K A T A
P E N G A N T A R

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 2017 yang berisi uraian pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Utama
yang terdapat di dalam kontrak kinerja Kepala BKF. Berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai upaya
mencapai target suatu indikator kinerja termasuk perbandingan-perbandingan capaian dengan tahun
sebelumnya disajikan dalam laporan ini untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai
capain kinerja BKF. Laporan penggunaan anggaran untuk membiayai setiap kegiatan juga disajikan sehingga
tersusun laporan kinerja BKF yang lengkap dan menyeluruh.

Jakarta, Februari 2018
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I K H T I S A R
E K S E K U T I F

Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama

diukur dengan metode Balanced Score Card

ekonomi dan keuangan internasional juga lebih

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan

besar dibandingkan targetnya. Lebih lanjut lagi,

Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014

tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi juga

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan

melebihi dari target yang ditetapkan, laporan

Kementerian Keuangan sebagaimana telah

perkembangan ekonomi keuangan yang tepat

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

waktu (daily, weekly, dan bi-monthly report) dengan

Nomor 556/KMK.01/2015. Metode ini menilai

nilai capaian lebih besar dari targetnya, serta

kinerja BKF dengan menggunakan tiga

publikasi hasil kajian sesuai rencana.

aspek/perspektif, yaitu Stakeholder, Internal
Process, serta Learning and Growth. Keberhasilan
capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat
capaian atas setiap Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang merupakan alat ukur pencapaian Sasaran
Strategis yang terdapat pada masing-masing
perspektif.

Capaian kinerja pada perspektif Internal Process
secara umum juga baik karena hampir seluruh
capaian IKU melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja yang terkait dengan perencanaan
yang akurat yang tercermin dalam IKU
penyelesaian rekomendasi peraturan
perundangan prioritas dan program unggulan

Ditinjau dari perspektif Stakeholder, seluruh

sesuai dengan rencana hampir memenuhi target.

capaian kinerja IKU-nya lebih baik dibandingkan

Pada sasaran strategis formulasi rekomendasi

target yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian ini

kebijakan yang menggunakan kaidah formulasi

menunjukkan bahwa BKF telah mampu

kebijakan publik, capaian kinerjanya

memenuhi ekspektasi Menteri Keuangan dan

mencerminkan bahwa proses perumusan

stakeholder-nya. Hal tersebut ditunjukkan dengan

rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor

capaian IKU rekomendasi kebijakan yang

keuangan di BKF telah didukung alat analisis

disampaikan BKF diterima/ditetapkan oleh

kebijakan yang tepat dan memadai, serta telah

Menteri Keuangan telah melebihi target yang

melibatkan stakeholders dari berbagai instansi

ditetapkan. Selain itu, deviasi proyeksi asumsi

baik internal maupun eksternal Kementerian

makro yang cukup tepat terbukti dengan deviasi

Keuangan. Selain itu, capaian kinerja pada

proyeksi yang berada di bawah target yang

sasaran strategis pengelolaan manajemen

ditetapkan. Deviasi proyeksi APBN juga dapat

pengetahuan dalam research and development

dikatakan akurat terbukti dengan deviasinya yang

yang berkualitas juga cukup baik terbukti dengan

lebih kecil dari target yang ditetapkan. Persentase

pelaksanaan kajian yang sesuai dengan rencana
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hampir memenuhi target dan adanya sinergi

meningkatkan kualitas SDM melalui SDM yang

dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian. Pada

kompetitif dengan persentase pejabat yang telah

sasaran strategis pengelolaan kerja sama

memenuhi standar kompetensi jabatan; (2)

internasional yang andal cukup baik karena

menciptakan iklim organisasi yang kondusif

penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama

melalui implementasi inisiatif strategis RBTK dan

internasional berhasil memenuhi target yang

indeks tata kelola organisasi; (3)

ditetapkan. Pada sasaran strategis evaluasi yang

mengembangkan sistem informasi manajemen

efektif dan berkelanjutan, BKF menunjukkan

yang andal dengan meminimalisasi tingkat

kinerjanya dengan cukup baik, dibuktikan dengan

downtime sistem TIK dan indeks implementasi IT

capaian IKU rekomendasi BPK atas LKPP dan LK

Service Management tahap I; dan (4)

BUN yang telah diitindaklanjuti lebih tinggi

melaksanakan anggaran secara optimal melalui

daripada target. Capaian kinerja BKF pada SS ini

kualitas pelaksanaan anggaran. Secara

juga ditunjukkan dengan pelaksanaan evaluasi

keseluruhan, pada tahun 2017, Nilai Kinerja

kebijakan sesuai rencana yang berhasil

Organisasi (NKO) BKF berhasil mencapai 110,47

memenuhi target yang ditetapkan.
Adapun capaian kinerja pada perspektif Learning
and Growth secara umum juga sangat baik,
karena seluruh IKU pada setiap Sasaran Strategis
berstatus hijau. Hal ini menunjukkan komitmen
yang kuat dari manajemen BKF untuk selalu: (1)
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P E N D A H U L U A N

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

1.

Tugas

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas

dicapai. Selain itu adalah sebagai upaya perbaikan

melaksanakan analisis dan perumusan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor

meningkatkan kinerjanya. Adapun petunjuk teknis

keuangan.

penyusunan Laporan Kinerja diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur

2.

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan

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 2017.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan
Fiskal memiliki tugas, fungsi, dan susunan
organisasi sebagai berikut:

Fungsi

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
BADAN
KEBIJAKAN FISKAL

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN ORGANISASI
DAN KEPATUHAN
INTERNAL

PUSAT
KEBIJAKAN
PENDAPATAN NEGARA

PUSAT
KEBIJAKAN
APBN

PUSAT
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

BAGIAN SUMBER
DAYA MANUSIA

PUSAT
KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BAGIAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
PERUBAHAN IKLIM DAN
MULTILATERAL

BAGIAN UMUM

PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL
DAN BILATERAL

BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN
CUKAI

BIDANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN
PERPAJAKAN

BIDANG ANALISIS FISKAL

BIDANG KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEUANGAN

BIDANG KEBIJAKAN FISKAL
PERUBAHAN IKLIM

BIDANG KERJASAMA EKONOMI
DAN KEUANGAN ASEAN

BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN
INTERNASIONAL

BIDANG
KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH

BIDANG
ANALISIS NERACA
PENDAPATAN NASIONAL

BIDANG KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEUANGAN SYARIAH

BIDANG KERJASAMA
INTERNASIONAL DAN
PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

BIDANG KERJASAMA EKONOMI
DAN KEUANGAN
INTERREGIONAL

BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I

BIDANG
KEBIJAKAN BELANJA PUSAT
DAN PEMBIAYAAN

BIDANG
ANALISIS MONETER DAN
NERACA PEMBAYARAN

BIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN
INKLUSIF

BIDANG FORUM G20

BIDANG KERJASAMA EKONOMI
DAN KEUANGAN BILATERAL

BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II

BIDANG
KEBIJAKAN SUBSIDI

BIDANG
ANALISIS EKONOMI
INTERNASIONAL DAN
HUBUNGAN INVESTOR

BIDANG
PEMANTAUAN SISTEM
KEUANGAN

BIDANG FORUM MULTILATERAL

BIDANG KERJASAMA
PERDAGANGAN

BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK
INTERNASIONAL

BIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

BIDANG
PENGEMBANGAN MODEL DAN
PENGOLAHAN DATA MAKRO

BIDANG
DUKUNGAN KESEKRETARIATAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

BIDANG OECD

BIDANG EVALUASI DAN
HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR
NEGERI

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

4.

Visi dan Misi

b. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan

yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim

Fiskal Nomor KEP-9.1/KF/2015 tentang Rencana

ekonomi yang kondusif dan optimalisasi

Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015 –

penerimaan negara.

2019, ditetapkan visi BKF yaitu:

c. Mengembangkan kebijakan anggaran negara

“Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan

yang sehat dan berkelanjutan dengan

Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang

memperhatikan risiko fiskal yang terukur.

Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan
Masyarakat Indonesia Sejahtera”

d. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi

Selain itu, BKF memiliki misi yaitu:
a.

Merumuskan analisis ekonomi makro serta

dan fiskal yang berkelanjutan.
e. Mengembangkan kebijakan kerja sama

harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter

keuangan internasional yang bermanfaat bagi

dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi

perekonomian nasional.

dan pemerataan pembangunan.

f.

Mengembangkan kebijakan sektor keuangan
yang mendukung pendalaman pasar, keuangan
inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
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g. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan

perkembangan sektor-sektor ekonomi yang

informasi dan komunikasi yang andal, serta

mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih

kinerja perencanaan dan penganggaran yang

tinggi namun tetap berdasarkan keunggulan

suportif.

dan potensi dalam negeri dan daerah-daerah di

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.

langkah-langkah untuk lebih mendorong

kompetensi tinggi dengan didukung teknologi

Strategi kebijakan ekonomi

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 melakukan

Peran dan fungsi kebijakan ekonomi makro

“pembangunan dari pinggiran” yaitu bertumpu

untuk periode 2015 -2019 akan diarahkan

pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah-

untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN

daerah yang selama ini tertinggal. Strategi dan

dan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan

arah pembangunan tersebut turut

(Nawa Cita) yang disesuaikan dengan tugas

mempengaruhi penyusunan strategi kebijakan

pokok dan fungsi BKF. Di dalam RPJMN telah

fiskal yang menjadi tanggung jawab

dimuat beberapa sasaran pembangunan

Kementerian Keuangan, dan juga BKF. Pada

ekonomi ke depan dan beberapa isu penting

saat yang sama, arah kebijakan fiskal tetap

yang menjadi fokus penting untuk ditangani.

ditujukan pada upaya-upaya menjaga stabilitas

Upaya mencapai pertumbuhan yang tinggi dan

ekonomi untuk menjamin pertumbuhan

berkelanjutan menjadi salah satu sasaran

ekonomi yang berkelanjutan.

penting bagi landasan strategi pembangunan

Dalam pelaksanaannya, peran BKF dalam

untuk terhindar dari fenomena Middle Income

pengelolaan arah kebijakan ekonomi makro

Trap. Di samping itu, arah pembangunan juga

antara lain meliputi:

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

1)

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

dan pemerataan kesejahteraan dan hasil

dalam mendukung penyusunan kebijakan

pembangunan. Di dalam RPJMN 2015-2019,

fiskal. Penyusunan kebijakan fiskal dan APBN

ditetapkan bahwa pada akhir 2019,

didasarkan pada asumsi-asumsi makro dasar

pertumbuhan ekonomi rata rata selama 5

yang menjadi landasan perkiraan

tahun diharapkan mencapai tingkat 7%,

penerimaan dan belanja, serta strategi

sementara tingkat pengangguran dan angka

pembiayaan. Selanjutnya sasaran-sasaran

kemiskinan masing-masing mencapai 4,0 – 5,0%

pembangunan ekonomi yang akan dicapai

dan 7,0 – 8,0%.

juga akan mempengaruhi struktur dan

Sasaran RPJMN dan program Nawa Cita yang

penekanan-penekanan khusus pada mata

menjadi agenda priorita pemerintah saat ini

anggaran dan APBN secara keseluruhan.

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

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
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wewenang berbagai instansi lain, seperti

merumuskan alternatif kebijakan, serta

Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber

menyampaikannya pada Menteri Keuangan

Daya Mineral, Bank Indonesia, dan bukan

dan unit-unit terkait lainnya. Dengan hasil

hanya terkait dengan peran Kementerian

analisis dan informasi tersebut, maka dapat

Keuangan. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal

dipilih dan ditetapkan strategi kebijakan yang

bertugas mewakili Kementerian Keuangan

paling optimal dalam mendukung

dalam hal koordinasi arah kebijakan ekonomi

pencapaian sasaran pembangunan.

makro (fiskal, moneter, dan sektor riil) serta
prospek perekonomian saat ini maupun ke

5)

pemantauan dini untuk pengambilan

depan.
3)

kebijakan fiskal yang dapat dipercaya. BKF

Mencapai inflasi yang sesuai dengan sasaran,

juga memiliki tugas untuk melakukan

serta menjaga inflasi agar rendah dan stabil,

pemantauan berbagai perkembangan

sehingga konvergen untuk menjaga daya

ekonomi dan kondisi pasar baik di dalam

saing Indonesia di antara negara tetangga

negeri maupun global dan memberikan

dalam kawasan. Berdasarkan pencapaian

laporan up to date beserta analisisnya

pada tahun-tahun sebelumnya, tampak

kepada Menteri Keuangan. Informasi yang

bahwa rekomendasi membutuhkan

akurat dan cepat tersebut merupakan

dukungan dari berbagai pihak yang

determinan penting bagi perumusan respon

mempunyai ruang lingkup dan kewenangan

kebijakan yang tepat dalam menjaga

tersendiri. Oleh sebab itu penguatan

stabilitas ekonomi dan fiskal serta

kelembagaan lintas kementerian, lembaga

pencapaian sasaran pertumbuhan.

negara, Badan Usaha Milik Negara, dan
Pemerintahan merupakan isu utama dalam

6)

publik, baik dalam negeri maupun luar

mengefektifkan koordinasi pemantauan dan

negeri. Diseminasi informasi kondisi

pengendalian inflasi. Dengan kerjasama yang

perekonomian dan berbagai landasan dan

telah dijaga selama ini, maka pengendalian

arah kebijakan fiskal yang diambil

inflasi kedepannya dapat dilakukan dengan

pemerintah akan memberikan kepastian dan

lebih optimis.

kejelasan yang lebih baik bagi pasar dan

Memperkuat dukungan analisis kebijakan

dunia usaha domestik dan luar negeri. Di

ekonomi makro dalam rangka sinkronisasi

samping itu, diseminasi informasi bagi

kebijakan fiskal antar lini unit eselon I dalam

masyarakat dan kawasan di berbagai daerah

lingkup Kementerian Keuangan. Berbagai

akan memberikan peluang yang lebih baik

alternatif strategi kebijakan fiskal yang

bagi pencapaian tujuan dan sasaran

menjadi tanggung jawab unit-unit eselon I di

kebijakan fiskal yang ditempuh. Dengan hal-

lingkup Kementerian Keuangan akan

hal tersebut, maka akan tercipta insentif

membawa dampak, baik positif maupun

positif bagi upaya menjaga stabilisasi

negatif yang berbeda-beda. Analisis

ekonomi dan terwujudnya sasaran

mengenai dampak terhadap kondisi ekonomi

pembangunan dan kebijakan.

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

4

Turut mendukung diseminasi kondisi
perekonomian dan arah kebijakan fiskal bagi

upaya semakin mengefisienkan dan

4)

Menjamin tersedianya informasi hasil sistem
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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-

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.

Undang Perubahan Ketiga atas Undang-

Adapun beberapa hal strategis yang perlu

Undang tentang Bank Indonesia (RUU BI) dan

dijaga dalam struktur APBN, antara lain: (i)

koordinasi dan rekomendasi kebijakan

mengaitkan besaran alokasi belanja produktif

pendalaman pasar keuangan lintas di tingkat

dengan target pertumbuhan ekonomi; (ii)

nasional.

mendorong optimalisasi pendapatan

b. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

khususnya penerimaan perpajakan
(peningkatan tax ratio) dalam rangka
meningkatkan kapasitas fiskal guna

Kebijakan fiskal memainkan peranan penting

mendukung upaya pencapaian target

dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian

pembangunan; (iii) mengendalikan risiko dan

melalui 3 (tiga) fungsi utamanya. Pertama,

menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka

fungsi alokasi, yaitu mendorong pengalokasian

menengah; melalui: (a) pengendalian defisit

anggaran untuk mendukung kegiatan ekonomi

dalam batas aman; (b) mengendalikan rasio

dan penyediaan barang publik. Kedua, fungsi

utang pada batas terkendali; dan (c)

distribusi, yang menekankan pendistribusian

mendorong keseimbangan primer menuju

pendapatan negara dalam rangka mewujudkan

positif.

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

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 targettarget 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
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nasional, baik dalam jangka pendek maupun

Untuk mendukung pengembangan potensi

dalam jangka menengah, sebagaimana yang

ekonomi melalui koridor ekonomi, strategi

dituangkan dalam Rencana Pembangunan

utama kebijakan yang akan ditempuh meliputi:

Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN).

(1) dukungan pembangunan kawasan kutub

c. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai,
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Arah kebijakan pendapatan negara tahun 20152019 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 perundangundangan 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 withholding 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.

6

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2017

pertumbuhan ekonomi baru; (2) dukungan
pengembangan konektivitas maritim; dan (3)
dukungan pola hilirisasi industri nasional.
Strategi kebijakan tersebut bertujuan menjamin
adanya prinsip keterkaitan antar sektor
perekonomian dengan fokus strategi kebijakan
berupa: (a) kebijakan penanaman modal, (b)
kebijakan insentif perpajakan, serta (c)
harmonisasi tarif perdagangan. Kebijakan
penanaman modal meliputi fasilitas berupa tax
holiday, tax allowance, pembebasan PPN dan
PPnBM strategis, serta pembebasan Bea
Masuk. Adapun kebijakan insentif perpajakan
melingkupi penyempurnaan peraturan dalam
hal kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM),
Pajak Penghasilan (PPh), maupun peraturan
Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, baik
kebijakan insentif perpajakan maupun
kebijakan harmonisasi tarif perdagangan
ditempuh melalui kerangka pengembangan
sektor perekonomian nasional.
Selanjutnya, upaya dukungan terhadap
pembangunan kawasan kutub pertumbuhan
ekonomi baru diarahkan untuk mempercepat
pembangunan kawasan perbatasan di berbagai
bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi,
sosial dan keamanan, serta menempatkan
kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang
aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan
negara tetangga secara terintegrasi dan
berwawasan lingkungan. Strategi kebijakan
tersebut ditempuh melalui upaya transformasi
kelembagaan lintas batas negara, yaitu Customs,
Immigration, Quarantine, Security (CIQS) sesuai
dengan standar internasional dalam suatu
sistem pengelolaan yang terpadu dan
meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta
standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan
pengamanan perbatasan laut dan darat, serta
melibatkan peran aktif masyarakat dalam

mengamankan batas dan kedaulatan negara.
Secara spesifik, pembahasan peraturan
mengenai fasilitas perpajakan Kawasan
Ekonomi Terpadu (KEK) dimaksudkan untuk
kegiatan penanaman modal serta upaya
mendorong ekspor nasional. Dalam rangka
kegiatan penanaman modal, ditempuh langkahlangkah 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

harmonisasi pengembangan sektor ekonomi
dengan tahapan tertentu. Dukungan program
hilirisasi industri nasional tersebut ditempuh
dengan bauran kebijakan fiskal melalui insentif
pajak serupa tax allowance dengan tujuan
mendorong sektor-sektor prioritas dan
dibutuhkan dalam pembangunan; serta
struktur tarif bea masuk yang berlaku umum
(Most Favored Nation) yang diharapkan dapat
berlangsung secara harmonis dengan tujuan
mendorong penciptaan nilai tambah maupun
program disinsentif fiskal berupa tarif bea
keluar progresif untuk dukungan ekspor yang
memiliki nilai tambah.

ekspor ditempuh dengan melibatkan instrumen

Di samping itu, insentif perpajakan juga

Bea Masuk yang ditangguhkan, PPN tidak

dikembangkan untuk menghindari unfair trade

dipungut, serta PPh Pasal 22 tidak dipungut.

serta melindungi industri hilir melalui

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.

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

Dukungan pada program hilirisasi industri

strategis dengan cara meningkatkan daya saing

nasional ditempuh dengan tujuan

sektor keuangan nasional yang ditopang oleh

mengembangkan industri domestik melalui

ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang

bauran kebijakan yang dikelola secara dinamis.

sehat, mantap, dan efisien. Agenda tersebut

Dalam implementasinya, diharapkan terdapat

selanjutnya dituangkan ke dalam agenda

skenario kebijakan yang mendukung pola

prioritas, yang salah satunya adalah melalui
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penguatan sektor keuangan.
Dalam melaksanakan penguatan sektor

yang inklusif dan berkeadilan melalui:
i.

keuangan, terdapat 3 sasaran sektor keuangan

Presiden tentang Strategi Nasional

dalam lima tahun mendatang, yaitu: (i)

Keuangan Inklusif

meningkatnya daya saing sektor keuangan

ii.

nasional yang ditopang oleh ketahanan dan

Peningkatan koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga terkait

stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap,

iii.

Fasilitas keuangan publik

dan efisien; (ii) meningkatnya fungsi

iv.

Mendorong peran lembaga keuangan

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)

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

stabilitas sistem keuangan yang sehat,

fora kerjasama ekonomi, keuangan dan

mantap, dan efisien dilakukan dengan:

perubahan iklim dilakukan untuk mengangkat

Keuangan (JPSK). Pada tahun 2016, RUU
JPSK telah ditetapkan dengan nama lain
yaitu UU No. 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan (PPKSK).
ii. Pengembangan protokol manajemen krisis
dan simulasi penanganan krisis.
iii. Pengembangan strategi komunikasi dan

3)

e. Strategi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim

nasional ditopang oleh ketahanan dan

yaitu RUU Jaring Pengaman Sistem

2)

mikro syariah dalam keuangan inklusif

Peningkatan daya saing sektor keuangan

i. Kajian dan penyusunan landasan hukum

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

koordinasi antar lembaga melalui Forum

pertumbuhan ekonomi dan manajemen

Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

ekonomi makro, maka interpretasi dan

(FKSSK).

implementasi ekonomi hijau dalam rencana

Peningkatan fungsi intermediasi dan

strategis kebijakan fiskal perubahan iklim lima

kedalaman sektor keuangan untuk

tahun mendatang meliputi penyusunan

memenuhi kebutuhan pendanaan

kebijakan fiskal untuk: (1) mendorong investasi

pembangunan melalui penerbitan

hijau oleh penanaman modal asing dan

penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan

domestik dengan menyediakan belanja modal

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

publik pelengkap; (2) menciptakan dan

Peningkatan akses masyarakat dan UMKM
terhadap layanan jasa keuangan formal
dalam kerangka pembangunan ekonomi

8

Pengajuan Rancangan Peraturan

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2017

merevitalisasi regulasi pasar obligasi hijau yang
efektif dan konsisten menopang daya saing
ekonomi domestik; (3) penguatan pajak

pendapatan untuk mendorong perilaku yang

kerja sama investasi dan perdagangan serta

mendorong pelaku ekonomi menuju ekonomi

dukungan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan

hijau; (4) mengoptimalkan hubungan fiskal

dan Triangular (KSST).

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.

f.

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,

Selanjutnya, dalam hal kerja sama ekonomi dan

Indonesia juga merupakan salah satu dari 12

keuangan pada forum-forum multilateral akan

negara pendiri APEC pada tahun 1989 dan terus

terus dilakukan penguatan guna meningkatkan

memainkan peran penting dalam proses APEC.

posisi Indonesia dalam dunia internasional

Pertemuan pemimpin ekonomi APEC yang

serta mengangkat kepentingan nasional

diselenggarakan di Bogor pada tahun 1994,

Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan

melahirkan Bogor Goals, yang menjadi landasan

forum internasional seperti G20, OECD, IMF,

proyek APEC dengan target pencapaian

World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan

perdagangan dan investasi yang terbuka dan

Islamic Development Bank (IDB).

bebas pada tahun 2010 untuk ekonomi industri

Strategi Kebijakan Regional dan Bilateral

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

Sebagaimana termaktub dalam agenda Nawa

memimpin APEC dan membawa tema "Resilient

Cita, negara berperan untuk melindungi

Asia-Pacific, Engine Global Growth". Di bawah

segenap bangsa dan memberikan rasa aman

kepemimpinan Indonesia, APEC telah

pada seluruh warga negara. Agenda Nawa Cita

menyelesaikan masalah ekonomi dan keuangan

ini kemudian dijabarkan melalui penguatan

yang utama yang bertujuan membentuk

peran pemerintah dalam kerja sama ekonomi

kemakmuran di kawasan ini di masa depan,

dan keuangan di tingkat global dan regional.

termasuk langkah-langkah kebijakan penting

Lebih lanjut, meningkatnya postur Indonesia

terkait dengan menarik berkelanjutan investasi,

sebagai negara middle income berpengaruh

meningkatkan inklusi keuangan, dan

terhadap meningkatnya bobot peran Indonesia

meningkatkan pembangunan infrastruktur

dalam menentukan kebijakan kerja sama

untuk konektivitas daerah yang lebih baik.

ekonomi dan keuangan regional dan

Inisiatif terakhir diambil ke depan selama APEC

internasional.

China 2014 melalui pengembangan cetak biru

Dalam mencapai sasaran tersebut,

"APEC Blueprint on Connectivity". Diharapkan

Kementerian Keuangan telah dan akan terus

cetak biru ini akan memperkuat dan

berupaya meningkatkan peran Indonesia dalam

memperdalam integrasi Indonesia di wilayah

kerja sama ekonomi dan keuangan di tingkat

tersebut, meningkatkan kualitas pertumbuhan,

ASEAN, ASEAN+3, APEC maupun kerja sama

dan berkontribusi terhadap ketahanan

bilateral. Dalam meningkatkan peran dalam

ekonomi.

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

g. Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya

turut serta dalam kerja sama integrasi regional,
kerja sama sektor keuangan, kerja sama
pembangunan infrastruktur dalam kawasan,

Dalam rangka meningkatkan kualitas sukungan
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manajemen dan resources dalam melaksanakan
tugas dan fungsi BKF, maka perlu untuk

Tahun Berjalan
viii.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

dilakukan penguatan pada beberapa aspek

Reformasi Birokrasi (Transformasi

yang terkait dengan kesekretariatan pada

Kelembagaan) BKF

Badan Kebijakan Fiskal. Hal pertama yang akan
dilakukan ialah peningkatan pengelolaan
organisasi dan kepatuhan Internal yang akan
dilaksanakan melalui:
Dukungan manajemen dan pelayanan yang

1)

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 2017-2019 diwujudkan ke
dalam kegiatan berikut ini:
Organisasi dan Tata Laksana (OTL)

1)
i.

ii. Pemantauan Pengendalian Internal atas
Laporan Keuangan
iii. Monitoring dan evaluasi Tingkat
Kematangan Penerapan Manajemen
Risiko (TKPMR)
iv. Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) dan Whistle Blowing System (WISE)
v. Monitoring Penyelesaian Produk
Peraturan Perundangan
vi. Pemantauan tindak lanjut atas temuan
audit kinerja BPK
vii. Pengelolaan Anggaran Bagian Organisasi
dan Kepatuhan Internal
viii. Penyusunan Peta Area Rawan Gratifikasi,
rawan gratifikasi merupakan salah satu
tindak lanjut dari rekomendasi Itjen atas

perencanaan dan penganggaran di

Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi

lingkungan Kementerian Keuangan

Implementasi SAKIP BKF 2017 dalam

II BKF
BKF
v. Melakukan monitoring dan evaluasi
Analisis Beban Kerja (ABK)
Pengelolaan Kinerja Organisasi (PKO)
i.

Pengelolaan Kinerja Organisasi BKF

ii.

Refinement Peta Strategi Kemenkeu WideOne-Two berdasarkan Renstra BKF 20152019
Pelaksanaan Review Kontrak Kinerja
Eselon II BKF
Pendampingan Review Kontrak Kinerja
oleh Biro Perencanaan Keuangan
Sekretariat Jenderal

v.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)

vi.

Pendampingan Evaluasi Laporan Kinerja

vii.

Pemantauan Pengendalian Internal

Transformasi Organisasi BKF

iv. Melakukan monitoring dan evaluasi SOP

iv.

i.

khusus untuk penyusunan peta area

iii. Penyusunan Peta Proses Bisnis Level I dan

iii.

Kepatuhan Internal (KI)

Penyusunan Naskah Akademis

ii. Penyusunan protokol kebijakan

2)

3)

rangka inisiatif pemberantasan korupsi di
lingkungan BKF.
Selanjutnya, sesuai dengan visi dan misi BKF,
yang salah satunya menitikberatkan kepada
pengembangan sumber daya manusia yang
memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi
dengan didukung teknologi informasi dan
komunikasi yang andal, serta bertujuan
menjadikan BKF sebagai center of excellence
maka penyusunan rancangan strategi Sumber
Daya Manusia akan fokus terhadap
pengembangan integritas dan kompetensi
pegawai guna memenuhi kebutuhan BKF
sebagai organisasi. Secara umum rencana
strategis Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi
pemetaan jumlah kebutuhan pegawai beserta
kompetensinya dan kemudian menerapkannya
dalam kerangka pengembangan organisasi.

(LAKIN) oleh Inspektorat Jenderal

Strategi pengembangan SDM yang berintegritas

Monitoring dan evaluasi Kontrak Kinerja

tinggi akan selalu melibatkan proses
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pengawasan dan evaluasi (monev) untuk

informasi dan komunikasi dalam organisasi.

mencapai tingkat integritas yang diinginkan.

Secara keseluruhan kondisi teknologi informasi

Adapun metode yang digunakan diantaranya

dan komunikasi BKF (TIK BKF) sudah cukup

adalah dengan mengimplementasikan Change

mumpuni dalam menunjang pelaksanaan tugas

Management Program disertai dengan

dan fungsi organisasi dalam melakukan analisis

Organization Culture Assessment Index untuk

dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal

mengukur dampak program dan indeks

dan sektor keuangan. Namun dengan

tersebut melalui evaluasi secara berkala. Tindak

berjalannya waktu, perkembangan organisasi,

lanjut dari hasil evaluasi program tersebut

maupun teknologi informasi maka pengelolaan

berupa reward and punishment yang layak,

TIK yang ada saat ini dirasakan kurang optimal.

dan/atau inisiatif atau kegiatan yang

Melihat keadaan seperti itu untuk tahun 2017-

mendukung, seperti pendidikan dan pelatihan.

2019, BKF akan melakukan penataan kembali

Implementasi program ini juga akan didukung

pengelolaan TIK yang mengacu kepada

dengan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)

landasan hukum pengelolaan TIK pemerintah

yang disertai dengan penyusunan dan

pusat maupun Kementerian Keuangan untuk

pengembangan Individual Development Plan dari

memperkuat pencapaian sasaran strategis

masing-masing pegawai BKF.

organisasi.

Evaluasi terhadap penentuan grade dan beban

Langkah-langkah perbaikan yang akan

kerja, serta pengaruhnya terhadap integritas

dilakukan baik dalam jangka panjang maupun

juga menjadi fokus dalam rencana strategi

jangka pendek antara lain:

terkait dengan pola mutasi dan kebijakan SDM
yang berorientasi kepada work life balance.
Menilik kepada tujuan BKF sebagai center of
excellence, urgensi pengembangan pegawai

1)

pengelolaan TIK BKF yang telah dilakukan;
2)

Menyusun grand design arah kebijakan
pengelolaan TIK di BKF;

yang profesional sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan BKF menjadi vital. Sehingga

Melakukan evaluasi atas kegiatan

3)

Perbaikan proses penganggaran,

kerangka perencanaan strategi terhadap SDM

perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan

BKF mengarah kepada pengembangan SDM

distribusi serta pemeliharaan;

yang profesional dan berkelanjutan dalam

4)

Menyusun standardisasi perangkat TIK, yang

mendukung fungsi dan tujuan organisasi.

kompatibel dan sinkron dengan standar

Strategi yang diterapkan mencakup:

perangkat di Kemenkeu, beserta

1)

pemenuhan jumlah kebutuhan dan

penggunaannya di seluruh level pegawai di

pengembangan kompetensi pegawai sesuai

lingkungan BKF;

dengan komposisi kebutuhan yang ada, yang

2)

3)

5)

Melakukan peningkatan kompetensi pegawai

meliputi kompetensi teknis dan soft skills;

BKF yang melakukan pengelolaan TIK,

pengembangan pola mutasi dan pegawai

terutama penambahan tenaga fungsional

yang mengacu kepada profil kebutuhan dan

pranata komputer beserta manajemen

profil individu pegawai; dan

kinerjanya;

peningkatan dan standarisasi kompetensi.

6)

secara berkesinambungan;

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

Melakukan sosialisasi dan uji coba aplilkasi

7)

Menyusun peraturan penggunaan dan

direncanakan untuk jangka pendek, hal ini

pelaksanaan e-document/paper less di

menyebabkan kurang sinerginya teknologi

lingkungan BKF; dan
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8)

Melakukan Percepatan Pemenuhan Sarana

Selain hal-hal tersebut, dalam perencanaan

dan Prasarana TIK.

keuangan perlu dilakukan perbaikan dan

Sarana dan prasarana dalam suatu organisasi
merupakan hal yang sangat mendasar dalam
mendukung kinerja pegawai. Dalam
menjalankan peran sebagai unit analisis dan

percepatan proses perencanaan dan
penganggaran dalam jangka menengah (20172019) melalui:
1)

Perbaikan proses perencanaan anggaran

perumusan rekomendasi kebijakan, BKF

untuk mengakomodasi kebutuhan

memerlukan sarana dan prasarana berupa

penganggaran setiap Pusat lebih baik lagi.

fasilitas kerja yang mendukung proses

Untuk usulan new initiatives yang

bisnisnya agar berjalan lancar, efisien dan

memerlukan pembiayaan besar harus

berkesinambungan. Oleh karena itu, sasaran

disampaikan paling lambat dua tahun

strategis pemenuhan fasilitas kerja BKF ke

sebelumnya untuk dilakukan pembahasan

depan adalah mewujudkan “sarana dan

dengan Unit terkait.

prasarana yang andal dalam mendukung
peningkatan kinerja pegawai”. Kebutuhan

2)

Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal

fasilitas kerja di lingkungan BKF perlu dilakukan

agar usulan waktu new initiatives

penyesuaian dan percepatan penyediaan

memperhatikan siklus usulan anggaran

fasilitas kerja sehingga dapat mendukung

(sesuai dokumen Comprehensive Budget

pencapaian tujuan organisasi sesuai sasaran

Document/CBD).

strategis yang diinginkan. Beberapa langkah
yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan

3)

Pusat.

Penambahan peralatan kerja (komputer)
yang memadai sesuai dengan jumlah

4)

Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan

Perawatan sarana dan prasarana secara

pagu indikatif BKF untuk tahun yang akan

tepat waktu;
3)

Pengadaaan barang sesuai Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
yang telah disusun;

4)

datang.
5)

Melakukan reviu renstra BKF 2015-2019.

6)

Melakukan inisiasi penyusunan renstra BKF
2020-2024.

Penghapusan komputer yang sudah tidak
sesuai kebutuhan agar dapat segera

7)

bekerjasama dengan Unit Eselon I di

Melakukan penyesuaian ruang kerja sesuai

lingkungan Kementerian Keuangan.

standar ruang kerja;
6)

Mengusulkan perbaikan gedung kerja ramah
lingkungan dan hemat energi di tahun 2018
untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja
pegawai dan ruangan layanan umum
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Membantu penyusunan laporan
Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat

digantikan dengan pengadaan baru;
5)

Perbaikan koordinasi dengan Biro
Perencanaan Keuangan, Setjen, Ditjen

pegawai aktif;
2)

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

tersebut antara lain:
1)

Meningkatkan komunikasi dengan Pusat-

8)

Komputerisasi pengelolaan anggaran yang
terintegrasi dengan Pusat-Pusat di
lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

B A B

I I

P E R E N C A N A A N
K I N E R J A

A. Kinerja Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2017
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 556/KMK.01/2015, penetapan kinerja seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan dilakukan
berdasarkan metode 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/periodik dan segera
melakukan perbaikan ketika diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.
Berdasarkan perspektif Balanced Score Card, BKF

dari para pemangku kepentingan (stakeholders),

menerapkan tiga perspektif kinerja, yaitu

termasuk Menteri Keuangan, DPR, dan pihak

Stakeholder, Internal Process, serta Learning and

lainnya.

Growth. Ketiga perspektif tersebut
merepresentasikan aspek kinerja organisasi BKF
secara menyeluruh terhadap kinerja BKF yang
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, mengembangkan
sistem manajemen informasi yang terintegrasi,
serta keberhasilan mengelola anggaran yang
efektif dan efisien.

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, masingmasing sasaran strategis diuraikan menjadi
beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian
kinerja SS yang bersangkutan.
Bila dibandingkan dengan tahun 2016, peta

Dengan kinerja yang baik pada perspektif learning

strategis dan indikator kinerja utama BKF tahun

and growth serta internal process, BKF diharapkan

2017 tidak memiliki perubahan yang signifikan

akan dapat menghasilkan output rekomendasi

karena hanya bertambah satu IKU. Pada tahun

kebijakan yang berkualitas dan memenuhi harapan

2016, jumlah SS sebanyak 12 buah dengan jumlah
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IKU sebanyak 20 buah. Pada tahun 2017, jumlah SS

kinerja hingga dibahas oleh seluruh unsur

sebanyak 12 buah dengan jumlah IKU sebanyak 21

pimpinan dalam Rapat Kerja BKF. Refinement tahun

buah.

2017 berfokus pada penajaman dan rewording
sasaran strategis yang lebih mencerminkan output

Pelaksanaan refinement peta strategis dan IKU BKF

BKF.

ini dilakukan berjenjang dari level teknis pengelola

Tabel 2.1 Perbandingan Sasaran Strategis BKF Tahun 2016 dan Tahun 2017
No

Perspektif

Sasaran Strategis
2016

1.

2.

3.

Stakeholder

Internal Process

Learning &
Growth

2017

Formulasi Kebijakan Fiskal dan

Formulasi Kebijakan Fiskal dan

Sektor Keuangan yang Berkualitas

Sektor Keuangan yang Berkualitas

Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi

Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi

dan Keuangan Internasional yang

dan Keuangan Internasional yang

Optimal

Optimal

Informasi Kebijakan dan Knowledge

Informasi Kebijakan dan Knowledge

Sharing yang Terkini

Sharing yang Terkini

Perencanaan Kegiatan yang Akurat

Perencanaan yang Akurat

Formulasi Rekomendasi Kebijakan

Formulasi Rekomendasi Kebijakan

yang Menggunakan Kaidah

yang Menggunakan Kaidah

Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi Kebijakan Publik

Pengelolaan Manajemen

Pengelolaan Manajemen

Pengetahuan dalam Research and

Pengetahuan dalam Research and

Development yang Berkualitas

Development yang Berkualitas

Pengelolaan Kerja Sama

Pengelolaan Kerja Sama

Internasional yang Andal

Internasional yang Andal

Evaluasi Kegiatan yang Efektif dan

Evaluasi yang Efektif dan

Berkelanjutan

Berkelanjutan

SDM yang Kompetitif

SDM yang Kompetitif

Organisasi yang Kondusif

Organisasi yang Kondusif

Sistem Informasi Manajemen yang

Sistem Informasi Manajemen yang

Andal

Andal

Pelaksanaan Anggaran yang

Pelaksanaan Anggaran yang

Optimal

Optimal
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Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif

Selain terhadap Sasaran Strategis, refinement juga

learning and growth, internal process, dan

dilakukan terhadap IKU pada setiap sasaran

stakeholders merupakan suatu kesatuan yang

strategis dengan memperhatikan Rencana

saling berhubungan dan bersinergi dalam rangka

Strategis BKF Tahun 2015 – 2019 dan arahan

mencapai visi “menjadi unit terpercaya dalam

pimpinan BKF.

perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan
yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia sejahtera”. Pola hubungan
sasaran strategis tersebut digambarkan dalam
suatu map yang disebut peta strategi BKF.
Adapun peta strategi BKF adalah seperti terlihat
pada Gambar 2.1.

Refinement dilakukan pada jenis, manual, serta
target IKU. Dengan refinement IKU ini, diharapkan
lebih mencerminkan pengukuran kinerja yang
ideal dan challenging sehingga dapat memacu
seluruh elemen organisasi BKF untuk berkinerja
tinggi dan semakin baik.

Gambar 2.2 Peta Strategi BKF Tahun 2017
Visi : Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif
untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Berikut ini adalah daftar IKU dan target tahun 2017 beserta perbandingannya dengan Renstra BKF tahun
2015 – 2019 dan capaian tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja 2017, Target dalam Renstra BKF 2015 – 2019, dan Target Kinerja 2017
No.

Indikator Kinerja Utama

Realisasi
2016

Target
dalam
Renstra

Target
2017

(2017)
1.

17

Deviasi proyeksi asumsi ekonomi makro
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-

-

5%

2.

Deviasi proyeksi APBN

1,95%

5%

5%

3.

Persentase rekomendasi kebijakan yang

96,40%

83%

85%

71,35%

40%

50%

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
4.

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

5.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

84,53

-

82

6.

Persentase laporan perkembangan ekonomi

99,89%

-

95%

108,76%

-

100%

-

-

100%

98,68%

-

90%

96,21%

-

85%

keuangan yang tepat waktu
7.

Persentase publikasi hasil kajian sesuai
rencana

8.

Persentase perencanaan rekomendasi
peraturan perundangan prioritas dan program
unggulan sesuai dengan rencana

9.

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

10.

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

11.

Persentase pelaksanaan kajian sesuai rencana

-

-

100%

12.

Persentase pelaksanaan sinergi kegiatan

99,15%

-

80%

100%

-

100%

52,50%

-

75%

-

-

100%

100%

-

90%

-

-

90%

pengkajian
13.

Persentase penyelesaian kewajiban dalam
rangka kerja sama internasional

14.

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK
BUN yang telah ditindaklanjuti

15.

Persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan
sesuai rencana

16.

Persentase pejabat yang telah memenuhi
standar kompetensi jabatan

17.

Persentase implementasi inisiatif strategis
RBTK

18.

Indeks tata kelola organisasi

-

-

73

19.

Tingkat downtime sistem TIK

0,005%

-

1%

20.

Indeks implementasi IT Service Management

-

-

100%

tahap I
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21.

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

99,95%

-

95%

Pelaksanaan pengelolaan kinerja di BKF dari

kinerja utama BKF dari tahun ke tahun bertujuan

tahun ke tahun berkembang dan mengalami

untuk memastikan tuntutan internal dan

penyesuaian mengikuti perubahan fokus

eksternal stakeholders terhadap BKF dapat

organisasi. Perbaikan peta strategi dan indikator

terwujud.

B. Perbandingan Kinerja Organisasi Internasional
Organisasi BKF bila dibandingkan dengan

dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Dalam

organisasi internasional sejenis, secara tugas dan

pengukuran kinerja organisasi, Australian Treasury

fungsi dapat dibandingkan dengan Australian

mengunakan pendekatan Performance Results by

Treasury. Australian Treasury memiliki tugas dan

Purpose. Performance Results by Purpose dilakukan

fungsi sebagai perumus rekomendasi kebijakan

dengan membandingkan antara performance

di bidang fiskal dan ekonomi makro. Berdasarkan

target yang dibuat di awal tahun dengan

Public Governance, Performance and Accountability

performance results yang dicapai di akhir tahun

(PGPA) Act Tahun 2013, Australian Treasury tidak

berdasarkan performance criteria yang telah

lagi menggunakan IKU sebagai alat pengukuran

ditentukan sebelumnya. Pendekatan Performance

kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan kebijakan

Results by Purpose lebih menggunakan

fiskal dan ekonomi makro dirasa sulit untuk

pendekatan secara kualitatif.

B

I I
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A K U N T A B I L I T A S
K I N E R J A

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 2017

capaian kinerja pada masing-masing perspektif

dilakukan dengan cara membandingkan antara

seperti pada Gambar 3.1.

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

Pada tahun 2017 ini, dari 21 IKU yang ditetapkan
dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF, terdapat 19 IKU
berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning.

adalah sebesar 110,47. Nilai tersebut berasal dari
Gambar 3.3 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2017
Kinerja Badan Kebijakan Fiskal
Nilai Kinerja Organisasi :
110,47

Stakeholder Perspective
Bobot : 40%
Capaian Kinerja: 45,91
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Internal Process Perspective
Bobot : 30%
Capaian Kinerja: 31,39

Learning & Growth Perspective
Bobot : 30%
Capaian Kinerja: 33,17

A. Capaian Kinerja Organisasi
Tabel 3.3 Capaian Kinerja BKF Tahun 2017
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Indeks
Capaian

Stakeholder Perspective (40%)
1.

Formulasi Kebijakan
Fiskal dan Sektor
Keuangan yang
Berkualitas

45,91
Deviasi proyeksi asumsi makro

5%

1,53%

120,00

Deviasi proyeksi APBN

5%

4,07%

118,60

Persentase rekomendasi kebijakan

85%

95,70%

112,59

50%

87,50%

120,00

82

85,07

103,38

95%

98,68%

103,87

100%

114,17%

114,17

yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan
2.

Rekomendasi Kerja

Persentase usulan Indonesia yang

Sama Ekonomi dan

diadopsi dalam kerja sama

Keuangan

ekonomi dan keuangan

Internasional yang

internasional

Optimal
3.

Informasi Kebijakan

Tingkat efektivitas edukasi dan

dan Knowledge Sharing

komunikasi

yang Terkini

Persentase laporan perkembangan
ekonomi keuangan yang tepat
waktu
Persentase publikasi hasil kajian
sesuai rencana

Internal Process Perspective (30%)
4.

Perencanaan yang

Persentase penyelesaian

Akurat

rekomendasi peraturan

31,39
100%

99,07%

99,07

90%

100%

111,11

85%

96,92%

114,02

perundangan prioritas dan
program unggulan sesuai dengan
rencana
5.

Formulasi

Persentase penggunaan alat

Rekomendasi

analisis kebijakan dalam

Kebijakan yang

perumusan kebijakan dan usulan

Menggunakan Kaidah

Indonesia dalam forum

Formulasi Kebijakan

internasional

Publik

Persentase keterlibatan
stakeholders dalam perumusan
kebijakan dan usulan Indonesia
dalam forum internasional
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6.

Pengelolaan

Persentase pelaksanaan kajian

Manajemen

sesuai rencana

Pengetahuan dalam
Research and
Development yang

Persentase pelaksanaan sinergi

100%

96,3%

96,30

80%

95,8%

119,75

100%

100%

100,00

75%

80%

106,70

100%

100%

100,00

kegiatan pengkajian

Berkualitas
7.

8.

Pengelolaan Kerja

Persentase penyelesaian kewajiban

Sama Internasional

dalam rangka kerja sama

yang Andal

internasional

Evaluasi yang Efektif

Persentase rekomendasi BPK atas

dan Berkelanjutan

LKPP dan LK BUN yang telah
ditindaklanjuti
Persentase pelaksanaan evaluasi
kebijakan sesuai rencana

Learning & Growth Perspective (30%)
9.

SDM yang Kompetitif

Persentase pejabat yang telah

33,17
90%

99.37%

110,41

90%

94%

104,44

Indeks tata kelola organisasi

73

79,48

108,88

Tingkat downtime sistem TIK

1%

0,018%

120,00

Indeks implementasi IT Service

80

91

113,75

95%

102,5%

107,89

memenuhi standar kompetensi
jabatan
10.

11.

Organisasi yang

Persentase implementasi inisiatif

Kondusif

strategis RBTK

Sistem Informasi
Manajemen yang
Andal

Management tahap I
12.

Pelaksanaan Anggaran

Persentase kualitas pelaksanaan

yang Optimal

anggaran

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
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110,47

Gambar 3.4 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2013-2017

Nilai Kinerja Organisasi BKF
120

115

109.71

110

110.15

109.51

110,47

107.07
105

100

2013

2014

Apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) pada lima periode
sebelumnya, NKO BKF pada tahun 2017 ini
mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat
dilihat pada gambar 3.2

2015

2016

a.

2017

Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan yang Berkualitas
Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi
kebijakan yang disampaikan oleh Kepala BKF
kepada Menteri Keuangan sebagai stakeholder

Capaian kinerja BKF selama ini dimonitor

utama BKF. Kebijakan fiskal dan sektor

secara kuartalan dan dilaporkan oleh Kepala

keuangan adalah suatu kebijakan ekonomi

Badan Kebijakan Fiskal dalam Rapat

dalam rangka mengarahkan kondisi

Pimpinan Kinerja Kementerian Keuangan

perekonomian untuk menjadi lebih baik

(Rapimja) atau disebut juga sebagai Dialog

melalui aspek pendapatan, belanja dan

Kinerja Organisasi (DKO) yang telah

pembiayaan, serta regulasi sektor keuangan.

distandardisasi mekanisme pelaksanaannya

Berkualitas maksudnya rekomendasi

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor

kebijakan yang memiliki tingkat akurasi

590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog

proyeksi yang tinggi, dapat dipercaya dan

Kinerja di Lingkungan Kementerian

memenuhi kebutuhan stakeholder, serta

Keuangan.

mampu menstimulus perekonomian sehingga

Capaian kinerja kuartalan BKF yang telah
dibahas dalam DKO selanjutnya diakumulasi

dapat diterapkan/diimplementasikan secara
riil dalam sebuah kebijakan.

menjadi capaian kinerja BKF tahun 2017

SS ini diukur dengan tiga IKU, yaitu deviasi

sesuai dengan jenis konsolidasinya. Berikut

proyeksi asumsi ekonomi makro, deviasi

rincian capaian kinerja BKF pada tahun 2017.

proyeksi APBN, dan persentase rekomendasi
kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan.

25

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2017

•

Deviasi proyeksi asumsi makro (1a-CP)
IKU ini bertujuan untuk mengetahui deviasi
proyeksi indikator ekonomi makro, sehingga
dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan
fiskal tahun berikutnya. Indikator ekonomi
makro merupakan indikator ekonomi
(pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai
tukar, tingkat suku bunga Surat
Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, serta
harga minyak internasional dan lifting minyak)
yang digunakan sebagai asumsi dasar
penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN). Proyeksi indikator ekonomi makro
yang diukur meliputi proyeksi pertumbuhan
ekonomi, proyeksi inflasi, proyeksi nilai tukar
rupiah, dan proyeksi suku bunga SPN 3 bulan.
Indikator ekonomi makro yang diukur sebagai
IKU mencakup indikator yang lingkup
kebijakannya dalam kendali Kementerian
Keuangan.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana
terdapat kenaikan produk nasional bruto riil
atau pendapatan nasional riil. Deviasi proyeksi
pertumbuhan ekonomi dihitung dengan jangka
waktu lag 1 kuartal, karena data realisasi
pertumbuhan ekonomi kuartal dari BPS baru
release paling cepat bulan kedua setelah
berakhirnya kuartal.

kemudian hari, antara dua mata uang masingmasing negara atau wilayah. Dalam hal ini yang
digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar
Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp). Faktor-faktor
yang mempengaruhi nilai tukar domestik,
antara lain permintaan dan penawaran valuta
asing. Yang termasuk dalam permintaan valuta
asing, antara lain pembayaran impor barang
dan jasa, aliran modal keluar (capital outflow),
pembayaran modal penduduk dalam negeri ke
luar negeri, dan kegiatan spekulasi. Sementara
itu, yang termasuk dalam penawaran valuta
asing, antara lain penerimaan ekspor barang
dan jasa, aliran modal masuk (capital inflow),
dan intervensi atau penjualan cadangan devisa
bank sentral. Penghitungan proyeksi nilai tukar
dilakukan setiap bulan dan data proyeksi
tersedia pada minggu kedua setiap bulannya.
Surat Perbendaharaan Negara atau yang
disingkat SPN merupakan Surat Utang Negara
yang berjangka waktu di bawah atau sama
dengan 12 bulan dengan suku bunga diskonto
melalui mekanisme pasar berdasarkan sistem
lelang. Tujuan dari diterbitkannya SPN adalah
untuk menutup defisit APBN atau untuk
membayar kekurangan kas negara jangka
pendek. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya

bulan akan berdampak negatif terhadap postur

harga-harga secara umum dan terus-menerus

APBN. Perubahan tingkat suku bunga tersebut

(kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar

hanya akan berdampak pada sisi belanja

dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara

negara, terutama pembayaran bunga utang.

lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau

Penghitungan proyeksi suku bunga SPN

adanya ketidaklancaran distribusi barang.

dilakukan setiap bulan dan data proyeksi

Penghitungan proyeksi inflasi dilakukan setiap

tersedia pada minggu pertama setiap bulannya.

bulan dan data proyeksi tersedia pada minggu
kedua setiap bulannya.
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uang terhadap pembayaran saat kini atau di

Proyeksi asumsi makro yang akurat sangat
penting karena merupakan dasar bagi

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut

penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, di

dengan kurs adalah harga satu unit mata uang

mana Kementerian Keuangan bertugas untuk

asing dalam mata uang domestik atau dapat

memproyeksikan empat variabel asumsi makro,

juga dikatakan harga mata uang domestik

yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,

terhadap mata uang asing. Nilai tukar sebuah

nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, dan suku

perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata

bunga. Dalam menyusun proyeksi asumsi dasar
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makro pada tahun 2017, BKF

terhadap akurasi proyeksi. Beberapa tantangan

mempertimbangkan berbagai faktor baik

tersebut antara lain bahwa, masih terdapat

eksternal maupun internal, antara lain (i)

variabel-variabel yang mengalami perubahan

dampak pelemahan ekonomi global; (ii)

dari hari ke hari dan memiliki volatilitas yang

dampak perubahan kebijakan subsidi

tinggi. Di samping itu, terdapat faktor-faktor

pemerintah terutama dalam hal penyesuaian

yang berada di luar kontrol Kementerian

harga Bahan Bakar Minyak (BBM); (iii)

Keuangan dan akan mempengaruhi besaran

efektivitas langkah-langkah kebijakan yang

variabel asumsi ekonomi makro, baik faktor

ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dan

luar negeri, faktor dalam negeri, serta

memulihkan perekonomian nasional melalui

ekspektasi pasar.

paket-paket kebijakan ekonomi; (iv)

Data-data untuk melakukan proyeksi sebagian

perkembangan harga minyak dunia; (v)

besar merupakan data-data bulanan atau

ketidakpastian arah kebijakan moneter

harian yang kecenderungannya sangat

internasional; dan faktor lainnya. Polarisasi IKU

dipengaruhi berbagai dinamika dan perubahan

ini adalah minimize, artinya nilai realisasi angka

arah kebijakan, baik di dalam negeri maupun

deviasi proyeksi asumsi makro diharapkan lebih

perekonomian global. Sementara itu, proyeksi

kecil dibandingkan dengan target yang telah

dilakukan satu kuartal ke depan, sehingga

ditetapkan.

mungkin belum memasukan berbagai

Capaian kinerja deviasi proyeksi asumsi makro

perubahan variabel yang terjadi di kemudian

kuartalan dan tahunan 2017 seperti

hari. Kondisi tersebut akan mempengaruhi

ditampilkan pada Tabel 3.2.

keakurasian angka proyeksi asumsi ekonomi
makro terhadap realisasinya.

Realisasi IKU deviasi proyeksi asumsi makro
pada tahun 2017 mencapai 1,53%. Dapat

Keakurasian proyeksi asumsi makro menjadi

dikatakan jauh lebih rendah dari target yang

salah satu indikator untuk ketepatan dalam

ditetapkan sebesar 5%, artinya proyeksi asumsi

pemilihan respon kebijakan yang diambil

makro yang dilakukan BKF telah cukup tepat.

Kementerian Keuangan. Menyadari hal

Selain itu, deviasi capaian kuartalan juga selalu

tersebut, maka Kementerian Keuangan

lebih rendah dari target yang telah ditetapkan.

mengambil beberapa langkah untuk menjaga

Penghitungan asumsi di atas dilakukan dengan

dan meningkatakan keakurasian proyeksi asumsi

menggunakan ModeI Auto Regressive Integrated

makro, antara lain:

Moving Average (ARIMA).

i.

Ketersediaan model proyeksi dan sumber

Pengembangan dan perbaikan model
untuk keakurasian proyeksi (updating

informasi yang memadai akan mampu

model dan koefisien-koefisien dari

mendukung pencapaian target IKU ini. Di sisi

model yang digunakan);

lain, masih terdapat beberapa tantangan

ii.

Updating data-data indikator ekonomi;

Tabel 3.4 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Asumsi Makro Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Ket

Target

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Min/AVG

Realisasi

3,10%

0,89%

1,83%

1,14%

1,71%

0,97%

1,53%

Capaian

138,00

182,20

163,4

177,20

165,80

180,60

169,4
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iii.
iv.

Pertukaran data dengan Bank Indonesia

perubahan cara pengukuran IKU yang

dan BPS; serta

tercantum pada manual IKU BKF Tahun 2017.

Diskusi dan knowledge sharing dengan

Proyeksi asumsi makro dari BKF dapat

beberapa lembaga lain, seperti BI, World

dikatakan cukup akurat dalam dua tahun

Bank, dan pelaku pasar untuk

terakhir ini. Hal tersebut terlihat dari capaian

menambah informasi yang tidak

tahun 2015-2017 yang berstatus hijau.

tertangkap dalam model dan

Pada kuartal IV Tahun 2016, ekonomi Indonesia

perhitungan dasar.

tumbuh sebesar 4,94% (yoy) atau secara

Kemudian, untuk menjamin keakurasian

tahunan sebesar 5,02%. Pertumbuhan tertinggi

proyeksi asumsi makro sesuai dengan target

dicapai oleh komponen konsumsi LNPRT

RPJMN yang telah ditetapkan, Kementerian

sebesar 6,72%. Kinerja ekspor-impor juga telah

Keuangan terus melakukan perbaikan

menunjukan perbaikan setelah delapan kuartal

perangkat analisa dan data, serta diskusi

terakhir tumbuh negatif. Perbaikan harga

dengan instansi terkait untuk lebih menjamin

komoditas menjadi salah satu faktor positif

strategi pencapaian yang ditetapkan serta lebih

perbaikan perdagangan. Berdasarkan update

mendorong penyesuaian sasaran ke tingkat

realisasi kuartal data kuartal IV Tahun 2016,

yang lebih realistis dan sesuai dengan

pertumbuhan ekonomi pada kuartal I Tahun

perkembangan yang telah terjadi.

2017 diperkirakan sebesar 5,09%. Penghitungan

Pada tahun 2017, terdapat penyempurnaan IKU

ini mempertimbangkan faktor-faktor,

dari tahun sebelumnya, yaitu penamaan IKU

antara lain: (1) Investasi yang diperkirakan

tingkat akurasi proyeksi asumsi makro menjadi

masih tumbuh tinggi; (2) Konsumsi rumah

deviasi proyeksi asumsi makro dengan

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja IKU Proyeksi Asumsi Makro Tahun 2015-2017
Indikator Kinerja

Tingkat akurasi proyeksi

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

113,52%

100%

114,62%

-

-

-

-

-

-

5%

1,53%

asumsi makro
Deviasi proyeksi asumsi
makro
Tabel 3.6 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Asumsi Makro Q1 2017
Indikator

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

Pertumbuhan ekonomi

5,01%

4,94%

1,2%

Inflasi

3,71%

3,64%

4.87%

Nilai Tukar

Rp13.400/USD

Rp13.352/USD

0,36%

Suku Bunga SPN 3 bulan

4,95%

4,97%

5,97%
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tangga yang stabil; (3) Kinerja ekspor impor

dampak pada laju inflasi yang relatif besar.

yang diperkirakan membaik.

Sementara, proyeksi tambahan dampak yang

Pada kuartal I Tahun 2017, pertumbuhan
ekonomi tumbuh 5,01% (yoy) atau -0,34% (qtq).
Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi
dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun
sebelumnya, yakni sebesar 4,92%. Sejak akhir
tahun 2016, peningkatan kinerja ekspor dan
impor yang cukup signifikan menjadi faktor
positif pendorong ekonomi. Sementara itu,
komponen terbesar pembentuk PDB, yakni
konsumsi dan investasi tumbuh relatif stabil.
Dari sisi lapangan usaha, kecuali sektor

terlalu rendah. Pada bulan Februari 2017,
realisasi inflasi sebesar 3,83% (yoy) lebih rendah
daripada proyeksi sebesar 4,00% (yoy)
disebabkan akibat dampak kebijakan
penyesuaian tarif listrik agak sukar dijustifikasi
karena pola konsumsi listrik dan jumlah
proporsi pelanggan prabayar dan pascabayar
cukup berbeda. Realisasi penurunan harga
pangan yang cukup tajam di akhir Maret belum
terindikasi secara jelas pada data harga pada
pekan ketiga, sehingga menghasilkan
simpangan pada hasil proyeksi dimana realisasi

pertambangan seluruh sektor mampu
mencatatkan pertumbuhan positif di Q1 2017.
Sektor pertanian dan jasa tercatat menjadi
penyumbang utama pertumbuhan.

inflasi pada bulan Maret 2017 sebesar 3,61%
(yoy) lebih rendah dari proyeksi sebesar 3,81%
(yoy).

Berdasarkan update realisasi data kuartal I

Realisasi rata-rata nilai tukar rupiah pada

Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi pada

kuartal 1 Tahun 2017 adalah Rp 13.352/USD,

kuartal II Tahun 2017 diperkirakan sebesar

lebih kuat dari nilai proyeksi, yaitu sebesar Rp

5,16%. Perhitungan ini mempertimbangkan

13.400/USD. Faktor-faktor yang mendorong

faktor-faktor antara lain: (1) Peningkatan

penguatan nilai tukar rupiah, antara lain:

konsumsi rumah tangga yang didorong oleh

kinerja perekonomian nasional yang relatif

konsumsi pada saat bulan puasa dan Lebaran;

lebih baik, penguatan ekonomi Amerika yang

(2) Penyerapan anggaran pemerintah yang lebih

berkontribusi positif dalam perekonomian di

tinggi; dan (3) Perbaikan ekspor impor yang

sektor riil, masih berlangsungnya Quantitative

terus berlanjut.

Easing yang diberlakukan oleh ECB dan BoJ

Pada periode Januari-Maret 2017, realisasi
inflasi berada pada level 3,64% (yoy), lebih tinggi
dari proyeksi sebesar 3,71% (yoy). Hal ini
dikarenakan kebijakan kenaikan biaya
administrasi STNK di Januari memberikan

menyebabkan potensi capital inflow masih
cukup tinggi, dan peluang upgrade rating oleh
S&P. Faktor risiko yang diperkirakan masih akan
membayangi dipengaruhi oleh perbaikan
ekonomi Amerika Serikat yang mendorong flight
to quantity ke Amerika Serikat dalam jangka

Tabel 3.7 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Asumsi Makro Q2 2017
Indikator

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

Pertumbuhan ekonomi

5,09%

5,01%

1,57%

Inflasi

4,21%

4,29%

1,97%

Nilai Tukar

Rp13.335/USD

Rp13.336/USD

0,01%

Suku Bunga SPN 3 bulan

5,1%

5,1 %

0%
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panjang dan suku bunga acuan FFR AS telah

berakibat inflasi komponen volatile food dapat

dinaikkan 25 bps menjadi 1% pada tanggal 15

dijaga pada tingkat yang rendah. Adapun

Maret 2017.

sumber tekanan inflasi berasal dari komponen

4,97% lebih tinggi daripada yang diperkirakan
sebesar 4,95%. Suku bunga acuan FFR AS telah
dinaikkan 25 bps menjadi 1% pada tanggal 15
Maret 2017. Kondisi likuiditas di pasar
keuangan global diperkirakan masih akan
didukung oleh pelonggaran moneter di Zona
Eropa, Inggris, dan Jepang. Inflasi domestik
masih terkendalo (4% ± 1%) dan potensi
kenaikan FFR memperkecil ruang BI untuk
menaikkan suku bunga acuan 7-DRR. Kebijakan

administered price, yaitu dampak penyesuaian
subsidi listrik 900VA dan biaya administrasi
STNK, serta tarif angkutan udara dan antar kota
pada masa Lebaran. Jika dibandingkan dengan
kuartal I, proyeksi pada kuartal II lebih akurat
karena dilakukan adjustment dampak
penyesuaian tarif listrik pada model. Namun,
pada bulan Mei dan Juni, deviasi proyeksi
sedikit melebar dikarenakan sulit diprediksinya
dampak HBKN (Ramadan dan Lebaran).

front loading dan penerbitan SPN yang lebih

Pada kuartal II Tahun 2017, realisasi rata-rata

sering dinilai positif. Daya serap pemodal

nilai tukar rupiah adalah sebesar Rp

lembaga domestik relatif meningkat. Peluang

13.336/USD, berbeda tipis dengan nilai

upgrade rating oleh S&P.

proyeksi, yaitu sebesar Rp 13.335/USD. Faktor-

Pada kuartal II Tahun 2017, pertumbuhan
ekonomi tumbuh 5,01% (yoy) atau -4,00% (qtq).
Pertumbuhan ini tercatat lebih rendah
dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun
sebelumnya, yakni sebesar 5,18%. Sebagai
kontributor terbesar PDB, konsumsi rumah
tangga tumbuh relatif stabil sebesar 5%. PMTB
tumbuh relatif tinggi, sementara ekspor dan
impor melambat. Dari sisi lapangan usaha,
sektor pertanian dan industri pengolahan
melambat, namun sektor jasa terkait
infrastruktur dan logistik masih mampu
tumbuh tinggi. Untuk itu, berdasarkan update
realisasi data kuartal II Tahun 2017,
pertumbuhan ekonomi pada kuartal III Tahun
2017 diperkirakan sebesar 5,03%. Perhitungan
ini mempertimbangkan faktor-faktor antara
lain: (1) Konsumsi Rumah Tangga yang relatif
tetap; (2) Investasi yang diperkirakan masih

faktor yang mendorong penguatan nilai tukar
rupiah, antara lain pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (misalnya: akselerasi proyek
infrastruktur) dan terjaganya tingkat inflasi,
peningkatan upgrade rating oleh S&P ke
investment grade (BBB-), penguatan ekonomi
Amerika Serikat yang berkontribusi positif
dalam perekonomian di sektor riil, serta masih
berlangsungnya Quantitative Easing yang
diberlakukan oleh ECB dan BoJ menyebabkan
potensi capital inflow masih cukup tinggi. Faktor
risiko yang diperkirakan masih akan
membayangi dipengaruhi oleh perbaikan
ekonomi Amerika Serikat yang mendorong flight
to quality ke AS dalam jangka panjang, serta
suku bunga acuan FFR AS naik 25 bps pada
tanggal 15 Maret 2017 dan kembali naik
sebesar 25 bps menjadi 1,25% pada tanggal 14
Juni 2017.

meningkat; (3) Perbaikan ekspor impor yang

Memasuki kuartal II Tahun 2017, realisasi rata-

terus berlanjut; dan (4) Belanja Pemerintah

rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,1%

yang membaik.

sesuai dengan yang diperkirakan. Suku bunga

Pada periode April-Juni 2017, realisasi inflasi
berada pada level 4,29% (yoy), lebih tinggi dari
proyeksi sebesar 4,21% (yoy). Secara umum,
inflasi sampai dengan bulan Juni 2017 cukup
terkendali, khususnya karena keberhasilan
pemerintah menjaga supply dan distribusi yang
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acuan FFR AS naik 25 bps menjadi 1,25% pada
tanggal 14 Juni 2017. FFR diperkirakan akan
naik 1 kali lagi menjadi 1,4-1,6% di akhir 2017.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi
perbankan Italia, dampak Brexit, geopolitik AS
dan Korea Utara. Kondisi likuiditas di pasar

Tabel 3.8 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Asumsi Makro Q3 2017
Indikator

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

Pertumbuhan ekonomi

5,01%

5,16%

2,99%

Inflasi

3,78%

3,81%

1,50%

Nilai Tukar

Rp13.332,3/USD

Rp13.332,6/USD

0,01%

Suku Bunga SPN 3 bulan

5,06%

5,05 %

0,07

keuangan global diperkirakan masih akan
didukung oleh pelonggaran moneter di Zona
Eropa (0%), Inggris (0,25%), dan Jepang (-0,1%).
Deviasi Proyeksi APBN (1b-CP)
IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
akurasi proyeksi APBN dan sebagai early
warning, sehingga dapat dilakukan
penyempurnaan kebijakan APBN periode
berikutnya. Deviasi adalah selisih antara
besaran proyeksi dan realisasi terhadap
besaran proyeksi. Proyeksi adalah
perkiraan/prediksi terhadap suatu keadaan di
masa yang akan datang dengan menggunakan
data yang ada sekarang. APBN adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang
digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah
untuk melakukan kegiatan fiskalnya dan
mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Proyeksi APBN meliputi
proyeksi terhadap penerimaan perpajakan dan

semakin baik capaian kinerjanya.
Capaian kinerja deviasi proyeksi APBN
kuartalan dan tahunan 2017 seperti terlihat
pada tabel 3.6.
Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa capaian
deviasi proyeksi APBN selama tahun 2017
cukup fluktuatif dengan realisasi deviasi yang
paling tinggi pada kuartal IV. Namun, capaian
deviasi proyeksi APBN setiap kuartalnya masih
berada di bawah target yang ditetapkan, kecuali
pada kuartal IV yang melebihi dari target, yaitu
sebesar 10,23%. Hal ini disebabkan karena
realisasi belanja modal pada tahun anggaran
2017 menunjukkan tren yang sangat berbeda
dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga
menyebabkan selisih yang cukup jauh antara
proyeksi dan realisasi pada sub item belanja
modal.
Peningkatan upgrade rating oleh S&P ke

belanja Kementerian/Lembaga. Penerimaan

investment grade (BBB-). Inflasi domestik masih

perpajakan meliputi penerimaan pajak dalam

terkendali (4%±1%) dan potensi kenaikan FFR

negeri dan pajak perdagangan internasional

memperkecil ruang BI untuk menaikan suku

dalam APBN. Sementara itu, belanja

bunga acuan 7-DRR > 4.75%. Kebijakan front

Kementerian/Lembaga adalah alokasi anggaran

loading dan penerbitan SPN yang lebih sering

APBN kepada Kementerian/Lembaga. Data

dinilai positif. Daya serap pemodal lembaga

proyeksi yang digunakan dalam pengukuran

domestik relatif meningkat.

IKU ini ialah data proyeksi yang disampaikan

Ekonomi Indonesia pada kuartal III Tahun 2017

selambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya

terhadap kuartal III Tahun 2016 (yoy) tumbuh

periode kuartal. Polarisasi IKU ini adalah

5,16%. Dari sisi produksi, pertumbuhan

minimize, artinya semakin rendah nilai realisasi

didorong oleh semua lapangan usaha, dengan

persentase deviasi proyeksi APBN, maka akan

pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha
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Tabel 3.9 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Asumsi Makro Q4 2017
Indikator

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

Pertumbuhan ekonomi

5,03%

5,06%

0,6%

Inflasi

3,47%

3,50%

3,23%

Nilai Tukar

Rp13.368/USD

Rp13.368/USD

0,00%

Suku Bunga SPN 3 bulan

4,99%

4,98 %

0,07

Jasa Lainnya sebesar 9,45%. Dari sisi

menyebabkan tekanan inflasi administered price

pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai

menurun. Inflasi komponen inti masih dapat

oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa

terjaga dan terdapat tren penurunan sepanjang

sebesar 17,27%. Konsumsi Rumah Tangga

2017. Keberhasilan pemerintah menjaga supply

relatif stabil meskipun sedikit melambat.

dan distribusi yang berakibat inflasi komponen

Konsumsi Pemerintah tumbuh positif didorong

volatile food dapat dijaga pada tingkat yang

oleh tingginya realisasi seluruh belanja baik

rendah. Akurasi proyeksi kuartal ini lebih baik

belanja pegawai (gaji ke-13), barang, dan

dibanding kuartal sebelumnya karena

bantuan sosial. Ekspor dan impor tumbuh

adjustment yang dilakukan pada model cukup

sangat tinggi didorong perbaikan harga

tepat, dengan mengacu pada data inflasi pada

komoditas dan permintaan negara mitra

tahun-tahun sebelumnya dan perkembangan

dagang. Berdasarkan update realisasi kuartal III

harga komoditas terkini. Selain itu, adjustment

Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi pada

model dilakukan lebih tepat mengacu pada

kuartal IV Tahun 2017 diperkirakan sebesar

faktor-faktor pendorong inflasi atau deflasi.

5,11%. Penghitungan ini mempertimbangkan
faktor-faktor, antara lain: (1) Konsumsi RT dan
LNPRT diperkirakan tumbuh seiring perkiraan
inflasi yang stabil, adanya hari besar (Natal) dan
perayaan tahun baru, serta libur sekolah; (2)
Investasi atau PMTB dipekirakan tumbuh
sejalan dengan terus membaiknya persepsi
ekonomi domestik dan komitmen Pemerintah
dalam pembangunan infrastruktur; dan (3)
Ekspor dan Impor diperkirakan tetap tumbuh
positif dan cenderung tetap kuat.
Pada periode Juli-September 2017, realisasi

Realisasi rata-rata nilai tukar rupiah pada
kuartal III Tahun 2017 adalah Rp 13.332,6/USD,
berbeda tipis dengan nilai proyeksi, yaitu
sebesar Rp 13.332,3/USD. Faktor-faktor yang
mendorong penguatan nilai tukar rupiah,
antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi (misalnya: akselerasi proyek infrastruktur)
dan terjaganya tingkat inflasi, peningkatan
upgrade rating oleh S&P ke investment grade
(BBB-), penguatan ekonomi Amerika Serikat
yang berkontribusi positif dalam perekonomian
di sektor riil, serta masih berlangsungnya

inflasi berada pada level 3,81% (yoy), lebih tinggi

Quantitative Easing yang diberlakukan oleh ECB

dari proyeksi sebesar 3,78% (yoy). Secara

dan BoJ menyebabkan potensi capital inflow

umum, inflasi sampai dengan bulan September

masih cukup tinggi. Faktor risiko yang

2017 cukup terkendali. Berakhirnya

diperkirakan masih akan membayangi

penyesuaian tarif listrik di akhir semester I

dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan
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rencana reformasi pajak yang akan mendorong

Keberhasilan pemerintah menjaga supply dan

flight to quality ke AS dalam jangka panjang,

distribusi, serta pemantauan harga dan

serta rencana dimulainya penjualan aset The

perbaikan tata niaga yang cukup efektif.

Fed pada bulan Oktober.

Memasuki kuartal IV Tahun 2017, realisasi rata-

Realisasi rata-rata suku bunga SPN 3 bulan

rata nilai tukar rupiah adalah sebesar Rp

pada kuartal ketiga tahun 2017 mencapai 5,05%

13.368/USD, berbeda tipis dengan nilai

berbeda tipis dengan yang diperkirakan, yaitu

proyeksi, yaitu sebesar Rp 13.368/USD. Kinerja

sebesar 5,06%. Suku bunga acuan FFR AS naik

perekonomian nasional relatif baik, ditunjukkan

sebesar 25 bps menjadi 1,25% pada tanggal 14

dengan akselerasi proyek infrastruktur,

Juni 2017 dan dipertahankan pada tanggal 20

terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca

September 2017. Normalisasi neraca The Fed

pembayaran, terkendalinya defisit transaksi

akan dimulai Oktober 2017. FFR diperkirakan

berjalan, dan kuatnya cadangan devisa. Fitch

akan naik 1 kali lagi menjadi 1,5% di akhir 2017.

Ratings menaikkan peringkat Long Term Foreign

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi

dan Local Currency Issuer Default Rating

perbankan Italia, dampak Brexit, geopolitik AS

Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB-

dan Korea Utara. Kondisi likuiditas di pasar

dengan outlook stabil. Kebijakan stabilisasi nilai

keuangan global diperkirakan masih akan

Rupiah secara terukur sesuai dengan

didukung oleh pelonggaran moneter di Zona

fundamental ekonomi oleh Bank Indonesia dan

Eropa (0%), Inggris (0,25%), dan Jepang (-0,1%).

dipertahankannya suku bunga acuan BI di level

Peningkatan upgrade rating oleh S&P ke

4,25% pada 14 Desember 2017. Disetujui

investment grade (BBB-). Inflasi domestik masih

rancangan UU pemotongan pajak di AS menjadi

terkendali (4% ±1%) dan BI menurunkan suku

UU diperkirakan akan mempengaruhi aliran

bunga acuan 7-DDR ke level 4,25%. Kebijakan

dana masuk ke Indonesia. Namun, dengan

front leading dan penerbitan SPN yang lebih

masih diberlakukannya quantitative easing oleh

sering dinilai positif. Daya serap pemodal

ECB dan BoJ, dalam jangka pendek potensi

lembaga domestik relatif meningkat.

capital inflow masih cukup tinggi.

Pada kuartal IV Tahun 2017, pertumbuhan

Memasuki kuartal IV Tahun 2017, realisasi rata-

ekonomi tumbuh 5,06% terhadap kuartal IV

rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,98%

Tahun 2016 (yoy). Pada periode Oktober-

berbeda tipis dengan yang diperkirakan, yaitu

Desember 2017, realisasi inflasi berada pada

sebesar 4,99%. FOMC Meeting pada tanggal 13

level 3,50% (yoy), lebih tinggi dari proyeksi

Desember 2017 menaikkan FFR di level 1,2–

sebesar 3,47% (yoy). Secara umum, inflasi

1,50% dengan mempertimbangkan kondisi

sepanjang 2017 cukup terkendali pada tingkat

pasar tenaga kerja yang membaik, prospek

yang relatif rendah sehingga mampu menjaga

pertumbuhan ekonomi, dan penurunan laju

daya beli dan pertumbuhan konsumsi. Inflasi

inflasi di bawah target 2%. Selama 2017, FFR

administered price menjadi sumber tekanan

telah naik sebanyak tiga kali sebesar 75 bps.

terbesar selama tahun 2017. Konsekuensi dari

Bank of England tanggal 2 November 2017

penyesuaian tariff listrik subsidi tepat sasaran

menaikkan suku bunga acuan dari 0,25% ke

di Semester I, serta adanya faktor HBKN. Inflasi

0,50% untuk pertama kalinya selama sepuluh

komponen inti relatif stabil sepanjang tahun di

tahun terakhir. Bank of Korea juga menaikkan

kisaran 3%. Hal ini mengindikasikan terjaganya

suku bunga acuan untuk pertama kali sejak

keseimbangan fundamental permintaan dan

2011 dari 1,25% ke tingkat 1,50% pada 30

penawaran. Inflasi komponen volatile food

November 2017. Inflasi domestik masih

dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan

terkendali (4%±1%) dan BI menurunkan suku

mengalami tren menurun sepanjang tahun.
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Tabel 3.11 Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/KP

Target

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Min/ AVG

Realisasi

2,81%

2,19%

2,5%

1,05%

2,02%

10,23%

4,07%

Capaian

143,88

156,20

150,00

120,00

120,00

-4,70%

118,60

Tabel 3.10 Perbandingan Kinerja IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2015 – 2017
Indikator Kinerja

Deviasi proyeksi APBN

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

5%

3,2%

5%

1,95%

5%

4,07%

bunga acuan 7-DDR ke level 4,25%. Kebijakan
front leading dan penerbitan SPN yang lebih

i.

Updating data realisasi penerimaan pajak
non migas;

sering dinilai positif. Daya serap pemodal

ii. Updating data realisasi belanja K/L;

lembaga domestik relatif meningkat.

iii. Updating data implementasi kebijakan dan

Realisasi IKU deviasi proyeksi APBN di tahun
2017 ini ialah 4,07% atau rata-rata dari realisasi
deviasi setiap kuartalnya. 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.

perkembangan ekonomi;
iv. Melakukan pengembangan model
proyeksi;
v. Koordinasi dengan instansi penyedia data
dan informasi.
Dengan melihat realisasi pada tahun 2017 ini
menunjukkan bahwa BKF mampu menjaga
deviasi proyeksi di bawah 5% sesuai dengan
target yang ditetapkan dalam Renstra. Pada

Tidak hanya pada tahun 2017, kinerja proyeksi

tahun-tahun selanjutnya, harus terus dilakukan

APBN dari BKF dapat dikatakan cukup akurat

updating data secara periodic, serta pertukaran

selama dua tahun terakhir ini. Hal ini terlihat

data antar unit eselon I lainnya di Kementerian

dari capaian tahun 2015 – 2017 yang berstatus

Keuangan (DJP, DJBC, DJA, DJPB, DJPPR) dan juga

hijau dengan realisasi deviasi yang selalu di

harus memperhatikan perilaku , sehingga

bawah 5%.

proyeksi yang dilakukan semakin akurat.

Proyeksi yang dilakukan BKF tentu didukung

Deviasi proyeksi APBN terdiri atas deviasi

dengan adanya model proyeksi yang cukup

proyeksi penerimaan perpajakan dan belanja

akurat serta ketersediaan data-data yang terkait

Kementerian/Lembaga (K/L). Rincian deviasi

dengan penerimaan dan belanja K/L. Untuk

tersebut adalah sebagai berikut.

mengatasi permasalahan/hambatan yang
dihadapi, BKF melakukan hal-hal sebagaimana
berikut:
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i.

Deviasi Proyeksi Penerimaan

II Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 322,75

Perpajakan

triliun. Realisasi penerimaan perpajakan

Tabel 3.12 Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan
Tahun 2017
Periode

nonmigas pada kuartal II Tahun 2017 mencapai
Rp 329,44 triliun, sehingga deviasi proyeksi
penerimaan perpajakan pada kuartal II Tahun

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

(triliun Rp)

(triliun Rp)

Q1

220,90

216,79

1,86%

Q2

322,75

329,44

2,07%

2017 sebesar 2,07%. Realisasi penerimaan
perpajakan sampai dengan Juni 2017 lebih
tinggi dibandingkan periode yang sama pada
tahun 2016, antara lain dipengaruhi:
PPh nonmigas mengalami pertumbuhan yang
positif, didukung oleh penerimaan tax amnesty

Q3

310,179

306,94

1,04%

(Januari – Maret).

Q4

460,13

464,57

0,96%

PPN dan PPnBM memberikan kontribusi positif,
seiring dengan membaiknya konsumsi dalam

Penerimaan perpajakan nonmigas pada kuartal

negeri dan kinerja impor.

I Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 202,90

Penerimaan bea dan cukai tumbuh positif

triliun. Realisasi penerimaan perpajakan

didukung oleh membaiknya kinerja cukai

nonmigas pada kuartal I tahun 2017 mencapai

(terutama cukai hasil tembakau) dan

Rp 216,79 triliun, sehingga deviasi proyeksi

meningkatnya ekspor (utamanya barang

penerimaan perpajakan pada kuartal I Tahun

mineral).

2017 sebesar 1,86%. Realisasi penerimaan
perpajakan sampai dengan Maret 2017 lebih
tinggi dibandingkan periode yang sama tahun
2016. Hal ini dikarenakan antara lain sebagai
berikut.

Penerimaan perpajakan nonmigas pada kuartal
III Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp
310,179 triliun. Realisasi penerimaan
perpajakan nonmigas pada kuartal III Tahun
2017 mencapai Rp 306,94 triliun, sehingga

Penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp20,9 T

deviasi proyeksi penerimaan perpajakan pada

periode Januari – Maret 2017 (data dashboard

kuartal III Tahun 2017 sebesar 1,04%. Realisasi

TA DJP).

penerimaan perpajakan sampai dengan

PPh nonmigas mengalami pertumbuhan yang
positif sebesar 14,8%. Namun, penerimaan PPh
nonmigas rutin (exclude tax amnesty) mengalami
perlambatan dengan pertumbuhan negatif
4,8%.
Penerimaan cukai masih mengalami
pertumbuhan negatif sebesar 12,6% yang
merupakan imbas dari perubahan pola
pelunasan pita cukai rokok. Namun, sudah
mulai membaik apabila dibandingkan dengan
bulan sebelumnya.
Bea keluar masih terdapat potensi pada ekspor
barang mineral, meskipun penerimaannya
sudah melebihi target pada APBN 2017.
Penerimaan perpajakan nonmigas pada kuartal

September 2017 lebih rendah dibandingkan
periode yang sama tahun 2016. Secara umum,
pencapaian pada seluruh jenis pajak nonmigas
(yoy) menunjukkan realisasi yang lebih baik,
hanya negatif pada PPh nonmigas yang
disebabkan tingginya penerimaan tax amnesty
tahun 2016. Secara lebih rinci penerimaan ini
dipengaruhi oleh:
Pajak nonmigas tumbuh negatif 4,7%. Namun,
apabila exclude tax amnesty maka tumbuh 7,0%
didukung oleh peningkatan PPh nonmigas yang
didukung pertumbuhan PPh pasal 22 dan PPh
pasal 25/29 serta PPN yang sejalan dengan
kinerja konsumsi domestik.
PPN dan PPnBM memberikan kontribusi positif
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dengan pertumbuhan sebesar 13,8%, seiring

antara lain melalui penguatan kualitas belanja

dengan naiknya kinerja konsumsi domestik.

modal, serta efisiensi dan penajaman belanja

Penerimaan bea dan cukai tumbuh positif
didukung oleh membaiknya kinerja cukai dan
meningkatnya ekspor.
Penerimaan perpajakan nonmigas pada kuartal
IV Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 460,13

yang bersifat non-prioritas.
Tabel 3.13 Deviasi Proyeksi Belanja K/L Tahun 2017
Deviasi Proyeksi Belanja KL
Periode

Proyeksi

Realisasi

(triliun Rp)

(triliun Rp)

Q1

89,04

92,38

3,75%

2017 sebesar 0,96%.

Q2

167,64

171,5

2,31%

Realisasi penerimaan perpajakan sampai

Q3

188,27

186,27

1,06%

Q4

258,83

309,43

19,55%

triliun. Realisasi penerimaan perpajakan
nonmigas pada kuartal IV tahun 2017 mencapai
Rp 464,57 triliun, sehingga deviasi proyeksi
penerimaan perpajakan pada kuartal IV Tahun

Desember 2017 lebih tinggi dibandingkan
periode yang sama tahun 2016. Hal ini

Deviasi

terutama didorong oleh:
Realisasi penerimaan perpajakan sampai
dengan akhir Desember 2017 tumbuh 4,6%
dibandingkan Tahun 2016. Secara umum,
pencapaian pada seluruh jenis pajak non migas
(yoy) menunjukkan realisasi yang baik, kecuali
pencapaian pada PPh Nonmigas (negatif 5,3%)
yang disebabkan tingginya penerimaan tax
amnesty tahun 2016.

Dalam rangka mendorong percepatan
penyerapan anggaran belanja, K/L tetap
diberikan fleksibilitas dalam melakukan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lebih
awal, yaitu pada kuartal keempat tahun
sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan
proses pembangunan dapat segera dijalankan

PPN/PPnBM tumbuh 16,0%, mengindikasikan

setelah dilakukan penyerahan DIPA. Selain itu,

bahwa konsumsi masyarakat (daya beli) masih

pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan

cukup kuat.

Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang

Penerimaan bea dan cukai tumbuh positif,
didukung oleh membaiknya kinerja cukai dan
meningkatnya ekspor-impor, meningkatnya
harga komoditas internasional, dampak positif
Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi
(PIBT), dan Program Penertiban Cukai Berisiko
Tinggi (PCBT) yang diluncurkan pada
pertengahan Juli 2017.
ii.

Deviasi Proyeksi Belanja K/L

Peran APBN sebagai instrumen fiskal dalam
menstimulasi perekonomian tetap dijaga agar
dapat berfungsi secara optimal di tengah
keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Untuk
itu, salah satu arah kebijakan belanja yang
dilakukan pada tahun 2017 adalah melanjutkan
penguatan kualitas belanja K/L yang dilakukan,
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Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional. Dengan
diterbitkannya PP tersebut diharapkan dapat
meningkatkan keterpaduan antara proses
perencanaan dan penganggaran sehingga
pencapaian proses pembangunan dapat
tercapai secara lebih optimal.
Pemerintah juga senantiasa menjaga
kredibilitas APBN yang salah satunya dilakukan
melalui peningkatan dan penajaman prioritas
pelaksanaan APBN tahun 2017. Upaya yang
dilakukan antara lain dengan diterbitkannya
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017
tentang Efisiensi Belanja Barang
Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan
APBN Tahun 2017. Melalui Inpres tersebut,

masing-masing K/L diminta untuk melakukan

realisasi anggaran belanja K/L di tahun 2017

identifikasi secara mandiri terhadap belanja

mengalami peningkatan sebesar 11,0% jika

barang yang akan dihemat dan memastikan

dibandingkan dengan realisasi di tahun 2016.

anggarannya tidak dicairkan (self blocking).

Tingkat penyerapan belanja K/L tahun 2017

Efisiensi belanja barang, antara lain meliputi

merupakan yang tertinggi selama tiga tahun

perjalanan dinas dan paket meeting,

terakhir.

honorarium tim/kegiatan, belanja operasional
perkantoran, belanja jasa, belanja
pemeliharaan, belanja barang operasional dan
non operasional lainnya.

Berdasarkan perincian menurut jenis belanja,
penyerapan belanja modal K/L di tahun 2017
menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan. Realisasi belanja modal K/L di tahun

Dengan berbagai upaya tersebut, kinerja

2017 mencapai 208,4 triliun atau 92,8% pagu

penyerapan belanja K/L di tahun 2017

APBN-P 2017. Sementara itu, realisasi belanja

menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan

modal di tahun 2016 hanya sebesar Rp169,5

tahun sebelumnya. Berdasarkan data press

triliun atau 82% pagu APBN-P 2016. Dengan

release Kementerian Keuangan tanggal 2 Januari

kata lain, realisasi belanja modal K/L pada

2018, realisasi belanja K/L tahun 2017

tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar

mencapai sebesar Rp 759,6 triliun atau sekitar

23% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini

95,1% dari pagu APBN-P 2017 (realisasi masih

menegaskan komitmen pemerintah atas

bersifat sementara). Realisasi tersebut lebih

pembangunan infrastruktur agar dapat menjadi

tinggi dibandingkan realisasi di tahun 2016

stimulus dalam mendorong pertumbuhan

yang hanya sebesar Rp 684,2 triliun atau 89,1%

ekonomi secara lebih optimal.

dari pagu APBN-P 2016. Dengan kata lain,

•

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan (1c-N)
Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai

IKU ini ialah membandingkan antara jumlah

kebijakan adalah rekomendasi mengenai

rekomendasi kebijakan yang diterima dengan

suatu kebijakan yang diajukan oleh Kepala

jumlah seluruh rekomendasi kebijakan

BKF kepada Menteri Keuangan diterima oleh

(rekomendasi hasil quick research,

Menteri Keuangan sebagai second opinion

rekomendasi kajian dalam DIPA, dan

dan/atau ditindaklanjuti melalui disposisi

rekomendasi lainnya). IKU ini bertujuan untuk

Menteri Keuangan kepada BKF atau unit

mengukur tingkat rekomendasi kebijakan

eselon I lain untuk disetujui ataupun

yang diterima dan mengukur tingkat

ditetapkan dalam Peraturan Menteri

akuntabilitas alokasi anggaran untuk kajian

Keuangan (PMK) maupun diajukan sebagai

melalui rekomendasi yang dihasilkan melalui

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

proses kajian dan analisis (research based

ataupun Rancangan Undang-undang (RUU).

policy). Capaian kinerja persentase

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai
realisasi persentase rekomendasi kebijakan
yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
diharapkan melebihi target yang telah

rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
kuartalan dan tahunan 2017 seperti dilihat
padatabel 3.12.

ditetapkan. Tingkat kendali IKU ini Moderate,
validitasnya adalah Proxy, dan konsolidasi
periode adalah Take Last Known Value. Formula
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Tabel 3.14 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan/Diterima
Menteri Keuangan Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Target

-

-

-

-

-

85%

85%

Realisasi

85%

87,5%

87,5%

94,12%

94,12%

95,70%

95,70%

Indeks

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

112,59

112,59

V/C

Ket
Max/

P/M

TLK

Capaian

Berdasarkan tabel di 3.12, capaian IKU ini

ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan

selama tahun 2017 telah melebihi target yang

dan 4 rekomendasi (4,30%) belum diterima

ditentukan dengan nilai capaian 112,59.

oleh Menteri Keuangan karena masih dalam

Adapun realisasi yang dicapai adalah sebesar

prosedur penyampaian rekomendasi.

95,70% atau lebih besar dari target yang telah

Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh

ditetapkan, yaitu sebesar 85%. Selain itu,

BKF dikelompokkan menjadi lima kategori

dapat pula disimpulkan bahwa dari sisi

utama, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang

kualitas, rekomendasi yang disampaikan telah

pendapatan negara, APBN, ekonomi makro,

cukup memenuhi ekspektasi Menteri

sektor keuangan, serta pembiayaan

Keuangan.

perubahan iklim dan multilateral. Berikut

Selama tahun 2017, BKF telah menyampaikan

rekapitulasi rekomendasi masing-masing

sebanyak 93 buah rekomendasi kebijakan

kategori.

kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk
usulan produk hukum maupun rekomendasi
kebijakan fiskal dan sektor keuangan tertentu.
Dari jumlah rekomendasi tersebut, 89
rekomendasi (95,70%) sudah
Tabel 3.15 Rekapitulasi Rekomendasi Berdasarkan Kategori
No

Rekomendasi

Diajukan

Diterima

Tidak/Belum
Diterima

Jml

%

Jml

%

1.

Pendapatan Negara

37

34

91,89%

3

8,11%

2.

APBN

13

13

100%

0

0%

3.

Ekonomi Makro

8

8

100%

0

0%

4.

Sektor Keuangan

20

20

100%

0

0%

5

Pembiayaan Perubahan Iklim &

15

14

93,33%

1

6,67%

93

89

95,70%

4

4,30%

Multilateral
Total
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Beberapa contoh rekomendasi kebijakan dari

3 Maret 2017 dan telah didisposisi Menteri

BKF yang ditetapkan/diterima oleh Menteri

Keuangan pada 24 Oktober 2017.

Keuangan pada tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
(1) RPMK tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
dalam Rangka ASEAN-Trade in Goods
Agreement telah diterbitkan PMK Nomor
25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017.
(2) RPMK Perubahan Atas Peraturan Menteri

(8) Perumusan dukungan fiskal dalam
pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT) sesuai ND-342/KF/2017 tanggal 21
Agustus 2017.
(9) Permohonan penggunaan dana setor lebih
PPh Badan PT Freeport Indonesia untuk
percepatan pembangunan Papua, sesuai

Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang

dengan ND-217/KF/2017 tanggal 9 Agustus

Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai

2017.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata
Cara Pemberian Pembebasan dari
Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah telah diterbitkan PMK Nomor
33/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017.
(3) RPMK Revisi BMDTP 2017 telah diterbitkan
PMK Nomor 64/PMK.010/2017 tanggal 12
Mei 2017.
(4) RPMK Barang Kebutuhan Pokok yang atas
Impor dan/atau Penyerahnnya Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai telah
diterbitkan PMK Nomor 116/PMK.010/2017
tanggal 15 Agustus 2017.
(5) RPMK Perubahan Kedua atas PMK Nomor
267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau
Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk
Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan
yang atas Impor dan/atau Penyerahannya

(10) Rekomendasi kebijakan dampak tax amnesty
terhadap perhitungan tax base proyeksi
penerimaan perpajakan, sesuai dengan ND518/KF/2017 tanggal 27 Desember 2017.
(11) Posisi Indonesia pada pertemuan G-20
Finance Ministers and Central Bank Governors,
sesuai dengan ND-144/KF.6/2017.
(12) Framework of Cooperation Agreement
Pemerintah Indonesia dan OECD Tahun
2017-2022, sesuai dengan ND-228/KF.6/2017.
(13) Workshop tentang Pengembangan Efisiensi
dan Transparansi Daerah dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
yang Inklusif serta Upaya Menarik Investasi di
Daerah yang diselenggarakan di Yogyakarta,
tanggal 21 Februari 2017.
(14) Workshop mengenai The Rising of a New World

Dibebaskan dari Pengenaan Pajak

Order: Indonesia’s Challenges and Response

Pertambahan Nilai telah diterbitkan PMK

yang diselenggarakan di Bandung, tanggal 30

Nomor 142/PMK.010/2017 tanggal 23

Maret 2017.

Oktober 2017.
(6) Penyampaian rekomendasi kebijakan dan

(15) The 1st Development Partnert – Minsitry of
Finance Coordinating Meeting yang

risiko subsidi energi, yang disampaikan

diselenggarakan di Labuan Bajo, 15-16 Maret

melalui ND-30/KF/2017 tanggal 18 Januari

2017.

2017 dan sudah didisposisi MK dengan

Sejak tahun 2015 penghitungan IKU ini hanya

catatan agar dimasukkan dalam box untuk

ditargetkan tahunan, tidak ditargetkan secara

manajemen risiko APBN di ALM.

kuartalan, tetapi setiap kuartalan selalu

(7) Rekomendasi optimalisasi anggaran

dilakukan monitoring realisasi IKU ini untuk

pendidikan melalui BLU LPDP dan rencana

mengetahui status dan update posisi setiap

pembentukan SWF pendidikan, sebagaimana

rekomendasi kebijakan yang disampaikan

disampaikan pada ND-129/KF/2017 tanggal

kepada Menteri Keuangan.
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Tabel 3.16 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi
Kebijakan yang Ditetapkan/Diterima oleh Menteri Keuangan Tahun 2015 – 2017
Indikator Kinerja

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

83%

95,16%

83%

96,40%

85%

95,70%

Persentase rekomendasi
kebijakan yang diterima/
ditetapkan Menteri Keuangan

Adapun perbandingan kinerja IKU persentase

internasional dalam rangka memperjuangkan

rekomendasi kebijakan yang

kepentingan nasional. SS ini diukur dengan

ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan

IKU persentase usulan Indonesia yang

tahun 2015-2017 seperti terlihat pada tabel

diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan

3.14..

keuangan internasional.

Berdasarkan tabel 3.14, capaian IKU ini pada

•

Persentase usulan Indonesia yang

tahun 2017 secara persentase menurun bila

diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan

dibandingkan pada tahun 2016. Namun

keuangan internasional (2a-N)

demikian, sebenarnya capaian IKU ini tidak
dapat dibandingkan begitu saja dengan tahun
sebelumnya karena adanya perbedaan
jumlah rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan, serta tingkat kompleksitas
rekomendasi kebijakan yang berbeda setiap
tahun. Realisasi IKU sebesar 95,70% ini telah
melebihi target pada Renstra BKF tahun 2015
– 2019 yang mengamanatkan target sebesar
85%.
b. Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional yang Optimal
Kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional merupakan segala kebijakan
dan program kerjasama internasional yang
dapat mendukung perekonomian nasional.

Usulan Indonesia adalah masukan, usulan,
pendapat atau pandangan mengenai suatu
isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam
forum-forum Internasional. Diadopsi dalam
kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional maksudnya poin-poin usulan
kebijakan yang dimasukkan ke dalam
kesepakatan forum-forum tersebut. Level
forum internasional yang diukur pada IKU ini
ialah pertemuan internasional level Menteri.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk
memperjuangkan kepentingan nasional
dalam pertemuan internasional. Polarisasi
IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi
diharapkan melebihi target yang telah
ditetapkan.

Kerja sama keuangan internasional yang

Capaian kinerja persentase usulan Indonesia

optimal maksudnya adalah kerja sama yang

yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan

disepakati bersama forum dan organisasi

keuangan internasional kuartalan dan

internasional atau negara lain dapat

tahunan 2017 seperti terlihat pada table 3.15

diimplementasikan secara baik, terukur,
terarah, yang menghasilkan hasil ideal dan
maksimal. Sasaran ini ditujukan untuk
mengukur optimalisasi pelaksanaan kerja
sama ekonomi dan keuangan internasional
melalui peran dan inisiasi dalam forum
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Tabel 3.17 Capaian IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi
dan Keuangan Internasional
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ KP

Target

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Max/AVG

Realisasi

50%

100%

75%

100%

83,33%

75%

87,50%

Capaian

100

200

150

200

166,67

150

175

Pada kuartal I 2017, terdapat dua usulan

disampaikan, sehingga persentasenya

Indonesia yang disampaikan oleh Menteri

mencapai 100%. Terakhir pada kuartal IV

Keuangan dalam forum internasional. Dari

2017, terdapat tujuh usulan Indonesia yang

dua usulan tersebut, terdapat satu usulan

diadopsi dari total sebelas usulan yang

yang diadopsi, sehingga realisasi IKU ini pada

disampaikan, sehingga persentasenya

kuartal I ialah 50%. Pada kuartal II 2017,

mencapai 75%. Rata-rata persentase usulan

terdapat sepuluh usulan Indonesia yang

Indonesia yang diadopsi selama tahun 2017

disampaikan oleh Menteri Keuangan dan

ialah 87,50% atau berhasil melebihi target

seluruhnya diadopsi dari total sepuluh usulan

yang ditetapkan sebesar 50%.

yang disampaikan, sehingga persentasenya
mencapai 100%. Selanjutnya, pada kuartal III
2017, terdapat lima usulan Indonesia yang
diadopsi dari total lima usulan yang

Usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum
internasional pada tahun 2017 antara lain
terlihat pada table 3.16:

Tabel 3.18 Beberapa Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan
Internasional Tahun 2017
No

Forum

Usulan

Pertemuan AFMGM+3 ke-20

Dukungan terhadap ASEAN+3 agar lebih ambisius dalam
melaksanakan urgensi yang dibutuhkan reformasi struktural
di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil. ASEAN+3 juga perlu
meningkatkan intra-ASEAN+3 melalui investasi langsung dan
perdagangan intra ASEAN+3 untuk mendorong
pertumbuhan.
Mendorong proses aktivasi bagian De-linked IMF dari CMIM.
Mengusulkan agar AMRO harus lebih mengutamakan fungsi
inti dari arahan strategisnya. Dengan cara mendorong
AMRO untuk terus mengeluarkan kebijakan terkait dalam
memperkuat peran dan kerja sama dengan institusi
internasional lainnya yang relevan. Selain itu, juga
mendorong AMRO untuk terus mendukung perbaikan
proses CMIM dan mendorong anggota untuk mempercepat
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proses penempatan Deputy Director (DD) 1 yang baru tepat
pada waktunya.
Dukungan terhadap ABMI untuk menyelesaikan pekerjaan
yang tersisa pada waktu yang tepat.
Menyambut baik usulan CGIF untuk meningkatkan modal
dasar dari 700 miliar USD menjadi 1,2 miliar USD pada
Pertemuan Negosiasi Tahunan berikutnya di bulan Mei
2017.
Menyambut baik perluasan peran CGIF yang diberikan
kepada Anggota ASEAN+3.
Pertemuan AFMM ke-21 dan

Mengusulkan agar ASEAN membangun fondasi yang lebih

Pertemuan AFMGM ke-3

kuat untuk dapat menahan guncangan dan ketidakstabilan,
memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap stabilitas
global, serta meningkatkan komunikasi dan menghindari
kebijakan ekonomi yang menciptakan dampak negatif
terhadap spektrum regional dan global.
Mendorong AIF untuk memperluas jumlah peminjamnya
dan memperbaiki diversifikasi portofolio, serta
meningkatkan sumber pendapatan masalah keuangan
termasuk kenaikan modal.
Mendukung ASEAN untuk merencanakan dan
menghubungkan Sistem Manajemen Perlindungan Sosial
dan Risiko Bencana melalui dukungan negara-negara
anggota ASEAN yang memperkuat upaya kolaborasi dengan
mitra pembangunan, seperti Bank Dunia untuk
mengembangkan kapasitas negara-negara anggota.
Mendukung kemitraan berkelanjutan antara ASEAN dan
APG karena adanya manfaat nyata bagi semua anggota
ASEAN dalam upaya memerangi pendanaan anti pencucian
uang dan terorisme. Diperlukan respon yang saling
mendukung dalam membangun kepercayaan dan
pengakuan akan kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh
semua negara anggota mengenai isu-isu ini.
Mendukung pengesahan rencana aksi strategis untuk Kerja
Sama Perpajakan ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) Tahun 2025.
Indonesia menyarankan Singapura sebagai Ketua ASEAN
AFMIS berikutnya.

Pertemuan tahunan AIIB

Indonesia mengusulkan AIIB untuk bekerja sama dengan
pihak swasta termasuk dengan BUMN, melalui pemberian
pinjaman langsung dan Public Private Partnership (PPP).
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Indonesia mengusulkan agar AIIB memberikan bantuan
teknis kepada negara anggota dalam mempersiapkan
proyek termasuk penyusunan feasibility study.
Indonesia mengusulkan kepada AIIB untuk memberikan
penjaminan dan mempertimbangkan pembiayaan ekuitas,
khususnya yang melibatkan pihak swasta.
Pertemuan G-20 KTT Hamburg

Indonesia meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam

di Hamburg, Jerman, 7-8 Juli

administrasi perpajakan dengan menyediakan akses data

2017

keuangan secara otomatis ke otoritas pajak untuk
meningkatkan pemungutan pajak (rasio pajak terhadap
PDB).
Indonesia mempromosikan Program Kredit Ultra Mikro
untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat
marjinal, terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
yang 'tidak bankable tapi layak' dengan memungkinkan
lembaga keuangan non bank terlibat dalam program ini.
Indonesia sedang mengembangkan sistem logistik nasional
untuk memastikan arus barang yang efektif dan efisien,
serta untuk meningkatkan daya saing.
FATF membuka proses keanggotaan untuk Indonesia yang
akan diperluas secara representasi geografis dan
keterlibatan global.
Indonesia tidak masuk dalam Yurisdiksi Non Koperasi.

Pertemuan G-20 IFAWG, di

Tidak memaksakan anggota G-20 untuk endorse OECD

Seoul, Korea Selatan, 2-3 Juni

capital flow.

2017
UN Climate Change Conference

Mendorong Dewan GCF untuk terus meningkatkan, saling

(COP-23/CMP-13/CMA1.2)

melengkapi, dan koherensi dengan entitas operasi/lembaga

UNFCCC Bonn, Jerman 6-17

keuangan lainnya, dengan menyelesaikan kerangka

November 2017

operasional.
Mengakui bahwa GCF telah mencapai beberapa kemajuan
penting dalam memperkuat kinerjanya. Sebagaimana
tercermin dalam laporan tersebut, aset GCF telah meningkat
secara signifikan karena kontribusi yang dibayarkan oleh 28
negara.
Mengakui kemajuan / hasil Dewan GCF dalam
pengembangan permintaan REDD.
Indonesia juga menekankan pentingnya GCF untuk memiliki
pedoman operasional yang disederhanakan.

Pertemuan APEC FMM ke-24

Terkait isu Disaster Risk Financing Indonesia menyampaikan:
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1. Memastikan aset milik negara
2. Meminta dukungan untuk seminar yang akan
dilaksanakan Indonesia pada awal Desember 2017 sebagai
bagian dari kegiatan kelompok kerja DRFI di tahun 2017
3. Mengembangkan mekanisme pendanaan dan asuransi
risiko bencana yang inovatif (termasuk asuransi mikro).
Terkait isu Financial Inclusion Indonesia menyampaikan:
1. Pemerintah Indonesia telah bergabung dengan United
Nations Better Than Cash Alliance
2. Mendorong ekonomi anggota APEC untuk lebih
mengetahui pentingnya pembayaran digital dalam
mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan
inklusif dengan menjadi anggota United Nations Better Than
Case Alliance
3. Menyadari pentingnya strategi penyertaan keuangan
nasional di bawah tiga dimensi komprehensif inklusi
keuangan Indonesia, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas.
Selain itu, juga mendorong kolaborasi dengan para
pemangku kepentingan untuk memajukan penyertaan
keuangan di wilayah ini.
Terkait isu Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) Indonesia
menyampaikan:
1. Perkembangan implementasi BEPS di Indonesia
2. Mendorong seluruh ekonomi anggota APEC untuk
meningkatkan kerja sama transparansi informasi
perpajakan.
3. Mendorong peran APEC sebagai knowledge hub di
kawasan.
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Adapun perbandingan kinerja IKU persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional tahun 2015-2017 seperti terlihat pada table 3.17.
Capaian IKU pada tahun 2017 yang mencapai realisasi 87,50% mengalami peningkatan dibandingkan
dengan tahun 2015 dan 2016 yang mencapai realisasi 65,64% dan 71,35%. Hal ini menunjukkan
partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam forum-forum internasional cukup didengar dan dipandang
oleh negara-negara di dunia.

Tabel 3.19 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama
Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2015 – 2017
Indikator Kinerja

Persentase usulan Indonesia

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

40%

65,64%

50%

71,35%

50%

87,50%

yang diadopsi dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan
internasional

c. Informasi Kebijakan Fiskal dan Knowledge Sharing yang Terkini
Informasi kebijakan fiskal adalah informasi mengenai suatu kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang telah
diolah dan siap untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan
knowledge sharing adalah kegiatan dalam rangka menyediakan informasi dan kajian untuk stakeholder
maupun publik untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan dalam bidang ekonomi dan
keuangan yang dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal, baik internasional maupun internasional dan
website. Terkini maksudnya informasi yang disajikan merupakan hasil kajian terbaru dan selalu update
dalam penyajiannya. Sasaran ini juga bertujuan untuk mengukur efektivitas penyampaian informasi
kebijakan dan kajian BKF yang disampaikan melalui laporan, pemaparan, sosialisasi dan diseminasi yang
dilakukan oleh BKF. Sasaran strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi; persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu; serta persentase
publikasi kajian sesuai dengan rencana.
•

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

kualitas pengajar (bobot 10%), dan kualitas

bentuk pengukuran tingkat keberhasilan

tempat pelaksanaan (bobot 5%). Pengukuran

peserta seminar/pelatihan/sosialisasi/workshop

IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi

dari pihak eksternal Kementerian Keuangan

kuesioner.

dalam hal pemahaman
substansi/materi/informasi kebijakan/kajian
atas penyelenggaraan
seminar/pelatihan/sosialisasi/workshop/pamera
n dan booth/kegiatan lain oleh BKF. Variabel
yang diukur adalah tingkat pemahaman peserta
(bobot 70%), kualitas materi (bobot 15%),
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Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui
tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
kebijakan fiskal kepada pihak eksternal
Kementerian Keuangan. Polarisasi IKU ini
adalah maximize, artinya nilai realisasinya
diharapkan melebihi target yang telah

ditetapkan. Formulai dari IKU ini berdasarkan

kebijakan yang dikomunikasikan kepada pihak

hasil pengisian kuesioner dengan lima kriteria,

eksternal, meliputi kebijakan dari seluruh unit

yaitu:

eselon II, antara lain Sekretariat Badan, bidang

i.

pendapatan negara (PKPN), bidang ekonomi

Baik sekali = 4 < Indeks ≤ 5

makro (PKEM), APBN (PKAPBN), sektor

ii. Baik = 3 < Indeks ≤ 4

keuangan (PKSK), dan kerja sama keuangan

iii. Kurang Baik = 2 < Indeks ≤ 3

internasional (PKPPIM dan PKRB). Kegiatan

iv. Tidak Baik = 1 < Indeks ≤ 2

sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai kota di

v. Sangat Tidak Baik = 0 ≤ Indeks ≤ 1

Indonesia dan melibatkan narasumber internal

Capaian kinerja tingkat efektivitas edukasi dan

BKF/Kementerian Keuangan, serta narasumber

komunikasi kuartalan dan tahunan 2017 seperti

eksternal dari berbagai instansi dan asosiasi

terlihat pada tabel 3.18

Tabel 3.20 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2017

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Target

82

82

82

82

82

82

82

Realisasi 84,82

83,31

84,07

83,74

83,96

86,56

85,07

Capaian

101,22

102,52

102,12 102.39

105,56

103,38

103,44

Pol/ KP

Max/AVG

Capaian kinerja tingkat efektivitas edukasi dan

baik dari Indonesia maupun luar negeri.

komunikasi pada tahun 2017 adalah sebesar

Beberapa kegiatan sosialisasi tersebut antara

85,07 yang melebihi dari target yang ditetapkan

lain seperti terlihat pada tabel 3.19.

sebesar 82 dengan nilai capaian 103,38. Bidang
Tabel 3.21 Beberapa Sosialisasi yang dilakukan Tahun 2017
No

Judul Sosialisasi

Waktu

Tempat

1.

Workshop tentang GCF Readiness

25 April 2017

Nusa Dua, Bali

2.

Workshop Voyage to Indonesia

18 Mei 2017

Palembang,
Sumatera
Selatan

3.

Knowledge Sharing Program BKF mengenai ”Base

15 Juni 2017

Jakarta

26 Juli 2017

Bogor

Knowledge Sharing Program for The Egyptian

26 – 28 September

Cairo

Officials on International Negotiation and

2017

Erosion & Profit Shifting in ASEAN Countries” dan
”Automatic Exchange of Information”
4.

Round Table Discussion on IDR Infrastructure
Project Bond

5.

Investment
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6.

Knowledge Sharing Program mengenai Tax

21 Juli 2017

Jakarta

13 Juli 2017

Jakarta

15 Agustus 2017

Bandung

18 – 19 Desember 2017

Jakarta

Conference III
7.

Sosialisasi Penandaan Anggaran Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim melalui Sistem
KRISNA

8.

Focus Group Discussion Luar Kota Efektivitas
Peran DAU dalam Peningkatan Kemampuan
Keuangan Daerah Bidang Kebijakan Keuangan
Daerah

9.

Seminar Managing Urbanisation for Sustainable
Cities dalam kerangka Voyage to Indonesia

Adapun perbandingan kinerja IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2015 – 2017 seperti
terlihat pada tabel 3.20.
Tabel 3.22 Perbandingan Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2015 – 2017
Indikator Kinerja

Tingkat efektivitas

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

82

84,91

82

84,53

82

85,07

edukasi dan komunikasi
Perbandingan dengan periode dua tahun sebelumnya memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada
tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Hal ini menunjukkan upaya BKF untuk terus
meningkatkan kualitas edukasi dan komunikasi kepada publik terkait dengan kebijakan-kebijakan fiskal
dan sektor keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
•

Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan
yang tepat waktu (3b-N)
Dalam rangka mencapai sasaran strategis

pengambilan keputusan para pimpinan di

informasi kebijakan fiskal dan knowledge sharing

lingkungan Kementerian Keuangan. Output

yang terkini, BKF juga melakukan pemantauan

yang dihasilkan berupa Laporan Perkembangan

perkembangan ekonomi keuangan yang

Ekonomi dan Keuangan yang secara periodik

merupakan serangkaian kegiatan yang

disampaikan oleh BKF. IKU ini bertujuan untuk

dilakukan dimulai dari pengumpulan data,

memberikan update informasi terkait kondisi

analisis, dan menyusun laporan terkait

perekonomian dan sektor keuangan terkini

perkembangan ekonomi dan sektor keuangan

kepada jajaran pimimpinan di lingkungan

terkini sebagai bahan dalam pengambilan

Kementerian Keuangan.

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

Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan
adalah laporan yang memuat tinjauan atas
perkembangan perekonomian dan sektor
keuangan terkini. Terdapat tiga jenis laporan
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berdasarkan pada waktu penyampaiannya,

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai

antara lain sebagai berikut.

realisasinya diharapkan melebihi target yang
telah ditetapkan.

Daily report, yaitu laporan yang disampaikan 2
kali setiap harinya (siang dan sore hari);

Adapun capaian kinerja persentase laporan
perkembangan ekonomi keuangan yang tepat

Weekly report, yaitu laporan yang disampaikan

waktu kuartalan dan tahunan 2017 seperti tabel

secara mingguan setiap hari Senin kepada

3.22.

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

Selama tahun 2017 ini, seluruh Laporan
Perkembangan Ekonomi Keuangan yang

Bi-monthly report, yaitu laporan yang

disampaikan BKF sampai dengan kuartal IV

disampaikan secara dwi-bulanan dengan

Tahun 2017 terdiri dari: 720 Daily Report, 53

substansi laporan yang lebih lengkap meliputi

Weekly Report, dan lima Bi-monthly Report.

perkembangan asumsi dasar ekonomi makro

Adapun selama tahun 2017, terdapat satu kali

dan realisasi APBN.

keterlambatan (pada kuartal II Tahun 2017),

Adapun penilaian kinerja IKU ini berdasarkan

lima kali keterlambatan (pada kuartal III Tahun

kriteria seperti terlihat pada tabel 3.21.

2017), dan empat kali keterlambatan (pada

Formula IKU ini ialah rata-rata persentase

kuartal IV Tahun 2017) dalam penyampaian

ketepatan waktu penyampaian laporan Bi-

Daily Report. Realisasi IKU mengenai persentase

monthly 50%, mingguan 25%, dan harian 25%.

laporan perkembangan ekonomi keuangan

Tabel 3.23 Penilaian Kinerja IKU Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu
Kinerja

Bi-Monthly

Mingguan

Harian

100%

Tepat waktu (Maret, Mei, Agustus,

Tepat Waktu

Tepat waktu (Siang

Oktober, Desember)

(Senin)

maksimal pukul 13.00, Sore
maksimal pukul 18.00)

80%

Terlambat 1-15 hari kalender

1 hari kerja

> 1 jam

setelah
50%

Terlambat 15-30 hari kalender

2 hari kerja

> 2 jam

0%

Terlambat >30 hari kalender

> 2 hari kerja

> 3 jam

Tabel 3.24 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan
yang Tepat Waktu Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Max/AVG

Realisasi

100%

98,74%

99,37%

99,87%

99,54%

97,39%

98,68
%

Capaian

105,26

103,94

104,60

105,12

104,78

102,50

103.8
7
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pada tahun 2017 mencapai 98,68% atau lebih

yang belum dapat diselesaikan dan

besar dari target yang ditetapkan, yaitu 95%

disampaikan secara tepat waktu. Diperlukan

dengan nilai capaian sebesar 103,87.

perhatian lebih, terutama pada laporan yang

Adapun perbandingan kinerja persentase
laporan perkembangan ekonomi keuangan
yang tepat waktu tahun 2015-2017 seperti
terlihat pada tabel 3.23

berbentuk Daily Report agar dapat diselesaikan
dan disampaikan dengan tepat waktu. BKF
tetap berusaha menyelesaikan laporan
perkembangan ekonomi keuangan yang tepat
waktu. Adapun tindakan yang telah

Pada tahun 2017, terdapat penurunan realisasi

dilaksanakan, yaitu dengan meng-update data-

yang sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016

data perkembangan ekonomi dan keuangan

sebesar 100% dan 99,89% menjadi sebesar

secara periodik untuk mempermudah

98,68%. Realisasi IKU ini pada tahun 2017

kebutuhan data dalam penyusunan laporan,

menurun dibandingkan dengan dua tahun

serta menyusun tampilan/desain dan isi

sebelumnya karena terdapat beberapa laporan

laporan dengan bantuan dari konsultan.

Tabel 3.25 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi
Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2015-2017
Indikator Kinerja

Persentase laporan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

95%

100%

95%

99,89%

95%

98,68%

perkembangan ekonomi
keuangan yang tepat
waktu

•

Persentase publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana (3c-N)
Publikasi hasil kajian adalah hasil kajian yang

sesuai dengan rencana. Formula IKU ini ialah

dipublikasikan dalam jurnal, baik nasional

dengan membandingkan antara jumlah

maupun internasional, buku, ataupun website

publikasi hasil kajian dengan jumlah publikasi

BKF. Khusus publikasi pada website BKF, harus

hasil kajian yang direncanakan. Apabila

terdapat satu reviewer dari eksternal BKF

terdapat realisasi publikasi kajian yang melebih

(perorangan/unit di luar BKF) terlebih dahulu

dari target yang direncanakan, hal tersebut

sebelum kajian dipublikasikan. Rencana

akan meningkatkan capaian kinerja IKU ini.

publikasi adalah jadwal penyampaian publikasi

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai

pada media yang telah ditentukan. IKU ini

realisasinya diharapkan melebihi target yang

merupakan modifikasi dari IKU tahun 2015,

ditetapkan.

yaitu “jumlah publikasi kajian” dengan
perbedaan pada letak sasaran strategis yang
tahun 2017 ini ditempatkan di internal process,
serta metode penghitungan di mana tahun

Capaian kinerja persentase publikasi hasil
kajian sesuai dengan rencana kuartal dan
tahunan 2017 adalah sebagai berikut.

2017 ini mengukur kesesuaian waktu publikasi
dengan rencana setiap kuartalnya.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan
hasil kajian BKF diinformasikan kepada publik
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Tabel 3.26 Perbandingan Rencana dan Realisasi Publikasi Hasil Kajian Tahun 2017

Q1

Q2

Q3

Q4

Y-17

Rencana

4

12

15

20

51

Realisasi

6

12

16

20

53

Adapun rekapitulasi rencana dan realisasi

memenuhi jumlah publikasi yang telah

publikasi hasil kajian selama tahun 2017 seperti

direncanakan setiap kuartalnya, bahkan pada

terlihat pada tabel 3.25.

akhir tahun dapat melebihi target yang

Selama tahun 2017, terdapat total 51 rencana
publikasi hasil kajian yang tersebar di berbagai
media, seperti buku, jurnal internasional, dan
website BKF. Meskipun realisasi setiap
kuartalnya berfluktuasi, namun tetap dapat

direncanakan, tentu dengan penambahan
jumlah publikasi kajian pada kuartal I dan II,
sehingga total realisasi pada akhir tahun
mencapai 53 publikasi hasil kajian. Adapun
kajian yang dipublikasikan antara lain adalah.

Tabel 3.27 Beberapa Judul Kajian yang Dipublikasikan pada Tahun 2017
No

Judul Kajian

Media Publikasi

1.

Menggali Potensi Penerimaan Pajak dari Digital Economy

Warta Fiskal

untuk APBN yang Lebih Sehat oleh Sdr. Hadi Setiawan dan
Sdr. Sofia Arie Damayanty
2.

Formulasi Kebijakan Pendanaan EBT: Pemanfaatan Minyak

Tabloid Konten

Jelantah sebagai Biodiesel (PIC: Joko Tri H.)
3.

Perjanjian Paris dan Cukai Kendaraan Bermotor (PIC: Joko Tri

Investor Daily

H.)
4.

Kajian “Model Perhitungan Pay Out Ratio BUMN dengan

Website BKF

Mempertimbangkan Kebutuhan Capital Expenditure dalam
Rangka Peningkatan Pelayanan Infrastruktur”
5.

Dukungan Fiskal pada Sektor Pertanian dan Kedaulatan

Website BKF

Pangan
6.

Bunga Rampai Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim

Buku

7.

Bunga Rampai PKSK 2017

Buku

8.

Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Website BKF

yang Bersumber dari APBN
9.

Review Belanja (Spending Review): Dampak Penganggaran

Website BKF

Sektoral; Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
10.

Mendongkrak Investasi dengan Tax Holiday oleh Sdr.
Mohamad Nasir (Warta Fiskal Edisi 2 Tahun 2017)
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Tabel 3.28 Perbandingan Kinerja IKU Publikasi Hasil Kajian Sesuai dengan Rencana Tahun 2016-2017
Indikator Kinerja

Persentase publikasi hasil kajian sesuai dengan

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

108,76%

100%

114,17%

rencana

Adapun perbandingan kinerja persentase

sebanyak 53 publikasi hasil kajian. Berdasarkan

publikasi kajian sesuai dengan rencana tahun

adanya peningkatan tersebut menunjukkan

2015-2017 seperti terlihat pada tabel 3.27.

bahwa BKF senantiasa berusaha menyelesaikan

Pada tahun 2017, terdapat peningkatan
realisasi yang sebelumnya pada tahun 2016
sebesar 108,76% menjadi sebesar 114,17%.
Realisasi IKU ini pada tahun 2017 meningkat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
karena publikasi hasil kajian dapat diselesaikan
dan disampaikan secara tepat waktu. Selain itu,
juga terdapat peningkatan dari tahun 2016
yang semula terdapat 43 rencana publikasi hasil
kajian menjadi sebanyak 51 rencana publikasi.
Dengan hasil realisasi pada tahun 2016
sebanyak 47 publikasi hasil kajian menjadi

dan menyampaikan publikasi hasil kajian sesuai
dengan rencana. Bahkan terdapat dua hasil
kajian di luar perencanaan yang dilaksanakan
oleh PKPPIM, yaitu: Analisis Efisiensi
Pengeluaran Publik di Daerah yang
dipublikasikan pada website BKF; serta
Perjanjian Paris dan Cukai Kendaraan Bermotor
yang dipublikasikan pada Investor Daily. BKF
telah melakukan berbagai kajian yang dapat
dipublikasikan untuk konsumsi publik dan
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
kebijakan.

d. Perencanaan yang Akurat
Dimulai pada tahun 2016, perspektif internal process di BKF dibuat lebih mencerminkan proses bisnis
yang ada di BKF, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan perbaikan yang
berkelanjutan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah sejumlah output/program strategis yang
telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode tertentu dalam rangka mencapai
tujuan/sasaran yang ditetapkan. Output/program strategis ini meliputi rekomendasi kebijakan berupa
peraturan perundang-undangan, program/kegiatan strategis yang menjadi prioritas/unggulan untuk
dilaksanakan/diselesaikan. Akurat berarti adanya kesesuaian antara realisasi/pelaksanaan dengan
perencanaan. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan IKU persentase penyelesaian
rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana.
•

Persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program
unggulan sesuai dengan rencana (4a-N)
IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2017. IKU

RPP, RPMK, RKMK) dan program unggulan yang

persentase penyelesaian rekomendasi

diselesaikan/dilaksanakan dengan jumlah yang

peraturan perundangan prioritas dan program

direncanakan dalam periode satu tahun.

unggulan sesuai dengan rencana adalah

Perencanaan ditetapkan di awal tahun, tetapi

pengukuran kesesuaian antara jumlah

apabila dalam tahun berjalan terdapat disposisi

rekomendasi peraturan perundangan (RUU,

pimpinan untuk perubahan rencana, maka
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akan ada pernyataan perubahan rencana,

dan program unggulan sesuai dengan rencana

apabila terdapat penambahan (sebelumnya

kuartalan dan tahunan 2017 terlihat pada tabel

tidak direncanakan) juga akan diukur sebagai

3.28.

capaian IKU ini. Program unggulan adalah

Selama tahun 2017, penyelesaian rekomendasi

program kegiatan yang memenuhi kriteria,

peraturan perundangan prioritas dan program

antara lain: tercantum dalam rencana kerja BKF;

unggulan sesuai dengan rencana yang

melibatkan Menteri Keuangan; dan memiliki

dilaksanakan oleh BKF sebanyak 107

dampak nasional/internasional.

rekomendasi dari total yang direncanakan

Tujuan dari IKU ini ialah untuk menjamin

sebanyak 108 rekomendasi. Hal tersebut

pencapaian outcome yang diharapkan, setiap

merupakan tindakan yang dilakukan dari unit

output/program strategis wajib memiliki

eselon II teknis di BKF. Adapun tindakan yang

perencanaan yang matang. Formula IKU ini

dilakukan, antara lain menyusun rencana

ialah dengan membandingkan antara jumlah

kegiatan dalam rangka penyelesaian

rekomendasi peraturan perundangan dan

rekomendasi dan program unggulan;

program unggulan yang

melakukan kajian, analisis, dan menyampaikan

diselesaikan/dilaksanakan dengan jumlah yang

rekomendasi kebijakan kepada Menteri

direncanakan setiap kuartal. Polarisasi IKU ini

Keuangan; berkoordinasi dengan Biro Hukum,

adalah maximize, artinya nilai realisasinya

Sekretariat Jenderal dalam rangka legal drafting;

diharapkan melebihi target yang ditetapkan.

serta melibatkan stakeholders dalam
perumusan kebijakan. Beberapa rencana

Capaian kinerja persentase penyelesaian

kegiatan yang dilaksanakan oleh BKF tahun

rekomendasi peraturan perundangan prioritas

2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi Peraturan Perundangan Prioritas
dan Program Unggulan Sesuai dengan Rencana Tahun 2017

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Max/AVG

Realisasi 100%

100%

100%

100%

100%

96,55%

99,07%

100

100

100

100

96,55

99,07

Capaian

100

Tabel 3.30 Beberapa Penyelesaian Rekomendasi Peraturan Perundangan
dan Program Unggulan yang Telah Dilaksanakan BKF Tahun 2017
No

Peraturan Perundangan/Nama Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1.

PMK Kebijakan PMN di Lembaga Keuangan Internasional

Kuartal IV

2.

Penerbitan SK Kurs

Kuartal II, III dan IV

3.

PMK tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana

Kuartal I dan III

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum
4.

Penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018
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Kuartal II, III dan IV

5.

The 24th APEC Finance Ministers Meeting

Kuartal IV

6.

RPMK tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka

Kuartal II dan III

Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
mengenai suatu kemitraan
7.

RPMK Barang Kebutuhan Pokok yang Atas Impor

Kuartal II dan III

dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai
8.

KMK Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik

Kuartal IV

Indonesia pada International Development Association (IDA)
9.

KMK Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai

Kuartal III

National Designated Authority Dalam Kerangka Green
Climate Fund
10.

Knowledge Sharing Program for The Egyptian Officials on

Kuartal III

International Negotiation on Investment

Kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU
baru.
e. Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang Menggunakan
Kaidah Formulasi Kebijakan Publik
Kaidah formulasi kebijakan publik adalah kemampuan menangkap kebutuhan publik melalui
pengumpulan bukti (evidence based policy) yang dirumuskan dalam suatu kebijakan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Alasan penggunaan kaidah formulasi kebijakan
publik adalah untuk memperoleh sebuah kebijakan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan IKU persentase penggunaan alat analisis kebijakan
dalam perumusan kebijakan dan usulan Indoensia pada forum internasional, serta persentase
keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan dan usulan Indonesia pada forum internasional.
•

Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan kebijakan
dan usulan Indonesia dalam forum internasional (5a-N)

Perumusan kebijakan adalah rekomendasi

lain-lain). Tidak seperti tahun-tahun

kebijakan yang berupa masukan, usulan, atau

sebelumnya yang hanya mengukur

pendapat dari kajian mengenai suatu kebijakan

rekomendasi dengan menggunakan alat

yang tertuang dalam bentuk nota dinas, surat,

analisis ekonomi, pengukuran IKU ini pada

maupun rancangan peraturan yang diajukan

tahun 2016 dan 2017 merupakan hasil analisis

oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan.

baik dengan menggunakan alat analisis

Usulan Indonesia adalah masukan, usulan,

kebijakan berupa alat analisis ekonomi (cost and

pendapat atau pandangan mengenai suatu isu

benefit analysis model, analisis sensivitas,

yang disampaikan oleh delegasi RI dalam

economic model regresi, statistika deskriptif,

forum-forum internasional (pada level Menteri).

pengukuran indeks daya saing, analisis dampak

Rekomendasi kebijakan/usulan yang dihasilkan

(I/O), Analytical Hierarchy Process (AHP)),

merupakan hasil analisis dengan menggunakan

maupun alat analisis hukum, dan lainnya.

alat analisis kebijakan (eknomi, hukum, dan
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Tabel 3.31 Capaian Kinerja IKU Persentase Penggunaan Alat Analisis Kebijakan Dalam Perumusan
Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun 2017

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Target

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

111,11

111,11

111,11

111,11

111,11

111,11

111,11

Pol/ K P

Max/AVG

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mendorong

Capaian kinerja IKU persentase penggunaan

penggunaan alat analisis kebijakan pada

alat analisis kebijakan dalam perumusan

seluruh rekomendasi yang disampaikan kepada

kebijakan dan usulan Indoensia pada forum

Menteri Keuangan, sehingga hasil yang

internasional secara kuartalan dan tahunan

didapatkan lebih tepat dan dapat

2017 seperti terlihat pada tabel 3.30.

dipertanggungjawabkan serta memenuhi
kaidah formulasi kebijakan publik. Formula IKU
ini ialah dengan membandingkan antara jumlah
rekomendasi yang menggunakan alat analisis
kebijakan dengan jumlah rekomendasi yang
disampaikan. Polarisasi IKU ini adalah maximize,
artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi
target yang ditetapkan.

Selama tahun 2017, terdapat total 107
rekomendasi kebijakan yang disampaikan
kepada Menteri Keuangan dan seluruhnya telah
menggunakan alat analisis kebijakan, sehingga
realisasi IKU ini mencapai 100% atau lebih
besar dari target yang telah ditetapkan, yaitu
90% dengan nilai capaian 111,11. Beberapa
jenis rekomendasi dan penggunaan alat
analisisnya seperti pada tabel 3.31.

Tabel 3.32 Beberapa Rekomendasi dan Penggunaan Alat Analisis pada Tahun 2017
No

Nama Rekomendasi

Alat Analisis

1.

Pendapat atas Surat Bappenas mengenai Komite Nasional

Alat Analisis Hukum

Keuangan Syariah (KNKS)

(kesesuaian pembentukan
KNKS dengan Masterplan
Keuangan Syariah)

2.

Kebijakan Dampak Tax Amnesty Terhadap Perhitungan Tax Base

Mix Method Analysis

Proyeksi Penerimaan Perpajakan
3.

PMK tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana

Analisis Ekonomi dan Hukum

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan
Penumpang Umum
4.

Pengusulan calon kandidat untuk menjadi anggota World Bank

Diplomatic Analysis

Administrative Tribunal (WBAT)
5.

UN Climate Chage Conference (COP-23/CMP-13/CMA1.2) UNFCCC

Analisis Ekonomi dan

Bonn, Jerman

Keuangan
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6.

Penyampaian Hasil Kajian Potensi PPN-PPnBM

Analisis Input-Output

7.

Penyesuaian Besaran Pungutan Perizinan PT Bursa Efek Indonesia

Analisis Ekonomi

sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar
Bursa Efek
8.

Instrument of Commitment IDA Eighteenth Replenishment

Analisis Keuangan

9.

KMK Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai National

Analisis Hukum

Designated Authority Dalam Kerangka Green Climate Fund
10.

Posisi Indonesia pada Pertemuan G-20 Finance Ministers and

SWOT Analysis, Analisis

Central Bank Governors

Deskriptif, dan Analisis
Hukum

Adapun perbandingan kinerja persentase

Adapun tindakan yang dilakukan, yaitu

penggunaan alat analisis kebijakan dalam

melakukan kajian secara komprehensif dengan

perumusan kebijakan dan usulan Indoensia

dasar penggunaan alat analisis kebijakan untuk

pada forum internasional dengan tahun

menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan,

sebelumnya terdapat pada tabel 3.32.
Pada tahun 2017, terdapat peningkatan
realisasi yang sebelumnya pada tahun 2016
sebesar 98,68% menjadi sebesar 100%.
Realisasi IKU ini pada tahun 2017 meningkat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
karena rekomendasi kebijakan yang
disampaikan kepada Menteri Keuangan
seluruhnya telah menggunakan alat analisis
kebijakan. Hal tersebut merupakan tindakan
yang dilakukan dari unit eselon II teknis di BKF.

serta usulan Indonesia dalam forum
internasional. Langkah selanjutnya untuk tetap
mempertahankan penggunaan alat analisis
kebijakan adalah dengan mengoptimalkan
penggunaan alat analisis kebijakan dalam
setiap penyampaian rekomendasi. Realisasi ini
menunjukkan bahwa dalam perumusan
kebijakannya, BKF selalu berupaya untuk
memenuhi standar penggunaan alat analisis
kebijakan dalam perumusan kebijakan dan
usulan Indonesia dalam forum internasional.

Tabel 3.33 Perbandingan Kinerja IKU Penggunaan Alat Analisis Kebijakan Dalam Perumusan
Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun 2016-2017
Indikator Kinerja

Persentase penggunaan alat analisis

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

90%

98,68%

90%

100%

kebijakan dalam perumusan kebijakan dan
usulan Indonesia dalam forum internasional
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•

Persentase keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan dan usulan Indonesia
dalam forum internasional (5b-N)

Sebagai proksi pengukuran ketercapaian SS

dalam penyusunan rekomendasi kepada

Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang

Menteri Keuangan. Penghitungan IKU ini

Menggunakan Kaidah Formulasi Kebijakan

didasarkan pada keterlibatan stakeholders pada

Publik, maka diperlukan pengukuran IKU terkait

saat rapat atau berdasarkan data/informasi

dengan keterlibatan stakeholders. Keterlibatan

yang disampaikan kepada BKF melaui surat

stakeholders dalam perumusan kebijakan

atau email. Formula IKU ini ialah dengan

sangat dibutuhkan sebagai input/masukan

membandingkan antara jumlah stakeholder

untuk memastikan validitas data dan

yang terlibat dengan jumlah stakeholder yang

menghasilkan output optimal, sehingga

rencananya dilibatkan (dilihat melalui

rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada

pemetaan). Polarisasi IKU ini adalah maximize,

Menteri Keuangan merupakan hasil yang

artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi

komprehensif. Stakeholder yang dimaksud

target yang ditetapkan. Capaian kinerja

adalah pihak eksternal di luar lingkungan BKF,

persentase keterlibatan stakeholders dalam

dapat berupa perorangan maupun institusi.

perumusan kebijakan dan usulan Indonesia

Dalam perumusan kebijakan, diperlukan

dalam forum internasional kuartalan dan

pemetaan stakeholders, yaitu penentuan siapa

tahunan 2017 terlihat pada tabel 3.33.

saja stakeholder yang harus terlibat dalam

Pada tahun 2017, keterlibatan stakeholders

perumusan kebijakan. Dalam hal ini penentuan

dalam perumusan kebijakan di BKF mencapai

stakeholder dilakukan oleh unit eselon II terkait

96,92% atau melebihi target yang ditetapkan,

(pusat terkait). Beberapa unit perlu dilibatkan

yaitu 85% dengan nilai capaian 114,02. Realisasi

sebagai stakeholders dalam perumusan

ini menunjukkan bahwa dalam perumusan

kebijakan di BKF, seperti unit eselon I

kebijakannya, BKF selalu berupaya untuk

Kemenkeu, Bank Indonesia, Bappenas, Otoritas

memenuhi standar minimal keterlibatan

Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik,

stakeholders. Adapun nama pertemuan atau

Kementerian ESDM, Asosiasi, dan lain-lain.

rekomendasi yang melibatkan stakeholders di

Tujuan dari IKU ini adalah mengukur

luar BKF dalam perumusan kebijakan dan

keterlibatan stakeholders sebagai input

usulan Indonesia dalam forum internasional

data/masukan bagi BKF guna memastikan

selama tahun 2017 seperti pada tabel 3.34.

validitas data dan menghasilkan output optimal

Tabel 3.34 Capaian Kinerja IKU Persentase Keterlibatan Stakeholders
Dalam Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Max/AVG

Realisasi

98,77%

96,30%

97,54%

98,00%

98,00%

97,51%

96,92%

Capaian

116,20

113,29

114,75

115,29

115,29

114,71

114,02
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Tabel 3.35 Stakeholders yang Terlibat Dalam Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum
Internasiional Tahun 2017
No

Nama Pertemuan/

Stakeholders yang Terlibat

Rekomendasi
1.

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018

DJA, DJKN, DJPPR, DJPK, DJPB,
DJP, DJBC, Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian
Ristek dan Dikti, Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian
Hukum dan HAM, BPN, Polri,
Kementerian BUMN

2.

Framework of Cooperation Agreement Pemerintah

21 instansi

Indonesia dan OECD Tahun 2017-2022
3.

Amendment of ICSID Rules and Regulations

2 instansi

4.

Substansi Ministrial Council Meeting OECD

19 instansi

5.

RDK Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Keuangan

16 instansi

(PMK) Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017 (BMDTP
2017)
6.

7.

RDK Tindak Lanjut Diskusi dengan WHO Pembahasan

WHO dan Dir. Teknis dan

Tarif Bea Masuk MMEA

Fasilitas Cukai

Perumusan Dukungan Fiskal dalam Pengembangan

DJA, Ditjen EBTKE, Ditjen

Energi Baru Terbarukan (EBT)

Ketenagalistrikan, DJKN, PLN,
DJPK, DJPPR

8.

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Financial

LPS, OJK, BI

Sector Assessment Program (FSAP) 2016/2017
9.

Konsep Surat Permohonan Penetapan RPP tentang

Kementerian Hukum dan

Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

HAM, Sekretariat Negara,
Kementerian Koordinator
Perekonomian, BKPM, dan
OJK

10.

The 21st ASEAN Finance Ministers' Meeting (21st AFMM) and

20 instansi

The 3 ASEAN Finance Ministers' & Central Bank Governors'
rd

Joint Meeting (3rd AFMGM)
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Adapun perbandingan kinerja persentase

karena BKF selalu berupaya untuk memenuhi

keterlibatan stakeholders dalam perumusan

standar minimal keterlibatan stakeholders

kebijakan dan usulan Indonesia dalam forum

dalam perumusan kebijakan dan usulan

internasional dengan tahun sebelumnya

Indonesia dalam forum internasional dengan

terdapat pada tabel 3.35.

mengundang stakeholders dalam rapat dan

Pada tahun 2017, terdapat peningkatan
realisasi yang sebelumnya pada tahun 2016
sebesar 96,21% menjadi sebesar 96,92%.
Namun, target yang ditetapkan juga meningkat
dari yang sebelumnya 80% menjadi 85%.
Realisasi IKU ini pada tahun 2017 meningkat

mengirimkan permintaan bahan, data,
dan/atau informasi. Namun, realisasinya tidak
bisa mencapai 100% dikarenakan masih
terdapat stakeholders yang belum terlibat
karena tidak menghadiri undangan rapat, serta
tidak memberikan data dan informasi yang
dibutuhkan.

Tabel 3.36 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Keterlibatan Stakeholders Dalam
Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun 2016-2017
Indikator Kinerja

Persentase keterlibatan stakeholders dalam

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

80%

96,21%

85%

96,92%

perumusan kebijakan dan usulan Indonesia dalam
forum internasional

f. Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dalam Research and Development yang Berkualitas
Pengelolaan manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam hal ini adalah BKF dalam
merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pada pengetahuan/knowledge. BKF tidak hanya
menciptakan knowledge baru, tetapi BKF juga mengelola knowledge yang telah ada (hasil universitas,
institusi, lembaga riset, dan lain-lain). Dalam merumuskan kebijakan, BKF dapat menggunakan hasil
kajian akademisi, riset, penelitian dengan kaidah ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan.
Selanjutnya, yang dimaksud Research and Development adalah proses penguatan fungsi-fungsi analisis
dalam proses penyusunan kebijakan melalui pemanfaatan knowledge/pengetahuan yang telah
dikapitalisasi dan dikembangkan sesuai perkembangan yang terjadi. Selain itu, yang dimaksud dengan
berkualitas adalah memenuhi standar dan bermutu baik, serta menjamin perbaikan yang terusmenerus. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan dua IKU, yaitu persentase pelaksanaan
kajian sesuai dengan rencana dan persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian.
•

Persentase pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana (6a-N)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perumus

Menteri Keuangan. Pelaksanaan kajian

rekomendasi kebijakan, BKF perlu melakukan

diharapkan dapat dilakukan dan diselesaikan

berbagai kajian. Kajian adalah pelaksanaan

sesuai dengan rencana yang telah diibuat.

pengkajian terhadap topik tertentu yang

Pengukuran IKU adalah pada saat kajian telah

dilaksanakan dan direncanakan oleh pusat

selesai (disampaikan oleh Eselon II kepada

tertentu ditujukan untuk mengembangkan

Kepala BKF).

wacana kebijakan atau kajian yang mendasari
pembuatan rekomendasi kebijakan kepada
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Tujuan dari IKU ini adalah mengukur efektivitas
penyelesaian kajian yang harus dilakuakn oleh

unit di BKF, yang selanjutnya dapat digunakan

96,30%, lebih rendah dari yang ditargetkan

sebagai dasar perumusan rekomendasi

sebesar 100%. Hal ini dikarenakan terdapat dua

kebijakan. Formula IKU ini ialah dengan

kajian yang tidak bisa dilaksanakan pada

membandingkan antara jumlah pengkajian

kuartal IV Tahun 2017, yang ditargetkan

yang diselesaikan pada kuartal tertentu dengan

sebanyak 54 kajian, sedangkan realisasinya

jumlah total pengkajian yang direncanakan

sebanyak 52 kajian. Adapun dua kajian yang

pada kuartal tersebut. Polarisasi IKU ini adalah

tidak bisa dilaksanakan, yaitu Formulasi

maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan

Kebijakan Pendanaan EBT: Pengenaan Polluter

melebihi target yang ditetapkan.

Pays Principle (PPP) di Sektor Transportasi oleh
PKPPIM. Realisasi ini menunjukkan bahwa

Capaian kinerja persentase pelaksanaan kajian

dalam melakukan kajian, BKF perlu berupaya

sesuai dengan rencana kuartalan dan tahunan

untuk meningkatkan kajian sesuai dengan

2017seperti terlihat pada tabel 3.36.

target yang telah ditetapkan dan juga

Adapun rekapitulasi rencana dan realisasi

mempertimbangkan anggaran yang dibutuhkan

pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana

untuk membuat suatu kajian. Adapun beberapa

adalah terlihat pada tabel 3.37.

judul kajian yang sesuai dengan rencana

Pada tahun 2017, realisasi pelaksanaan kajian

selama tahun 2017 seperti terlihat pada tabel

sesuai dengan rencana hanya mencapai

3.38.

Tabel 3.37 Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Kajian
Sesuai dengan Rencana Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Max/AVG

Realisasi

N/A

100%

100%

100%

100%

95%

96,3%

Capaian

N/A

100

100

100

100

95,00

96,30

Tabel 3.38 Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Kajian
Sesuai dengan Rencana Tahun 2017
Q1

Q2

Q3

Q4

Y-17

Rencana

1

8

5

40

54

Realisasi

1

8

5

38

52

Tabel 3.39 Beberapa Judul Kajian yang Sesuai dengan Rencana Tahun 2017
No

Judul Kajian

1.

Analisis Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan
Kemiskinan Daerah

2.

Analisis Kebutuhan LPDP terkait DPPN
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3.

Analisis Perkembangan Perekonomian Daerah Perbatasan (Kajian Pre-Feasibility
daerah perbatasan Kaltara-Sabah)

4.

Pembiayaan Infrastruktur: Asset Recycling and Securitization

5.

Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk Keuangan Syariah

6.

Kesiapan Spin Off Unit Umum Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional

7.

Analisis Pembebasan Withholding Tax Atas Investasi Keuanagn Lintas Negara di
Kawasan ASEAN dan ASEAN+3

8.

Analisis Penerapan Modalitas Negative List terhadap Jasa Keuangan

9.

Efektivitas Transfer Fiskal di Sektor Kehutanan

10.

Insentif Fiskal Pemanfaatan Limbah sebagai Sumber Enegi Baru Terbarukan (EBT)

Kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU
baru.
•

Persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian (6b-N)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perumus
rekomendasi kebijakan, BKF perlu melakukan

telah dibuat.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur

berbagai kajian dan berkerja sebagai satu
kesatuan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi
antara pusat-pusat di lingkungan BKF dalam
melakukan kajian. Keterlibatan antar unit teknis
di BKF dalam kegiatan pengkajian dapat

sinergi antar pusat di lingkungan BKF dalam
kegiatan pengkajian. Formula IKU ini ialah
mengukur keterlibatan antar unit teknis di BKF
pada saat kajian disampaikan, yaitu dengan
membandingkan antara jumlah pengkajian

berbentuk tukar informasi, kontribusi bahan,

Tabel 3.40 Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Pengkajian Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Max/AVG

Realisasi

N/A

90%

90%

100%

95%

96,15%

95,80%

Capaian

N/A

112,5

112,5

118,75

118,75

120,19

119,75

atau knowledge sharing. Kajian adalah
pelaksanaan pengkajian terhadap topik
tertentu yang dilaksanakan dan direncanakan
oleh pusat tertentu ditujukan untuk
mengembangkan wacana kebijakan atau kajian
yang mendasari pembuatan rekomendasi

yang bersinergi bersama pusat lain dengan
jumlah total pengkajian yang disampaikan.
Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai
realisasinya diharapkan melebihi target yang
ditetapkan.

kebijakan kepada Menteri Keuangan.

Capaian kinerja persentase pelaksanaan sinergi

Pelaksanaan kajian diharapkan dapat dilakukan

kegiatan pengkajian kuartalan dan tahunan

dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang

2017 adalah seperti terlihat pada tabel 3.39.
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Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar 95,8%

dengan pusat lain. Terdapat empat kajian yang

atau telah melebihi target yang ditetapkan,

dilakukan dan tidak bersinergi dengan pusat

yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa

lain, yaitu satu kajian yang dilakukan oleh

sinergi antar unit teknis di BKF terjadi hampir

PKPPIM pada kuartal II Tahun 2017, satu kajian

pada seluruh perumusan kebijakan.

yang dilakukan oleh PKPPIM pada kuartal IV

Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan pengkajian
dan realisasi jumlah kegiatan pengkajian yang

Tahun 2017, serta dua kajian yang dilakukan
oleh PKAPBN pada kuartal IV Tahun 2017.
Realisasi tersebut menunjukkan bahwa BKF

bersinergi dengan pusat lain di BKF selama

berupaya dalam meningkatkan sinergi kegiatan

tahun 2017 seperti terlihat pada tabel 3.41.

pengkajian antar unit teknis di BKF. Beberapa

Selama tahun 2017, terdapat jumlah kegiatan

judul kajian yang memiliki sinergi kegiatan

pengkajian sebanyak 69 kajian dengan 65 kajian

pengkajian dengan pusat lain di BKF .

Tabel 3.41 Perbandingan Jumlah Kegiatan Pengkajian
dan Sinergi Kegiatan Pengkajian Selama Tahun 2017

Jumlah Kegiatan

Q1

Q2

Q3

Q4

Y-17

7

10

11

41

69

7

9

11

38

65

Pengkajian
Jumlah Kegiatan
Pengkajian yang
Bersinergi

merupakan kegiatan pengkajian yang bersinergi
Tabel 3.42 Sinergi Kegiatan Pengkajian Tahun 2017
No

Judul Kajian

Pihak yang Terlibat

1.

Tax Expenditure oleh PKPN

PKAPBN dan PKPPIM

2.

Penyusunan Bi-monthly Report oleh PKEM

PKAPBN, PKPN, dan PKSK

3.

Analisis Dampak Liberalisasi RCEP dengan Menerapkan

PKPN

Pendekatan Model CGE oleh PKRB
4.

Kesiapan Indonesia dalam Kerangka Cross Border Corporate

PKRB

Bond Issuance oleh PKSK
5.

Analisis Dukungan APBN dalam Pengembangan Energi Baru

PKPPIM

Terbarukan (EBT) oleh PKAPBN
6.

Dampak Penerapan Negative List Terhadap Jasa Keuangan oleh

PKSK

PKRB
7.

Roadmap Kebijakan Cukai oleh PKPN

PKEM, PKAPBN, dan
PKPPIM

8.

Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk

PKPN

Keuangan Syariah oleh PKSK
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9.

Analisis Kelayakan Biaya Kuliah oleh PKAPBN

PKEM

10.

Penyusunan Weekly Report oleh PKEM

PKSK

Adapun perbandingan kinerja persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian dengan tahun
sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.43 Perbandingan Kinerja IKU Persentase
Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Pengkajian Tahun 2016-2017
Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

80%

99,15%

80%

95,80%

sinergi kegiatan pengkajian

Pada tahun 2017, terdapat penurunan realisasi

sinergi kegiatan pengkajian. Adapun beberapa

yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar

tindakan yang telah dilaksanakan, antara lain

99,15% menjadi sebesar 95,80%. Realisasi IKU

melakukan mapping unit eselon II yang

ini pada tahun 2017 menurun karena terdapat

dibutuhkan untuk bersinergi dalam kegiatan

empat kajian yang dilaksanakan tanpa

pengkajian; melibatkan unit eselon II dalam

bersinergi dengan pusat lain di BKF.

kegiatan pengkajian melalui tukar informasi,

Pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian antara

kontribusi bahan, atau knowledge sharing; serta

unit eselon II di BKF diperlukan dalam rangka

melakukan koordinasi dengan PIC pelaksana

memperkaya bahan penyusunan kajian atau

kajian apakah terdapat pelaksanaan sinergi

rekomendasi kebijakan, serta sebagai bentuk

kegiatan pengkajian (khususnya pada kajian

knowledge sharing antar unit di BKF. BKF selalu

PKPPIM).

berupaya untuk memenuhi standar minimal

g. Pengelolaan Kerja Sama Internasional yang Andal
Masih pada tahapan pelaksanaan proses bisnis pada perspektif internal process, sasaran strategis ini
merupakan SS yang terkait dengan tugas dan fungsi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di
BKF. Kerja sama internasional merupakan segala kebijakan dan program kerja sama internasional yang
dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja internasional yang andal maksudnya adalah kerja
sama yang disepakati bersama organisasi internasional atau negara lain dapat diimplementasikan
secara baik, terukur, terarah, yang menghasilkan hasil ideal dan maksimal. Sasaran ini ditujukan untuk
mengukur optimalisasi pelaksanaan kerja sama internasional melalui peran dan inisiasi dalam forum
internasional. SS ini diukur dengan menggunakan IKU persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka
kerja sama internasional.
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•

Persentase penyelesaian kewajiban
dalam rangka kerja sama internasional (7a-N)

Pemenuhan kewajiban dalam rangka kerja

realisasinya semakin tinggi semakin baik,

sama internasional meliputi penyelenggaraan

dengan target yang ditetapkan ialah 100%.

kegiatan internasional, Penyertaan Modal

Capaian kinerja persentase penyelesaian

Negara (PMN), pembayaran trust fund,

kewajiban dalam rangka kerja sama

pembayaran kontribusi, penyelenggaraan

internasional kuartalan dan tahunan 2017

capacity building, dan lain-lain.

seperti terlihat pada Tabel 3.43.

Tujuan IKU ini adalah untuk menghitung kinerja
terkait dengan pemenuhan kewajiban

Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar 100%
sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu

internasional atau penyelenggaraan acara

sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

internasional, misalnya penyelenggaraan

pengelolaan kerja sama internasional yang

kegiatan internasional, PMN, pembayaran trust
fund, pembayaran kontribusi, penyelenggaraan
capacity building, dan lain-lain yang dimiliki

dilakukan BKF sebagai focal point Kementerian
Keuangan telah dilaksanakan dengan baik,
terbukti dengan pemenuhan seluruh kewajiban

Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi

Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi

dan keuangan internasional. Formula IKU ini

dan keuangan internasional.

ialah membandingkan realisasi jumlah
penyelesaian kewajiban dengan jumlah

Pada tabel 3.44 disajikan contoh pemenuhan

kewajiban yang harus dilaksanakan. Polarisasi

kewajiban Indonesia dalam rangka kerja sama

IKU ini adalah maximize, artinya nilai

ekonomi dan keuangan internasional.

Tabel 3.44 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Kewajiban
dalam Rangka Kerja Sama Internasional Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Max/AVG

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

N/A

100

100

100

100

100

100

Tabel 3.45 Beberapa Kewajiban Indonesia dalam rangka Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan
Internasional yang Dilaksanakan pada Tahun 2017
No

Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan

1.

Penyelenggaraan The 55th Meeting of The ASEAN Working

Kuartal III

Committee on Financial Service Liberalization (WC-FSL)
2.

Knowledge Sharing Program for The Egyptian Officials on

Kuartal III

International Negotiation and Investment
3.

Meeting and Knowledge Sharing on Tax Reforms and Cash

Kuartal I

Transfer dengan Department of Finance of Philippines
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4.

GCF Structure Dialogue with Asia

Kuartal II

5.

The 3rd Islamic Development Bank Member Countries Sovereign

Kuartal II

Investment Forum
6.

Islamic Development Bank (IDB)

Kuartal IV

7.

The Islamic Corporation for the Development of Private Sector

Kuartal IV

(ICD)
8.

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Kuartal IV

9.

International Development Association (IDA)

Kuartal IV

10.

Asian Insfrastructure Invesment Bank (AIIB)

Kuartal IV

11.

USAID Trust Fund

Kuartal IV

12.

OPEC Fund for International Development

Kuartal IV

13.

ASEAN+3 Macroeconomic and Research Office (AMRO)

Kuartal IV

14.

OECD Global Forum on Transparency and Exchange of

Kuartal IV

Information for Tax Purposes (GFTEI)

Adapun perbandingan kinerja persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama
internasional dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.46 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyelesaian Kewajiban
dalam Rangka Kerja Sama Internasional Tahun 2016-2017
Indikator Kinerja

Persentase penyelesaian kewajiban dalam

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

100%

100%

100%

rangka kerja sama internasional

Pada tahun 2017, realisasi penyelesaian

ekonomi dan keuangan internasional. BKF

kewajiban dalam rangka kerja sama

selalu berupaya untuk memenuhi standar

internasional mencapai 100% sesuai dengan

penyelesaian kewajiban. Adapun tindakan yang

targetnya, yaitu 100%. Sama seperti dengan

telah dilaksanakan, antara lain menyusun

tahun sebelumnya, realisasinya mencapai 100%

Planning Document, serta menyiapkan bahan

dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil

substansi dan logistik dalam rangka

realisasi IKU ini pada tahun 2017 dapat

penyelenggaraan kegiatan yang menjadi

disimpulkan bahwa BKF selalu berusaha

kewajiban dalam rangka kerja sama

mempertahankan untuk dapat menyelesaikan

internasional.

seluruh kewajiban dalam rangka kerja sama
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h. Evaluasi yang Efektif dan Berkelanjutan
Sasaran strategis terakhir pada perspektif internal process di BKF ialah terkait dengan tahapan perbaikan
yang berkelanjutan. Untuk dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan, maka sasaran strategis yang
ingin dicapai oleh BKF ialah Evaluasi yang Efektif dan Berkelanjutan. Evaluasi adalah upaya untuk
melakukan perbaikan kualitas rekomendasi secara berkelanjutan. Efektif adalah hasil evaluasi digunakan
sebagai masukan untuk perbaikan di masa datang. Berkelanjutan adalah dilakukan secara terusmenerus setiap periodenya. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan dua IKU, antara lain
persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti, serta persentase
pelaksanaan evaluasi kebijakan sesuai rencana.
•

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP
dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti (8a-CP)

IKU persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan

penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja

LK BUN yang telah ditindaklanjuti merupakan

sama internasional kuartalan dan tahunan 2017

pengukuran terhadap tindak lanjut pemerintah

terlihat pada tabel 3.46.

terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas

Realisasi IKU ini pada tahun 2017 mencapai

LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan
sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK.
Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN

80% atau melebihi target yang ditetapkan
sebesar 75% dengan nilai capaian 106,7. Terkait
dengan rekomendasi dalam LKPP, sebanyak

diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas

empat dari empat rekomendasi telah

rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap

ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh BPK.

akhir bulan Maret, Juli, dan November. IKU ini

Sementara itu, terkait dengan rekomendasi

merupakan IKU Cascading dari Kemenkeu-Wide.

dalam LK BUN, sebanyak lima dari lima

Tujuan dari IKU ini ialah untuk mengoptimalkan

rekomendasi telah ditindaklanjuti dan

tindak lanjut rekomendasi BPK di Lingkungan

diusulkan selesai, serta telah diterima Dit. APK

Kementerian Keuangan. Formula IKU ini ialah

DJPB sebagai koordinator dan kompilator tindak

dengan membandingkan antara rekomendasi

lanjut BPK, untuk selanjutnya diteruskan ke

BPK yang telah ditindaklanjuti/diusulkan selesai

BPK.

dengan jumlah outstanding rekomendasi BPK

Adapun rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Polarisasi

BPK yang menjadi tanggung jawab BKF, baik

IKU ini adalah maximize, artinya nilai

LKPP maupun LK BUN seperti terlihat pada

realisasinya diharapkan melebihi target yang

tabel 3.47.

ditetapkan. Capaian kinerja persentase

Tabel 3.47 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

-

30%

30%

-

30%

75%

75%

Max/TLK

Realisasi

-

60%

60%

-

60%

80%

80%

Capaian

N/A

200

200

N/A

200

106,7

106,7
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Realisasi IKU ini pada tahun 2017 mencapai 80%

diusulkan selesai, serta telah diterima Dit. APK

atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 75%

DJPB sebagai koordinator dan kompilator tindak

dengan nilai capaian 106,7. Terkait dengan

lanjut BPK, untuk selanjutnya diteruskan ke BPK

rekomendasi dalam LKPP, sebanyak empat dari

Adapun rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi BPK

empat rekomendasi telah ditindaklanjuti dan
dinyatakan selesai oleh BPK. Sementara itu, terkait
dengan rekomendasi dalam LK BUN, sebanyak lima
dari lima rekomendasi telah ditindaklanjuti dan

yang menjadi tanggung jawab BKF, baik LKPP
maupun LK BUN adalah seperti terlihat pada Tabel
3.47.

Tabel 3.48 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LKPP)
No

Tahun

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

1.

2014

Direktorat Jenderal Pajak

BPK merekomendasikan

Membuat kajian perihal

Tidak Konsisten Terhadap

Menteri Keuangan

perlakuan PPN atas

Perlakuan Pajak

selaku Wakil Pemerintah

penyerahan batubara oleh

Pertambahan Nilai (PPN)

membuat penegasan

kontraktor PKP2B Generasi III

Atas Perjanjian Karya

terkait perlakuan

Pengusahaan

penyerahan batubara

Pertambangan Batubara

oleh PKP2B generasi III.

(PKP2B) Generasi Ketiga

Membuat penegasan terkait
perlakuan PPN atas
penyerahan batubara oleh
kontrakor PKP2B Generasi III
Membuat surat Menteri
Keuangan kepada Menteri
ESDM untuk menegaskan
kembali mengenai
percepatan proses
renegosiasi kontrak
sebagaimana telah
disampaikan melalui surat
Menteri Keuangan
sebelumnya yaitu surat
nomor S-545/MK.011/2014
tentang Penyampaian
Kembali Posisi Kementrian
Keuangan Terkait
Amendemen Perjanjian
Karya Perusahaan
Pertambangan Batubara
(PKP2B) dan Kontrak Karya
(KK) dan Surat Kepala Badan
Kebijakan Fiskal nomor S157/KF/2014 tentang
Penyampaian Masukan Posisi
Kementerian Keuangan
dalam Renegosiasi Perjanjian
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Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara
(PKP2B) Generasi II dan III
dan Kontrak Karya (KK)
Generasi II, IV. VI, dan VII
2.

2014

PPh DTP SBN sebesar

BPK merekomendasikan

Telah dilakukan pembahasan

Rp4,71 Triliun Tidak

kepada Menteri

bersama dengan Direktorat

Dihitung Dengan

Keuangan selaku Wakil

Jenderal Pengelolaan

Mempertimbangkan

Pemerintah agar

Pembiayaan dan Risiko fiskal

Ketentuan Tax Treaty dan

membuat kebijakan

(DJPPR) pada tanggal 29 Juni

PT PLN Menanggung

pembebasan PPh atas

2015 bertempat di ruang

Pajak Bunga atas Obligasi

pemberian bunga dan

rapat Direktorat Peraturan

Internasional yang

imbal jasa SBN Valas

Perpajakan II. Salah satu

Diterbitkan

sesuai ketentuan

kesimpulan dalam rapat

perundangan dan

tersebut adalah untuk

melakukan kajian dan

melaksanakan rekomendasi

evaluasi kelayakan PPh

BPK berupa pembebasan

bunga obligasi

PPh atas penghasilan SBN

Internasional menjadi

sesuai ketentuan

BPP listrik PT PLN serta

perundangan, perlu

mengkaji kemungkinan

dilakukan amandemen

alternatif pembebasan

Undang-Undang PPh terlebih

PPh atas bunga obligasi

dahulu.

internasional dalam
rangka pelaksanaan
penugasan pemerintah.

Pada tanggal 14 Desember
2015 melalui surat dari Pusat
Kebijakan Pendapatan
Negara, Badan Kebijakan
Fiskal Nomor S479/KF.2/2015 hal
Penyampaian Kajian atas
Temuan dari Rekomendasi
BPK Terkait PPh DTP Valas,
telah disampaikan balasan
surat Dirjen Pajak kepada
Kepala BKF Nomor S184/PJ/2015 tanggal 27 Mei
2015 sebagai tindak lanjut
dari temuan.

3.

2013

Ketidakjelasan Basis

Menteri Keuangan agar

Telah dilakukan beberapa

Regulasi Terkait Metode

menetapkan secara jelas

kali rapat antara lain pada

Perhitungan Witholding

mengenai basis regulasi

tanggal 5 Maret 2014 dan 16

Tax atas Empat Wajib

terkait metode

Mei 2014 dan telah

Pajak Kontraktor Kontrak

perhitungan witholding

disampaikan surat Kepala

Karya Pertambangan

tax atas WP Kontrak

PKPN, BKF kepada Direktur

Mengakibatkan

Karya sebelum Tahun

Peraturan Perpajakan II
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Ketidakpastian Potensi

2013 dan menyelaraskan

nomor S-368/KF.2/2014

Penerimaan Negara

ketentuan antara

tanggal 18 November 2014,

Kontrak Karya dengan

terkait tindak lanjut temuan

UU dan aturan

BPK dengan menyampaikan

pelaksanaannya.

antara lain hal-hal sebagai
berikut:
PMK 39/PMK.011/2013 (PMK
39) bersifat mengatur dan
tidak dapat diberlakukan
surut untuk menghindari
timbulnya ketidakadilan
Wajib Pajak karena kewajiban
pemotongan/pemungutan
PPh nya telah terjadi
sebelum PMK tersebut
diundangkan. Dengan
demikian PMK 39 tidak perlu
diubah hanya untuk
memberikan kepastian
kewajiban pemotongan
sebelum PMK 39
diundangkan.
Pada prinsipnya pokok
ketentuan PMK 39
merupakan bentuk
interpretasi dari Pasal 33A
UU PPh.
Untuk kewajiban
pemotongan/pemungutan
PPh sebelum berlakunya
PMK 39 dapat dilakukan
melalui penegasan Direktur
Jenderal Pajak, dengan
mempertimbangkan
kebijakan PMK 39 dan
ketentuan Pasal 33A UU PPh

4.

2012

Persetujuan Pembayaran

BPK merekomendasikan

Telah dilakukan 3 kali

Kenaikan Kuota Ke-14

Pemerintah agar

harmonisasi dalam rangka

atas Keanggotaan

meminta persetujuan

penggantian PP No. 1 Tahun

Indonesia pada IMF

DPR atas LoC yang sudah

1967, draft RPP tersebut

Sebesar Kurang Lebih

disampaikan ke IMF

sudah difinalisasi pada

Rp38,18 Triliun Belum

termasuk penyediaan

tanggal 9 November 2015

Jelas Sumber

dananya.

melalui rapat di

Pendanaannya
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kemenkumham dan sedang

mengajukan permohonan
persetujuan kepada
Presiden.
Terkait implikasi keuangan
atas pengalihan kewenangan
pengelolaan keanggotaan
Indonesia pada IMF, telah
disusun draft RPP PMN pada
Bank Indonesia dan telah
dilakukan harmonisasi
pertama pada tanggal 9
November 2015 di
kemenkumham.
Pemerintah pada tanggal 21
Desember 2015 telah
mengeluarkan peraturan
yang tercantum dalam PP
Nomor 97 Tahun 2015
tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Ke Bank
Indonesia Dalam Rangka
Pengalihan Kuota
Pemerintah Republik
Indonesia Pada Internasional
Monetary Fund Kepada Bank
Indonesia.
Pemerintah juga
mengeluarkan peraturan
yang ditetapkan pada tanggal
21 Desember 2015 yang
tertuang dalam PP Nomor 98
Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1966 Tentang
Keanggotaan Kembali
Republik Indonesia Dalam
Dana Moneter Internasional
(International Monetary Fund)
dan Bank Internasional
Untuk Rekonstruksi dan
Pembangunan (International
Bank for Reconstruction and
Development). Sebagaimana
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telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1967 Tentang
Perubahan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1966 tentang
Keanggotaan Kembali
Republik Indonesia dalam
International Monetary Fund
dan International Bank For
Reconstruction And
Development.
Tabel 3.49 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LK BUN)
No

Tahun

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

1.

2014

PPh DTP SBN

BPK merekomendasikan

Telah dilakukan pembahasan

sebesar Rp 4,71

kepada Menteri Keuangan

bersama dengan Direktorat

Triliun Tidak

selaku BUN agar

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

Dihitung Dengan

membuat kebijakan

dan Risiko fiskal (DJPPR) pada

Mempertimbangkan

pembebasan PPh atas

tanggal 29 Juni 2015 bertempat di

Ketentuan Tax Treaty

pemberian bunga dan

ruang rapat Direktorat Peraturan

dan PT PLN

imbal jasa SBN Val as

Perpajakan II. Salah satu

Menanggung Pajak

sesuai ketentuan

kesimpulan dalam rapat tersebut

Bunga atas Obligasi

perundangan dan

adalah untuk melaksanakan

Internasional yang

melakukan kajian dan

rekomendasi BPK berupa

Diterbitkan

evaluasi kelayakan PPh

pembebasan PPh atas penghasilan

bunga obligasi

SBN sesuai ketentuan

internasional rnenjadi

perundangan, perlu dilakukan

bagian dari BPP Iistrik PT

amandemen Undang-Undang PPh

PLN serta mengkaji

terlebih dahulu.

kemungkinan alternatif
pembebasan PPh atas
bunga obligasi
internasional dalam
rangka pelaksanaan
penugasan pemerintah.

Pada tanggal 14 Desember 2015
melalui surat dari Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara, Badan
Kebijakan Fiskal Nomor S479/KF.2/2015 hal Penyampaian
Kajian atas Temuan dari
Rekomendasi BPK Terkait PPh DTP
Valas, telah disampaikan balasan
surat Dirjen Pajak kepada Kepala
BKF Nomor S-184/PJ/2015 tanggal
27 Mei 2015 sebagai tindak lanjut
dari temuan.

2.

2012

Persetujuan

BPK merekomendasikan

Telah dilakukan 3 kali harmonisasi

Pembayaran

kepada Menteri Keuangan

dalam rangka penggantian PP No. 1

Kenaikan Kuota Ke-

agar meminta

Tahun 1967, draft RPP tersebut
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14 atas Keanggotaan

persetujuan DPR atas LoC

sudah difinalisasi pada tanggal 9

Indonesia pada IMF

yang sudah disampaikan

November 2015 melalui rapat di

Sebesar Kurang

ke IMF termasuk

kemenkumham dan sedang

Lebih Rp38,18 Triliun

penyediaan dananya.

mengajukan permohonan

Belum Jelas Sumber
Pendanaannya

persetujuan kepada Presiden.
Terkait implikasi keuangan atas
pengalihan kewenangan
pengelolaan keanggotaan
Indonesia pada IMF, telah disusun
draft RPP PMN pada Bank
Indonesia dan telah dilakukan
harmonisasi pertama pada tanggal
9 November 2015 di
kemenkumham.
Pemerintah pada tanggal 21
Desember 2015 telah
mengeluarkan peraturan yang
tercantum dalam PP Nomor 97
Tahun 2015 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia Ke Bank Indonesia Dalam
Rangka Pengalihan Kuota
Pemerintah Republik Indonesia
Pada Internasional Monetary Fund
Kepada Bank Indonesia.
Pemerintah juga mengeluarkan
peraturan yang ditetapkan pada
tanggal 21 Desember 2015 yang
tertuang dalam PP Nomor 98 Tahun
2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1966 Tentang
Keanggotaan Kembali Republik
Indonesia Dalam Dana Moneter
Internasional (International
Monetary Fund) Dan Bank
Internasional Untuk Rekonstruksi
dan Pembangunan (International
Bank for Reconstruction and
Development). Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1967 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan
Kembali Republik Indonesia Dalam
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International Monetary Fund dan
International Bank for Reconstruction
and Development.
3-5

2015

Penatausahaan Nilai

BPK merekomendasikan

Tindak lanjut point 1 pada

Penyertaan Modal

Menteri Keuangan agar.

rekomendasi huruf a:

memerintahkan Pusat

Pada pemeriksaan LK TA 2016,

Kebijakan Pembiayaan

PKPPIM telah mengirimkan surat

Perubahan Iklim dan

konfirmasi kepada seluruh LKI

Multilateral, Badan

terkait saldo investasi per 31

Kebijakan Fiskal selaku

Desember dan memperoleh

UAKPA BA 999.03 agar:

jawaban konfirmasi.

Tahun 2015 Kurang

segera melengkapi data

Atas jawaban konfirmasi tersebut,

Memadai

dan informasi terkait

terhadap perbedaan saldo antara

investasi Pemerintah

pencatatan menurut PKPPIM dan

pada LKI; dan

LKI, telah ditelusuri penyebab

Negara Badan
Lainnya Perusahaan
(Minoritas) Luar
Negeri pada Laporan
Keuangan
Bendahara Umum
Negara (LKBUN)

menerbitkan SOP dalam
rangka penatausahaan
investasi Pemerintah
pada LKI berbasis akrual.
berkoordinasi lebih lanjut
dengan Kementerian
Perdagangan dan
International Rubber
Consortium Limited (IRCo)
dalam rangka perbaikan
penatausahaan investasi

saldo dengan disertai dokumen
pendukung.
Selanjutnya, PKPPIM BKF
berkomitmen untuk melakukan
konfirmasi pembayaran serta saldo
kepada LKI segera setelah
melakukan pembayaran dan pada
akhir tahun. Hal tersebut telah
mulai dilaksanakan pada LK TA
2016.

Pemerintah pada

Tindak lanjut point 2 pada

International Rubber

rekomendasi huruf a:

Consortium Limited
(IRCo); dan

PKPPIM BKF telah menyusun draft
SOP dan telah menyesuaikan draft

c. menyusun peraturan

SOP tersebut sesuai masukan pihak

mengenai:

terkait (Direktorat Anggaran

1) format penyajian
penyertaan modal
pemerintah pada
lembaga asing dalam
bentuk mata uang terkait
transaksi mata uang asing
secara komparatif baik
periodik maupun nominal
sebagai bagian dari SAIP;
dan
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selisih, dan dilakukan penyesuaian

Polhukhankam & BUN, Setban BKF,
dan Biro Hukum) pada
Konsinyering Teknis Tindak Lanjut
Management Letter BPK atas
Pemeriksaan LKBUN 999.03 TA
2016 pada 21 November 2017
menjadi SOP dengan judul sebagai
berikut: 1) SOP Permintaan
Penyediaan Anggaran Pembayaran
Investasi Pemerintah kepada LKI; 2)
SOP Penyusunan dan Permintaan

2) mekanisme tindak

Reviu Rencana Kerja Anggaran

lanjut dari penyelesaian

(RKA) guna Penerbitan DIPA BUN

selisih konfirmasi yang

999.03; 3) SOP Penyusunan RPMK

dilakukan terkait

atau RKMK mengenai Pembayaran

penyertaan modal negara

Investasi Pemerintah kepada LKI; 4)

pada lembaga

SOP Penyampaian Rencana Kerja

internasional.

Anggaran Bendahara Umum
Negara (RKA BUN) yang Telah
Direviu oleh APIP K/L kepada
Pembantu Pengguna Anggaran
(PPA); 5) SOP Permintaan
Penerbitan DIPA BUN 999.03 untuk
Pembayaran Investasi Pemerintah
pada LKI; 6) SOP Pelaksanaan
Pembayaran Investasi Pemerintah
Kepada LKI; dan 7) SOP
Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Keuangan Investasi
Pemerintah pada LKI. Draft SOP
tersebut sudah disampaikan
kepada Biro Organta, Setjen melalui
surat nomor S-626/KF.1/2017
tanggal 21 Desember 2017.
Melalui surat nomor S236/KF.6/2016 Kepala PKPPIM telah
mengirimkan surat kepada
Kementerian Perdagangan untuk
konfirmasi pembayaran kepada
Lembaga keuangan Internasional
International Rubber
Consortium,Ltd. Kementerian
Perdagangan melalui surat nomor
507/PPI.4/SD/06/2016 dari Direktur
Pelindungan APEC dan Organisasi
Internasional telah menyampaikan
informasi informasi terkait
pembayaran yang telah dilakukan
untuk kemudian PKPPIM BKF
mencatat informasi tersebut dalam
Laporan Keuangan Tengah Tahun.

Tindak lanjut point 1 pada
rekomendasi huruf c:
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PKPPIM telah menyampaikan
identifikasi masalah dalam
penatausahaan investasi
pemerintah pada LKI dan
mengusulkan revisi PMK Nomor
209/PMK.05/2015 tentang SAIP
kepada Direktur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, DJPB, sebagai
instansi yang berwenang
melakukan Revisi PMK SAIP, melalui
S-294/KF.6/2017
PKPPIM dan pihak terkait telah
mengadakan Konsinyering Teknis
Tindak Lanjut Management Letter
BPK atas Pemeriksaan LKBUN
999.03 TA 2016 pada 21 November
2017. Agenda dari konsinyering
tersebut diantaranya
mengidentifikasi masalah
pelaporan keuangan Investasi
Pemerintah dan merumuskan
usulan Revisi PMK SAIP. Notula
konsinyering dimaksud terlampir.
Tindak lanjut point 2 pada
rekomendasi huruf c:
PKPPIM telah berkoordinasi dengan
BI untuk menalangi biaya bank
charge. Hal ini dapat meminimalkan
selisih konfirmasi yang disebabkan
oleh beban bank.
PKPPIM telah mengidentifikasi
penyebab selisih konfirmasi.
PKPPIM akan berkoordinasi dan
mengusulkan revisi SAIP kepada
DJPB dan DJKN, khususnya terkait
penggunaan mata uang asing dan
SOP untuk meminimalisir terjadinya
selisih saldo konfirmasi
sebagaimana point a.2 dan c.1.
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Adapun perbandingan kinerja persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah
ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.50 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi BPK
atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2016-2017
Indikator Kinerja

Tahun 2016

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

50%

52,5%

75%

80%

dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti
Pada tahun 2017, realisasi rekomendasi BPK

telah berkoordinasi dengan unit eselon II BKF

atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

yang terkait dengan temuan, untuk melakukan

mencapai 80% melebihi dari target yang

percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK dan

ditetapkan, yaitu sebesar 75%. Adapun target

hasil tindak lanjutnya adalah mengusulkan

yang ditetapkan pada tahun 2017 lebih besar

selesai semua rekomendasi BPK yang terkait

dibandingkan pada tahun 2016, yaitu sebesar

BKF. Selain itu, telah dilakukan konfirmasi

50% dengan realisasi 52,5%. Berdasarkan hasil

progress tindak lanjut dan mengusulkan selesai,

realisasi IKU ini pada tahun 2017 menunjukkan

serta mengirimkan bukti tindak lanjut ke Dit.

bahwa BKF selalu berupaya untuk melakukan

APK DJPB. Dit. APK DJPB sebagai koordinator

proses tindak lanjut rekomendasi temuan BPK

dan kompilator tindak lanjut rekomendasi BPK,

sesuai dengan kewenangan di unit BKF. Bagian

telah menyetujui usulan tindak lanjut BKF untuk

Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat BKF

selanjutnya akan diteruskan ke BPK.

•

Persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan sesuai rencana (8b-N)

IKU persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan sesuai rencana dalam hal ini adalah kegiatan analisis
untuk menilai efektivitas suatu kebijakan yang telah diterapkan. Rencana evaluasi telah ditetapkan pada
awal tahun. Hasil evaluasi dapat menjadi input perumusan suatu rekomendasi kebijakan. Pengukuran
IKU ini dilakukan pada periode penyampaian laporan evaluasi kebijakan kepada Menteri Keuangan.
Tujuan dari IKU ini ialah untuk menghitung kinerja terkait dengan upaya untuk mengukur tingkat
efektivitas suatu rekomendasi kebijakan, serta melakukan perbaikan kualitas rekomendasi kebijakan
selanjutnya. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara jumlah laporan evaluasi kebijakan
yang diselesaikan sesuai rencana pada kuartal tertentu dengan jumlah evaluasi kebijakan yang
direncanakan selesai pada kuartal tersebut. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya
diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase pelaksanaan evaluasi kebijakan sesuai rencana kuartalan dan tahunan 2017
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.51 Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Sesuai Rencana Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Max/AVG

Realisasi

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

N/A

100

100

100

100

100

100
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Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar
100%. Realisasi IKU ini menunjukkan bahwa jumlah evaluasi kebijakan yang direncanakan selesai sesuai
dengan jumlah laporan evaluasi kebijakan yang diselesaikan.
Beberapa contoh laporan evaluasi kebijakan yang diselesaikan oleh BKF tahun 2017 adalah sebagai
berikut.
Tabel 3.52 Beberapa Laporan Evaluasi Kebijakan Sesuai Rencana yang Dilaksanakan Tahun 2017
No

Nama Laporan Evaluasi Kebijakan

Waktu Pelaksanaan

1.

Kebijakan Evaluasi Pajak tentang UMKM dan Evaluasi

Kuartal IV

Kebijakan P3B Indonesia
2.

Evaluasi Efektivitas DAU dalam Pemerataan Kemampuan

Kuartal IV

Keuangan Antar Daerah
3.

Evaluasi Kebijakan Transfer ke Daerah Bersifat Earmark

Kuartal IV

Studi Kasus :
DBH CHT di Kabupaten Kudus, Pemprov Sumatera Utara,
dan Kabupaten Deli Serdang
DBH DR di Pemprov Kalimantan Timur dan Kabupaten
Kutai Kertanegara
4.

Evaluasi dan Simulasi Dampak Tax Amnesty di Tahun

Kuartal I

2017
5.

Kajian Analisis Pembebasan Withholding Tax Atas

Kuartal IV

Investasi Keuangan Lintas Negara di Kawasan ASEAN dan
ASEAN+3
6.

Kajian Analisis Dampak Liberalisasi RCEP dengan

Kuartal IV

Menerapkan Pendekatan Model CGE
7.

Kajian Analisis Penerapan Modalitas Negative List

Kuartal IV

Terhadap Jasa Keuangan
8.

Kajian ADBI

Kuartal II

9.

Kajian The Islamic Corporation for The Development of

Kuartal IV

Private Sector (ICD)
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i.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif

Selanjutnya pada perspektif learning and growth, Sasaran strategis pertama yang ingin dicapai ialah SDM
yang kompetitif. SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui
apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk
keberhasilan organisasi. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan IKU persentase pejabat yang
telah memenuhi standar kompetensi jabatan.

•

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (9a-CP)

Yang dimaksud dengan pejabat yang

jumlah pejabat (Eselon II s.d. IV) di lingkungan

memenuhi kompetensi jabatan adalah

BKF yang telah mengikuti assessment.

pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai

yang mempunyai kompetensi sesuai dengan

realisasinya diharapkan melebihi target yang

Standar Kompetensi Jabatannya (indeks

ditetapkan.

kesesuaian minimal 72%). Standar

Capaian kinerja persentase pejabat yang telah

Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan

memenuhi standar kompetensi jabatan

level kompetensi yang menjadi syarat

kuartalan dan tahunan 2017 seperti terlihat

keberhasilan pelaksanaan tugas suatu

pada tabel 3.52.

jabatan.

Berdasarkan tabel 3.52, dapat disimpulkan

Tujuan IKU ini adalah untuk menunjukkan

bahwa capaian kuartalan dan tahunan IKU ini

ketersediaan pejabat yang mempunyai

pada tahun 2017 selalu mencapai target yang

kompetensi yang dibutuhkan untuk

telah ditetapkan bahkan persentase pejabat

keberhasilan organisasi sesuai jabatannya.

yang telah memenuhi standar kompetensi

Formula IKU ini adalah dengan

jabatannya sampai dengan akhir tahun 2017

membandingkan antara jumlah pejabat

mencapai 99,37% atau telah melebihi target

(Eselon II s.d. IV) di lingkungan BKF yang telah

yang ditetapkan sebesar 90%.

memenuhi kompetensi jabatan dengan
Tabel 3.53 Capaian Kinerja IKU Persentase Pejabat

yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2017
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T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

-

90%

90%

-

90%

90%

90%

Max/TLK

Realisasi

99,40%

99,39%

99,39%

99,38%

99,38%

99,37%

99,37%

Capaian

N/A

110,43

110,43

N/A

110,42

110,44

110,44
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Rincian pejabat yang mengikuti Assessment

Dari tabel 3.54, dapat terlihat bahwa capaian

Center adalah seperti terlihat pada tabel 3.53.

IKU tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016,
namun tetap melebihi dari target yang telah

Perbandingan capaian kinerja persentase

ditetapkan, yaitu 90%. Hal ini menunjukkan

pejabat yang telah memenuhi standar

komitmen manajemen di BKF agar seluruh

kompetensi jabatan tahun 2015-2017 adalah

pejabat memenuhi standar kompetensi

seperti terlihat pada tabel 3.54.

jabatannya, di antaranya melalui program
training, capacity building, atau mutasi.

Tabel 3.55 Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center Tahun 2017
No

Jabatan

Jumlah Pejabat/Pegawai yang

Jumlah Pejabat/Pegawai yang Sudah

Seharusnya Memiliki Hasil

Memiliki Assessment Center

Assessment Center

JPM ≥ 72%

JPM < 72%

1

Eselon II

7

7

0

2

Eselon III

33

33

0

3

Eselon IV

119

118

1

157

158

8

Total

Tabel 3.54 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Pejabat
yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2015 – 2017
Indikator Kinerja

Persentase pejabat yang

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

88%

97,98%

90%

100%

90%

99,37%

telah memenuhi standar
kompetensi jabatan

j.

Organisasi yang Kondusif

Sasaran strategis selanjutnya yang ingin dicapai

iklim. Lingkungan dalam keseluruhan organisasi

BKF pada perspektif learning and growth adalah

dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif

organisasi yang kondusif, yaitu organisasi yang

untuk penerapan pengendalian intern dan

memenuhi kriteria kondisi internal dengan

manajemen yang sehat. Sasaran Strategis ini

mencakup beberapa unsur, antara lain arahan,

diukur menggunakan dua IKU, yaitu persentase

akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi

implementasi inisiatif Reformasi Birokrasi dan

eksternal, kepemimpinan, inovasi dan

Transformasi Kelembagaan (RBTK) dan indeks tata

pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan

kelola organisasi.
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•

Persentase implementasi inisiatif

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan,

strategis RBTK (10a-CP)

antara lain berkoordinasi dengan pihak terkait,
baik eksternal, maupun internal BKF dalam

Salah satu Inisiatif Strategis (IS) RBTK

upaya penyelesaian IS RBTK BKF Tahun 2017.

Kementerian Keuangan berdasarkan KMK No.

Namun, dalam pencapaian inisiatif strategis

974/KMK.01/2016 tentang Implementasi IS

sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan

Program RBTK Kementerian Keuangan, yaitu IS

penganggaran terkendala beberapa hal, yaitu:

#4 mengenai Perumusan Kebijakan Fiskal yang
Terintegrasi. Aspek yang diukur pada IS RBTK ini

(1) Refinement protokol mengenai tata kelola

adalah penyelesaian beberapa milestones.

perumusan kebijakan (penyusunan SOP Link,

Adapun tiga milestone utama IS RBTK BKF,

KMK sinergi penyusunan APBN). Hingga saat

terdiri dari:

ini KMK sinergi penyusunan kebijakan fiskal
dan penganggaran belum selesai ditetapkan.

(1) Sinergi penyusunan kebijakan fiskal

Penyusunan KMK ini dipimpin oleh Biro

dan penganggaran;

Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat

(2) Implementasi National Integrated

Jenderal.

Spending Review;

(2) Akses data (permintaan data reguler dan

(3) Penguatan kapasitas SDM

spesifik). Belum adanya penetapan MOU
antara Kemenkeu dan BPS. Info terkini dari

Tabel 3.56 Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

-

-

-

-

-

90%

90%

Max/TLK

Realisasi

-

-

-

-

-

94%

94%

Capaian

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

104,44

104,44

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi

penyelesaian IS RBTK. Formula IKU ini adalah

Keuangan (Pusintek), Sekretariat Jenderal

dengan membandingkan antara jumlah

bahwa penandatanganan MoU akan dilakukan

milestones IS yang telah diselesaikan dengan

awal tahun 2018.

jumlah milestones yang telah direncanakan
untuk diselesaikan. Polarisasi IKU ini adalah
maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan
melebihi target yang ditetapkan.

(3) Penetapan standar penyusunan dokumen
KEM-PPKF. Penyusunan rancangan Peraturan
Kepala BKF tentang Mekanisme dan pedoman
penyusunan KEM-PPKF telah mendapatkan

Capaian kinerja persentase implementasi

masukan dari Sekretariat BKF dan telah

Inisiatif Strategis RBTK kuartalan dan tahunan

dikembalikan kepada PKAPBN dan PKEM untuk

2017 seperti terlihat pada tabel 3.52.

direvisi.

Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar 94%

(4) Penyusunan kajian tax expenditure (termasuk

atau telah melebihi target yang ditetapkan,

rekomendasi tindaklanjutnya). Laporan kajian

yaitu sebesar 90% dengan nilai capaian sebesar

telah diselesaikan per tanggal 29 Desember

104,44. Hal ini menunjukkan bahwa BKF terus

2017. Naskah Dinas penyampaian ke Menteri

berupaya menyelesaikan implementasi IS RBTK.

Keuangan masih dalam proses
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penandatanganan Kepala BKF.

2017. Penyampaian Naskah Dinas ke Menteri
Keuangan masih dalam proses.

(5) Strategi peningkatan ruang fiskal pemerintah
yang memadai untuk membiayai program

Adapun kinerja IKU ini tidak dapat

prioritas di bidang infrastruktur. Draft laporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya

telah diselesaikan per tanggal 29 Desember

karena merupakan IKU baru.

•

Indeks Tata Kelola Organisasi (10b-N)

Tata kelola organisasi terdiri dari dua

Capaian kinerja indeks tata kelola organisasi

komponen, yaitu survei internal dengan bobot

kuartalan dan tahunan 2017 seperti terlihat

30% yang menjadi Indeks Kesehatan Organisasi

pada tabel 3.56.

dan penilaian eksternal dengan bobot 70%.

Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar 79,48

Adapun penilaian eksternal didapatkan dari

atau telah melebihi target yang ditetapkan,

nilai pembangunan integritas dengan survei

yaitu sebesar 73 dengan nilai capaian sebesar

yang dilakukan oleh KPK dan peers K/L, serta

108,87. Hal ini menunjukkan bahwa BKF telah

nilai AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan

berupaya mengelola organisasinya secara baik

Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemen
PAN-RB). Indeks tata kelola menggunakan skala
0 – 100. Untuk unit eselon I, pengukuran Indeks
Tata Kelola terdiri dari dua komponen, yaitu
survei internal dengan bobot 30% yang menjadi
Indeks Kesehatan Organisasi dan penilaian

berdasarkan penilaian internal dan eksternal.
Adapun tindakan yang dilakukan adalah
dengan melakukan sosialisasi survei Ministry of
Finance Organizational Fitness Index (MOFIN)
kepada para pejabat/pehawai BKF pada tanggal
17-18 April 2017. Penyelenggaraan survei

Inspektorat Jenderal dengan bobot 70%.

MOFIN dilakukan pada tanggal 17-30 April 2017.

Adapun penilaian Inspektorat Jenderal

Hasil survei MOFIN menunjukkan bahwa

Tabel 3.57 Capaian IKU Indeks Tata Kelola Organisasi Tahun 2017

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Target

-

-

-

-

-

73

73

Realisasi -

-

-

-

-

79,48

79,48

Capaian

N/A

N/A

N/A

N/A

108,87

108,87

N/A

Pol/ K P

Max/TLK

didapatkan dari nilai pembangunan integritas

terdapat beberapa indikator organisasi yang

dengan survei yang dilakukan oleh Inspektorat

dapat ditingkatkan.

Jenderal, serta nilai AKIP unit eselon I oleh
Inspektorat Jenderal.
Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat
keberhasilan dalam tata kelola organisasi.
Formula IKU ini adalah dengan menjumlahkan
nilai indeks survei internal berbobot 30% dan
nilai eksternal berbobot 70%. Polarisasi IKU ini
adalah maximize, artinya nilai realisasinya
diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
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Untuk unit eselon I pengukuran Indeks Tata
Kelola terdiri dari:
1. Survei internal-bobot 30% (Indeks Kesehatan
Organisasi) = 68
2. Penilaian Itjen-bobot 70%

Tabel 3.58 Hasil Evaluasi SAKIP BKF Tahun 2017 (per 31 Mei 2017)

a. Nilai pembangunan integritas, Survei oleh
Itjen = 79,6
b. Nilai AKIP unit eselon I oleh Itjen = 89,21
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas
Implementasi SAKIP nomor LAP-23/IJ.5/2017
tanggal 31 Mei 2017, nilai yang diperoleh oleh
BKF adalah 89.21 dengan kategori A
(Memuaskan). Sementara itu, hasil survei

MOFIN BKF tahun 2017 adalah 68 dan hasil
survei pembangunan integritas tahun 2017
adalah 79,6. Update hasil evaluasi SAKIP BKF
Tahun 2017 (per 31 Mei 2017) seperti telihat
pada tabel 3.57.
Adapun kinerja IKU ini tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
karena merupakan IKU baru.

k. Sistem Informasi Manajemen yang Andal
Sistem Informasi Manajemen yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang
andal, yaitu dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK
kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, Service Level
Agreement (SLA), dan atau Business Impact Analysis (BIA). Sistem Informasi Manajemen diharapkan dapat
terintegrasi dan dioptimalkan oleh seluruh Unit Eselon II di lingkungan BKF. SS ini diukur melalui dua IKU,
yaitu persentase downtime sistem TIK dan indeks implementasi IT Service Managemnt Tahap I.
•

Persentase downtime sistem TIK (11a-CP)

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya
layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas
sangat tinggi dari seluruh Unit Eselon I (Non

(2) Potensi tuntutan hukum;
(3) Citra Kementerian Keuangan; dan

DJP) dikarenakan gangguan pada infrastruktur

(4) Jumlah pengguna yang dirugikan.

TIK dan Layanan TIK Sekretariat Jenderal yang

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk

disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur

downtime yang direncanakan (planned

TIK ataupun core system layanan TIK, meliputi:

downtime) dan disetujui unit Eselon I terkait

Layanan Internet, Layanan Intranet,

untuk tujuan pemeliharaan (Preventive

Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan

Maintenance). Penentuan waktu ketersediaan

Database. Layanan TIK dengan tingkat

layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik

kritikalitas sangat tinggi ditentukan

masing-masing layanan TIK. Laporan downtime

berdasarkan dampak terhadap kelangsungan

layanan TIK disusun berdasarkan hasil

operasional organisasi dan dengan

pemantauan ketersediaan layanan dengan

mempertimbangkan beberapa faktor, antara

menggunakan alat ukur atau alat monitoring

lain:

yang disepakati.

(1) Potensi kerugian finansial;

Aplikasi yang dimonitoring di BKF, meliputi:
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(1) Website BKF (10.242.49.11): apabila

pada tabel 3.58.

terhenti, maka akan mengakibatkan

Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar

informasi tidak tersampaikan ke

0,0175% atau berada di bawah target yang

masyarakat

ditetapkan, yaitu sebesar 1%. Hal ini

(2) Executive Economic Dashboard

menunjukkan keandalan sistem informasi

(10.242.17.17): apabila terhenti, maka akan

utama yang ada di BKF karena meminimalisir

mengakibatkan pengambilan

persentase downtime sistem TIK. Capaian Q4

kebijakan/keputusan yang salah

dengan metode penghitungan take last known

disebabkan para eksekutif tidak dapat

menggunakan time frame dari Januari s.d.

membaca kondisi perekonomian terkini

Desember 2017. Capaian Q3 secara

dengan tepat dan baik.

keseluruhan adalah (0,07+0)/2= 0,035%.
Capaian Oktober s.d. Desember 2017 adalah 0,

Kegiatan monitoring menggunakan aplikasi

sehingga capaian sampai dengan Q4 (Januari

super agent, yaitu melakukan pemantauan dua

s.d. Desember 2017) dengan metode take last

aplikasi terhadap tingkat availability

known adalah (0,035+0)/2= 0,0175%. Adapun

(ketersediaan). Tingkat ketersediaan dimaksud

tindakan yang telah dilaksanakan adalah

adalah aplikasi tersebut dapat diakses oleh

dengan melakukan monitoring aplikasi Super

pengguna secara baik.

Agent dan berkoordinasi dengan Pusintek. Perlu

Tujuan dari IKU ini ialah untuk mengukur

dikoordinasikan secara lebih aktif dengan

ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka

Pusintek mengenai aplikasi monitoring tingkat

meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat

downtime (misalnya apabila ada jadwal

downtime yang seminimal mungkin. Formula

maintenance di BKF akan segera diinfokan ke

IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah

Pusintek sebagai dasar justifikasi agar tidak

downtime seluruh layanan TIK dan komponen

masuk dalam perhitungan tingkat downtime

layanan TIK dengan jumlah layanan TIK dan

yang dimonitor oleh Pusintek. Sehubungan

komponen layanan TIK. Dengan polarisasi IKU

dengan Super agent tidak digunakan lagi untuk

minimize, artinya realisasi IKU ini diharapkan

memonitoring downtime, maka data dukung

selalu di bawah target yang ditetapkan.

yang diberikan Pusintek berupa data dari

Capaian kinerja persentase downtime sistem TIK

sitescope yang tidak menampilkan dashboard

kuartalan dan tahunan 2017seperti terlihat

keseluruhan, seperti super agent, namun dapat
dilihat per bulannya melalui link.

Tabel 3.59 Capaian IKU Persentase Downtime Sistem TIK Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Min/TLK

Realisasi

0,09%

0,07%

0,07%

0,035%

0,035%

0,0175%

0,0175%

Capaian

191

193

193

196,5

196,5

298,25

298,25
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Adapun perbandingan capaian kinerja

IKU tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016,

persentase downtime sistem TIK dibandingkan

namun tetap di bawah dari target yang telah

dengan tahun sebelumnya seperti terlihat pada

ditetapkan, yaitu 1%. Hal ini menunjukkan BKF

tabel 3.59.

mampu meminimalisir downtime sistem TIK di
lingkungan BKF.

Dari tabel 3.59, dapat terlihat bahwa capaian

Tabel 3.60 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Downtime Sistem TIK Tahun 2016 – 2017
Indikator Kinerja

Persentase Downtime Sistem TIK

•

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1%

0,005%

1%

0,0175%

Indeks implementasi IT Service Management tahap I (11b-N)

IT Service Management (ITSM) atau Manajemen
Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) adalah suatu metode pengelolaan layanan
TIK yang secara filosofis terpusat pada
perspektif pengguna layanan TIK terhadap
proses bisnis organisasi. ITSM bertujuan
memastikan layanan TIK dapat dipenuhi sesuai
kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Implementasi ITSM Tahap I diterjemahkan
sebagai ketersediaan Katalog Layanan TIK (ICT
Service Catalog) Kementerian Keuangan bagi
pengguna di Lingkungan Kementerian
Keuangan dan penyusunan kajian/konsep

(3) Penyusunan Kajian/Konsep Kerangka Kerja
Tata Kelola ITSM Kementerian Keuangan
Tujuan IKU ini adalah untuk mewujudkan
pengelolaan layanan TIK di Kementerian
Keuangan yang efektif dan efisien. Polarisasi
IKU ini adalah maximize, artinya nilai
realisasinya diharapkan melebihi target yang
ditetapkan. Adapun formula IKU ini adalah
seperti terlihat pada tabel 3.60.
Capaian kinerja indeks implementasi IT Service
Management kuartalan dan tahunan 2017
terlihat pada tabel 3.61.

kerangka kerja tata kelola ITSM Kementerian
Keuangan. Katalog Layanan TIK adalah basis
data atau dokumen terstruktur yang berisi
informasi mengenai semua layanan TIK yang
masih aktif, termasuk layanan yang tersedia
untuk penggelaran (deployment).
Katalog Layanan TIK Kementerian Keuangan
merupakan layanan TIK yang dikelola oleh Unit
TIK Pusat dan Unit Eselon I.
Implementasi ITSM Tahap I dilaksanakan
melalui kegiatan sebagai berikut.
(1) Penyusunan Katalog Layanan TIK Unit
Eselon I
(2) Penyusunan Katalog Layanan TIK
Kementerian Keuangan
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Tabel 3.62 Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I

Tabel 3.61 Capaian IKU Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I Tahun 2017

T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ K P

Target

15

40

40

65

65

80

80

Max/TLK

Realisasi 18

40

40

65

65

91

91

Capaian

100

100

100

100

113,75

113,75

120

Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar 91

Komunikasi Kementerian Keuangan pada

telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu

tanggal 27 November 2017 merupakan data

sebesar 80 dengan indeks capaian sebesar

dukung capaian IKU Indeks Implementasi ITSM

113,75. Hal ini menunjukkan bahwa layanan TIK

Tahap I periode Kuartal IV Tahun 2017.

di lingkungan BKF telah dapat memenuhi
kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Keputusan Chief Information Officer (CIO)
Kemenkeu Nomor 05/SA.8/2017 tentang
Katalog Layanan Teknologi Informasi dan
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Adapun kinerja IKU ini tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
karena merupakan IKU baru.

l.

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 kualitas pelaksanaan anggaran.
•

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (12a-CP)

Pada kuartal I sampai dengan kuartal III Tahun

Tata Cara Penghitungan IKU Persentase Kualitas

2017, pengukuran IKU ini berdasarkan atas

Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan

Surat Edaran Nomor SE-32/MK.01/2015 tentang

Kementerian Keuangan. Unsur penghitungan

Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama

IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output

di lingkungan Kementerian Keuangan untuk

Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

periode 1 Oktober s.d 31 Desember Tahun 2017

Unsur penghitungan IKU ini terdiri dari:
a. penyerapan anggaran; adalah realisasi
anggaran atas belanja barang dan belanja
modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang
mengacu pada Sistem Akuntansi Umum.

neto; (b) pencapaian keluaran riil; dan (c)
efisiensi.
Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur
optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi
penyerapan dan pencapaian output dengan

b. efisiensi; adalah hasil lebih atau sisa dana

mempertimbangkan efisiensi. Polarisasi IKU ini

yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau

adalah maximize, artinya nilai realisasinya

penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan

diharapkan melebihi target yang ditetapkan.

yang target sasarannya telah dicapai
(pencapaian ≥ 100%). Apabila pencapaian
output tidak mencapai 100% maka unsur
efisiensi tidak diukur. hasil lebih atau sisa dana
adalah selisih lebih pagu kontrak dengan
realisasi kontrak dimana selisih pagu dimaksud
sudah tidak dialihkan kembali untuk
kegiatan/belanja lainnya.
c. pencapaian keluaran; adalah pencapaian atas
barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran kerja, serta tujuan program
dan kebijakan.
Sementara itu, pada kuartal IV-Tahun 2017,
pengukuran IKU tersebut berdasarkan atas
Surat Edaran Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang
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Capaian kinerja persentase kualitas
pelaksanaan anggaran kuartalan dan tahunan
selama tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.63 Capaian Kinerja IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-17

Pol/ KP

Target

15%

35%

35%

55%

55%

95%

95%

Max/TLK

Realisasi

20,2%

47,6%

47,6%

66,4%

66,4%

102,5%

102,5%

Capaian

134,67

136

136

120,72

120,72

111,26

107,89

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan

2017 sebesar 35%. Sesuai SE-32/MK.1/2015

bahwa realisasi IKU ini pada tahun 2017

penghitungan IKU untuk Q2 atau Semester I

mencapai 102,5% atau telah melebihi dari

masih menggunakan komponen output dengan

target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95%.

bobot sebesar 70,66% dan realisasi anggaran

Adapun rincian untuk masing-masing kuartal,

dengan bobot sebesar 29,34%.

antara lain:
3.
1.

Realisasi IKU Kuartal I Tahun 2017

Realisasi IKU Kuartal III Tahun 2017
Penyerapan anggaran non belanja pegawai BKF

Penyerapan anggaran non belanja pegawai di

di Q3 sebesar Rp 55.335.931.721,- atau 46,23%

Q1 sebesar 7,34% atau Rp 4.877.635.786,- dari

dari pagu belanja barang dan belanja modal

pagu belanja barang dan belanja modal sebesar

yaitu sebesar Rp 119.692.833.000,-. Pencapaian

Rp 66.476.270.000,-. Pencapaian output di Q1

output BKF sampai dengan Q3 (Januari –

(Januari – Maret) mencapai 36,06% dan sudah

September) mencapai 74,79% dan sudah

melampaui target output BKF sebesar 25%,

melampaui target output BKF sebesar 65%,

sehingga realisasi IKU BKF sampai dengan Q1

sehingga realisasi IKU BKF sampai dengan Q3

2017 setelah adanya SE-32/MK.1/2015 menjadi

tahun 2017 sesuai SE-32/MK.1/2015 mencapai

sebesar 20,2% dan sudah melewati target IKU

66,4% dan sudah melampaui target IKU

yang sebesar 15%. Dengan adanya SE-

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran BKF

32/MK.1/2015 prioritas kualitas anggaran lebih

Kuartal III 2017 sebesar 55%. Sesuai SE-

ke arah capaian output dengan bobot 53,18%,

32/MK.1/2015 penghitungan IKU sampai

efisiensi sebesar 34,96%, dan realisasi anggaran

dengan Q3 masih menggunakan komponen

yang hanya sebesar 11,86%.

output dengan bobot sebesar 70,66% dan
realisasi anggaran dengan bobot sebesar

2.

Realisasi IKU Kuartal II Tahun 2017
Penyerapan anggaran non belanja pegawai di
Q2 sebesar Rp 21.263.710.900,- atau 31,99%
dari pagu belanja barang dan belanja modal

29,34%.
4.

Realisasi IKU Kuartal IV Tahun 2017
Realisasi IKU Kuartal IV Tahun 2017 ini terdiri

yaitu sebesar Rp 66.476.270.000,-. Pencapaian

atas 3 unsur sesuai SE-35/MK.1/2017 yang

output di Q2 (Januari – Juni) atau Semester I

menggantikan SE-32/MK.1/2015 sebagai dasar

mencapai 54,77% dan sudah melampaui target

penghitungan capaian IKU. Adapun hasil

output BKF sebesar 50%, sehingga realisasi IKU

capaian di kuartal IV Tahun 2017, antara lain

BKF sampai dengan Q2 atau Semester I 2017

sebagai berikut.

sesuai SE-32/MK.1/2015 mencapai 47,6% dan
sudah melampaui target IKU persentase
kualitas pelaksanaan anggaran kuartal II Tahun
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Penyerapan anggaran pagu netto BKF di Q4
sebesar Rp 98.771.446.600 atau 97% dari pagu
netto BKF yaitu sebesar Rp101.321.112.433,-.

Pencapaian output riil BKF sampai dengan Q4

BKF telah menyampaikan masukan kepada

(Januari – Desember) mencapai 98%. Pagu

Sekretariat Jenderal terkait rancangan peta

obyek efisiensi BKF adalah Rp 90.912.479.000,

proses bisnis perencanaan dan penganggaran,

sedangkan hasil efisiensi BKF adalah Rp

khususnya proses penyusunan KEM-PPKF. KMK

8.752.298.567, sehingga persentase hasil

peta proses bisnis perencanaan dan

efisiensi BKF mencapai 107,19% . Realisasi IKU

penganggaran turunan dari PP No. 17 Tahun

BKF sampai dengan Q4 tahun 2017 sesuai SE-

2017 belum dapat ditetapkan karena unit

35/MK.1/2017 mencapai 102,5% dan sudah

eselon I belum memberikan masukan.

melampaui target IKU persentase kualitas

Sekretariat Jenderal u.p. Biro Organisasi dan

pelaksanaan anggaran BKF 2017 sebesar 95%.

Tata Laksana menargetkan penyelesaian KMK

Sesuai SE-35/MK.1/2017 penghitungan IKU

tersebut pada kuartal II Tahun 2018 setelah

menggunakan rumus: 39% x output riil + 51% x

berkoordinasi dengan unit eselon I lain. Terkait

hasil efisiensi + 10% x realisasi pagu netto.

akses data, akan dilakukan MoU dengan BPS
yang dijadwalkan oleh Sekretariat Jenderal pada

Adapun perbandingan capaian kinerja

kuartal I Tahun 2018. Dalam penyusunan KEM-

persentase kualitas pelaksanaan anggaran

PPKF yang kredibel, pedomen KEM-PPKF belum

tahun 2014-2017 terlihat pada tabel3.63.

ditetapkan oleh Kepala BKF.

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa capaian

ii. Implementasi Natinal Integrated Spending

IKU tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan tahun

Review

2015 dan tahun 2016 dan melebihi dari target

Untuk implementasi National Integrated

yang telah ditetapkan, yaitu 95%. Hal ini

Spending Review, BKF menerbitkan Tinjauan

menunjukkan komitmen di BKF dalam menjaga

Ekonomi Keuangan dan Fiskal (TEKF) sebagai

kualitas pelaksanaan anggaran yang ada di

bentuk Integrated Spending Review yang meliputi

lingkungan BKF agar pelakasanaan anggaran

perkembangan asumsi dasar ekonomi makro

dapat terserap dengan efisien dan memenuhi

dan realisasi APBN. Selama tahun 2017 telah

output yang telah direncanakan.

terbit lima TEKF yang terbit pada bulan Maret,

Selain kegiatan yang telah terukur di dalam

Mei, Agustus, Oktober, dan Desember.

Indikator Kinerja Utama di atas, BKF juga

iii. Peningkatan kapasitas SDM Melalui

melaksanakan beberapa inisiatif strategis yang

Secondment Program

mendukung pencapaian IKU. Pada tahun 2017

Telah dilaksanakan Secondment Program untuk

ini, terdapat tiga inisiatif strategis Kepala BKF,

pegawai BKF dengan unit eselon I lain, yaitu

dengan dua inisiatif strategis berstatus selesai

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat

dan 1 inisiatif strategis berstatus off-track.

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2017.

Rincian Inisiatif Strategis (IS) tersebut adalah

Direncanakan pada tahun berikutnya akan

sebagai berikut.
i.

dilaksanakan kembali.

Refinement Protokol Mengenai Tata
Kelola Perumusan Kebijakan

Tabel 3.64 Perbandingan Kinerja IKU Kualitas Pelaksanaan Angggaran Tahun 2014 – 2017
Indikator Kinerja

Persentase Kualitas

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

95%

94,72%

95%

97,17%

95%

102,5%

Pelaksanaan Anggaran
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B. Realisasi Anggaran
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada

bersumber dari peningkatan Pendapatan dari

Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.850.146.888 yang

Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar

berasal dari pendapatan PNBP sebesar

Rp1.118.066.561 atau terjadi kenaikan sebesar

Rp1.850.146.888 dan hibah sebesar Rp0.

2089,84% dibandingkan tahun anggaran

Realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun

sebelumnya

2017 mengalami kenaikan sebesar

Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran

Rp1.456.867.999 dibandingkan Tahun Anggaran

2017 dan 2016 sebagaimana disajikan dalam

2016. Kontributor kenaikan tersebut khususnya

tabel berikut.

Tabel 3.65 Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016 dan 2017

B.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja
Realisasi (bruto) penyerapan DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2017 untuk seluruh belanja
(belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal) adalah sebesar Rp132.244.768.282 atau mencapai
84,62% dari total pagu sebesar Rp156.276.761.000.
Sedangkan realisasi belanja (netto) Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar
Rp132.149.519.886 atau sebesar 84,56% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja
sebesar Rp95.248.396.
Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.66 Perbandingan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017

(1). Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017
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(2). Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

Realisasi (netto) Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran
2016. Penurunan sebesar Rp78.666.504.319 tersebut terutama karena pada tahun anggaran 2016 pagu
anggaran belanja barang sebesar Rp186.743.993.000 dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun
2017 yang hanya sebesar Rp103.716.841.000. Adanya perbedaan yang cukup signifikan pada besaran
pagu anggaran belanja barang pada kedua periode ini salah satunya dikarenakan pada tahun 2016
terdapat penyelenggaraan rangkaian kegiatan The 12th WIEF (World Islamic Economic Forum) pada tanggal
2-4 Agustus 2016 di Jakarta dengan keterlibatan BKF sebagai salah satu UIC pada kegiatan ini. Namun
demikian, walau terdapat penurunan realisasi besaran nominal yang signifikan apabila dibandingkan
secara year to year, tetapi jika dilihat dari sisi besaran persentase realisasi belanja total per tahunnya tidak
mengalami penurunan yang cukup signifikan karena pada tahun 2016 realisasi belanja sebesar 93,40%
yang kemudian pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 84,56%.
Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi Anggaran (Bruto dan Netto)
Tahun Anggaran 2016 dan 2017
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B.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2017, 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 Rp156.276.761.000
Adapun rincian realisasi anggaran per kegiatan Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 3.68 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2017
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B A B

I V

P E N U T U P

Laporan kinerja ini merupakan bentuk

IKU selama tahun 2017 telah memenuhi target

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja

yang dipercayakan kepada Badan Kebijakan Fiskal

Kepala BKF. Capaian kinerja yang sesuai atau

atas penggunaan anggaran dan sebagai

melebihi target yang telah ditetapkan tidak

pengukuran kinerja dan evaluasi serta

terlepas dari hasil perencanaan yang baik,

pengungkapan secara memadai hasil analisis

pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan

terhadap pengukuran kinerja. Adapun pedoman

inovasi dalam pelaksanaan tugas. Akhirnya dengan

dalam menyusun laporan kinerja Badan Kebijakan

disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan

Fiskal tahun 2017 ini adalah Peraturan Menteri

memberikan informasi mengenai kinerja BKF baik

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi

kepada Pimpinan Kementerian Keuangan maupun

Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014

semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

BKF, sehingga dapat memberikan umpan balik

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unit

Berbagai masukan yang konstruktif juga sangat

yang mengemban tugas menyelenggarakan

diharapkan agar dapat memberikan motivasi bagi

perumusan, penetapan, dan pemberian

peningkatan kinerja BKF pada masa mendatang

rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan

melalui upaya-upaya penyesuaian indikator-

sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

indikator kinerja dengan perkembangan tuntutan

BKF telah mampu menjalankan tugasnya dengan

stakeholders, sehingga keberadaan BKF dapat

baik. Hal ini terlihat pada pencapaian Indikator

memberikan kontribusi maksimal dalam

Kinerja Utama (IKU) di tahun 2017. Dari 21 IKU, 19

pencapaian cita-cita pembangunan nasional

.
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