepat pembahasan RUU BI dengan DPR juga dibentuk Tim
Koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan. Pada bulan November 2015,
telah dilaksanakan juga studi RUU BI ke Turki bersama dengan Komisi XI DPR
RI. Saat ini RUU BI versi pemerintah telah dibuat dan disampaikan kepada DPR.
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vi.

Kajian Pengembangan Model Dampak Fiskal ke Kesejahteraan Sosial
Inisiatif strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
menggunakan alat analisis ekonomi. Output dari IS ini adalah Model Dampak Fiskal
ke Kesejahteraan Sosial.
Pada tahun 2015 ini, pengembangan model dampak fiskal ke kesejahteraan sosial telah
selesai dilakukan dan akan dilanjutkan pada tahun 2016 dengan diskusi bersama tim
dari World Bank.

vii.

Kajian Pendalaman Pasar Keuangan (Financial Deepening)
Inisiatif strategis ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan. Output dari IS ini adalah rekomendasi
kebijakan.
Kajian tentang Financial Deepening ini berisikan identifikasi mengenai
permasalahan dan tantangan dari masing-masing sektor keuangan serta
spreadsheet yang dapat digunakan menghitung potensi sektor perbankan, dana
pensiun dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta keterkaitan dan
potensi sinergi antara dua sektor ini dan dengan pengembangan pasar obligasi.
Kajian ini juga mengidentifikasi saling keterkaitan antar sektor keuangan
berdasarkan data saat ini.
BKF merekomendasikan dibuatnya MoU antara Kemenkeu, BI, dan OJK terkait
dengan FK-PPPK. Draft MoU tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan
untuk selanjutnya diproses oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

viii.

Pengembangan model pemantauan sistem keuangan
IS ini mendukung IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang menggunakan alat
analisis ekonomi. Output dari IS ini adalah model pemantauan sistem keuangan dan
laporannya.
Pengembangan model pemantauan sistem keuangan adalah pengembangan model
untuk melakukan assessment terhadap kinerja perekonomian Indonesia dan
memberikan gambaran terkait dengan besaran risiko terjadinya suatu tekanan terhadap
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perekonomian. Tekanan yang dimaksud lebih difokuskan pada tekanan terhadap nilai
tukar yang dapat terlihat melalui indeks tekanan nilai tukar atau sering disebut dengan
exchange market pressure index (EMPI). Sehubungan dengan itu, dilakukan exercise
menggunakan model signal yang dikembangkan oleh Kaminsky, Lizondo, dan
Reinhart (1998) dengan menggunakan model signalling (non parametrik). Software
yang digunakan untuk penyusunan model tersebut adalah Microsoft Excel dengan
dukungan data yang diperoleh dari Bloomberg, CEIC, dan Statistik Perbankan BI.
Variabel yang digunakan untuk membangun model ini terdiri dari variabel yang
mewakili enam sektor, yakni capital account, current account, financial account, fiscal
account, global economy, dan real sector. Dari 20 variabel yang dipertimbangkan
memiliki keterkaitan dengan nilai tukar, dengan menggunakan metode noise to signal
ratio, telah terpilih variabel yang memiliki behaviour yang dapat mengindikasikan
tekanan yang dialami oleh nilai tukar selama periode pangamatan. Langkah
selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun indeks komposit dari indikator
terpilih.

ix.

Penyiapan naskah akademik RUU JPSK
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase rekomendasi kebijakan
yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan. Output / outcome yang diharapkan dari
inisiatif strategis ini adalah draft naskah akademik RUU JPSK.
Naskah akademik RUU JPSK telah selesai penyelarasan sesuai dengan Surat Kepala
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor PHN.01.03-162 tanggal 5 Juni 2015.

x.

Pendalaman Implementasi Budget Tagging
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase rekomendasi kebijakan
yang ditetapkan / diterima Menteri Keuangan. Output/outcome yang diharapkan dari
IS ini adalah meningkatnya keasadaran K/L dalam mengimplentasikan Budget
Tagging System.
Inisiatif ini dilatarbelakangi karena Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan
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emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan menggunakan sumber daya dalam
negeri dan 41% jika mendapatkan dukungan internasional pada tahun 2020. Inisiatif
ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional untuk penurunan emisi GRK (RANGRK) yang tertuang dalam Perpres No. 61/2011 dan Rencana Aksi Daerah (RADGRK). K/L dan Pemda bertanggung jawab melaporkan capaian penurunan emisi
kepada Bappenas. Penandaan terhadap pengeluaran pemerintah yang terkait dengan
mitigasi perubahan iklim dapat meningkatkan kualitas pelaporan RAN-GRK dan
RAD-GRK.
Pengimplementasian sistem budget tagging mendukung country readiness dalam hal
melaporkan

aktivitas RAN-RAD GRK. Kebijakan Penandaan Anggaran Mitigasi

Perubahan Iklim bermanfaat untuk; (1) Menentukan alokasi anggaran Pemerintah
secara efektif dan efisien, dan (2) Memprioritaskan aksi-aksi penurunan emisi GRK
sesuai amanat Perpres No. 61 Tahun 2011.
BKF telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan inisiatif
strategis ini, yaitu:
•

Telah dilakukan sosialisasi dan training atas implementasi sistem budget
tagging nasional kepada 6 K/L pada September 2015.

•

Telah dilakukan workshop pendalaman penandaan anggaran perubahan iklim
dan review ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja) untuk 6 K/L pada bulan
oktober 2015.

•

Buku petunjuk umum dan buku petunjuk teknis budget tagging telah
diselesaikan dan akan dicetak pada bulan Januari 2016.

•

Perlu dilakukan evaluasi di tahun 2016 terkait implementasi K/L dalam
melaksanakan budget tagging dalam proses penganggaran, untuk mengetahui
tingkat kesadaran K/L terkait implementasi program dimaksud.

xi.

Pendirian World Islamic Investment Bank (WIIB)
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase rekomendasi kebijakan
yang ditetapkan / diterima Menteri Keuangan. Output/outcome yang diharapkan dari
IS ini adalah ditandatanganinya MoU pendirian WIIB di Indonesia.
Untuk melaksanakan inisiatif ini, BKF telah melakukan:
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•

Telah dilaksanakan pembahasan terhadap draft Head Of Terms yang telah
disusun.

•

Indonesia telah mengirimkan tanggapan dan pertanyaan atas draft awal Head
of Terms kepada IDB dan masih menunggu tanggapan dari IDB.

•

Berdasarkan hasil trilateral meeting di Jeddah, akan dibentuk 3 Working Grup
untuk mendampingi dan mengarahkan kerja konsultan yang akan disewa untuk
mengkaji kelayakan bisnis WIIB.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, telah disepakati poinpoin berikut:
•

Islamic Development Bank (IDB) meminta kesediaan Indonesia menjadi
Anchor investor WIIB.

•

WIIB akan menyediakan

layanan: pembiayaan infrastruktur skala besar,

bantuan likuiditas, memfasilitasi penciptaan Islamic inter-bank money market,
dan menciptakan platform perdagangan produk sesuai syariah.
•

Modal awal pendirian WIIB sebesar US$10 Milyar (US$1 milyar modal dari
negara pendiri; US$9 milyar dari penerbitan Sukuk).

•

Modal awal disetor oleh: negara pendiri utama sebesar US$ 300 juta, IDB:
US$ 100 juta (sedang diusulkan menjadi US$200 juta) sedangkan ditawarkan
kepada negara OKI lainnya: US$500 (maksimal subskribsi sebesar US$ 50
juta).

•

Pendirian WIIB dilakukan dalam dua langkah: Pertama, pembentukan
Consortium antara Indonesia dan IDB; kemudian langkah kedua, Consortium
mengajak negara anggota OKI lainnya untuk ikut serta dalam pendirian WIIB.

Inisiatif strategis ini pada tahun 2015 berstatus off track karena belum berhasil
ditandatanganinya MoU pendirian WIIB di Indonesia.

xii.

Kajian Penguatan Peran ASEAN Infrastucture Fund (AIF)
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Output/outcome yang
diharapkan dari IS ini adalah Rekomendasi Kebijakan.
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Kajian ini dilakukan merespon perkembangan dari inisiatif-inisiatif regional dan
global terkait pembiayaan infrastruktur yang terjadi saat ini. AIF bertujuan untuk
membantu pendanaan infrastruktur negara-negara ASEAN. Namun setelah berjalan
dua tahun, sejumlah kendala masih dihadapi oleh AIF seperti: masalah organisasi,
struktur modal yang kecil, sistem penyaluaran dana (project pipeline) yang belum
kuat, serta suku bunga pinjaman yang belum kompetitif.
Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian, antara lain: (i) perlu menjajaki kerja sama
dengan Multilateral Development Banks (MDBs) lainnya; (ii) meningkatkan
permodalan dengan menambah iuran dari negara-negara anggota; (iii) menerbitkan
obligasi untuk strategi jangka panjang, serta (iv) memperkaya ragam pembiayaan demi
mendapatkan rating yang bagus.

xiii.

Pemberian Program Capacity Building melalui Mekanisme Kerja Sama SelatanSelatan
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Output/outcome yang
diharapkan dari IS ini adalah penyelenggaraan capacity building. Dengan inisiatif ini,
dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini sangat dinanti kehadiran dan kontribusinya
untuk membagi kisah suksesnya khususnya dalam hal mengelola perekonomian dan
keuangannya.
Pada tahun 2015 ini, berhasil diselenggarakan “Capacity Building on Fiscal
Decentralization for Myanmar” pada tanggal 18 – 21 Agustus 2015 (4 hari) di
Kementerian Keuangan Myanmar, Nay Pyi Taw dibawah kerangka kerja sama
Triangular dengan Pemerintah German (GIZ) dibawah perjanjian SSTC – NGG (South
– South Triangular Cooperation – Network for Global Governance).

xiv.

Review Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Jasa
Keuangan
Inisiatif strategis ini mendukung pencapaian IKU Persentase usulan Indonesia dalam
kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral berdasarkan hasil kajian.
Output/outcome yang diharapkan dari IS ini adalah Hasil kajian.
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Pelaksanaan inisiatif ini bertujuan untuk mengevaluasi kepentingan nasional Indonesia
dan kesesuaiannya dengan komitmen IJEPA jasa keuangan serta mengkaji
pemanfaatan perlakuan istimewa perjanjian tersebut.
Rekomendasi Hasil Kajian adalah sebagai berikut
•

mempertahankan posisi komitmen yang berlaku saat ini

•

meningkatkan pemanfaatan IJEPA jasa keuangan, dengan cara:
o jangka pendek : konsolidasi internal (cross border measures jasa
keuangan di Indonesia dan di Jepang)
o jangka menengah dan panjang : menyeimbangkan pemanfaatan
komitmen IJEPA jasa keuangan dan ekspansi.
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B. Akuntabilitas Keuangan
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp698.206.633
yang berasal dari pendapatan PNBP sebesar Rp698.206.633 dan hibah sebesar Rp0.
Realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar
Rp114.188.108 dibandingkan Tahun Anggaran 2014. Kenaikan tersebut terutama
bersumber

dari

Pendapatan

dari

Pemindahtanganan

BMN

Lainnya

sebesar

Rp248.500.000.
Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2015 disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2015
Kenaikan / (Penurunan)
No.

Uraian

31/12/2015

31/12/2014
Rp

%

1

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

47.965.450

25.329.672

22.635.778

89,36%

2

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

358.541.183

490.722.853

(132.181.670)

-26,94%

3

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

291.700.000

43.200.000

248.500.000

575,23%

4

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara

-

24.500.000

(24.500.000) -100,00%

5

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

-

266.000

(266.000) -100,00%

698.206.633

584.018.525

Jumlah

114.188.108

19,55%

B.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja
Realisasi (bruto) penyerapan DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2015 untuk
seluruh belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal) adalah sebesar
Rp122.161.497.055

atau

mencapai

91,50

persen

dari

total

pagu

sebesar

Rp133.511.742.000.
Sedangkan realisasi belanja (netto) Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2015
adalah sebesar Rp122.079.487.604 atau sebesar 91,44 persen dari anggarannya setelah
dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp82.009.451.
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Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 3.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015
Kode
Jenis
Belanja

Uraian

51

%
Realisasi Pengembalian
Bruto

%
Realisasi
Netto

Anggaran

Realisasi
Belanja

Belanja Pegawai

32.715.853.000

32.700.910.819

99,95

26.773.326

32.674.137.493

99,87

52

Belanja Barang

82.797.366.000

73.359.757.728

88,60

55.236.125

73.304.521.603

88,53

53

Belanja Modal

17.998.523.000

16.100.828.508

89,46

-

16.100.828.508

89,46

133.511.742.000

122.161.497.055

Jumlah

91,50 82.009.451

Realisasi
(netto)

122.079.487.604

91,44

Realisasi (netto) Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan
Tahun Anggaran 2014. Kenaikan sebesar Rp26.737.610.207 tersebut terutama terkait
dengan peningkatan jumlah belanja barang non operasional yang signifikan dengan
perekrutan para pegawai baru pada tahun 2015 dan 2014.
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Anggaran (Bruto dan Netto)
Tahun Anggaran 2014 dan 2015

Kode

Uraian
Jenis Belanja

Realisasi Bruto

Naik /(Turun)

31-12-2015

31-12-2014

51 Belanja Pegawai

32,700,910,819

28,796,135,544

52 Belanja Barang

73,359,757,728

53 Belanja Modal

16,100,828,508

Jumlah

Rp

Realisasi Netto
%

Naik /(Turun)

31-12-2015

31-12-2014

Rp

%

3,904,775,275 13.56

32,674,137,493

28,796,135,544

3,878,001,949 13.47

54,117,799,104

19,241,958,624 35.56

73,304,521,603

54,117,799,104

19,186,722,499 35.45

12,427,942,749

3,672,885,759 29.55

16,100,828,508

12,427,942,749

3,672,885,759 29.55

122,161,497,055 95,341,877,397 26,819,619,658 28.13 122,079,487,604 95,341,877,397 26,737,610,207 28.04

B.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2015, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan tujuh kegiatan yang
masing-masing dilaksanakan oleh unit eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.

Total

pagu

DIPA

dari

7

kegiatan

tersebut

adalah

sebesar

Rp133.511.742.000.
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Adapun rincian realisasi anggaran per kegiatan Tahun Anggaran 2015 disajikan dalam
tabel berikut :
Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2015
Kode
Kegiatan

Uraian Kegiatan

Anggaran

Realisasi Belanja

%

1740

Perumusan Kebijakan APBN

7.604.410.000

6.684.895.292

87,91

1741

Perumusan Kebijakan Ekonomi

9.755.278.000

8.873.385.358

90,96

1742

Perumusan Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilateral

13.685.253.000

12.390.000.549

90,54

1743

Perumusan Kebijakan Pajak,
Kepabeanan, Cukai dan PNBP

8.843.449.000

7.550.307.664

85,38

1744

Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor
Keuangan

3.507.090.000

2.779.571.566

79,26

1745

Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan Kebijakan
Fiskal

79.253.153.000

73.316.157.433

92,51

5135

Perumusan Kebijakan dan
Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan
Regional dan Bilateral

10.863.109.000

10.567.179.193

97,28

133.511.742.000

122.161.497.055

91,50

Jumlah
Pengembalian Belanja

82.009.451

Belanja Netto

133.511.742.000

122.079.487.604

91,44

B.4. Capaian Prestasi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal
Selama Tahun Anggaran 2015, beberapa capaian positif dalam pengelolaan keuangan telah
diperoleh Badan Kebijakan Fiskal, antara lain
a) Mendapat penghargaan dari KPPN Jakarta II yang menetapkan Satker BKF sebagai
peringkat ke-8 dari 114 unit Satker dalam hal ketertiban dan ketepatan waktu proses
pelaksanaan dan pelaporan keuangan;
b) Menjadi pilot project di lingkup Kementerian Keuangan dalam penataan aplikasi
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Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) untuk penyusunan RKA K/L dan Renja Tahun
2016;
c) Berkontribusi dalam Penghargaan yang diterima Kementerian Keuangan terkait
tercapainya penyajian saldo kas bendahara pengeluaran pada Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
Tahun Anggaran 2015 dengan tingkat akurasi tinggi;
d) Berkontribusi dalam tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Bagian
Anggaran (BA) 015 Tahun Anggaran 2014 audited.
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BAB IV

PENUTUP

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 2015 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 2015 ini. Semua capaian kinerja BKF selama tahun 2015 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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