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KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

serta

menyusun

dan

menyajikan

Laporan

Kinerja

sebagai

wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Laporan kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja secara memadai.
Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
menyusun Buku Laporan Kinerja BKF tahun 2018 yang berisi uraian pencapaian target dari
setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam kontrak kinerja Kepala BKF. Berbagai
kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mencapai target suatu indikator kinerja termasuk
perbandingan-perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan dalam laporan ini
untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai capain kinerja BKF. Laporan
penggunaan anggaran untuk membiayai setiap kegiatan juga disajikan sehingga tersusun
laporan kinerja BKF yang lengkap dan menyeluruh.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal (BKF) diukur dengan metode Balanced Score Card
sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015. Metode ini menilai kinerja
BKF dengan menggunakan tiga aspek/perspektif, yaitu Stakeholder, Internal Process, serta
Learning and Growth. Keberhasilan capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat capaian atas
setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan alat ukur pencapaian Sasaran Strategis
(SS) yang terdapat pada masing-masing perspektif.
Ditinjau dari perspektif Stakeholder, hampir seluruh capaian kinerja IKU-nya dapat melebihi
target yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian ini menunjukkan bahwa BKF telah mampu
memenuhi ekspektasi Menteri Keuangan dan stakeholder-nya. Hal tersebut ditunjukkan dengan
capaian IKU rekomendasi kebijakan yang disampaikan BKF diterima/ditetapkan oleh Menteri
Keuangan telah melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, deviasi proyeksi indikator ekonomi
makro yang cukup tepat terbukti dengan deviasi proyeksi yang berada di bawah target yang
ditetapkan. Persentase pemanfaatan hasil kerja sama Indonesia serta persentase usulan
Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional juga memiliki
realisasi yang lebih besar dibandingkan targetnya. Lebih lanjut lagi, tingkat efektivitas edukasi
dan komunikasi juga melebihi dari target yang ditetapkan, laporan perkembangan ekonomi
keuangan yang tepat waktu (daily, weekly, monthly dan quarter-monthly report serta market
flash) dengan nilai capaian lebih besar dari targetnya, serta publikasi hasil kajian sesuai rencana.
Capaian kinerja pada perspektif Internal Process secara umum juga baik karena seluruh capaian
IKU melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja yang terkait dengan perencanaan yang
akurat yang tercermin dalam IKU penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas
dan program unggulan sesuai dengan rencana sangat memenuhi target. Pada sasaran strategis
formulasi rekomendasi kebijakan yang menggunakan kaidah formulasi kebijakan publik,
capaian kinerjanya mencerminkan bahwa proses perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan
sektor keuangan di BKF telah didukung alat analisis kebijakan yang tepat dan memadai, serta
telah melibatkan stakeholders dari berbagai instansi baik internal maupun eksternal
Kementerian Keuangan. Selain itu, capaian kinerja pada sasaran strategis pengelolaan
manajemen pengetahuan dalam research and development yang berkualitas juga cukup baik
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terbukti dengan pelaksanaan kajian yang sesuai dengan rencana yang telah memenuhi target
dan adanya sinergi antar unit eselon II dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian. Pada sasaran
strategis pengelolaan kerja sama internasional yang andal telah dilaksanakan dengan baik
karena penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama internasional berhasil memenuhi
target yang ditetapkan. Pada sasaran strategis evaluasi yang efektif dan berkelanjutan, BKF
menunjukkan kinerjanya dengan baik, dibuktikan dengan capaian IKU rekomendasi BPK atas
LKPP dan LK BUN yang telah diitindaklanjuti lebih tinggi daripada target. Capaian kinerja
BKF pada SS ini juga ditunjukkan dengan pelaksanaan evaluasi kebijakan sesuai rencana yang
berhasil memenuhi target yang ditetapkan.
Adapun capaian kinerja pada perspektif Learning and Growth secara umum juga sangat baik,
karena secara umum, IKU pada setiap Sasaran Strategis berstatus hijau. Hal ini menunjukkan
komitmen yang kuat dari manajemen BKF untuk selalu: (1) meningkatkan kualitas SDM
melalui SDM yang kompetitif dengan persentase pejabat yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatan; (2) menciptakan iklim organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya
melalui implementasi inisiatif strategis RBTK, pemenuhan satker yang ditargetkan memenuhi
kriteria ZI WBK, dan pencapaian persepsi integritas; (3) mengembangkan sistem informasi
manajemen yang andal dengan meminimalisasi tingkat downtime sistem TIK dan indeks
kapabilitas sistem TIK sesuai keberhasilan data yang disampaikan Pusintek; dan (4)
melaksanakan anggaran secara optimal melalui kualitas pelaksanaan anggaran. Secara
keseluruhan, pada tahun 2018, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF berhasil mencapai 106,08.
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1.

BAB I

PENDAHULUAN
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu adalah sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Adapun petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi pedoman dalam menyusun laporan kinerja
Badan Kebijakan Fiskal tahun 2018.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas
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:
1. Tugas
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi
di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
2. Fungsi
Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal
dan sektor keuangan;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor
keuangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal
dan sektor keuangan; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
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3. Struktur Organisasi
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKF
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4. Visi dan Misi
Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-9.1/KF/2015 tentang
Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015–2019, ditetapkan visi BKF yaitu:
“Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang
Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera”
Selain itu, BKF memiliki misi yaitu:
a. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter
dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
b. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan
iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
c. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan
memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
d. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan
ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
e. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi
perekonomian nasional.
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f. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar,
keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
g. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung
teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan
penganggaran yang suportif.
Dalam rangka mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan,
dan sasaran strategisnya, strategi yang dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai
berikut:
a. Strategi kebijakan ekonomi
Peran dan fungsi kebijakan ekonomi makro untuk periode 2015-2019 akan diarahkan untuk
mendukung pencapaian sasaran RPJMN dan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan
(Nawa Cita) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BKF. Di dalam RPJMN telah
dimuat beberapa sasaran pembangunan ekonomi ke depan dan beberapa isu penting yang
menjadi fokus penting untuk ditangani. Upaya mencapai pertumbuhan yang tinggi dan
berkelanjutan menjadi salah satu sasaran penting bagi landasan strategi pembangunan untuk
terhindar dari fenomena Middle Income Trap. Di samping itu, arah pembangunan juga tetap
perlu didukung dengan upaya-upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja dan
pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan. Di dalam RPJMN 2015-2019,
ditetapkan bahwa pada akhir 2019, pertumbuhan ekonomi rata rata selama 5 tahun
diharapkan mencapai tingkat 7%, sementara tingkat pengangguran dan angka kemiskinan
masing-masing mencapai 4,0 – 5,0% dan 7,0 – 8,0%.
Sasaran RPJMN dan program Nawa Cita yang menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini
membawa implikasi pada tekanan-tekanan khusus dalam pelaksanaan strategi
pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi menuntut
adanya langkah-langkah baru yang lebih mampu mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk lebih mendorong
perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih
tinggi namun tetap berdasarkan keunggulan dan potensi dalam negeri dan daerah-daerah di
nusantara. Upaya pencapaian perbaikan tingkat kesejahteraan yang lebih merata juga
membawa implikasi pada fokus strategi penguatan pembangunan yang dimulai dari daerahdaerah, khususnya daerah terisolasi, terluar, terpencil. Hal tersebut juga sejalan dengan
strategi pemerintah untuk melakukan “pembangunan dari pinggiran” yaitu bertumpu pada
peningkatan kapasitas ekonomi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Strategi dan arah
pembangunan tersebut turut mempengaruhi penyusunan strategi kebijakan fiskal yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, dan juga BKF. Pada saat yang sama, arah
kebijakan fiskal tetap ditujukan pada upaya-upaya menjaga stabilitas ekonomi untuk
menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, peran BKF
dalam pengelolaan arah kebijakan ekonomi makro antara lain meliputi:
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1) Merumuskan analisis kebijakan ekonomi makro yang kredibel, tepat waktu, dan akurat
dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal. Penyusunan kebijakan fiskal dan
APBN didasarkan pada asumsi-asumsi makro dasar yang menjadi landasan perkiraan
penerimaan dan belanja, serta strategi pembiayaan. Selanjutnya sasaran-sasaran
pembangunan ekonomi yang akan dicapai juga akan memengaruhi struktur dan
penekanan-penekanan khusus pada mata anggaran dan APBN secara keseluruhan.
2) Mendorong sinergi dan harmoninasi kebijakan fiskal, moneter, neraca pembayaran, dan
sektor riil dalam mendukung akselarasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Upaya
pencapaian sasaran pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi sangat bekaitan dengan tugas
dan wewenang berbagai instansi lain, seperti Bappenas, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Bank Indonesia, dan bukan hanya terkait dengan peran
Kementerian Keuangan. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal bertugas mewakili
Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi arah kebijakan ekonomi makro (fiskal,
moneter, dan sektor riil) serta prospek perekonomian saat ini maupun ke depan.
3) Mencapai inflasi yang sesuai dengan sasaran, serta menjaga inflasi agar rendah dan
stabil, sehingga konvergen untuk menjaga daya saing Indonesia di antara negara
tetangga dalam kawasan. Berdasarkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya,
tampak bahwa rekomendasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang
mempunyai ruang lingkup dan kewenangan tersendiri. Oleh sebab itu penguatan
kelembagaan lintas kementerian, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, dan
Pemerintahan merupakan isu utama dalam upaya semakin mengefisienkan dan
mengefektifkan koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi. Dengan kerjasama
yang telah dijaga selama ini, maka pengendalian inflasi kedepannya dapat dilakukan
dengan lebih optimis.
4) Memperkuat dukungan analisis kebijakan ekonomi makro dalam rangka sinkronisasi
kebijakan fiskal antar lini unit eselon I dalam lingkup Kementerian Keuangan. Berbagai
alternatif strategi kebijakan fiskal yang menjadi tanggung jawab unit-unit eselon I di
lingkup Kementerian Keuangan akan membawa dampak, baik positif maupun negatif
yang berbeda-beda. Analisis mengenai dampak terhadap kondisi ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas dan sasaran
pembangunan ekonomi telah menjadi tanggung jawab BKF. Dalam hal ini, BKF juga
perlu melakukan hasil reviu dan analisis terhadap berbagai dampak tersebut dan
merumuskan alternatif kebijakan, serta menyampaikannya pada Menteri Keuangan dan
unit-unit terkait lainnya. Dengan hasil analisis dan informasi tersebut, maka dapat
dipilih dan ditetapkan strategi kebijakan yang paling optimal dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan.
5) Menjamin tersedianya informasi hasil sistem pemantauan dini untuk pengambilan
kebijakan fiskal yang dapat dipercaya. BKF juga memiliki tugas untuk melakukan
pemantauan berbagai perkembangan ekonomi dan kondisi pasar baik di dalam negeri
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maupun global dan memberikan laporan up to date beserta analisisnya kepada Menteri
Keuangan. Informasi yang akurat dan cepat tersebut merupakan determinan penting
bagi perumusan respon kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan
fiskal serta pencapaian sasaran pertumbuhan.
6) Turut mendukung diseminasi kondisi perekonomian dan arah kebijakan fiskal bagi
publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diseminasi informasi kondisi
perekonomian dan berbagai landasan dan arah kebijakan fiskal yang diambil pemerintah
akan memberikan kepastian dan kejelasan yang lebih baik bagi pasar dan dunia usaha
domestik dan luar negeri. Di samping itu, diseminasi informasi bagi masyarakat dan
kawasan di berbagai daerah akan memberikan peluang yang lebih baik bagi pencapaian
tujuan dan sasaran kebijakan fiskal yang ditempuh. Dengan hal-hal tersebut, maka akan
tercipta insentif positif bagi upaya menjaga stabilisasi ekonomi dan terwujudnya sasaran
pembangunan dan kebijakan.
7) Memperkuat dukungan sektor keuangan terhadap pencapaian target pembangunan dan
menjaga stabilitas makro ekonomi. Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor
keuangan dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan sektor keuangan yang lebih
terarah dan terintegrasi dengan rencana pembangunan diharapkan dapat mendukung
pencapaian target-target ekonomi makro utamanya pertumbuhan ekonomi. Di tengah
kaitannya yang besar dengan stabilitas fiskal dan moneter serta masih besarnya potensi
di sektor keuangan yang belum terkelola dengan baik, misalnya untuk industri jasa
keuangan non-bank, pembangunan sektor keuangan memerlukan penyusunan strategi
khusus di antaranya melalui kerangka regulasi yang lebih baik dengan disusunnya
Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Bank
Indonesia (RUU BI) dan koordinasi dan rekomendasi kebijakan pendalaman pasar
keuangan lintas di tingkat nasional.
b. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian
melalui 3 (tiga) fungsi utamanya. Pertama, fungsi alokasi, yaitu mendorong pengalokasian
anggaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan penyediaan barang publik. Kedua,
fungsi distribusi, yang menekankan pendistribusian pendapatan negara dalam rangka
mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan kesenjangan serta perlindungan sosial bagi
seluruh masyarakat. Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas makro (kesimbangan
internal dan eksternal) dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk
mengoptimalkan ketiga fungsi tersebut, kebijakan fiskal harus dikelola secara sehat dan
berkelanjutan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam periode 20152016, secara umum, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong upaya akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (stimulus fiskal), sekaligus untuk perbaikan
pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap
menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas makro ekonomi.
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Sejalan dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai
instrumen utama kebijakan fiskal harus didesain agar efisien dalam memanfaatkan sumber
daya dan produktif dalam mendukung pencapaian target, namun tetap mengendalikan risiko
dan menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilisasi makro dalam jangka menengah, sehingga
mengarah pada peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan akhir.
Adapun beberapa hal strategis yang perlu dijaga dalam struktur APBN, antara lain: (i)
mengaitkan besaran alokasi belanja produktif dengan target pertumbuhan ekonomi; (ii)
mendorong optimalisasi pendapatan khususnya penerimaan perpajakan (peningkatan tax
ratio) dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung upaya pencapaian
target pembangunan; (iii) mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam
jangka menengah; melalui: (a) pengendalian defisit dalam batas aman; (b) mengendalikan
rasio utang pada batas terkendali; dan (c) mendorong keseimbangan primer menuju positif.
Adapun strategi untuk mendorong agar struktur APBN lebih efisien, produktif dalam
mendukung pencapaian target dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal
dalam jangka menengah, maka perlu ditempuh langkah-langkah untuk mendisiplinkan
pengelolaan fiskal melalui penetapan target-target fiskal, yaitu target pada sisi pendapatan
(tax ratio), belanja (belanja modal), serta menjaga keberlanjutan fiskal (primary balance,
defisit dan rasio utang). Penetapan target-target fiskal tersebut, yang disusun ke dalam suatu
Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal Framework–MTFF),
dimaksudkan untuk mendisiplinkan fiskal agar pengelolaan fiskal lebih konsisten dalam
mendukung pencapaian target pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka menengah, sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN).
c. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2015-2019 yang menjadi tugas BKF bertujuan
untuk meningkatkan penerimaan negara serta mendukung pengembangan potensi ekonomi
melalui koridor ekonomi dalam rangka menjamin pembangunan sektoral secara
berkelanjutan. Upaya peningkatan penerimaan negara diarahkan pada dua sumber
penerimaan yakni penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Secara garis besar, upaya tersebut ditempuh melalui penyempurnaan peraturan 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
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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.
Untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, strategi
utama kebijakan yang akan ditempuh meliputi: (1) dukungan pembangunan kawasan kutub
pertumbuhan ekonomi baru; (2) dukungan pengembangan konektivitas maritim; dan (3)
dukungan pola hilirisasi industri nasional. Strategi kebijakan tersebut bertujuan menjamin
adanya prinsip keterkaitan antar sektor perekonomian dengan fokus strategi kebijakan
berupa: (a) kebijakan penanaman modal, (b) kebijakan insentif perpajakan, serta (c)
harmonisasi tarif perdagangan. Kebijakan penanaman modal meliputi fasilitas berupa tax
holiday, tax allowance, pembebasan PPN dan PPnBM strategis, serta pembebasan Bea
Masuk. Adapun kebijakan insentif perpajakan melingkupi penyempurnaan peraturan dalam
hal kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), maupun peraturan Kepabeanan dan Cukai. Selain itu,
baik kebijakan insentif perpajakan maupun kebijakan harmonisasi tarif perdagangan
ditempuh melalui kerangka pengembangan sektor perekonomian nasional.
Selanjutnya, upaya dukungan terhadap pembangunan kawasan kutub pertumbuhan
ekonomi baru diarahkan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai
bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan
kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan
negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Strategi kebijakan tersebut
ditempuh melalui upaya transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Customs,
Immigration, Quarantine, Security (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu
sistem pengelolaan yang terpadu dan meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi
sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan
peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara.
Secara spesifik, pembahasan peraturan mengenai fasilitas perpajakan Kawasan Ekonomi
Terpadu (KEK) dimaksudkan untuk kegiatan penanaman modal serta upaya mendorong
ekspor nasional. Dalam rangka kegiatan penanaman modal, ditempuh langkah-langkah
dengan melibatkan instrumen investment allowance, tax allowance, tax holiday,
pembebasan PPN/PPnBM strategis, pembebasan dan/atau penangguhan Bea Masuk,
maupun pembebasan cukai sepanjang output tersebut merupakan bahan baku atau bahan
penolong industri. Sementara, dorongan ekspor ditempuh dengan melibatkan instrumen Bea
Masuk yang ditangguhkan, PPN tidak dipungut, serta PPh Pasal 22 tidak dipungut.
Dukungan pengembangan konektivitas maritim merupakan tindak lanjut atas Nawa Cita
pertama dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Sesuai dengan tugas
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dan fungsi BKF, dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian fasilitas untuk sektorsektor usaha di bidang kemaritiman seperti industri perkapalan, industri jasa perkapalan,
industri galangan kapal, jasa pelabuhan, maupun perikanan. Pengembangan bentuk fasilitas
tersebut hingga saat ini salah satunya dengan pemberian fasilitas tax allowance dengan
bentuk insentif berupa pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah
penanaman yang dilakukan; penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; kompensasi
kerugian yang lebih lama namun tidak lebih dari 10 tahun; maupun pengenaan PPh atas
dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut
perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
Dukungan pada program hilirisasi industri nasional ditempuh dengan tujuan
mengembangkan industri domestik melalui bauran kebijakan yang dikelola secara dinamis.
Dalam implementasinya, diharapkan terdapat skenario kebijakan yang mendukung pola
harmonisasi pengembangan sektor ekonomi dengan tahapan tertentu. Dukungan program
hilirisasi industri nasional tersebut ditempuh dengan bauran kebijakan fiskal melalui
insentif pajak serupa tax allowance dengan tujuan mendorong sektor-sektor prioritas dan
dibutuhkan dalam pembangunan; serta struktur tarif bea masuk yang berlaku umum (Most
Favored Nation) yang diharapkan dapat berlangsung secara harmonis dengan tujuan
mendorong penciptaan nilai tambah maupun program disinsentif fiskal berupa tarif bea
keluar progresif untuk dukungan ekspor yang memiliki nilai tambah.
Di samping itu, insentif perpajakan juga dikembangkan untuk menghindari unfair trade
serta melindungi industri hilir melalui instrumen Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) serta
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Adapun dalam hal proteksi terhadap
ketersediaan bahan baku maupun bahan penolong dicapai melalui instrumen pengenaan bea
keluar. Secara khusus, dukungan insentif pajak juga diarahkan dalam rangka akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil tambang dengan arah kebijakan
investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan
strategi pengembangan insentif tax allowance, serta skema pembayaran royalti bagi
pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan perusahaan tambang.
d. Strategi Kebijakan Sektor Keuangan
Nawa Cita Ketujuh yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, telah dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 sebagai salah satu sasaran
strategis dengan cara meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional yang ditopang
oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien. Agenda
tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam agenda prioritas, yang salah satunya adalah
melalui penguatan sektor keuangan.
Dalam melaksanakan penguatan sektor keuangan, terdapat 3 sasaran sektor keuangan dalam
lima tahun mendatang, yaitu: (i) meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional yang
ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien;
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(ii) meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi
kebutuhan pendanaan pembangunan; dan (iii) meningkatnya akses masyarakat dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam
kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Strategi yang dilakukan guna mencapai 3 sasaran di atas ialah sebagai berikut:
1) Peningkatan daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas
sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien dilakukan dengan:
a. Kajian dan penyusunan landasan hukum yaitu RUU Jaring Pengaman Sistem
Keuangan (JPSK). Pada tahun 2016, RUU JPSK telah ditetapkan dengan nama
lain yaitu UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (PPKSK).
b. Pengembangan protokol manajemen krisis dan simulasi penanganan krisis.
c. Pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi antar lembaga melalui
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
2) Peningkatan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi
kebutuhan pendanaan pembangunan melalui penerbitan penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3) Peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal
dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui:
a. Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan
Inklusif
b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
c. Fasilitas keuangan publik
d. Mendorong peran lembaga keuangan mikro syariah dalam keuangan inklusif
e. Strategi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Rencana strategis kebijakan fiskal dan pembiayaan perubahan iklim akan disusun sebagai
konsep yang lebih luas dari pembangunan ekonomi berkelanjutan atau ekonomi hijau yang
terkait dengan agenda fiskal Indonesia.
Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal untuk
rekomendasi kebijakan pada sejumlah fora kerjasama ekonomi, keuangan dan perubahan
iklim dilakukan untuk mengangkat kepentingan ekonomi dan keuangan Indonesia.
Pemerintah menetapkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam
negeri yang makin kokoh dan berkurangnya pembiayaan luar negeri. Berdasarkan kebijakan
ini maka BKF juga mengedepankan kreatifitas, inovasi dan integritas dalam penyusunan
kebijakan ke depan.
Memperhatikan pentingnya internalisasi ekonomi hijau ke dalam manajemen pertumbuhan
ekonomi dan manajemen ekonomi makro, maka interpretasi dan implementasi ekonomi
hijau dalam rencana strategis kebijakan fiskal perubahan iklim lima tahun mendatang
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meliputi penyusunan kebijakan fiskal untuk: (1) mendorong investasi hijau oleh penanaman
modal asing dan domestik dengan menyediakan belanja modal publik pelengkap; (2)
menciptakan dan merevitalisasi regulasi pasar obligasi hijau yang efektif dan konsisten
menopang daya saing ekonomi domestik; (3) penguatan pajak pendapatan untuk
mendorong perilaku yang mendorong pelaku ekonomi menuju ekonomi hijau; (4)
mengoptimalkan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk
mempromosikan ekonomi hijau; dan (5) mendorong perubahan perilaku terhadap ekonomi
hijau dari semua elemen masyarakat melalui pendidikan publik yang berorientasi jangka
panjang secara sistematis dan terstruktur.
Selanjutnya, dalam hal kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum-forum multilateral
akan terus dilakukan penguatan guna meningkatkan posisi Indonesia dalam dunia
internasional serta mengangkat kepentingan nasional Indonesia dalam kesepakatankesepakatan forum internasional seperti G20, OECD, IMF, World Bank, Asian
Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB).
f. Strategi Kebijakan Regional dan Bilateral
Sebagaimana termaktub dalam agenda Nawa Cita, negara berperan untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Agenda Nawa Cita
ini kemudian dijabarkan melalui penguatan peran pemerintah dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan di tingkat global dan regional. Lebih lanjut, meningkatnya postur Indonesia
sebagai negara middle income berpengaruh terhadap meningkatnya bobot peran Indonesia
dalam menentukan kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan internasional.
Dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian Keuangan telah dan akan terus berupaya
meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan keuangan di tingkat ASEAN,
ASEAN+3, APEC maupun kerja sama bilateral. Dalam meningkatkan peran dalam forum
kerja sama ASEAN, ASEAN+3, APEC maupun kerja sama bilateral, Indonesia telah turut
serta dalam kerja sama integrasi regional, kerja sama sektor keuangan, kerja sama
pembangunan infrastruktur dalam kawasan, kerja sama investasi dan perdagangan serta
dukungan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).
Dalam kerja sama ASEAN, Indonesia merupakan salah satu dari lima anggota pendirinya.
ASEAN didirikan untuk membina hubungan ekonomi, sosial, budaya dan ilmiah di antara
para anggotanya, dan berkomitmen untuk mengurangi batas perdagangan di antara negaranegara anggotanya. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan salah satu dari 12 negara pendiri
APEC pada tahun 1989 dan terus memainkan peran penting dalam proses APEC. Pertemuan
pemimpin ekonomi APEC yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 1994, melahirkan
Bogor Goals, yang menjadi landasan proyek APEC dengan target pencapaian perdagangan
dan investasi yang terbuka dan bebas pada tahun 2010 untuk ekonomi industri dan 2020
untuk ekonomi berkembang. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi tuan rumah dan
memimpin APEC dan membawa tema "Resilient Asia-Pacific, Engine Global Growth". Di
bawah kepemimpinan Indonesia, APEC telah menyelesaikan masalah ekonomi dan
LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2018

10

keuangan yang utama yang bertujuan membentuk kemakmuran di kawasan ini di masa
depan, termasuk langkah-langkah kebijakan penting terkait dengan menarik berkelanjutan
investasi, meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur
untuk konektivitas daerah yang lebih baik. Inisiatif terakhir diambil ke depan selama APEC
China 2014 melalui pengembangan cetak biru "APEC Blueprint on Connectivity".
Diharapkan cetak biru ini akan memperkuat dan memperdalam integrasi Indonesia di
wilayah tersebut, meningkatkan kualitas pertumbuhan, dan berkontribusi terhadap
ketahanan ekonomi.
g. Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Dalam rangka meningkatkan kualitas sukungan manajemen dan resources dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BKF, maka perlu untuk dilakukan penguatan pada
beberapa aspek yang terkait dengan kesekretariatan pada Badan Kebijakan Fiskal. Hal
pertama yang akan dilakukan ialah peningkatan pengelolaan organisasi dan kepatuhan
Internal melalui:
1) Dukungan manajemen dan pelayanan yang prima
2) Pengelolaan organisasi yang optimal
3) Monitoring dan dan evaluasi yang efektif dan taat prosedur
Strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengelolaan Organisasi dan
Kepatuhan Internal 2017-2019 diwujudkan ke dalam kegiatan berikut ini:
1. Organisasi dan Tata Laksana (OTL)
• Penyusunan Naskah Akademis Transformasi Organisasi BKF
• Penyusunan protokol kebijakan perencanaan dan penganggaran di lingkungan
Kementerian Keuangan
• Penyusunan Peta Proses Bisnis Level I dan II BKF
• Melakukan monitoring dan evaluasi SOP BKF
• Melakukan monitoring dan evaluasi Analisis Beban Kerja (ABK)
2. Pengelolaan Kinerja Organisasi (PKO)
• Refinement Peta Strategi Kemenkeu Wide-One-Two berdasarkan Renstra BKF
2015-2019
• Pelaksanaan Review Kontrak Kinerja Eselon II BKF
• Pendampingan Review Kontrak Kinerja oleh Biro Perencanaan Keuangan
Sekretariat Jenderal
• Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)
• Pendampingan Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN) oleh Inspektorat Jenderal
• Monitoring dan evaluasi Kontrak Kinerja Tahun Berjalan
• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Transformasi
Kelembagaan) BKF

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2018

11

3. Kepatuhan Internal (KI)
• Pemantauan Pengendalian Internal
• Pemantauan Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan
• Monitoring dan evaluasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
(TKPMR)
• Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Whistle Blowing System
(WISE)
• Monitoring Penyelesaian Produk Peraturan Perundangan
• Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit kinerja BPK
• Pengelolaan Anggaran Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
• Penyusunan Peta Area Rawan Gratifikasi, khusus untuk penyusunan peta area
rawan gratifikasi merupakan salah satu tindak lanjut dari rekomendasi It jen
atas Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BKF 2017
dalam rangka inisiatif pemberantasan korupsi di lingkungan BKF.
Selanjutnya, sesuai dengan visi dan misi BKF, yang salah satunya menitikberatkan
kepada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi
yang tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta
bertujuan menjadikan BKF sebagai center of excellence maka penyusunan rancangan
strategi Sumber Daya Manusia akan fokus terhadap pengembangan integritas dan
kompetensi pegawai guna memenuhi kebutuhan BKF sebagai organisasi. Secara
umum rencana strategis Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi pemetaan jumlah
kebutuhan pegawai beserta kompetensinya dan kemudian menerapkannya dalam
kerangka pengembangan organisasi.
Strategi pengembangan SDM yang berintegritas tinggi akan selalu melibatkan proses
pengawasan dan evaluasi (monev) untuk mencapai tingkat integritas yang diinginkan.
Adapun metode yang digunakan diantaranya adalah dengan mengimplementasikan
Change Management Program disertai dengan Organization Culture Assessment
Index untuk mengukur dampak program dan indeks tersebut melalui evaluasi secara
berkala. Tindak lanjut dari hasil evaluasi program tersebut berupa reward and
punishment yang layak, dan/atau inisiatif atau kegiatan yang mendukung, seperti
pendidikan dan pelatihan. Implementasi program ini juga akan didukung dengan
Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) yang disertai dengan penyusunan dan
pengembangan Individual Development Plan dari masing-masing pegawai BKF.
Evaluasi terhadap penentuan grade dan beban kerja, serta pengaruhnya terhadap
integritas juga menjadi fokus dalam rencana strategi terkait dengan pola mutasi dan
kebijakan SDM yang berorientasi kepada work life balance.
Menilik kepada tujuan BKF sebagai center of excellence, urgensi pengembangan
pegawai yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan BKF menjadi
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vital. Sehingga kerangka perencanaan strategi terhadap SDM BKF mengarah kepada
pengembangan SDM yang profesional dan berkelanjutan dalam mendukung fungsi dan
tujuan organisasi. Strategi yang diterapkan mencakup:
1) pemenuhan jumlah kebutuhan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan
komposisi kebutuhan yang ada, yang meliputi kompetensi teknis dan soft skills;
2) pengembangan pola mutasi dan pegawai yang mengacu kepada profil kebutuhan dan
profil individu pegawai; dan
3) peningkatan dan standarisasi kompetensi.
Selanjutnya, terkait dengan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di BKF,
saat ini masih direncanakan untuk jangka pendek, hal ini menyebabkan ku rang
sinerginya teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi. Secara keseluruhan
kondisi teknologi informasi dan komunikasi BKF (TIK BKF) sudah cukup mumpuni
dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam melakukan analisis
dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Namun dengan
berjalannya waktu, perkembangan organisasi, maupun teknologi informasi maka
pengelolaan TIK yang ada saat ini dirasakan kurang optimal. Melihat keadaan seperti
itu untuk tahun 2017-2019, BKF akan melakukan penataan kembali pengelolaan TIK
yang mengacu kepada landasan hukum pengelolaan TIK pemerintah pusat maupun
Kementerian Keuangan untuk memperkuat pencapaian sasaran strategis organisasi.
Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan baik dalam jangka panjang maupun
jangka pendek antara lain:
1) Melakukan evaluasi atas kegiatan pengelolaan TIK BKF yang telah dilakukan;
2) Menyusun grand design arah kebijakan pengelolaan TIK di BKF;
3) Perbaikan proses penganggaran, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi
serta pemeliharaan;
4) Menyusun standardisasi perangkat TIK, yang kompatibel dan sinkron dengan standar
perangkat di Kemenkeu, beserta penggunaannya di seluruh level pegawai di lingkungan
BKF;
5) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai BKF yang melakukan pengelolaan TIK,
terutama penambahan tenaga fungsional pranata komputer beserta manajemen
kinerjanya;
6) Melakukan sosialisasi dan uji coba aplilkasi secara berkesinambungan;
7) Menyusun peraturan penggunaan dan pelaksanaan e-document/paper less di lingkungan
BKF; dan
8) Melakukan Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK.
Sarana dan prasarana dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat mendasar
dalam mendukung kinerja pegawai. Dalam menjalankan peran sebagai unit analisis
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dan perumusan rekomendasi kebijakan, BKF memerlukan sarana dan prasarana berupa
fasilitas kerja yang mendukung proses bisnisnya agar berjalan lancar, efisien dan
berkesinambungan. Oleh karena itu, sasaran strategis pemenuhan fasilitas kerja BKF
ke depan adalah mewujudkan “sarana dan prasarana yang andal dalam mendukung
peningkatan kinerja pegawai”. Kebutuhan fasilitas kerja di lingkungan BKF perlu
dilakukan penyesuaian dan percepatan penyediaan fasilitas kerja sehingga dapat
mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai sasaran strategis yang diinginkan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan tersebut antara lain:
1) Penambahan peralatan kerja (komputer) yang memadai sesuai dengan jumlah pegawai
aktif;
2) Perawatan sarana dan prasarana secara tepat waktu;
3) Pengadaaan barang sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang
telah disusun;
4) Penghapusan komputer yang sudah tidak sesuai kebutuhan agar dapat segera digantikan
dengan pengadaan baru;
5) Melakukan penyesuaian ruang kerja sesuai standar ruang kerja;
6) Mengusulkan perbaikan gedung kerja ramah lingkungan dan hemat energi di tahun 2018
untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja pegawai dan ruangan layanan umum
Selain hal-hal tersebut, dalam perencanaan keuangan perlu dilakukan perbaikan dan
percepatan proses perencanaan dan penganggaran dalam jangka menengah (2017-2019)
melalui:
1) Perbaikan proses perencanaan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan
penganggaran setiap Pusat lebih baik lagi. Untuk usulan new initiatives yang
memerlukan pembiayaan besar harus disampaikan paling lambat dua tahun sebelumnya
untuk dilakukan pembahasan dengan Unit terkait.
2) Meningkatkan komunikasi dengan Pusat-Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal
agar usulan waktu new initiatives memperhatikan siklus usulan anggaran (sesuai
dokumen Comprehensive Budget Document/CBD).
3) Perbaikan proses evaluasi dan monitoring realisasi penyerapan anggaran di tiap-tiap
Pusat.
4) Perbaikan koordinasi dengan Biro Perencanaan Keuangan, Setjen, Ditjen Anggaran dan
Bappenas dalam pembahasan pagu indikatif BKF untuk tahun yang akan datang.
5) Melakukan reviu renstra BKF 2015-2019.
6) Melakukan inisiasi penyusunan renstra BKF 2020-2024.
7) Membantu penyusunan laporan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat bekerjasama
dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
8) Komputerisasi pengelolaan anggaran yang terintegrasi dengan Pusat-Pusat di
lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.
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2.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kinerja Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2018
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 menerapkan tiga perspektif kinerja, yaitu
Stakeholder, Internal Process, serta Learning and 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.
Dengan kinerja yang baik pada perspektif learning and growth serta internal process, BKF
diharapkan akan dapat menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan
memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk Menteri
Keuangan, DPR, dan pihak lainnya.
Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi BKF
sebagaimana tercantum dalam Renstra BKF. Visi dan misi BKF selanjutnya diterjemahkan ke
dalam beberapa Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai pada setiap perspektif dan
memetakannya ke dalam peta strategi (strategy map). Selanjutnya, masing-masing sasaran
strategis diuraikan menjadi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator
kuantitatif yang menggambarkan capaian kinerja SS yang bersangkutan.
Bila dibandingkan dengan tahun 2017, peta strategis dan indikator kinerja utama BKF tahun
2018 terdapat terdapat satu IKU baru “Persentase Pemanfaatan Hasil Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional” yang di-cascade dari IKU Kementerian Keuangan sebagai penajaman
representasi salah satu tugas dan fungsi BKF pada perspektif stakeholder dalam bentuk
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pemanfaatan hasil kerja sama kerja sama internasional. IKU tersebut dicantumkan pada Sasaran
Strategis 2018 yang telah melalui rewording dari tahun 2017, yakni Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional yang Optimal. Selain itu, melalui serangkaian refinement peta strategis
dan IKU Kemenkeu dan BKF 2018, terbentuk jumlah SS sebanyak 12 buah dengan jumlah IKU
sebanyak 24 buah sedangkan Pada tahun 2017, jumlah SS sebanyak 12 buah dengan jumlah
IKU sebanyak 21 buah.
Pelaksanaan refinement peta strategis dan IKU BKF ini dilakukan berjenjang dari level teknis
pengelola kinerja hingga dibahas oleh seluruh unsur pimpinan dalam Rapat Kerja BKF.
Refinement tahun 2018 berfokus pada penajaman dan rewording sasaran strategis yang lebih
mencerminkan output dan kinerja BKF.
Tabel 2.1 Perbandingan Sasaran Strategis BKF Tahun 2017 dan Tahun 2018
No

Perspektif

Sasaran Strategis
2017

2018

1.

Stakeholder

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

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

2.

Internal
Process

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

Perencanaan yang Akurat
Formulasi Rekomendasi
Kebijakan yang Menggunakan
Kaidah Formulasi Kebijakan
Publik
Pengelolaan Manajemen
Pengetahuan dalam Research and
Development yang Berkualitas
Pengelolaan Kerja Sama
Internasional yang Andal
Evaluasi yang Efektif dan
Berkelanjutan
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No

Perspektif

Sasaran Strategis
2017

3.

Learning &
Growth

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

2018
SDM yang Kompetitif
Organisasi yang Fit For Purpose
Sistem Informasi Manajemen
yang Andal
Pelaksanaan Anggaran yang
Berkualitas

Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif learning and growth, internal process, dan
stakeholders merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi dalam rangka
mencapai visi “menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan
yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera”. Pola
hubungan sasaran strategis tersebut digambarkan dalam suatu map yang disebut peta strategi
BKF. Adapun peta strategi BKF adalah sebagai berikut.
Gambar 2.1 Peta Strategi BKF Tahun 2018

Selain terhadap Sasaran Strategis, refinement juga dilakukan terhadap IKU pada setiap sasaran
strategis dengan memperhatikan Rencana Strategis BKF Tahun 2015–2019 dan arahan
pimpinan BKF.
Refinement dilakukan pada jenis, manual, serta target IKU. Dengan refinement IKU ini,
diharapkan lebih mencerminkan pengukuran kinerja yang ideal dan challenging sehingga dapat
memacu seluruh elemen organisasi BKF untuk berkinerja tinggi dan semakin baik.
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Berikut ini adalah daftar IKU dan target tahun 2018 beserta perbandingannya dengan Renstra
BKF tahun 2015– 2019 dan capaian tahun 2017 sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.2 Capaian Kinerja 2017, Target dalam Renstra BKF 2015 – 2019, dan Target
Kinerja 2018
No.

Indikator Kinerja Utama

Realisasi
2017

Target
dalam
Renstra
(2018)

Target
2018

1.

Deviasi proyeksi indikator ekonomi
makro

1,53%

5%

5%
(Indikator
Inflasi)
3%
(Indikator
lainnya)

2.

Deviasi proyeksi APBN

4,07%

5%

5%

3.

Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

95,7%

83%

94,03%

4.

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

87,5%

40%

85%

5.

Persentase pemanfaatan hasil kerja
sama ekonomi dan keuangan
internasional di bidang keuangan

-

-

85%

6.

Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi

85,07

-

84,61

7.

Persentase laporan perkembangan
ekonomi keuangan yang tepat waktu

98,68%

-

100%

8.

Persentase publikasi hasil kajian sesuai
rencana

114,17%

-

100%

9.

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

100%

-

100%

98,68%

-

100%

10. Persentase penggunaan alat analisis
kebijakan dalam perumusan kebijakan
dan usulan Indonesia dalam forum
internasional
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No.

Indikator Kinerja Utama

Realisasi
2017

Target
dalam
Renstra
(2018)

Target
2018

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

96,92%

-

97,5%

12. Persentase pelaksanaan kajian sesuai
rencana

96,3%

-

100%

13. Persentase pelaksanaan sinergi kegiatan
pengkajian

95,8%

-

95,8%

14. Persentase penyelesaian kewajiban
dalam rangka kerja sama internasional

100%

-

100%

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

80%

-

89%

16. Persentase pelaksanaan evaluasi
kebijakan sesuai rencana

100%

-

100%

17. Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatan

100%

-

99,38%

18. Persentase implementasi inisiatif
strategis RBTK

94%

-

92%

19. Persentase satker yang ditargetkan
memenuhi kriteria ZI WBK

-

-

100% (1
unit kerja)

20. Indeks persepsi integritas

-

-

85 (skala
100)

0,005%

-

0,35%

22. Persentase kapabilitas tata kelola TIK

-

-

75%

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

-

-

89%

99,95%

-

95%

21. Tingkat downtime sistem TIK

24. Persentase kualitas pelaksanaan
anggaran

Pelaksanaan pengelolaan kinerja di BKF dari tahun ke tahun berkembang dan mengalami
penyesuaian mengikuti perubahan fokus organisasi. Perbaikan peta strategi dan indikator
kinerja utama BKF dari tahun ke tahun bertujuan untuk memastikan tuntutan internal dan
eksternal stakeholders terhadap BKF dapat terwujud.
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B. Perbandingan Kinerja Organisasi Internasional
Organisasi BKF bila dibandingkan dengan organisasi internasional sejenis, secara tugas dan
fungsi dapat dibandingkan dengan Australian Treasury. Australian Treasury memiliki tugas
dan fungsi sebagai perumus rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan ekonomi makro.
Berdasarkan Public Governance, Performance and Accountability (PGPA) Act Tahun 2013,
Australian Treasury tidak lagi menggunakan IKU sebagai alat pengukuran kinerja organisasi.
Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal dan ekonomi makro dirasa sulit untuk dilakukan
pengukuran secara kuantitatif. Dalam pengukuran kinerja organisasi, Australian Treasury
mengunakan pendekatan Performance Results by Purpose. Performance Results by Purpose
dilakukan dengan membandingkan antara performance target yang dibuat di awal tahun dengan
performance results yang dicapai di akhir tahun berdasarkan performance criteria yang telah
ditentukan sebelumnya. Pendekatan Performance Results by Purpose lebih menggunakan
pendekatan secara kualitatif.
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3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Suatu organisasi dinilai berhasil mencapai tujuan organisasi apabila mampu mencapai target
kinerja organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mengelola anggaran pelaksanaan program
kerja secara transparan dan akuntabel. Kinerja organisasi BKF diukur menggunakan metode
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 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari
hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Badan Kebijakan Fiskal adalah sebesar 106,08. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada
masing-masing perspektif sebagai berikut.
Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2018

Kinerja Badan Kebijakan Fiskal
Nilai Kinerja Organisasi :
106,08

Stakeholder Perspective
Bobot : 40%
Capaian Kinerja: 42,86

Internal Process Perspective
Bobot : 30%
Capaian Kinerja: 30,59

Learning & Growth Perspective
Bobot : 30%
Capaian Kinerja: 32,63

Pada tahun 2018 ini, dari 24 IKU yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF, terdapat
22 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus abu-abu dan 1 IKU berstatus kuning.
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A. Capaian Kinerja Organisasi
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKF Tahun 2018
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi

Fiskal dan Sektor
Keuangan yang
Berkualitas

Capaian
42,86

Stakeholder Perspective (40%)
1. Formulasi Kebijakan Deviasi proyeksi indikator

Indeks

3,5%

1,23%

120,00

Deviasi proyeksi APBN

4,07%

4,6%

87,0

Persentase rekomendasi

94,03%

99,15%

105,45

85%

97,91%

115,18

85%

100%

117,05

84,61

86,23

101,91

100%

100%

100,81

100%

100%

100

makro

kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan
2. Rekomendasi Kerja

Persentase usulan Indonesia

Sama Ekonomi dan

yang diadopsi dalam kerja

Keuangan

sama ekonomi dan keuangan

Internasional yang

internasional

Optimal

Persentase pemanfaatan hasil
kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional di
bidang keuangan

3. Informasi Kebijakan Tingkat efektivitas edukasi dan
dan Knowledge

komunikasi

Sharing yang Terkini

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

Internal Process Perspective (30%)
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No.

Sasaran Strategis

4. Perencanaan yang
Akurat

Indikator Kinerja Utama
Persentase penyelesaian

Target Realisasi

Indeks
Capaian

100%

100%

100

100%

100%

100

97,5%

100%

102,56

100%

100%

100

95,8%

100%

104,38

100%

100%

100

89%

100%

112,36

rekomendasi peraturan
perundangan prioritas dan
program unggulan sesuai
dengan rencana

5. Formulasi

Persentase penggunaan alat

Rekomendasi

analisis kebijakan dalam

Kebijakan yang

perumusan kebijakan dan

Menggunakan

usulan Indonesia dalam forum

Kaidah Formulasi

internasional

Kebijakan Publik

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

6. Pengelolaan

Persentase pelaksanaan kajian

Manajemen

sesuai rencana

Pengetahuan dalam

Persentase pelaksanaan sinergi

Research and

kegiatan pengkajian

Development yang
Berkualitas
7. Pengelolaan Kerja

Persentase penyelesaian

Sama Internasional

kewajiban dalam rangka kerja

yang Andal

sama internasional

8. Evaluasi yang Efektif Persentase rekomendasi BPK
dan Berkelanjutan

atas LKPP dan LK BUN yang
telah ditindaklanjuti
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No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama
Persentase pelaksanaan

Target Realisasi
100%

100%

Indeks
Capaian
100

evaluasi kebijakan sesuai
rencana
Learning & Growth Perspective (30%)
9. SDM yang
Kompetitif

Persentase pejabat yang telah

32,63
99,38%

100%

100,62

92%

99%

107,61

100%

117,72%

117,72

85

85,31

100,36

0,35%

0,004%

120

75%

N/A

N/A

89%

98,03%

110,15

95%

96,9%

101,47

memenuhi standar kompetensi
jabatan

10. Organisasi yang
Kondusif

Persentase implementasi
inisiatif strategis RBTK
Persentase satker yang
ditargetkan memenuhi kriteria
ZI WBK
Indeks persepsi integritas

11. Sistem Informasi

Tingkat downtime sistem TIK

Manajemen yang
Persentase kapabilitas tata

Andal

kelola TIK
12. Pelaksanaan

Persentase rekomendasi BPK

Anggaran yang

atas LK BA 15 yang telah

Berkualitas

ditindaklanjuti
Persentase kualitas
pelaksanaan anggaran

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

106,08

Apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada lima periode sebelumnya,
NKO BKF pada tahun 2018 mengalami fluktuasi dengan beberapa keadaan yang terjadi pada
tahun tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF Tahun 2013-2018

Nilai Kinerja Organisasi BKF
120

115

109,71

110

109,51

110,15

110,47

107,07
106,08

105

100
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Capaian kinerja BKF selama ini dimonitor secara kuartalan dan dilaporkan oleh Kepala Badan
Kebijakan Fiskal dalam Rapat Pimpinan Kinerja Kementerian Keuangan (Rapimja) atau
disebut juga sebagai Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang telah distandardisasi mekanisme
pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang
Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Capaian kinerja kuartalan BKF yang telah dibahas dalam DKO selanjutnya diakumulasi
menjadi capaian kinerja BKF tahun 2018 sesuai dengan jenis konsolidasinya. Berikut rincian
capaian kinerja BKF pada tahun 2018.
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas
Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Kepala BKF
kepada Menteri Keuangan sebagai stakeholder utama BKF. Kebijakan fiskal dan sektor
keuangan adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian
untuk menjadi lebih baik melalui aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta regulasi
sektor keuangan. Berkualitas maksudnya rekomendasi kebijakan yang memiliki tingkat
akurasi proyeksi yang tinggi, dapat dipercaya dan memenuhi kebutuhan stakeholder, serta
mampu menstimulus perekonomian sehingga dapat diterapkan/diimplementasikan secara riil
dalam sebuah kebijakan.
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SS ini diukur dengan tiga IKU, yaitu deviasi proyeksi indikator ekonomi makro, deviasi
proyeksi APBN, dan persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan.


Deviasi proyeksi indikator ekonomi 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.
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus
(kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi
barang. Penghitungan proyeksi inflasi dilakukan setiap bulan dan data proyeksi tersedia
pada minggu kedua setiap bulannya.
Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata
uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang
domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar sebuah perjanjian yang dikenal sebagai
nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua
mata uang masing-masing 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
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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 bulan akan berdampak negatif
terhadap postur APBN. Perubahan tingkat suku bunga tersebut hanya akan berdampak
pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang. Penghitungan proyeksi
suku bunga SPN dilakukan setiap bulan dan data proyeksi tersedia pada minggu pertama
setiap bulannya.
Proyeksi indikator ekonomi makro yang akurat sangat penting karena merupakan dasar
bagi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, di mana Kementerian Keuangan bertugas
untuk memproyeksikan empat variabel asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, dan suku bunga. Dalam menyusun
proyeksi asumsi dasar makro pada tahun 2018, BKF mempertimbangkan berbagai
faktor baik eksternal maupun internal, antara lain (i) dampak pelemahan ekonomi
global; (ii) dampak perubahan kebijakan subsidi pemerintah terutama dalam hal
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM); (iii) efektivitas langkah-langkah
kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dan memulihkan perekonomian
nasional melalui paket-paket kebijakan ekonomi; (iv) perkembangan harga minyak
dunia; (v) ketidakpastian arah kebijakan moneter internasional; dan faktor lainnya.
Polarisasi IKU ini adalah minimize, artinya nilai realisasi angka deviasi proyeksi
indikator ekonomi makro diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan.
Capaian kinerja deviasi proyeksi indikator ekonomi makro kuartalan dan tahunan 2018
adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.2 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

Realisasi

1,34%

1,43%

1,39%

1,17%

1,31%

0,98%

1,23%

Capaian

161,64

159,02

160,33

166,71

162,46

172

164,84

Ket

Min/AVG

Realisasi IKU deviasi proyeksi indikator ekonomi makro pada tahun 2018 mencapai
1,23%. Dapat dikatakan jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3,5%,
artinya proyeksi indikator ekonomi makro yang dilakukan BKF telah cukup tepat.
Selain itu, deviasi capaian kuartalan juga selalu lebih rendah dari target yang telah
ditetapkan. Penghitungan asumsi di atas dilakukan dengan menggunakan ModeI Auto
Regressive Integrated Moving Average (ARIMA).
Ketersediaan model proyeksi dan sumber informasi yang memadai akan mampu
mendukung pencapaian target IKU ini. Di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan
terhadap akurasi proyeksi. Beberapa tantangan tersebut antara lain bahwa, masih
terdapat variabel-variabel yang mengalami perubahan dari hari ke hari dan memiliki
volatilitas yang tinggi. Di samping itu, terdapat faktor-faktor yang berada di luar kontrol
Kementerian Keuangan dan akan mempengaruhi besaran variabel asumsi ekonomi
makro, baik faktor luar negeri, faktor dalam negeri, serta ekspektasi pasar.
Data-data untuk melakukan proyeksi sebagian besar merupakan data-data bulanan atau
harian yang kecenderungannya sangat dipengaruhi berbagai dinamika dan perubahan
arah kebijakan, baik di dalam negeri maupun perekonomian global. Sementara itu,
proyeksi dilakukan satu kuartal ke depan, sehingga mungkin belum memasukkan
berbagai perubahan variabel yang terjadi di kemudian hari. Kondisi tersebut akan
mempengaruhi keakurasian angka proyeksi asumsi ekonomi makro terhadap
realisasinya.
Keakurasian proyeksi indikator ekonomi makro menjadi salah satu indikator untuk
ketepatan dalam pemilihan respon kebijakan yang diambil Kementerian Keuangan.
Menyadari hal tersebut, maka Kementerian Keuangan mengambil beberapa langkah
untuk menjaga dan meningkatkan keakurasian proyeksi indikator ekonomi makro,
antara lain:
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1. Pengembangan dan perbaikan model untuk keakurasian proyeksi (updating model dan
koefisien-koefisien dari model yang digunakan);
2. Updating data-data indikator ekonomi;
3. Pertukaran data dengan Bank Indonesia dan BPS; serta
4. Diskusi dan knowledge sharing dengan beberapa lembaga lain, seperti BI, World Bank,
dan pelaku pasar untuk menambah informasi yang tidak tertangkap dalam model dan
perhitungan dasar.
Kemudian, untuk menjamin keakurasian proyeksi indikator ekonomi makro sesuai
dengan target RPJMN yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan terus melakukan
perbaikan perangkat analisa dan data, serta diskusi dengan instansi terkait untuk lebih
menjamin strategi pencapaian yang ditetapkan serta lebih mendorong penyesuaian
sasaran ke tingkat yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi.
Pada tahun 2018, terdapat refinement IKU dari tahun sebelumnya, yaitu penamaan IKU
deviasi proyeksi asumsi makro menjadi deviasi proyeksi indikator ekonomi makro
dengan perubahan target ukuran IKU yang lebih akurat dan telah tercantum pada manual
IKU BKF Tahun 2018. Proyeksi indikator ekonomi makro dari BKF dapat dikatakan
cukup akurat dalam dua tahun terakhir ini. Hal tersebut terlihat dari capaian tahun 20162018 yang berstatus hijau.
Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja IKU Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 20162018
Indikator Kinerja
Tingkat proyeksi asumsi
makro
Deviasi proyeksi asumsi
makro
Deviasi proyeksi
indikator ekonomi makro

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

114,62%

-

-

-

-

-

-

5%

1,53%

-

-

-

-

-

-

3,5%

1,32%
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Tabel 3.4 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Q1 2018
Indikator
Pertumbuhan ekonomi
Inflasi
Bulan Januari
Bulan Februari
Bulan Maret

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

5,11%

5,19%

1,57%

3,38%
3,20%
3,27%

3,25%
3,18%
3,40%

3,85%
0,62%
3,98%

Rata-Rata Deviasi Inflasi
Nilai Tukar
Bulan Januari
Bulan Februari
Bulan Maret

2,82%
Rp13.380/USD
Rp13.473/USD
Rp13.576/USD

Rp13.380/USD
Rp13.478/USD
Rp13.573/USD

Rata-Rata Deviasi Nilai Tukar
Suku Bunga SPN 3 bulan
Bulan Januari
Bulan Februari
Bulan Maret
Rata-Rata Deviasi Suku Bunga
SPN 3 Bulan

0,00%
0,04%
0,02%
0,02%

4,14%
4,08%
4,11%

4,05%
4,06%
4,10%

2,17%
0,49%
0,24%
0,97%

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2017 terhadap triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh 5,19%.
Kinerja pertumbuhan konsumsi RT mengalami perbaikan pada Q4 didukung oleh
peningkatan pertumbuhan konsumsi kebutuhan pokok, sementara pertumbuhan konsumsi
LNPRT sedikit melemah. Konsumsi pemerintah tumbuh positif didorong oleh realisasi
belanja barang, belanja pegawai dan bantuan sosial yang meningkat, serta transfer ke
pemerintah daerah. PMTB tumbuh signifikan, tertinggi selama 2 tahun terakhir. Seluruh
jenis barang modal mengalami peningkatan, terutama investasi bangunan dan mesin
perlengkapan. Kinerja ekspor impor tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya, meskipun net ekspor sempat mengalami kontraksi di kuartal IV.
Berdasarkan update realisasi kuartal IV-2017, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2018
diperkirakan sebesar 5,18%. Perhitungan ini mempertimbangkan faktor-faktor antara
lain: (1) Konsumsi RT dan LNPRT diperkirakan tumbuh lebih baik. (2) Konsumsi
Pemerintah diperkirakan tumbuh tidak setinggi kuartal sebelumnya mengikuti tren
penyerapan awal tahun. (3) Investasi atau PMTB diperkirakan tetap tumbuh sejalan
dengan membaiknya persepsi ekonomi domestik dan komitmen Pemerintah dalam
pembangunan infrastruktur, meskipun diperkirakan tidak setinggi kuartal IV 2017 (4)
Ekspor dan Impor diperkirakan tetap tumbuh positif.
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Kinerja perekonomian Indonesia pada triwulan I 2018 tumbuh 5,06 persen lebih tinggi
dibanding kinerja pada triwulan I 2017 sebesar 5,01 persen. Meskipun tidak sekuat yang
diperkirakan, hal ini tetap mengindikasikan bahwa momentum peningkatan pertumbuhan
terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia pada periode ini terutama didorong oleh
pertumbuhan investasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Di samping itu, kinerja pertumbuhan double digit impor yang ditopang oleh kenaikan
impor barang modal mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan
perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal pada periode
ini diyakini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di
masa yang akan datang.
Berdasarkan update realisasi kuartal I-2018, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018
diperkirakan sebesar 5,16%. Perhitungan ini mempertimbangkan faktor-faktor antara
lain: (1) Investasi atau PMTB diperkirakan tetap tumbuh tinggi sejalan dengan
penyelesaian pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas produksi (2)
Konsumsi RT dan LNPRT diperkirakan tumbuh lebih baik didorong oleh Pilkada dan
Perayaan Idul Fitri, (3) Konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong
oleh penyerapan belanja yang cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat risiko
masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekspor dibandingkan pertumbuhan impor seperti
kuartal sebelumnya.
Pada periode Januari-Maret 2018, rata-rata realisasi inflasi berada pada level 3,277%
(yoy), lebih rendah dari rata-rata proyeksi sebesar 3,283% (yoy) sehingga menghasilkan
rata-rata deviasi dari proyeksinya sebesar 2,82%. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh
pergerakan harga kelompok bahan makanan dan komoditas bensin. Pada bulan Januari
2018, realisasi inflasi sebesar 3,25% (yoy) lebih rendah daripada proyeksi sebesar 3,38%
(yoy) disebabkan oleh pergeseran pola tanam yang menyebabkan panen bergeser dan
pengaruh faktor cuaca dan bencana yang berpengaruh pada akurasi proyeksi komponen
volatile food. Pada bulan Februari 2018, realisasi inflasi sebesar 3,18% (yoy) lebih rendah
daripada proyeksi sebesar 3,20% (yoy) diakibatkan oleh proyeksi dampak kenaikan
bensin nonsubsidi (Pertalite & Pertamax series) yang memiliki hasil sedikit berbeda
dengan realisasi dampaknya. Pada bulan Maret 2018, adanya andil inflasi dari kelompok
sandang dan kesehatan di bulan Maret yang tidak masuk dalam hasil proyeksi sehingga
memiliki realisasi sebesar 3,27% (yoy) lebih rendah dari proyeksi sebesar 3,40% (yoy).
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Realisasi rata-rata nilai tukar rupiah pada kuartal I Tahun 2018 adalah Rp 13.477/USD,
lebih kuat dari nilai proyeksi, yaitu sebesar Rp 13.476/USD. Hal ini dipengaruhi oleh
tingkat volatilitas pergerakan rupiah pada bulan Januari sampai Februari yang cukup
tinggi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat
antisipasi kebijakan moneter AS dan sentiment perang dagang antara AS dan Tiongkok.
Selain itu, volatilitas di bulan Maret 2018 mulai berkurang, namun rupiah masih pada
level yang tinggi. Rupiah ini lebih dipengaruhi sentimen global daripada isu domestik.
Fundamental perekonomian Indonesia cukup sehat dengan pertumbuhan ekonomi yang
moderat, akselerasi proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca
pembayaran, terkendalinya defisit transaksi berjalan, dan kuatnya cadangan devisa.
Kebijakan stabilitas nilai Rupiah secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh
Bank Indonesia dan dipertahankannya suku bunga acuan BI di level 4,25% selama Q1
2018.
Pada kuartal I Tahun 2018, yield rata-rata tertimbang sebesar 4,07% yang dimenangkan
untuk SPN 3 bulan selama Q1 cukup rendah dari yang diproyeksikan, yakni sebesar
4,11%. Walaupun dua lelang terakhir pada Maret 2018 yield mulai naik yang
mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kondisi pasar keuangan global, terutama
mengenai arah kebijakan moneter di AS. Secara umum pemodal masih memandang
positif fundamental perekonomian dan pengelolaan fiskal oleh Pemerintah, termasuk
strategi pembiayaan front loading dan shifting ke SUN dengan tenor jangka pendek.
Namun demikian, tetap perlu dicermati potensi capital outflows dari pasar SUN domestik
ditengah meningkatnya yield pasar SUN AS.
Tabel 3.5 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Q2 2018
Indikator
Pertumbuhan ekonomi
Inflasi
Bulan April
Bulan Mei
Bulan Juni

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

5,18%

5,06%

2,32%

3,32%
3,22%
2,94%

3,41%
3,23%
3,12%

Rata-Rata Deviasi Inflasi
Nilai Tukar
Bulan April
Bulan Mei
Bulan Juni
Rata-Rata Deviasi Nilai Tukar
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2,71%
0,31%
6,12%
3,05%

Rp13.617/USD
Rp13.707/USD
Rp13.689/USD

Rp13.631/USD
Rp13.714/USD
Rp13.697/USD

0,10%
0,05%
0,01%
0,06%
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Indikator
Suku Bunga SPN 3 bulan
Bulan April
Bulan Mei
Bulan Juni
Rata-Rata Deviasi Suku Bunga
SPN 3 Bulan

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

4,12%
4,21%
4,22%

4,11%
4,23%
4,23%

0,24%
0,48%
0,23%
0,32%

Kinerja perekonomian Indonesia pada triwulan I 2018 tumbuh 5,06 persen lebih tinggi
dibanding kinerja pada triwulan I 2017 sebesar 5,01 persen. Meskipun tidak sekuat yang
diperkirakan, hal ini tetap mengindikasikan bahwa momentum peningkatan pertumbuhan
terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia pada periode ini terutama didorong oleh
pertumbuhan investasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Di samping itu, kinerja pertumbuhan double digit impor yang ditopang oleh kenaikan
impor barang modal mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan
perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal pada periode
ini diyakini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di
masa yang akan datang. Berdasarkan update realisasi kuartal I-2018, pertumbuhan
ekonomi pada kuartal II-2018 diperkirakan sebesar 5,16%. Perhitungan ini
mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: (1) Investasi atau PMTB dipekirakan tetap
tumbuh tinggi sejalan dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan peningkatan
aktivitas produksi (2) Konsumsi RT dan LNPRT diperkirakan tumbuh lebih baik
didorong oleh Pilkada dan Perayaan Idul Fitri, (3) Konsumsi Pemerintah diperkirakan
tumbuh lebih tinggi didorong oleh penyerapan belanja yang cukup tinggi. Namun
demikian, masih terdapat risiko masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekspor
dibandingkan pertumbuhan impor seperti kuartal sebelumnya
Pada periode April-Juni 2018, realisasi rata-rata inflasi berada pada level 3,25% (yoy),
lebih tinggi dari proyeksi sebesar 3,16% (yoy). Secara umum, inflasi selama kuartal II
2018 terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan terhadap komoditas bahan
makanan dan transportasi seiring dengan HBKN Ramadan dan Idulfitri. Faktor-faktor
yang menyebabkan simpangan pada hasil proyeksi, yakni besaran dampak depresiasi nilai
tukar terhadap inflasi beberapa komoditas cukup sulit diprediksi, pergeseran pola tanam
dan pengaruh faktor cuaca berpengaruh akurasi proyeksi volatile food, serta proyeksi
andil inflasi dari kelompok transportasi di bulan Juni (Lebaran) yang lebih rendah
dibanding realisasi.
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Pada kuartal II Tahun 2018, realisasi rata-rata nilai tukar rupiah adalah sebesar Rp
13.477/USD, berbeda tipis dengan nilai proyeksi, yaitu sebesar Rp 13.689/USD. Tingkat
volatilitas pergerakan rupiah meningkat tajam pada Q2, terutama bulan Mei dan Juni
2018, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat
antisipasi kebijakan moneter AS dan sentimen perang dagang antara AS dan Tiongkok.
Isu global lebih mempengaruhi pelemahan rupiah daripada isu domsestik. Fundamental
perekonomian Indonesia cukup sehat dengan pertumbuhan ekonomi yang moderat,
akselerasi proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, dan kuatnya cadangan devisa.
Namun demikian, melebarkan defisit transaksi berjalan tetap perlu diwaspadai. Kebijakan
stabilitas nilai Rupiah secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh Bank
Indonesia, dinaikannya suku bunga acuan BI selama Q2 2018, serta koordinasi antara
Pemerintah dan BI dinilai setidaknya mampu menahan pelemahan yang lebih dalam.
Memasuki kuartal II Tahun 2018, realisasi rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai
4,23% sedikit lebih tinggi dari proyeksi rata-rata sebesar 4,22%. Yield rata-rata
tertimbang yang dimenangkan untuk SPN 3 bulan selama Q2 cukup itnggi namun masih
lebih rendah dari proyeksi.
Tabel 3.6 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Q3 2018
Indikator
Pertumbuhan ekonomi
Inflasi
Bulan Juli
Bulan Agustus
Bulan September

Proyeksi

Realisasi

Deviasi

5,15%

5,27%

2.33%

3,17%
3,21%
3,01%

3,18%
3,20%
2,88%

0,32%
0,31%
4,32%

Rata-Rata Deviasi Inflasi
Nilai Tukar
Bulan Juli
Bulan Agustus
Bulan September

1,82%
Rp13.856/USD
Rp13.949/USD
Rp14.044/USD

Rp13.855/USD
Rp13.949/USD
Rp14.048/USD

Rata-Rata Deviasi Nilai Tukar
Suku Bunga SPN 3 bulan
Bulan Juli
Bulan Agustus
Bulan September
Rata-Rata Deviasi Suku Bunga
SPN 3 Bulan
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0,01%
0,00%
0,03%
0,01%

4,58%
4,62%
4,7%

4,57%
4,63%
4,75%

0,22%
0,22%
1,06%
0,5%
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2018 tumbuh 5,27 persen, meningkat
dibanding kinerja periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh sebesar 5,01 persen.
Angka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi sejak triwulan IV 2013 (5,58 persen),
dan melebihi ekspektasi dan perkiraan sejumlah lembaga ekonomi. Pendorong utama
kinerja pertumbuhan pada periode ini adalah komponen konsumsi masyarakat dan Sektor
Perdagangan yang meningkat terkait dengan momentum aktivitas hari raya Idul Fitri yang
bersamaan dengan libur panjang tahun ajaran sekolah. Di sisi lain, komponen investasi
dan Sektor Industri Pengolahan (manufaktur) tumbuh terbatas diduga akibat jumlah hari
kerja efektif untuk aktivitas produksi yang lebih sedikit.
Berdasarkan update realisasi kuartal II-2018, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2018
diperkirakan sebesar 5,19%. Perhitungan ini mempertimbangkan faktor-faktor antara
lain: (1) Kegiatan Asian Games kuartal III 2018 diharapkan mampu mendukung kinerja
pertumbuhan ekonomi. (2) Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih di
atas 5% meskipun tidak sekuat pada Triwulan II 2018 (3) Konsumsi LNPRT juga
diperkirakan tetap menguat terkait dengan tingginya kegiatan sosial dan menjelang
persiapan pelaksanaan Pemilu. (4) Dari sisi investasi, PMTB diperkirakan tumbuh cukup
baik seiring dengan masih positifnya indikator investasi. (5) Dari sisi perdagangan
internasional, pertumbuhan ekspor diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan
pertumbuhan impor.
Pada periode Juli-September 2018, rata-rata realisasi inflasi berada pada level 3,81%
(yoy), lebih tinggi dari proyeksi sebesar 3,78% (yoy). Secara umum, inflasi sampai
dengan bulan September 2018 cukup terkendali. Berakhirnya penyesuaian tarif listrik di
akhir semester I menyebabkan tekanan inflasi administered price menurun. Inflasi
komponen inti masih dapat terjaga dan terdapat tren penurunan sepanjang 2018.
Keberhasilan pemerintah menjaga supply dan distribusi yang berakibat inflasi komponen
volatile food dapat dijaga pada tingkat yang rendah. Akurasi proyeksi kuartal ini lebih
baik dibanding kuartal sebelumnya karena adjustment yang dilakukan pada model cukup
tepat, dengan mengacu pada data inflasi pada tahun-tahun sebelumnya dan perkembangan
harga komoditas terkini. Selain itu, adjustment model dilakukan lebih tepat mengacu pada
faktor-faktor pendorong inflasi atau deflasi.
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Realisasi rata-rata nilai tukar rupiah pada kuartal III Tahun 2018 adalah Rp 13.951/USD,
berbeda tipis dengan nilai proyeksi, yaitu sebesar Rp 13.950/USD. Secara umum, inflasi
selama Q3 2018 relatif terkendali terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan
pasca Lebaran serta melimpahnya pasokan komoditas hortikultura (aneka bawang, cabai,
& sayuran) karena faktor panen. Besaran andil komoditas yang relatif hampir sama antara
proyeksi PKEM dan rilis BPS menyebabkan keakuratan proyeksi pada Juli – Agustus.
Kurang akuratnya proyeksi inflasi September disebabkan oleh sulitnya memprediksi
andil deflasi pada komoditas yang cukup beragam, terutama pada komoditas sayuran
(kacang panjang, kentang, tomat sayur, jengkol, dll). Selain itu, terdapat andil komoditas
pada realisasi September 2018 yang cukup berbeda dengan tren tahun-tahun sebelumnya
(biaya akademi dan tarid angkutan udara).
Secara rata-rata, realisasi yield SPN 3 bulan selama Q3 yaitu sebesar 4,63% sedikit lebih
tinggi dari proyeksi senilai 4,65%. Ada satu lelang pada 14 Agustus 2018 yang tidak
dimenangkan karena tingginya yield. Realisasi yang sedikit lebih tinggi dari proyeksi
mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor atas Indonesia terlebih kondisi suku
bunga di AS yang sudah mulai meningkat. Secara umum kondisi fundamental dan
pengelolaan fiskal yang pruden oleh pemerintah menjadi sentimen positif bagi para
investor. Pasar obligasi sebagian besar masih didukung oleh investor domestik. Namun,
potensi aliran arus modal keluar perlu diwaspadai mengingat potensi kenaikan kembali
suku bunga FFR.
Tabel 3.7 Realisasi IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Q4 2018
Indikator
Pertumbuhan ekonomi
Inflasi
Bulan Oktober
Bulan November
Bulan Desember

Proyeksi
5,19%

Realisasi
5,17%

Deviasi
0,39%

3,13%
3,23%
3,16%

3,18%
3,23%
3,13%

1,59%
0,00%
0,95%

Rata-Rata Deviasi Inflasi
Nilai Tukar
Bulan Oktober
Bulan November
Bulan Desember

0,87%
Rp14.177/USD
Rp14.712/USD
Rp14.500/USD

Rp15.179/USD
Rp14.697/USD
Rp14.497/USD

Rata-Rata Deviasi Nilai Tukar
Suku Bunga SPN 3 bulan
Bulan Oktober
Bulan November
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7,06%
0,10%
0,02%
2,39%

4,87%
4,95%

4,86%
4,95%

0,21%
0,00%
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Indikator
Bulan Desember

Proyeksi
4,95%

Rata-Rata Deviasi Suku Bunga
SPN 3 Bulan

Realisasi
4,95%

Deviasi
0,00%
0,07%

Pertumbuhan triwulan III 2018 sebesar 5,17% lebih rendah dari ekspektasi pelaku pasar
yang rata-rata memproyeksikan 5,3% dengan kisaran 5,1-5,4%. Dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan ekonomi didukung oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan
konsumsi Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,01% ditopang oleh
pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman yang mampu tumbuh 5,21% sejalan
dengan tingkat harga yang stabil serta peningkatan beberapa indikator konsumsi seperti
penjualan eceran, mobil penumpang dan motor, serta konsumsi listrik. Konsumsi
Pemerintah juga tumbuh tinggi sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat yang
meningkat dibandingkan triwulan III 2017. Dari sisi investasi, PMTB juga tumbuh tinggi
didorong oleh komponen mesin dan perlengkapan. Dari sisi perdagangan internasional,
defisit neraca perdagangan masih cukup dalam, dengan pertumbuhan ekspor dan impor
masing-masing sebesar 7,52% dan 14,06%.
Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh di atas 5% seiring perayaan hari natal
dan dan tahun baru serta libur akhir tahun. Investasi juga diperkirakan tetap tumbuh cukup
tinggi meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya, yaitu pada kisaran 6% sejalan
dengan masih berlanjutnya proyek infrastruktur. Namun demikian, defisit neraca
perdagangan masih menjadi tantangan bagi perekonomian domestik. Ekspor masih
diperkirakan tumbuh terbatas terkait dengan masih rendahnya volume perdagangan
global, sedangkan pada saat yang sama permintaan domestik yang tinggi terutama barang
modal dan bahan baku mendorong pertumbuhan impor.
Realisasi rata-rata nilai tukar rupiah adalah sebesar Rp 14.791/USD, berbeda tipis dengan
nilai proyeksi, yaitu sebesar Rp 14.463/USD. Secara umum, inflasi selama Q4 2018
relatif terkendali meskipun diwarnai adanya tekanan khususnya pada komoditas pangan
seperti beras akibat masuknya musim tanam, daging dan telur ayam karena meningkatnya
permintaan pada Natal dan liburan akhir tahun, serta bawang merah akibat meningkatnya
intensitas hujan.
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Selain itu, tekanan juga berasal dari kelompok transportasi seperti tarif angkutan udara,
kereta api, dan antarkota karena peningkatan permintaan di akhir tahun, serta kenaikan
bensin nonsubsidi seiring meningkatnya harga minyak mentah dunia. Besaran andil
komoditas yang relatif hampir sama antara proyeksi PKEM dan rilis BPS menyebabkan
keakuratan proyeksi sepanjang triwulan IV.
Secara rata-rata, proyeksi yield SPN 3 bulan selama Q4 semakin mendekati dengan
realisasi. Rata rata nilai tukar SPN 3 bulan mencapai 4,95%, sedikit lebih rendah
dibanding asumsi nya dalam APBN 2018 sebesar 5%. Lelang SPN 3 Bulan terakhir
dilakukan pada 21 November 2018 sehingga tidak dilakukan proyeksi untuk bulan
Desember.
Secara umum kondisi fundamental dan pengelolaan fiskal yang pruden oleh pemerintah
menjadi sentimen positif bagi para investor. Pasar obligasi sebagian besar masih
didukung oleh investor domestik. Namun, potensi aliran arus modal keluar perlu
diwaspadai mengingat potensi kenaikan kembali suku bunga FFR di tahun 2019.


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 belanja Kementerian/Lembaga. Penerimaan perpajakan meliputi
penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dalam APBN.
Sementara itu, belanja Kementerian/Lembaga adalah alokasi anggaran APBN kepada
Kementerian/Lembaga. Data proyeksi yang digunakan dalam pengukuran IKU ini ialah
data proyeksi yang disampaikan selambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya periode
kuartal. Polarisasi IKU ini adalah minimize, artinya semakin rendah nilai realisasi
persentase deviasi proyeksi APBN, maka akan semakin baik capaian kinerjanya.
Capaian kinerja deviasi proyeksi APBN kuartalan dan tahunan 2018 adalah sebagai
berikut.
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Tabel 3.8 Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

4,07%

4,07%

4,07%

4,07%

4,07%

4,07%

4,07%

Realisasi

1,48%

5,47%

3,47%

4,08%

3,67%

7,4%

4,6%

Capaian

120

65,7

114,7

99,8

109,7

18,8

87,0

Pol/KP
Min/
AVG

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian deviasi proyeksi APBN
selama tahun 2018 cukup fluktuatif dengan realisasi sebesar 4,6% yang merupakan
rata-rata dari realisasi deviasi proyeksi APBN setiap triwulannya, terdiri dari rata-rata
deviasi proyeksi penerimaan perpajakan sebesar 3,24% dan rata-rata deviasi proyeksi
belanja K/L sebesar 5,96%. Rata-rata realisasi IKU deviasi proyeksi APBN tahun 2018
tersebut lebih tinggi 0,53% dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 4,07%,
namun masih lebih rendah dari target Renstra sebesar 5%.
Capaian deviasi proyeksi APBN selama tahun 2018 cukup fluktuatif dengan realisasi
deviasi yang paling tinggi pada triwulan IV yaitu sebesar 7,37%. Tingginya deviasi
tersebut terutama dipengaruhi adanya lonjakan belanja beberapa K/L di bulan
Desember yang digunakan untuk penanganan bencana alam sehingga tidak sesuai
dengan pola alamiah (outlier). Untuk melihat tingkat akurasi proyeksi secara lebih
presisi, belanja yang bersifat outlier tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan
dari perhitungan. Jika hal tersebut dilakukan, maka realisasi IKU deviasi proyeksi
APBN pada tahun 2018 adalah 3,88%. Hal ini berarti proyeksi yang dilakukan BKF
masih cukup baik dan akurat.
Capaian tahun 2016 – 2018 memperlihatkan fluktuasi hasil yang berbeda dari tahun
ke tahun yang diperlihatkan sebagai berikut.
Tabel 3.9 Perbandingan Kinerja IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 2016 – 2018
Indikator Kinerja

Tahun 2016
Target

Deviasi proyeksi
APBN

5%

Tahun 2017

Realisasi Target
1,95%

5%

Tahun 2018

Realisasi

Target

Realisasi

4,07%

4,07%

4,6%

Proyeksi yang dilakukan BKF tentu didukung dengan adanya model proyeksi yang
cukup akurat serta ketersediaan data-data yang terkait dengan penerimaan dan belanja
K/L.
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Untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi, BKF melakukan hal-hal
sebagaimana berikut:
1) Updating data historis realisasi penerimaan pajak;
2) Updating data historis realisasi belanja K/L;
3) Melakukan perbaikan dan pengembangan model proyeksi.
Dengan melihat realisasi selama tahun 2018, menunjukkan bahwa PKAPBN mampu
menjaga deviasi proyeksi di bawah 5% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam
Renstra. Pada tahun-tahun selanjutnya, akan dilakukan koordinasi, updating data
secara periodik, pertukaran data antar unit di Kemenkeu (BKF, DJP, DJBC, DJA,
DJPb, DJPPR), serta memperhatikan perilaku penerimaan dan belanja Pemerintah
khususnya menjelang akhir tahun anggaran, sehingga proyeksi yang dilakukan
semakin akurat. Selain itu ke depan dalam menyusun angka proyeksi juga akan
memperhatikan berbagai kondisi, tidak hanya metode kuantitatif semata yaitu angka
yang dihasilkan dari model proyeksi, tetapi juga mempertimbangkan beberapa
adjustment dan justifikasi dalam melakukan proyeksi.
Dalam periode 4 tahun terakhir, kinerja proyeksi BKF dapat dikatakan cukup akurat.
Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2015 – 2018 yang berstatus hijau dengan realisasi
tahunan yang selalu di bawah target sebesar 5%. Realisasi IKU deviasi proyeksi APBN
tahun 2018 sebesar 4,6% ini telah memenuhi target pada Renstra BKF tahun 2015 –
2019 yang mengamanatkan target deviasi sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan
realisasi tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU pada tahun 2016 merupakan yang
terbaik. Pada tahun 2016 target IKU sebesar 5% dengan realisasi 1,95%. Tahun 2018
terdapat perubahan IKU deviasi proyeksi APBN dengan mencoba lebih mengecilkan
target IKU deviasi dari 5% menjadi 4,07% untuk lebih meningkatkan akurasi proyeksi.
Namun, dengan adanya kondisi outlier pada realisasi belanja K/L di Triwulan IV
membuat realisasi IKU deviasi proyeksi menjadi sedikit lebih tinggi dari yang
ditargetkan.
Deviasi proyeksi APBN terdiri atas komponen deviasi proyeksi penerimaan
perpajakan dan deviasi proyeksi belanja K/L. Rincian deviasi tersebut adalah sebagai
berikut.
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a) Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan
Tabel 3.10 Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan Tahun 2018
Deviasi Penerimaan Perpajakan (non-migas)
Proyeksi
(triliun Rp)

Realisasi
(triliun Rp)

Deviasi

Q1

255,457

262,418

2,72%

Q2

405,136

391,077

3,47%

Q3

358,665

371,010

3,44%

Q4

514,092

496,895

3,35%

Periode

Penerimaan perpajakan pada Triwulan I tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp255,46 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan pada Triwulan I tahun 2018
mencapai Rp262,42 triliun. Deviasi proyeksi penerimaan perpajakan pada
Triwulan I tahun 2018 sebesar 2,72%. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut
tercatat tumbuh 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Capaian
realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Triwulan I 2018 didorong oleh
peningkatan penerimaan pada seluruh jenis pajak utama yang tumbuh cukup
tinggi. Penerimaan pajak mencapai Rp244,53 triliun atau tumbuh 9,9% (yoy)
didukung oleh pertumbuhan komponen penerimaan PPh non migas sebesar 8,4%
(yoy). Namun, komponen PPh migas pada Triwulan I 2018 mengalami
pertumbuhan negatif 3,4% (yoy).
Penerimaan PPh non migas pertumbuhannya dikontribusikan oleh penerimaan
PPh 21 sebesar Rp30,4 triliun atau tumbuh 15,7% secara yoy, PPh badan Rp34,8
triliun atau tumbuh 28,4% (yoy), PPh OP Rp5,4 triliun atau tumbuh 17,6% (yoy),
dan PPh final sebesar Rp26,4 triliun atau tumbuh 13,5% (yoy). Penerimaan PPN
DN dan PPN impor turut berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan
PPh non migas, dimana masing-masing sebesar Rp55,3 triliun atau tumbuh 13,1%
(yoy) dan Rp40,7 triliun atau tumbuh 21,6% secara yoy. Pertumbuhan penerimaan
PPh non migas mengindikasikan bahwa konsumsi dalam negeri masih meningkat
serta kinerja impor yang membaik. Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai
sebesar Rp17,9 triliun atau tumbuh 15,8% (yoy) dikontribusikan oleh penerimaan
cukai sebesar Rp8,0 triliun atau tumbuh sebesar 16,2%, bea masuk Rp8,4 triliun
atau tumbuh 9,5% (yoy), dan bea keluar Rp1,4 triliun atau tumbuh 70,4% (yoy).
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Penerimaan kepabeanan dan cukai pertumbuhannya didorong oleh membaiknya
kinerja ekspor impor seiring dengan membaiknya perekonomian global dan harga
komoditas.
Proyeksi penerimaan perpajakan pada Triwulan II tahun 2018 sebesar Rp405,14
triliun, sedangkan realisasi penerimaan perpajakan pada Triwulan II tahun 2018
mencapai Rp391,08 triliun, sehingga deviasi proyeksi penerimaan perpajakan
pada periode tersebut adalah 3,47%. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut
tumbuh sebesar 14,3% secara yoy. Capaian penerimaan pajak sampai dengan
Triwulan II 2018 adalah sebesar Rp581,54 triliun atau tumbuh 13,9% (yoy),
didukung oleh penerimaan dari PPh non migas sebesar Rp329,3 triliun atau
tumbuh 14,8% (yoy), sedangkan realisasi PPh migas mencapai Rp30,1 triliun atau
tumbuh 9,1% secara yoy, dimana hal ini ditopang oleh kenaikkan harga ICP.
Pertumbuhan realisasi PPh non migas didominasi oleh penerimaan PPh 22 Impor,
PPh Badan, dan PPh OP, serta PPN DN dan impor, dimana masing-masing
realisasinya mencapai Rp27,0 triliun, Rp119,9 triliun, Rp7,0 triliun, Rp127,2
triliun, dan Rp83,9 triliun. Secara yoy, berturut-turut realisasi penerimaan
komponen pendukung capaian PPh non migas di atas tumbuh sebesar 28,0%,
23,8%, 20,1%, 9,1%, dan 24,3%. Pertumbuhan realisasi PPh non migas hingga
Triwulan II 2018 menunjukkan indikasi masih terdapat aktivitas produksi dan
konsumsi di masyarakat, serta efek hari raya Idul Fitri dan pertumbuhan impor
bahan baku/penolong dan barang modal.
Capaian realisasi kepabeanan dan cukai sampai dengan Triwulan II 2018 yang
mencapai Rp72,0 triliun atau naik 15,0%, masih didukung oleh pertumbuhan
positif seluruh realisasi komponen penerimaan yang berasal dari penerimaan cukai
sebesar Rp51,0 triliun yang tumbuh 15,0% secaya yoy, penerimaan bea masuk
sebesar Rp17,7 triliun atau tumbuh 13,0%, dan penerimaan bea keluar sebesar
Rp3,3 triliun atau tumbuh 93,8%. Capain kepabeanan dan cukai hingga akhir Juni
2018 merupakan yang tertinggi pertumbuhannya dalam 3 tahun terkahir, hal ini
didorong oleh aktivitas perdagangan internasional yang membaik, keberhasilan
program PIBT dan PCBT, meningkatnya aktivitas ekspor komoditas mineral, serta
membaiknya harga komoditas di pasar internasional.
Penerimaan perpajakan pada Triwulan III tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp310,18 triliun dan realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan III tahun 2018
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mencapai Rp1.024,50 triliun, sehingga deviasi proyeksi penerimaan perpajakan
pada triwulan III tahun 2018 adalah 1,04%. Realisasi penerimaan perpajakan
sampai dengan Triwulan III tumbuh 16,5% secara yoy. Penerimaan perpajakan
tersebut didukung oleh penerimaan PPh non migas sebesar Rp488,0 triliun,
tumbuh 16,7% (yoy), dan untuk penerimaan PPh migas tercatat sebesar Rp47,6
triliun atau tumbuh 23,3% (yoy). Peningkatan realisasi PPh migas tersebut
dipengaruhi oleh harga ICP. Komponen penerimaan yang mendukung
pertumbuhan PPh non migas didominasi oleh realisasi penerimaan PPh 26 yang
mencapai Rp41,0 triliun atau tumbuh 26,6% (yoy), PPh 22 impor sebesar Rp40,6
triliun atau tumbuh 26,2% (yoy), PPh Badan Rp175,3 triliun atau tumbuh 25,0%
(yoy), PPh OP sebesar Rp8,1 triliun atau tumbuh 21,8% (yoy). Realisasi
penerimaan PPN DN dan PPN impor juga turut mendukung pertumbuhan realisasi
penerimaan PPh non migas hingga Triwulan III. Berturut-turut realisasi PPN DN
dan impor adalah Rp206,4 triliun (tumbuh 8,2% secara yoy) dan Rp133,8 triliun
(tumbuh 27,5% secara yoy). Pertumbuhan PPh non migas tersebut didorong oleh
faktor-faktor membaiknya ativitas perdagangan internasional, konsumsi yang
terus tumbuh, dan kinerja positif sektor usaha di dalam negeri yang melanjutkan
tren dari triwulan sebelumnya, serta pengaruh dari apresiasi dollar Amerika
terhadap rupiah. Tren pertumbuhan realisasi penerimaan yang terus positif sejak
awal 2018 menjadi pendorong tingginya realisasi penerimaan kepabeanan dan
cukai sampai dengan Triwulan III 2018.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp123,6 triliun,
tumbuh 14,2% (yoy). Realisasi penerimaan cukai tercatat sebesar Rp90,0 triliun,
tumbuh 11,2% secara yoy. Realisasi penerimaan bea masuk dan bea keluar
masing-masing sebesar Rp28,5 triliun dan Rp5,2 trilun, dengan pertumbuhan
secara yoy sebesar 15,5% dan 96,8%. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
penerimaan kepabeanan dan cukai relative masih sama dengan Triwulan
sebelumnya, yaitu peningkatan kativitas perdagangan internasional, dampak
positif kebijakan PIBT dan PCBT, serta perkembangan harga komoditas yang
konsisten terus membaik.
Pada Triwulan IV tahun 2018 penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar
Rp514,09 triliun. Dengan realisasi penerimaan perpajakan pada periode yang sama
mencapai Rp496,89 triliun, maka deviasi proyeksi penerimaan perpajakan pada
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Triwulan IV tahun 2018 sebesar 3,35%. Capaian realisasi penerimaan perpajakan
sampai dengan akhir Desember 2018 mencapai Rp1.521,4 triliun atau tumbuh
sebesar 13,1% (yoy). Capaian pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi
sejak tahun 2011 yang didukung oleh realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan
dan cukai masing-masing Rp1.315,9 triliun dan Rp194,1 triliun, dengan
pertumbuhan secara yoy berturut-turut mencapai 14,3% dan 6,7%. Realisasi
penerimaan pajak secara rinci sampai dengan Triwulan IV terdiri dari penerimaan
PPh non migas sebesar Rp686,8 triliun atau tumbuh 15,1% (yoy) dan PPh migas
sebesar Rp64,7 triliun atau tumbuh 28,6% secara yoy. Capaian PPh migas lebih
dipengaruhi oleh kenaikkan ICP dan faktor apresiasi nilai tukar Dolar Amerika
terhadap Rupiah sepanjang tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan PPh non migas
masih didominasi oleh penerimaan dari PPh 22 impor, PPh Badan, PPh OP, dan
PPn impor. Faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi pendorong alamiah
pertumbuhan penerimaan pajak, selain meningkatnya kepatuhan sukarela oleh
Wajib Pajak pada tahun 2018. Pelaksanaan tax amnesty juga mulai membawa
dampak yang positif bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak juga
mengindikasikan aktivitas produksi dan konsumsi yang terus terjaga di dalam
negeri dan membaiknya aktivitas perdagangan internasional. Sampai dengan
Triwulan IV 2018, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai ditopang oleh
penerimaan cukai sebesar Rp159,7 triliun atau tumbuh 4,2% (yoy), bea masuk
Rp39,0 triliun yang tumbuh 11,3% (yoy), dan bea keluar sebesar Rp6,8 triliun atau
tumbuh 63,1% secara yoy. Peningkatan perdagangan internasional, berupa
peningkatan ekspor mineral dan impor bahan baku/penolong serta barang modal,
dan kebijakan PIBT/PCBT telah mendorong pertumbuhan realisasi penerimaan
kepabeanan dan cukai di 2018.
b) Deviasi Proyeksi Belanja K/L
Tabel 3.11 Deviasi Proyeksi Belanja K/L Tahun 2018
Deviasi Proyeksi Belanja K/L
Periode

Proyeksi

Realisasi

(triliun Rp)

(triliun Rp)

Q1

102,90

103,14

0,23%

Q2

208,50

192,94

7,46%
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Q3

205,74

215,48

4,73%

Q4

291,4

324,64

11,4%

Peran APBN sebagai instrumen fiskal dalam menstimulasi perekonomian tetap
dijaga agar dapat berfungsi secara optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal
pemerintah. Terdapat tingginya deviasi tersebut terutama dipengaruhi adanya
lonjakan belanja beberapa K/L di bulan Desember yang digunakan untuk
penanganan bencana alam sehingga tidak sesuai dengan pola alamiah (outlier).
Untuk melihat tingkat akurasi proyeksi, belanja yang bersifat outlier tersebut
dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan dalam perhitungan. Jika tidak
memperhitungkan realisasi belanja K/L untuk penanganan bencana, maka
realisasi belanja K/L Q4 diperkirakan sebesar Rp304,3 Triliun. Dengan demikian,
deviasi proyeksi Belanja K/L menjadi hanya sebesar Rp12,9 Triliun atau 4,4%.


Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
(1c-N)
Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan adalah rekomendasi mengenai
suatu kebijakan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan diterima
oleh Menteri Keuangan sebagai second opinion dan/atau ditindaklanjuti melalui
disposisi Menteri Keuangan kepada BKF atau unit eselon I lain untuk disetujui ataupun
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun diajukan sebagai
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ataupun Rancangan Undang-undang (RUU).
Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi persentase rekomendasi
kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan diharapkan melebihi target yang
telah ditetapkan. Tingkat kendali IKU ini Moderate, validitasnya adalah Proxy, dan
konsolidasi periode adalah Take Last Known Value. Formula IKU ini ialah
membandingkan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang diterima dengan jumlah
seluruh rekomendasi kebijakan (rekomendasi hasil quick research, rekomendasi kajian
dalam DIPA, dan rekomendasi lainnya). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat
rekomendasi kebijakan yang diterima dan mengukur tingkat akuntabilitas alokasi
anggaran untuk kajian melalui rekomendasi yang dihasilkan melalui proses kajian dan
analisis (research based policy).
Capaian kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri
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Keuangan kuartalan dan tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.12 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan/Diterima
Menteri Keuangan Tahun 2018
Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

-

-

-

-

-

94,03%

94,03%

87,5%

92,11%

92,11%

94,51%

94,51%

99,15%

99,15%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

105,45

105,45

T/R
Target
Realisasi
Indeks Capaian

V/C

P/M

ditentukan dengan nilai capaian 105,45. Adapun realisasi yang dicapai adalah sebesar
99,15% atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 94,03%. Selain
itu, dapat pula disimpulkan bahwa dari sisi kualitas, rekomendasi yang disampaikan
telah cukup memenuhi ekspektasi Menteri Keuangan.
Selama tahun 2018, BKF telah menyampaikan sebanyak 118 buah rekomendasi
kebijakan kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan produk hukum maupun
rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan tertentu. Dari jumlah rekomendasi
tersebut, 117 rekomendasi (99,15%) sudah ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan
dan 1 rekomendasi (0,85%) belum diterima oleh Menteri Keuangan karena masih dalam
prosedur penyampaian rekomendasi.
Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh BKF dikelompokkan menjadi lima kategori
utama, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara, APBN, ekonomi
makro, sektor keuangan, serta pembiayaan perubahan iklim dan multilateral. Berikut
rekapitulasi rekomendasi masing-masing kategori.
Tabel 3.13 Rekapitulasi Rekomendasi Berdasarkan Kategori
Rekomendasi

Diajukan

1.

Pendapatan Negara

2.

Diterima

Tidak/Belum Diterima

Jml

%

Jml

%

39

38

97,44%

1

2.56%

APBN

12

12

100%

0

0.00%

3.

Ekonomi Makro

4

4

100%

0

0.00%

4.

Sektor Keuangan

25

25

100%

0

0.00%
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Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini selama tahun 2018 telah melebihi target yang

No

Ket

46

Pembiayaan

5

Perubahan Iklim &

31

31

100%

0

0.00%

118

117

99.15%

1

0.85%

Multilateral
Total

Beberapa contoh rekomendasi kebijakan dari BKF yang ditetapkan/diterima oleh
Menteri Keuangan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.
1. PMK No. 164/PMK.010/2018 tentang perubahan atas PMK No.13/PMK.010/2017
tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar—PKPN
2. Rekomendasi BKF kepada Menkeu untuk menerima usulan OJK terkait
penyesuaian biaya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum green
bond—PKSK
3. Empat rekomendasi kebijakan terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro—
PKEM
4. Pengaturan kembali kewenangan menerbitkan surat persetujuan atas penjaminan
lembaga keuangan multilateral—PKPPIM
5. Persetujuan terkait peningkatan kontribusi Indonesia di CGIF—PKRB.
Sejak tahun 2015 penghitungan IKU ini hanya ditargetkan tahunan, tidak ditargetkan
secara kuartalan, tetapi setiap kuartalan selalu dilakukan monitoring realisasi IKU ini
untuk mengetahui status dan update posisi setiap rekomendasi kebijakan yang
disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Adapun

perbandingan

kinerja

IKU

persentase

rekomendasi

kebijakan

yang

ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.14 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang
Ditetapkan/Diterima Oleh Menteri Keuangan Tahun 2016-2018
Tahun 2016

Indikator Kinerja

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

83%

96,40%

85%

95,70%

94,03%

99,15%

Persentase rekomendasi
kebijakan yang diterima/
ditetapkan Menteri Keuangan
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Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU pada tahun 2018 telah meningkat sangat baik dari
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan jumlah rekomendasi
kebijakan yang dihasilkan, jumlah rekomendasi yang diterima atau ditetapkan Menteri
Keuangan serta kualitas tingkat kompleksitas rekomendasi kebijakan yang berbeda setiap
tahun. Realisasi IKU sebesar 99,15% 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
kerja sama internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama
keuangan internasional yang optimal maksudnya adalah kerja sama yang disepakati
bersama forum dan organisasi internasional atau negara lain dapat diimplementasikan
secara baik, terukur, terarah, yang menghasilkan hasil ideal dan maksimal. Sasaran ini
ditujukan untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional melalui peran dan inisiasi dalam forum internasional dalam rangka
memperjuangkan kepentingan nasional. SS ini diukur dengan IKU persentase pemanfaatan
hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di bidang keuangan dan IKU
persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional.
 Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional (2a-N)
Usulan Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau pandangan mengenai suatu isu
yang disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum Internasional. Diadopsi dalam
kerja sama ekonomi dan keuangan internasional maksudnya poin-poin usulan kebijakan
yang dimasukkan ke dalam kesepakatan forum-forum tersebut. Level forum
internasional yang diukur pada IKU ini ialah pertemuan internasional level Menteri.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam
pertemuan internasional. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi
diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.
Capaian kinerja persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional kuartalan dan tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.15 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-18

Pol/ KP

Target

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Realisasi

100%

96,97%

97,44%

100%

98,99%

100%

97,91% Max/AVG

Capaian

117,65

114,08

114,64

117,65

116,46

117,65

115,18

Pada kuartal I 2018, terdapat enam usulan Indonesia yang disampaikan oleh Menteri
Keuangan dalam forum internasional. Dari enam usulan tersebut, seluruh usulan dapat
diadopsi dalam forum sehingga realisasi IKU pada kuartal I mencapai 100%. Pada kuartal
II 2018, terdapat 32 usulan Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan telah
diadopsi dari total 33 usulan yang disampaikan, sehingga persentasenya juga mencapai
100%. Selanjutnya, dalam kuartal III 2018, terdapat enam usulan Indonesia yang telah
disampaikan dan telah diadopsi seluruhnya, sehingga realisasinya mencapai 100%.
Kemudian, pada kuartal IV 2018, terdapat tiga usulan Indonesia yang disampaikan dan
seluruhnya , sehingga persentasenya mencapai 100%. Rata-rata persentase usulan Indonesia
yang diadopsi selama tahun 2018 ialah 97,91% atau berhasil melebihi target yang ditetapkan
sebesar 85%.
Usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional pada tahun 2018 antara lain:
Tabel 3.16 Beberapa Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional Tahun 2018
No
1.

Forum
IMF WBG Annual
Meetings 2018

Usulan


Usulan Indonesia terkait beberapa isu Global
yang

merupakan

prioritas

Nasional

yang

dirangkum sebagai “Bali Initiatives”. Isu-isu
dimaksud di antaranya seperti:


IBRD and IFC capital increase



Human capital investment (dalam kaitannya
dengan sektor pendidikan, sektor kesehatan
dan isu future of work)
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No
2.

Forum
AFMGM

Usulan


The Minister may call for ASEAN increased
coordination and synergy to maintain … further
encourage the growth of intraregional trade, and
investment



The Minister may raise Indonesia`s concern with
regards to the need of balancing financial
integration with financial inclusion and financial
stability



The Minster may endorse … the use of local
currencies for trade settlement



Indonesia support WCCMD to further expand its
scope of work on infrastructure that would
support for infrastructure project financing …



The Minister may reiterate her support for
disaster insurance cooperation in ASEAN …

3.

G20 Leaders Summit

 Bank Indonesia issued a regulation on domestic
non‐deliverable forward transactions in order to
support efforts to mitigate exchange rate risk,
improve rupiah exchange rate stability and
accelerate domestic foreign exchange market
deepening
 Indonesia is implementing a cash‐for‐work
scheme in its rural transfers in order to empower
local resources and thereby reduce employment
in villages and close the gap in economic
disparities
 Indonesia is providing basic facilities and
infrastructure, such as roads, drainage, waste
management, water, electricity, communications
and information technology, in order to stimulate
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No

Forum

Usulan
the establishment of special integrated and
connected zones.

Adapun perbandingan kinerja IKU persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja
sama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.17 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi
dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2016 – 2018
Indikator Kinerja

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

50%

71,35%

50%

87,50%

85%

97,91%

Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional
Capaian IKU pada tahun 2018 yang mencapai realisasi 97,91% mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 yang mencapai realisasi 71,35%% dan 87,5%.
Hal ini menunjukkan partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam forum-forum internasional
cukup didengar dan dipandang oleh negara-negara di dunia.
 Persentase pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di
bidang keuangan (2b-CP)
Pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di bidang keuangan
adalah penggunaan hasil

komitmen/kesepakatan/kerjasama dengan

organisasi

internasional atau negara lain yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk
mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal. Tujuan dari IKU ini
adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam pertemuan internasional.
Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi diharapkan melebihi target
yang telah ditetapkan.
Capaian kinerja persentase pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional di bidang keuangan semesteran dan tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.18 Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Hasil Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional di Bidang Keuangan
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

-

85%

85%

-

85%

85%

85%

Realisasi

-

100%

100%

-

100%

100%

100%

Capaian

N/A

117,65

117,65

N/A

117,65

117,65

117,65

Pol/ KP

Max/AVG

Pada semester I 2018, terdapat 15 rencana bentuk pemanfaatan atas hasil kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional. Dari 15 bentuk pemanfaatan yang telah
direncanakan, seluruhnya telah dapat direalisasikan sehingga IKU nya dapat bernilai
sebesar 100%.
Sampai dengan semester II 2018, terdapat 24 rencana bentuk pemanfaatan dan telah
dapat diimplementasikan seluruhnya sehingga realisasi IKU sebesar 100%. Berdasarkan
progress tersebut, rata-rata capaian persentase pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional selama tahun 2018 ialah 100% dan berhasil melebihi target
yang ditetapkan sebesar 85%.
Beberapa bentuk pemanfaatan atas hasil kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional di bidang keuangan tahun 2018, yakni:
Tabel 3.19 Beberapa Pemanfaatan Hasil Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan
Internasional di Bidang Keuangan
No
1.

Kegiatan

Bentuk Pemanfaatan

Ratifikasi Protokol Jasa

Ratifikasi Protokol telah disahkan melalui UU

Keuangan ke-6 ASEAN

Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol to
Implement the Sixth Package of Commitments on
Financial Services Under The ASEAN Framework
Agreement on Services. Dengan demikian, pelaku
jasa keuangan Indonesia memiliki kesempatan untuk
memperluas pasarnya menjangkau negara-negara
ASEAN lainnya.
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No
2.

Kegiatan
Pertemuan GPFI G-20

Bentuk Pemanfaatan
Pemanfaatan Financial Inclusion Action Plan (FIAP)
Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)
G-20.
Hasil dan rekomendasi atas kegiatan tersebut
disampaikan kepada Ketua Sekretariat Dewan
Nasional

Keuangan

Inklusif

(DNKI)

sebagai

masukan untuk pengembangan keuangan inklusif di
Indonesia.

3.

Readiness Fund NDA
GCF

4.

Sidang Tahunan IMFWB 2018 (ST IMF-WB
2018) dan Voyage to
Indonesia (VTI)
Program

5.

Technical Assistance and capacity building NDA
GCF Indonesia.
Rekomendasi terkait poin-poin strategis di dalam isuisu prioritas telah disampaikan dalam siding tahunan
IMF-WB di Bali dan salah satu bentuk hasil yang
disepakati

dimuat

dalam

kesepakatan

“Bali

Initiative”.

Kerja sama teknik luar

Pengiriman 305 pegawai dalam rangka kerja sama

negeri untuk

teknik luar negeri untuk negara Afghanistan.

pengembangan
kapasitas pegawai
negara Afganistan

Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena
merupakan IKU baru.
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
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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 bentuk pengukuran tingkat keberhasilan
peserta seminar/pelatihan/sosialisasi/workshop dari pihak eksternal Kementerian
Keuangan dalam hal pemahaman substansi/materi/informasi kebijakan/kajian atas
penyelenggaraan seminar/pelatihan/sosialisasi/workshop/pameran dan booth/kegiatan
lain oleh BKF. Variabel yang diukur adalah tingkat pemahaman peserta (bobot 70%),
kualitas materi (bobot 15%), kualitas pengajar (bobot 10%), dan kualitas tempat
pelaksanaan (bobot 5%). Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi
kuesioner.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi kebijakan fiskal kepada pihak eksternal Kementerian Keuangan. Polarisasi
IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang
telah ditetapkan. Formulai dari IKU ini berdasarkan hasil pengisian kuesioner dengan
lima kriteria, yaitu:
a) Baik sekali = 4 < Indeks ≤ 5
b) Baik = 3 < Indeks ≤ 4
c) Kurang Baik = 2 < Indeks ≤ 3
d) Tidak Baik = 1 < Indeks ≤ 2
e) Sangat Tidak Baik = 0 ≤ Indeks ≤ 1
Capaian kinerja tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi kuartalan dan tahunan 2018
adalah sebagai berikut.

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2018

54

Tabel 3.20 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2018
T/R

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

84,61

84,61

84,61

84,61

84,61

84,61

84,61

86,02

85,83

85,92

86,01

85,95

87,09

86,23

101,67

101,44

101,55

101,65

101,29

102,93

101,91

Target

Q1

Realisasi
Capaian

Pol/ KP

Max/AVG

Capaian kinerja tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2018 adalah
sebesar 86,23 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 84,61 dengan nilai
capaian 101,91. Bidang kebijakan yang dikomunikasikan kepada pihak eksternal,
meliputi kebijakan dari seluruh unit eselon II, antara lain Sekretariat Badan, bidang
pendapatan negara (PKPN), bidang ekonomi makro (PKEM), APBN (PKAPBN), sektor
keuangan (PKSK), dan kerja sama keuangan internasional (PKPPIM dan PKRB).
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan melibatkan
narasumber internal BKF/Kementerian Keuangan, serta narasumber eksternal dari
berbagai instansi dan asosiasi baik dari Indonesia maupun luar negeri. Beberapa kegiatan
sosialisasi tersebut antara lain sebagai berikut.
Tabel 3.21 Beberapa Sosialisasi yang dilakukan Tahun 2018
No
1.

Judul Sosialisasi

Waktu

Seminar “Internasional Inequality and The 23 Januari 2018

Tempat
Yogyakarta

Role of Technology in Shaping the future of
work”
2.

Seminar "Human Capital Investment as a

1 Maret 2018

Bali

28 Maret 2018

Jakarta

12 April 2018

Surabaya

New Driving Force of Economy"
3.

Youth Talkshow "Strategi Pemuda dalam
Menghadapi Pasar Tenaga Kerja di Masa
Depan"

4.

Sosialisasi

PMK

18/2018

tentang

Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam skema
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No

Judul Sosialisasi

Waktu

Tempat

Sosialisasi Penandaan Anggaran (Budget

14 Mei 2018

Jakarta

Pajak

28 Juni 2018

Surabaya

FGD Strengthening Regional and Local

23—24 Juli

Surakarta

AJCEP
5.

Tagging) Mitigasi Adaptasi Perubahan
Iklim Tahun Anggaran 2019
6.

Sosialisasi

Kebijakan

Insentif

Penghasilan
7.

Economy
8.

VTI

Event:

2018
Seminar

on

Tourism

Development
9.

19 September

Banyuwangi

2018

Sosialisasi Tarif Cukai Hasil Tembakau

Semarang

27 Desember
2018

Adapun perbandingan kinerja IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tahun
2016 – 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.22 Perbandingan Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Tahun 2016 – 2018
Indikator Kinerja
Tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

82

84,53

82

85,07

84,61

86,23

Perbandingan dengan periode dua tahun sebelumnya memperlihatkan bahwa kinerja IKU
ini pada tahun 2018 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Hal ini
menunjukkan upaya BKF untuk terus meningkatkan kualitas diseminasi edukasi dan
komunikasi kepada publik terkait dengan kebijakan-kebijakan fiskal dan sektor keuangan
yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.


Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu (3b-N)
Dalam rangka mencapai sasaran strategis informasi kebijakan fiskal dan knowledge
sharing yang terkini, BKF juga melakukan pemantauan perkembangan ekonomi
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keuangan yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dimulai dari
pengumpulan data, analisis, dan menyusun laporan terkait perkembangan ekonomi dan
sektor keuangan terkini sebagai bahan dalam pengambilan keputusan para pimpinan
Kementerian Keuangan. Data dan analisis terkait perkembangan ekonomi dan sektor
keuangan harus disampaikan secara tepat, akurat, lengkap, serta tepat waktu agar efektif
dalam pengambilan keputusan para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Output yang dihasilkan berupa Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan yang
secara periodik disampaikan oleh BKF. IKU ini bertujuan untuk memberikan update
informasi terkait kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini kepada jajaran
pimimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan adalah laporan yang memuat tinjauan atas
perkembangan perekonomian dan sektor keuangan terkini. Terdapat tiga jenis laporan
berdasarkan pada waktu penyampaiannya, antara lain sebagai berikut.
1. Daily report, yaitu laporan yang disampaikan 2 kali setiap harinya (siang dan sore
hari);
2. Weekly report, yaitu laporan yang disampaikan secara mingguan setiap hari Senin
kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan seluruh pejabat eselon I.
3. Market Flash via Whatsapp, yaitu produk inovasi laporan yang disampaikan setiap
sore pada hari kerja melalui teknologi informasi platform Whatsapp kepada
stakeholders atau setiap Menteri Keuangan membutuhkan data secara realtime dari
model yang digunakan.
4. Quarterly report, yaitu produk laporan yang disampaikan setiap kuartal berupa
laporan Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal (TEKF) dengan substansi laporan
yang lengkap meliputi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi
APBN.
Adapun penilaian kinerja IKU ini berdasarkan kriteria sebagai berikut.
Tabel 3.23 Penilaian Kinerja IKU Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang
Tepat Waktu
Kinerja
Quarterly (TEKF)
120% Terbit pada minggu ke-1/ke-2
di bulan penerbitan

Mingguan
Pukul 00.00 -- 12.00
pada hari sebelum
hari kerja pertama
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s.d. 11.45 (Jumat)
- Sore : s.d. 17.30

57

pada minggu
bersangkutan
110%

Terbit pada minggu ke-3 di
bulan penerbitan

Pukul 12.01 -- 23.59
pada hari sebelum
hari kerja pertama
pada minggu
bersangkutan
Tepat waktu (hari
kerja pertama pada
minggu
bersangkutan)

09.01 s.d.
09.30

100%

Tepat waktu (Minggu ke4/ke-5 Maret, Minggu ke4/ke-5 Juni, Minggu ke-4/ke5 September, Minggu ke4/ke-5 Desember)

80%

Terlambat 1-15 hari kalender

Terlambat 1 hari
kerja

> 10.00
s.d. 11.00

50%

Terlambat 15-30 hari kalender

Terlambat 2 hari
kerja

> 11.00
s.d. 12.00

0%

Terlambat >30 hari kalender

Terlambat >2 hari
kerja

> 12.00

09.31 s.d.
10.00

- Pagi : 09.16 – 09.30
- Siang : 12.16 – 12.30/
11.46 – 12.00
(Jumat)
- Sore : 17.31 – 17.45
- Pagi : 09.31 – 09.45
- Siang : 12.31 – 12.45/
12.01 – 12.15
(Jumat)
- Sore : 17.46 – 18.00
- Pagi :> 09.45 – 10.45
- Siang :> 12.45 – 13.45/
> 12.15 – 13.15
(Jumat)
- Sore :> 18.00 - 19.00
- Pagi :> 10.45 – 11.45
- Siang :> 13.45 – 14.45/
> 13.15 – 14.15
(Jumat)
- Sore :> 19.00 s.d. 20.00
- Pagi :> 11.45
- Siang :> 14.45/
> 14.30 (Jumat)
- Sore :> 20.00

Formula IKU ini ialah rata-rata persentase ketepatan waktu penyampaian laporan
Quarterly (TEKF) 50%, mingguan 25%, harian 15%, serta market flash 10%.
Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi
target yang telah ditetapkan.
Adapun capaian kinerja persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang
tepat waktu kuartalan dan tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.24 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang
Tepat Waktu Tahun 2018
T/R
Target
Realisasi
Capaian

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,57%

100%

99,57%

102,77%

100,78%

101,23%

100,81%

99,57

100

99,57

102.77

100,78

101,23

100,81

Pol/
KP

Max/
AVG

Selama tahun 2018 ini, seluruh Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang
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disampaikan BKF sampai dengan kuartal IV Tahun 2018 terdiri dari: 243 Daily Report,
52 Weekly Report, 726 market flash dan empat Quarterly Report. Adapun selama tahun
2018, terdapat lima kali keterlambatan penyampaian daily report (pada kuartal I Tahun
2018), enam kali keterlambatan penyampaian daily report dan sepuluh kali
keterlambatan dalam market flash (pada kuartal III Tahun 2018), dan tujuh kali
keterlambatan penyampaian daily report dan tiga kali keterlambatan dalam market flash
(pada kuartal IV Tahun 2018). Realisasi IKU mengenai persentase laporan
perkembangan ekonomi keuangan pada tahun 2018 mencapai 100,81% atau lebih besar
dari target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan nilai capaian sebesar 100,81.
Adapun perbandingan kinerja persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan
yang tepat waktu tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.25 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi
Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2016-2018
Indikator Kinerja
Persentase laporan perkembangan
ekonomi keuangan yang tepat waktu

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

95%

99,89%

95%

98,68%

100%

100,81%

Pada tahun 2018, terdapat peningkatan realisasi yang sebelumnya pada tahun 2016 dan
2017 sebesar 99,89% dan 98,68% menjadi sebesar 100,81%. Walaupun terdapat
keterlambatan penyampaian salah satu produk laporan, setelah adanya addenddum pada
IKU ini yang meliputi penyesuaian terhadap penambahan produk baru berupa laporan
Market Flash dan TEKF serta penyesuaian formulasi pengitungan manual IKU yang
lebih akurat, IKU ini pada tahun 2018 menjadi semakin berkualitas dan realisasinya
meningkat lebih baik dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Diperlukan perhatian
lebih, terutama pada laporan yang berbentuk Daily Report dan Market Flash agar dapat
diselesaikan dan disampaikan dengan tepat waktu. BKF tetap berusaha menyelesaikan
laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu. Adapun tindakan yang telah
dilaksanakan, yaitu dengan meng-update data-data perkembangan ekonomi dan
keuangan secara periodik untuk mempermudah kebutuhan data dalam penyusunan
laporan, serta menyusun tampilan/desain dan isi laporan dengan bantuan dari konsultan.
 Persentase publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana (3c-N)
Publikasi hasil kajian adalah hasil kajian yang dipublikasikan dalam jurnal, baik nasional
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maupun internasional, buku, ataupun website BKF. Khusus publikasi pada website BKF,
harus terdapat satu reviewer dari eksternal BKF (perorangan/unit di luar BKF) terlebih
dahulu sebelum kajian dipublikasikan. Rencana publikasi adalah jadwal penyampaian
publikasi pada media yang telah ditentukan. IKU ini merupakan modifikasi dari IKU
tahun 2015, yaitu “jumlah publikasi kajian” dengan perbedaan pada letak sasaran
strategis yang tahun 2017 ini ditempatkan di internal process, serta metode penghitungan
di mana tahun 2017 ini mengukur kesesuaian waktu publikasi dengan rencana setiap
kuartalnya.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan hasil kajian BKF diinformasikan kepada
publik sesuai dengan rencana. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara
jumlah publikasi hasil kajian dengan jumlah publikasi hasil kajian yang direncanakan.
Apabila terdapat realisasi publikasi kajian yang melebih dari target yang direncanakan,
hal tersebut akan meningkatkan capaian kinerja IKU ini. Polarisasi IKU ini adalah
maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana kuartal dan
tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.26 Capaian IKU Persentase Publikasi Hasil Kajian Sesuai dengan Rencana
Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

Capaian

Pol/ K P

Max/AVG

Adapun rekapitulasi rencana dan realisasi publikasi hasil kajian selama tahun 2018
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.27 Perbandingan Rencana dan Realisasi Publikasi Hasil Kajian Tahun 2018
Q1

Q2

Q3

Q4

Y-18

Rencana

1

13

9

12

35

Realisasi

1

13

9

12

35

Selama tahun 2018, terdapat total 35 rencana publikasi hasil kajian yang tersebar di
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berbagai media, seperti buku, jurnal internasional, dan website BKF. Meskipun realisasi
setiap kuartalnya berfluktuasi, namun tetap dapat memenuhi jumlah publikasi yang telah
direncanakan setiap kuartalnya, bahkan pada akhir tahun dapat melebihi target yang
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 sebagai berikut.
Tabel 3.28 Beberapa Judul Kajian yang Dipublikasikan pada Tahun 2018
No

Judul Kajian

Media Publikasi

1.

The Role of Fintech Encourages the Export of Small

Journal of Social and

Medium Enterprises in Indonesia (PIC: Ragimun)

Development Sciences

2.

Beberapa Catatan Rezim Baru Tax Holiday Indonesia

Warta Fiskal

(PIC: Mohamad Nasir)
3.

Cukai dan Masa Depan Lingkungan (PIC: Budhi

Warta Fiskal

Setyawan)
Adapun perbandingan kinerja persentase publikasi kajian sesuai dengan rencana tahun
2016-2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.29 Perbandingan Kinerja IKU Publikasi Hasil Kajian Sesuai dengan Rencana
Tahun 2016-2018
Indikator Kinerja
Persentase publikasi hasil
kajian sesuai dengan rencana

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

108,76%

100%

114,17%

100%

100%

Realisasi pada tahun 2018 berhasil sesuai dengan targetnya yakni 100% karena kajian
yang telah dipublikasikan telah sesuai dengan rencana kajian yang disampaikan pada
awal tahun. Selain itu, publikasi hasil kajian dapat diselesaikan dan disampaikan secara
tepat waktu juga mendukung tercapainya realisasi. Pada tahun 2018, sebanyak 35 kajian
yang direncanakan untuk dipublikasikan telah tercapai menjadi output nya. Hal ini
menunjukkan bahwa BKF senantiasa berusaha menyelesaikan dan menyampaikan
publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana. BKF telah melakukan berbagai kajian yang
dapat dipublikasikan untuk konsumsi publik dan dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan kebijakan.
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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 persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program
unggulan sesuai dengan rencana adalah pengukuran kesesuaian antara jumlah
rekomendasi peraturan perundangan (RUU, RPP, RPMK, RKMK) dan program unggulan
yang diselesaikan/dilaksanakan dengan jumlah yang direncanakan dalam periode satu
tahun. Perencanaan ditetapkan di awal tahun, tetapi apabila dalam tahun berjalan terdapat
disposisi pimpinan untuk perubahan rencana, maka akan ada pernyataan perubahan
rencana, apabila terdapat penambahan (sebelumnya tidak direncanakan) juga akan diukur
sebagai capaian IKU ini. Program unggulan adalah program kegiatan yang memenuhi
kriteria, antara lain: tercantum dalam rencana kerja BKF; melibatkan Menteri Keuangan;
dan memiliki dampak nasional/internasional.
Tujuan dari IKU ini ialah untuk menjamin pencapaian outcome yang diharapkan, setiap
output/program strategis wajib memiliki perencanaan yang matang. Formula IKU ini
ialah dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi peraturan perundangan dan
program unggulan yang diselesaikan/dilaksanakan dengan jumlah yang direncanakan
setiap kuartal. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan
melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas
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dan program unggulan sesuai dengan rencana kuartalan dan tahunan 2018 adalah sebagai
berikut.
Tabel 3.30 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi Peraturan Perundangan
Prioritas dan Program Unggulan Sesuai dengan Rencana Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

100

100

100

100

100

100

100

Pol/ K P

Max/AVG

Selama tahun 2018, penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan
program unggulan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan oleh BKF sebanyak 52
rekomendasi dari total yang direncanakan dapat diselesaikan seluruhnya. Hal tersebut
merupakan tindakan yang dilakukan dari unit eselon II teknis di BKF. Adapun tindakan
yang dilakukan, antara lain menyusun rencana kegiatan dalam rangka penyelesaian
rekomendasi dan program unggulan; melakukan kajian, analisis, dan menyampaikan
rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan; berkoordinasi dengan Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal dalam rangka legal drafting; serta melibatkan stakeholders dalam
perumusan kebijakan. Beberapa rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh BKF tahun 2018
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.31 Beberapa Penyelesaian Rekomendasi Peraturan Perundangan dan Program
Unggulan yang Telah Dilaksanakan BKF Tahun 2018
No

Peraturan Perundangan/Nama Kegiatan

1.

RPMK Perubahan PMK BM DTP Induk nomor

Waktu Pelaksanaan
Kuartal I

248/PMK.011/2014
2.

Penerbitan SK Kurs

3.

RPMK tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam

Kuartal I, II, III dan IV
Kuartal I

Rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership
4.

Penyusunan kebijakan pembiayaan bencana

Kuartal II

5.

Pengesahan protocol to implement the sixth

Kuartal II

package of commitments on financial services
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No

Peraturan Perundangan/Nama Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

under the ASEAN framework agreement on
services
6.

PMK tentang perubahan PMK Nomor

Kuartal III

34/PMK.010/2017 (pasal 22)
7.

Seminar on Woman Empowerment dalam rangka

Kuartal III

Program Voyage to Indonesia
8.

VTI Event: Seminar on Tourism Development

Kuartal III

dalam rangka Program Voyage to Indonesia
9.

Review Isu-isu terkait dengan Perubahan UU

Kuartal IV

Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
10. RPMK Pelaksanaan PP Nomor 49 Tahun 2017

Kuartal IV

tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas LPS serta
Pinjaman dari Pemerintah kepada LPS
Untuk dapat melihat perbandingan Kinerja IKU dari tahun 2017—2018, telah disajikan
tabel di bawah ini:
Tabel 3.32 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi Peraturan
Perundangan Prioritas dan Program Unggulan Sesuai dengan Rencana Tahun 20162018
Indikator Kinerja
Persentase publikasi hasil kajian sesuai
dengan rencana

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

99,07%

100%

100%

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
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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 kebijakan yang berupa masukan, usulan,
atau pendapat dari kajian mengenai suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk nota
dinas, surat, maupun rancangan peraturan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada
Menteri Keuangan. Usulan Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau
pandangan mengenai suatu isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum
internasional (pada level Menteri). Rekomendasi kebijakan/usulan yang dihasilkan
merupakan hasil analisis dengan menggunakan alat analisis kebijakan (ekonomi,
hukum, dan lain-lain). Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengukur
rekomendasi dengan menggunakan alat analisis ekonomi, pengukuran IKU ini pada
tahun 2016—2018 merupakan hasil analisis baik dengan menggunakan alat analisis
kebijakan berupa alat analisis ekonomi (cost and benefit analysis model, analisis
sensivitas, economic model regresi, statistika deskriptif, pengukuran indeks daya saing,
analisis dampak (I/O), Analytical Hierarchy Process (AHP)), maupun alat analisis
hukum, dan lainnya.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk mendorong penggunaan alat analisis kebijakan pada
seluruh rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, sehingga hasil
yang didapatkan lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi kaidah
formulasi kebijakan publik. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara
jumlah rekomendasi yang menggunakan alat analisis kebijakan dengan jumlah
rekomendasi yang disampaikan. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai
realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja IKU persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan
kebijakan dan usulan Indoensia pada forum internasional secara kuartalan dan tahunan
2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.33 Capaian Kinerja IKU Persentase Penggunaan Alat Analisis Kebijakan
Dalam Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun
2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

100

100

100

100

100

100

100

Pol/
KP

Max/
AVG

Selama tahun 2018, sebanyak 134 rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan
kepada Menteri Keuangan dan seluruhnya telah menggunakan alat analisis kebijakan,
sehingga realisasi IKU ini mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
Beberapa jenis rekomendasi dan penggunaan alat analisisnya seperti tabel berikut.
Tabel 3.34 Beberapa Rekomendasi dan Penggunaan Alat Analisis Pada Tahun 2018
No

Nama Rekomendasi

1. Kebijakan untuk Penetapan Harga Pembelian Beras oleh
Pemerintah dalam Rangka Pengadaan Cadangan Beras
Pemerintah

Alat Analisis
Cost structure master
budget analysis
(Alat Analisis
Ekonomi)

2. RPP tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan
Program Restrukturisasi Perbankan

Analisis Ekonomi dan

3. Trust fund Indonesia untuk program kerja sama selatan-

Analisis Ekonomi

Hukum

selatan Bank Dunia
4. RPMK tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka

Analisis Hukum

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
5. 2018 IBRD Regular Election of Executive Directors dan

Analisis Ekonomi

MIGA Regular Election of Directors
6. Peralihan Koordinasi Forum Koordinasi Pembiayaan

Analisis Hukum

Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dan
Penyusunan Buku Strategi Nasional Pengembangan dan
Pendalaman Pasar Keuangan (Buku SN-PPPK)
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Adapun perbandingan kinerja persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam
perumusan kebijakan dan usulan Indoensia pada forum internasional dengan tahun
sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.35 Perbandingan Kinerja IKU Penggunaan Alat Analisis Kebijakan Dalam
Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun 20162018
Tahun 2016

Indikator Kinerja

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

90%

98,68%

90%

Tahun 2018

Realisasi Target Realisasi

Persentase penggunaan alat
analisis

kebijakan

perumusan

kebijakan

dalam
dan

100%

100%

100%

usulan Indonesia dalam forum
internasional
Realisasi IKU ini pada tahun 2018 telah meningkat dibandingkan dengan tahun 2016
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. Adapun tindakan yang dilakukan, yaitu
melakukan kajian secara komprehensif dengan dasar penggunaan alat analisis kebijakan
untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan, 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.
 Persentase keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan dan usulan
Indonesia dalam forum internasional (5b-N)
Sebagai proksi pengukuran ketercapaian SS Formulasi Rekomendasi Kebijakan yang
Menggunakan Kaidah Formulasi Kebijakan Publik, maka diperlukan pengukuran IKU
terkait dengan keterlibatan stakeholders. Keterlibatan stakeholders dalam perumusan
kebijakan sangat dibutuhkan sebagai input/masukan untuk memastikan validitas data dan
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menghasilkan output optimal, sehingga rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada
Menteri Keuangan merupakan hasil yang komprehensif. Stakeholder yang dimaksud
adalah pihak eksternal di luar lingkungan BKF, dapat berupa perorangan maupun
institusi. Dalam perumusan kebijakan, diperlukan pemetaan stakeholders, yaitu
penentuan siapa saja stakeholder yang harus terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam
hal ini penentuan stakeholder dilakukan oleh unit eselon II terkait (pusat terkait).
Beberapa unit perlu dilibatkan sebagai stakeholders dalam perumusan kebijakan di BKF,
seperti unit eselon I Kemenkeu, Bank Indonesia, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan,
Badan Pusat Statistik, Kementerian ESDM, Asosiasi, dan lain-lain.
Tujuan dari IKU ini adalah mengukur keterlibatan stakeholders sebagai input
data/masukan bagi BKF guna memastikan validitas data dan menghasilkan output
optimal dalam penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Penghitungan IKU
ini didasarkan pada keterlibatan stakeholders pada saat rapat atau berdasarkan
data/informasi yang disampaikan kepada BKF melaui surat atau email. Formula IKU ini
ialah dengan membandingkan antara jumlah stakeholder yang terlibat dengan jumlah
stakeholder yang rencananya dilibatkan (dilihat melalui pemetaan). Polarisasi IKU ini
adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan dan
usulan Indonesia dalam forum internasional kuartalan dan tahunan 2018 adalah sebagai
berikut.
Tabel 3.36 Capaian Kinerja IKU Persentase Keterlibatan Stakeholders Dalam
Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

102,56

102,56

102,56

102,56

102,56

102,56

102,56

Capaian

Pol/
KP

Max/
AVG

Pada tahun 2018, realisasi IKU keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan di
BKF mencapai 100% atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu 97,5% dengan nilai
indeks capaian 102,56. Realisasi ini menunjukkan bahwa dalam perumusan
kebijakannya, BKF selalu berupaya untuk memenuhi standar minimal keterlibatan
stakeholders. Adapun nama pertemuan atau rekomendasi yang melibatkan stakeholders
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di luar BKF dalam perumusan kebijakan dan usulan Indonesia dalam forum internasional
selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.37 Stakeholders yang Terlibat dalam Perumusan Kebijakan dan Usulan
Indonesia dalam Forum Internasional Tahun 2018
No

Nama Pertemuan/
Rekomendasi

Stakeholders yang
Terlibat

1.

APEC Finance Minister Meeting

2.

Peralihan Koordinasi Forum Koordinasi Pembiayaan

DJP, DJPPR, BI, dan

Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK)

OJK

dan

Penyusunan

Buku

KPPIP, DJP, Bank
Indonesia

Strategi

Nasional

Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
(Buku SN-PPPK)
3.

Penyampaian Rekomendasi Kebijakan atas Usulan

Setjen, DJA, DJPbn,

RPMK mengenai Pinjaman Pemerintah kepada LPS
4.

Penyampaian RPMK tentang perubahan PMK Nomor

DJKN, dan DJPPR
DJBC, DJP, dan Setjen

34/PMK.010/2017 (pasal 22)
5.

AFMGM

DJBC, BI, OJK,
DJPPR, dan DJP

Adapun perbandingan kinerja persentase keterlibatan stakeholders dalam perumusan
kebijakan dan usulan Indonesia dalam forum internasional dengan tahun sebelumnya
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.38 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Keterlibatan Stakeholders Dalam
Perumusan Kebijakan dan Usulan Indonesia Dalam Forum Internasional Tahun 20162018
Indikator Kinerja

Tahun 2016
Target

Realisasi

90%

98,68%

Tahun 2017

Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

Persentase keterlibatan
stakeholders dalam perumusan
kebijakan dan usulan

85%

96,92%

100%

100%

Indonesia dalam forum
internasional
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Pada tahun 2018, realisasi yang dicapai sebesar 100% telah mengalami peningkatan yang
lebih baik dibanding dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 sebesar 98,68% dan tahun
2017 sebesar 96,92%. Juga, target yang ditetapkan juga meningkat dari yang sebelumnya
85% menjadi 100%. Realisasi dan target IKU ini pada tahun 2018 dapat berhasil 100%
karena Kepala BKF sangat concern dan memberikan arahan untuk mengundang dan
membahas bersama stakeholders dalam perumusan kebijakan. Selain itu, BKF selalu
berupaya untuk memenuhi standar minimal IKU keterlibatan stakeholders dalam
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
terus-menerus. 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 rekomendasi kebijakan, BKF perlu
melakukan berbagai kajian. Kajian adalah pelaksanaan pengkajian terhadap topik
tertentu yang dilaksanakan dan direncanakan oleh pusat tertentu ditujukan untuk
mengembangkan wacana kebijakan atau kajian yang mendasari pembuatan
rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan. Pelaksanaan kajian diharapkan dapat
dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah diibuat. Pengukuran IKU
adalah pada saat kajian telah selesai (disampaikan oleh Eselon II kepada Kepala BKF).
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Tujuan dari IKU ini adalah mengukur efektivitas penyelesaian kajian yang harus
dilakuakn oleh unit di BKF, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perumusan
rekomendasi kebijakan. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara jumlah
pengkajian yang diselesaikan pada kuartal tertentu dengan jumlah total pengkajian yang
direncanakan pada kuartal tersebut. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai
realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana kuartalan dan
tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.39 Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Kajian Sesuai dengan
Rencana Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

100

100

100

100

100

100

100

Pol/
KP

Max/
AVG

Adapun rekapitulasi rencana dan realisasi pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.40 Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Kajian Tahun 2018
Q1

Q2

Q3

Q4

Y-18

Rencana

6

3

6

23

32

Realisasi

6

3

6

23

32

Pada tahun 2018, realisasi pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana telah mencapai
100%, sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa BKF telah
meningkatkan kualitas pencapaian kajian yang direncanakan untuk dapat direalisasikan
seluruhnya. Adapun beberapa judul kajian yang sesuai dengan rencana selama tahun
2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.41 Beberapa Judul Kajian yang Sesuai dengan Rencana Tahun 2018
No

Judul Kajian

1.

Analisis Kenaikan Modal Indonesia pada CGIF

2.

Formulasi Kompensasi dampak negatif waste to energy

3.

Studi komparatif “Ease of Doing Business” (Lesson learned from Emerging
Countries)

4.

Analisis Optimalisasi PNBP melalui Pemanfaatan BMN

5.

Analisis Efektivitas atas Skema Pembiayaan Perumahan

6.

Analisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Ekonomi Riil

7.

Analisis Dampak Pergerakan Inflasi terhadap Kemiskinan

8.

Analisis Penerapan Modalitas Negative List terhadap Jasa Keuangan

9.

Peranan Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi

10. Daerah Perbatasan: Scoping Study on Facilitating Regional Coorperation and
Itegration between Indonesia and Timor-Leste through Enhanced Cross Broder
Coorperation
Adapun perbandingan kinerja persentase pelaksanaan kajian sesuai dengan rencana dengan
tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.42 Perbandingan Kinerja Persentase Pelaksanaan Kajian Sesuai dengan
Rencana Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Persentase Pelaksanaan Kajian Sesuai dengan
Rencana

Tahun 2017
Target

Realisasi

100%

96,3%

Tahun 2018
Target Realisasi
100%

100%

 Persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian (6b-N)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perumus rekomendasi kebijakan, BKF perlu
melakukan berbagai kajian dan berkerja sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, perlu
adanya sinergi antara pusat-pusat di lingkungan BKF dalam melakukan kajian.
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Keterlibatan antar unit teknis di BKF dalam kegiatan pengkajian dapat berbentuk tukar
informasi, kontribusi bahan, 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 kebijakan kepada Menteri Keuangan. Pelaksanaan kajian
diharapkan dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur 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 yang bersinergi bersama pusat lain dengan jumlah total pengkajian yang
disampaikan. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan
melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian kuartalan dan
tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.43 Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Pengkajian Tahun
2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

95,8%

95,8%

95,8%

95,8%

95,8%

95,8%

95,8%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

104,38

104,38

104,38

104,38

104,38

104,38

104,38

Capaian

Pol/ K P

Max/AVG

Realisasi IKU ini pada tahun 2018 sebesar 100% atau telah melebihi target yang ditetapkan,
yaitu sebesar 95,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antar unit teknis di BKF terjadi
hampir pada seluruh perumusan kebijakan.
Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan pengkajian dan realisasi jumlah kegiatan pengkajian
yang bersinergi dengan pusat lain di BKF selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.44 Perbandingan Jumlah Kegiatan Pengkajian dan Sinergi Kegiatan
Pengkajian Selama Tahun 2018
Q1

Q2

Q3

Q4

Y-18

Jumlah Kegiatan Pengkajian

3

6

9

20

38

Jumlah Kegiatan Pengkajian yang

3

6

9

20

38

Bersinergi

Selama tahun 2018, terdapat jumlah kegiatan pengkajian sebanyak 38 kajian dan
seluruhnya telah bersinergi dengan pusat lain. Realisasi tersebut mengartikan bahwa
BKF selalu berupaya dalam meningkatkan sinergi kegiatan pengkajian antar unit teknis
di BKF. Beberapa judul kajian yang memiliki sinergi kegiatan pengkajian dengan pusat
lain di BKF adalah sebagai berikut.
Tabel 3.45 Sinergi Kegiatan Pengkajian Tahun 2018
No

Judul Kajian

Pihak yang Terlibat

1.

Climate Fiscal Landscape oleh PKPPIM

PKAPBN

2.

Penyusunan Quarterly Report (TEKF) oleh PKEM

PKPN, PKAPBN, dan
PKSK

3.

Analisis efektivitas atas skema pembiayaan perumahan

PKEM dan PKSK

oleh PKAPBN
4.

Dampak

Perjanjian

Indonesia-European

Union

PKPN dan PKAPBN

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA) Terhadap Perekonomian Indonesia oleh
PKRB
5.

Kajian Skema Perpajakan Kendaraan Bermotor oleh

PKAPBN

PKPN
6.

Kenaikan Posisi Indonesia Terkait Peningkatan Modal

PKSK dan PKPPIM

CGIF oleh PKRB
7.

Formulasi Kebijakan dan Implementasi Ecological
Fiscal

Transfer

(EFT)
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No

Judul Kajian

Pihak yang Terlibat

Mengakselerasi Pendanaan LH oleh PKPPIM
8.

Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk

PKPN

Keuangan Syariah oleh PKSK
9.

Alternatif Mekanisme Dana Ketahanan Energi oleh

PKPPIM dan PKPN

PKAPBN
10. Penyusunan Weekly Report oleh PKEM

PKSK

Adapun perbandingan kinerja persentase pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian
dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.46 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Sinergi Kegiatan
Pengkajian Tahun 2016-2018
Indikator Kinerja
Persentase pelaksanaan sinergi
kegiatan pengkajian

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

80%

99,15%

80%

Tahun 2018

Realisasi Target Realisasi
95,80%

95,8%

100%

Pada tahun 2018, realisasi IKU kembali naik dan mencapai sebesar 100% karena
kegiatan pengkajian yang dilaksanakan selama satu tahun telah dilakukan koordinasi
dengan unit lain terkait. Pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian antara unit eselon II di
BKF diperlukan dalam rangka memperkaya bahan penyusunan kajian atau rekomendasi
kebijakan, serta sebagai bentuk knowledge sharing antar unit di BKF. BKF selalu
berupaya untuk memenuhi standar minimal sinergi kegiatan pengkajian. Adapun
beberapa tindakan yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan mapping unit eselon
II yang dibutuhkan untuk bersinergi dalam kegiatan pengkajian; melibatkan unit eselon
II dalam kegiatan pengkajian melalui tukar informasi, kontribusi bahan, atau knowledge
sharing; serta melakukan koordinasi dengan PIC pelaksana kajian apakah terdapat
pelaksanaan sinergi kegiatan pengkajian (khususnya pada kajian PKPPIM).
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
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program kerja sama internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja
internasional yang andal maksudnya adalah kerja sama yang disepakati bersama organisasi
internasional atau negara lain dapat diimplementasikan secara baik, terukur, terarah, yang
menghasilkan hasil ideal dan maksimal. Sasaran ini ditujukan untuk mengukur optimalisasi
pelaksanaan kerja sama internasional melalui peran dan inisiasi dalam forum internasional.
SS ini diukur dengan menggunakan IKU persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka
kerja sama internasional.
 Persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama internasional (7a-N)

Pemenuhan kewajiban dalam rangka kerja sama internasional meliputi penyelenggaraan
kegiatan internasional, Penyertaan Modal Negara (PMN), pembayaran trust fund,
pembayaran kontribusi, penyelenggaraan capacity building, dan lain-lain.
Tujuan IKU ini adalah untuk menghitung kinerja terkait dengan pemenuhan kewajiban
internasional atau penyelenggaraan acara internasional, misalnya penyelenggaraan
kegiatan internasional, PMN, pembayaran trust fund, pembayaran kontribusi,
penyelenggaraan capacity building, dan lain-lain yang dimiliki Indonesia dalam rangka
kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Formula IKU ini ialah membandingkan
realisasi jumlah penyelesaian kewajiban dengan jumlah kewajiban yang harus
dilaksanakan. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya semakin
tinggi semakin baik, dengan target yang ditetapkan ialah 100%.
Capaian kinerja persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama
internasional kuartalan dan tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.47 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Kewajiban dalam Rangka Kerja
Sama Internasional Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

100

100

100

100

100

100

100

Pol/ K P

Max/AVG

Realisasi IKU pada tahun 2018 mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kerja sama
internasional yang dilakukan BKF sebagai focal point Kementerian Keuangan telah
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dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan pemenuhan seluruh kewajiban Indonesia dalam
rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
Berikut ini disajikan contoh pemenuhan kewajiban Indonesia dalam rangka kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional.
Tabel 3.48 Beberapa Kewajiban Indonesia dalam rangka Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional yang Dilaksanakan pada Tahun 2018
No

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1.

AIIB Board of Director Visit 2018

Triwulan I

2.

Indonesia-Singapore Joint Seminar on Selecting,

Triwulan I

Preparing, marketing and Financing Infrastructure
Projects
3.

OPEC Fimd for International Development

Triwulan II

4.

USA Trust Fund

Triwulan III

5.

OECD GFTEI

Triwulan III

6.

Mutual Administrative Assitance in Tax Matters
(MAC)

Triwulan III

7.

Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)

Triwulan III

8.

ASEAN plus3 Corporation Fund (APTCF)

Triwulan III

OECD CTS

Triwulan III

9.

10. Penyelenggaraan Asean+3 Bond Market Forum
11. Penyampaian update terkait Cebu Action Plan (dalam

Triwulan III
Triwulan IV

APEC FMM)
12. Launching Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana
13. Penyelenggaraan Training untuk Afghanistan (bagian

Triwulan IV
Triwulan IV

dari kegiatan KSST)
14. Annual Meetings IMF-World Bank 2018

Triwulan IV

Adapun perbandingan kinerja persentase penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja
sama internasional dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.49 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Penyelesaian Kewajiban dalam
Rangka Kerja Sama Internasional Tahun 2016-2018
Indikator Kinerja

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

100%

100%

100%

Tahun 2018

Realisasi Target Realisasi

Persentase penyelesaian
kewajiban dalam rangka kerja

100%

100%

100%

sama internasional
Pada tahun 2018, realisasi penyelesaian kewajiban dalam rangka kerja sama
internasional mencapai 100% dan telah sesuai dengan targetnya, yaitu 100%. Sama
seperti dengan dua tahun sebelumnya, realisasinya mencapai 100% dengan target sebesar
100%. Berdasarkan hasil realisasi IKU ini pada tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa
BKF selalu berusaha mempertahankan untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajiban
dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. BKF selalu berupaya
untuk memenuhi standar penyelesaian kewajiban. Adapun tindakan yang telah
dilaksanakan, antara lain menyusun Planning Document, serta menyiapkan bahan
substansi dan logistik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang menjadi kewajiban
dalam rangka kerja sama internasional.
h. 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 terus-menerus
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 LK BUN yang telah ditindaklanjuti
merupakan pengukuran terhadap tindak lanjut pemerintah terhadap Temuan
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Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang
direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan
menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap akhir
bulan Maret, Juli, dan November. IKU ini merupakan IKU Cascading dari KemenkeuWide.
Tujuan dari IKU ini ialah untuk mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi BPK di
Lingkungan Kementerian Keuangan. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan
antara rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti/diusulkan selesai dengan jumlah
outstanding rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Polarisasi IKU ini
adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah
ditindaklanjuti semesteran dan tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.50 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang
Telah Ditindaklanjuti Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

-

30%

30%

-

30%

89%

89%

Realisasi

-

50%

50%

75%

75%

100%

100%

N/A

166,7

166,7

N/A

250

112,36

112,36

Capaian

Pol/ K P

Max/TLK

Realisasi IKU ini pada tahun 2018 mencapai 100% atau melebihi target yang ditetapkan
sebesar 75% dengan nilai capaian 112,36. Terkait dengan rekomendasi dalam LKPP,
sebanyak empat dari empat rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh
BPK. Sementara itu, terkait dengan rekomendasi dalam LK BUN, sebanyak lima dari lima
rekomendasi telah ditindaklanjuti dan diusulkan selesai, serta telah diterima Dit. APK DJPB
sebagai koordinator dan kompilator tindak lanjut BPK, untuk selanjutnya diteruskan ke
BPK.
Adapun rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi BPK yang menjadi tanggung jawab BKF,
baik LKPP maupun LK BUN adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LKPP)
No

Tahun

1.

2014

Temuan
Direktorat Jenderal Pajak
Tidak Konsisten Terhadap
Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
Atas Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) Generasi
Ketiga

Rekomendasi

Tindak Lanjut

BPK
 Membuat kajian perihal perlakuan
merekomendasikan
PPN atas penyerahan batubara
Menteri Keuangan
oleh kontraktor PKP2B Generasi
selaku
Wakil
III
Pemerintah
 Membuat
penegasan
terkait
membuat
perlakuan PPN atas penyerahan
penegasan terkait
batubara oleh kontrakor PKP2B
perlakuan
Generasi III
penyerahan
batubara
oleh  Membuat surat Menteri Keuangan
PKP2B
generasi
kepada Menteri ESDM untuk
III.
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 Karya
Pengusahaan
Pertambangan
Batubara (PKP2B) Generasi II dan
III dan Kontrak Karya (KK)
Generasi II, IV. VI, dan VII
 Untuk melakukan penegasan
perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya
Pengusahaan
Pertambangan
Batubara (PKP2B) generasi III,
Pemerintah cq. Kementerian
ESDM
dan
Kementerian
Keuangan
telah
melakukan
renegosiasi
terhadap
52
Perusahaan Batubara generasi III.
Sampai dengan Mei 2016 12
Batubara telah menandatangani
amandemen renegosiasi.
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No

Tahun

Temuan

2.

2014

PPh DTP SBN sebesar Rp4,71
Triliun
Tidak
Dihitung
Dengan Mempertimbangkan
Ketentuan Tax Treaty dan PT
PLN Menanggung Pajak
Bunga
atas
Obligasi
Internasional yang Diterbitkan

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2018

Rekomendasi

Tindak Lanjut

BPK
 Telah dilakukan pembahasan
merekomendasikan
bersama
dengan
Direktorat
kepada
Menteri
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
Keuangan selaku
dan Risiko fiskal (DJPPR) pada
Wakil Pemerintah
tanggal 29 Juni 2015 bertempat di
agar
membuat
ruang rapat Direktorat Peraturan
kebijakan
Perpajakan
II.
Salah
satu
pembebasan PPh
kesimpulan dalam rapat tersebut
atas
pemberian
adalah
untuk
melaksanakan
bunga dan imbal
rekomendasi
BPK
berupa
jasa SBN Valas
pembebasan PPh atas penghasilan
sesuai
ketentuan
SBN
sesuai
ketentuan
perundangan dan
perundangan, perlu dilakukan
melakukan kajian
amandemen Undang-Undang PPh
dan
evaluasi
terlebih dahulu.
kelayakan
PPh
bunga
obligasi  Pada tanggal 14 Desember 2015
melalui surat dari Pusat Kebijakan
Internasional
Pendapatan
Negara,
Badan
menjadi BPP listrik
Kebijakan Fiskal Nomor SPT
PLN
serta
479/KF.2/2015 hal Penyampaian
mengkaji
Kajian
atas
Temuan
dari
kemungkinan
Rekomendasi BPK Terkait PPh
alternatif
DTP Valas, telah disampaikan
pembebasan PPh
balasan surat Dirjen Pajak kepada
atas bunga obligasi
Kepala
BKF
Nomor
Sinternasional dalam
184/PJ/2015
tanggal
27
Mei
2015
rangka pelaksanaan
sebagai tindak lanjut dari temuan.
penugasan
pemerintah.
 BKF
c.q.
PKPN
telah
mengirimkan surat kepada DJPB
dengan nomor S-404/KF.2/2016
pada tanggal 22 November 2016,
menjelaskan bahwa kebijakan
yang dapat diambil untuk
menindaklanjuti
rekomendasi
BPK dalam rangka memberikan
pembebasan pajak penghasilan
atas penghasilan bunga SBN valas
hanya dapat dilakukan melalui
amandemen UU PPh terlebih
dahulu. Hal tersebut telah kami
sampaikan melalui Surat Kepala
PKPN Nomor S-479/KF.2/2015
hal Penyampaian Kajian atas
Temuan dari Rekomendasi BPK
Terkait PPh DTP Valas kepada
Direktur Peraturan Perpajakan II.
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Tabel 3.52 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LK BUN)
No

Tahun

Temuan

1.

2014

PPh DTP SBN sebesar Rp
4,71 Triliun Tidak Dihitung
Dengan Mempertimbangkan
Ketentuan Tax Treaty dan PT
PLN Menanggung Pajak
Bunga
atas
Obligasi
Internasional yang Diterbitkan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

BPK
 Telah dilakukan pembahasan
merekomendasikan
bersama dengan Direktorat
kepada
Menteri
Jenderal
Pengelolaan
Keuangan
selaku
Pembiayaan dan Risiko fiskal
BUN agar membuat
(DJPPR) pada tanggal 29 Juni
kebijakan
2015 bertempat di ruang rapat
pembebasan PPh atas
Direktorat Peraturan Perpajakan
pemberian bunga dan
II. Salah satu kesimpulan dalam
imbal jasa SBN Val
rapat tersebut adalah untuk
as sesuai ketentuan
melaksanakan
rekomendasi
perundangan
dan
BPK berupa pembebasan PPh
melakukan kajian dan
atas penghasilan SBN sesuai
evaluasi kelayakan
ketentuan perundangan, perlu
PPh bunga obligasi
dilakukan amandemen Undanginternasional rnenjadi
Undang PPh terlebih dahulu.
bagian dari BPP
Iistrik PT PLN serta  Pada tanggal 14 Desember 2015
melalui surat dari Pusat
mengkaji
Kebijakan Pendapatan Negara,
kemungkinan
Badan Kebijakan Fiskal Nomor
alternatif
S-479/KF.2/2015
hal
pembebasan PPh atas
Penyampaian
Kajian
atas
bunga
obligasi
Temuan
dari
Rekomendasi
BPK
internasional dalam
Terkait PPh DTP Valas, telah
rangka pelaksanaan
disampaikan
balasan
surat
penugasan
Dirjen
Pajak
kepada
Kepala
pemerintah.
BKF Nomor S-184/PJ/2015
tanggal 27 Mei 2015 sebagai
tindak lanjut dari temuan.
 BKF
c.q.
PKPN
telah
mengirimkan surat kepada DJPB
dengan nomor S-404/KF.2/2016
pada tanggal 22 November
2016,
menjelaskan
bahwa
kebijakan yang dapat diambil
untuk
menindaklanjuti
rekomendasi BPK dalam rangka
memberikan pembebasan pajak
penghasilan atas penghasilan
bunga SBN valas hanya dapat
dilakukan melalui amandemen
UU PPh terlebih dahulu. Hal
tersebut telah kami sampaikan
melalui Surat Kepala PKPN
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No

Tahun

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut
Nomor S-479/KF.2/2015 hal
Penyampaian
Kajian
atas
Temuan dari Rekomendasi BPK
Terkait PPh DTP Valas kepada
Direktur Peraturan Perpajakan
II.

2-4

2015

Penatausahaan
Nilai
Penyertaan Modal Negara
Badan Lainnya Perusahaan
(Minoritas) Luar Negeri pada
Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara (LKBUN)
Tahun 2015 Kurang Memadai
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BPK
Tindak lanjut point 1 pada
merekomendasikan
rekomendasi huruf a:
Menteri Keuangan
 Pada pemeriksaan LK TA 2016,
agar.
PKPPIM telah mengirimkan
a. memerintahkan
surat konfirmasi kepada seluruh
Pusat
Kebijakan
LKI terkait saldo investasi per
Pembiayaan
31 Desember dan memperoleh
Perubahan
Iklim
jawaban konfirmasi.
dan
Multilateral,
jawaban
konfirmasi
Badan Kebijakan  Atas
tersebut, terhadap perbedaan
Fiskal
selaku
saldo antara pencatatan menurut
UAKPA BA 999.03
PKPPIM dan LKI, telah
agar:
ditelusuri penyebab selisih, dan
1) segera
dilakukan penyesuaian saldo
melengkapi data
dengan
disertai
dokumen
dan
informasi
pendukung.
terkait investasi
Pemerintah pada  Selanjutnya, PKPPIM BKF
berkomitmen untuk melakukan
LKI; dan
konfirmasi pembayaran serta
2) menerbitkan
saldo kepada LKI segera setelah
SOP
dalam
melakukan pembayaran dan
rangka
pada akhir tahun. Hal tersebut
penatausahaan
telah mulai dilaksanakan pada
investasi
LK TA 2016.
Pemerintah pada
LKI
berbasis Tindak lanjut point 2 pada
rekomendasi huruf a:
akrual.
 PKPPIM BKF telah menyusun
b. berkoordinasi
draft
SOP
dan
telah
lebih lanjut dengan
menyesuaikan
draft
SOP
Kementerian
tersebut sesuai masukan pihak
Perdagangan dan
terkait (Direktorat Anggaran
International
Polhukhankam & BUN, Setban
Rubber Consortium
BKF, dan Biro Hukum) pada
Limited (IRCo)
Konsinyering Teknis Tindak
dalam rangka
Lanjut Management Letter BPK
perbaikan
atas Pemeriksaan LKBUN
penatausahaan
999.03 TA 2016 pada 21
investasi
November 2017 menjadi SOP
Pemerintah pada
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No

Tahun

Temuan

Rekomendasi
International
Rubber Consortium
Limited (IRCo);
dan
c. menyusun
peraturan mengenai:
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

Tindak Lanjut
dengan judul sebagai berikut: 1)
SOP Permintaan Penyediaan
Anggaran Pembayaran Investasi
Pemerintah kepada LKI; 2) SOP
Penyusunan dan Permintaan
Reviu Rencana Kerja Anggaran
(RKA) guna Penerbitan DIPA
BUN
999.03;
3)
SOP
Penyusunan RPMK atau RKMK
mengenai Pembayaran Investasi
Pemerintah kepada LKI; 4) SOP
Penyampaian Rencana Kerja
Anggaran Bendahara Umum
Negara (RKA BUN) yang Telah
Direviu oleh APIP K/L kepada
Pembantu Pengguna Anggaran
(PPA); 5) SOP Permintaan
Penerbitan DIPA BUN 999.03
untuk Pembayaran Investasi
Pemerintah pada LKI; 6) SOP
Pelaksanaan
Pembayaran
Investasi Pemerintah Kepada
LKI; dan 7) SOP Penatausahaan
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan Investasi Pemerintah
pada LKI. Draft SOP tersebut
sudah disampaikan kepada Biro
Organta, Setjen melalui surat
nomor S-626/KF.1/2017 tanggal
21 Desember 2017.

2) mekanisme
tindak lanjut
dari
penyelesaian
selisih
konfirmasi yang
dilakukan terkait
penyertaan
modal negara
 Melalui surat nomor Spada lembaga
236/KF.6/2016 Kepala PKPPIM
internasional.
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
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No

Tahun

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut
mencatat informasi tersebut
dalam
Laporan
Keuangan
Tengah Tahun.
Tindak lanjut point
rekomendasi huruf c:

1

pada

 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
rekomendasi huruf c:

2

pada

 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,
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No

Tahun

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut
khususnya terkait penggunaan
mata uang asing dan SOP untuk
meminimalisir terjadinya selisih
saldo konfirmasi sebagaimana
point a.2 dan c.1.

Adapun perbandingan kinerja persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
yang telah ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.53 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan
LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2016-2018
Indikator Kinerja

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Realisasi

Target

50%

52,5%

75%

Tahun 2018

Realisasi Target Realisasi

Persentase Rekomendasi BPK
atas LKPP dan LK BUN yang

80%

89%

100%

Telah Ditindaklanjuti
Pada tahun 2018, realisasi rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah
ditindaklanjuti mencapai 100% dan melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar
89%. Target yang ditetapkan pada tahun 2018 juga meningkat dibandingkan pada dua
tahun sebelumnya, yaitu target tahun 2016 sebesar 50% dengan realisasi 52,5% dan
target pada tahun 2107 sebesar 75% dengan realisasi 80%. Berdasarkan hasil realisasi
IKU ini pada tahun 2017 menunjukkan bahwa BKF selalu berupaya untuk melakukan
proses tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sesuai dengan kewenangan di unit BKF.
Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat BKF telah berkoordinasi dengan unit
eselon II BKF yang terkait dengan temuan, untuk melakukan percepatan tindak lanjut
rekomendasi BPK dan hasil tindak lanjutnya adalah mengusulkan selesai semua
rekomendasi BPK yang terkait BKF. Selain itu, telah dilakukan konfirmasi progress
tindak lanjut dan mengusulkan selesai, serta mengirimkan bukti tindak lanjut ke Dit.
APK DJPB. Dit. APK DJPB sebagai koordinator dan kompilator tindak lanjut
rekomendasi BPK, telah menyetujui usulan tindak lanjut BKF untuk selanjutnya akan
diteruskan ke BPK.
 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.
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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 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.54 Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Sesuai Rencana
Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

100

100

100

100

100

100

100

Pol/ K P

Max/AVG

Realisasi IKU ini pada tahun 2018 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 2018 adalah
sebagai berikut.
Tabel 3.55 Beberapa Laporan Evaluasi Kebijakan Sesuai Rencana yang Dilaksanakan
Tahun 2018
No

Nama Laporan Evaluasi Kebijakan

1. Simulasi Dampak Kenaikan ICP thd Indikator Ekonomi Makro

Waktu Pelaksanaan
Triwulan I

(Nilai Tukar, Pertumbuhan, Kemiskinan, dan Tingkat
Pengangguran)
2. Keikutsertaan Indonesia dalam Asia Europe Meeting (ASEM)
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No

Nama Laporan Evaluasi Kebijakan

Waktu Pelaksanaan

3. Evaluasi Ekspor Jasa 0%

Triwulan III

4. Evaluasi kebijakan atas PP Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Triwulan III

Pelaksanaan atas UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
5. Kajian Evaluasi Batasan Tax Refund PPN Bandara
6. Kajian Pengenaan BMTP Produk Benang Kapas Selain
Benang Jahit
7. Evaluasi Penerimaan Perpajakan Daerah sebagai Sumber
Pendanaan APBD
8. Evaluasi Efektivitas Penyaluran Subsidi Langsung dalam
Mendukung Ketahanan Pangan
9. Kerja sama Indonesia dengan Development Bank

i.

Triwulan IV
Triwulan IV

Triwulan IV

Triwulan IV
Triwulan IV

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 memenuhi kompetensi jabatan adalah pejabat di
lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang mempunyai kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian minimal 72%). Standar Kompetensi
Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan
pelaksanaan tugas suatu jabatan.
Tujuan IKU ini adalah untuk menunjukkan ketersediaan pejabat yang mempunyai
kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi sesuai jabatannya. Formula
IKU ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pejabat (Eselon II s.d. IV)
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di lingkungan BKF yang telah memenuhi kompetensi jabatan dengan jumlah pejabat
(Eselon II s.d. IV) di lingkungan BKF yang telah mengikuti assessment. Polarisasi IKU
ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang
ditetapkan.
Capaian kinerja persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
semesteran dan tahunan 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.56 Capaian Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

-

99,38%

99,38%

-

99,38%

99,38%

99,38%

Realisasi

-

99,35%

99,35%

99,41%

100%

100%

100%

Capaian

N/A

99,97

99,97

N/A

100,62

100,62

100,62

Pol/ K P

Max/TLK

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kuartalan dan tahunan IKU
ini pada tahun 2018 selalu mencapai target yang telah ditetapkan bahkan persentase
pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya sampai dengan akhir tahun
2018 mencapai 100% atau telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 99,38%. Sampai
dengan akhir tahun 2018 sebanyak 169 pejabat telah mengikuti assessment center dengan
Rincian pejabat yang mengikuti Assessment Center adalah sebagai berikut.
Tabel 3.57 Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center Tahun 2018
Jumlah Pejabat/Pegawai
No

Jabatan

yang Seharusnya Memiliki

Jumlah Pejabat/Pegawai yang
Sudah Memiliki Assessment Center

Hasil Assessment Center

JPM ≥ 72%

JPM < 72%

1

Eselon II

6

6

0

2

Eselon III

35

35

0

3

Eselon IV

128

128

0

Total

169

169

0

Perbandingan capaian kinerja persentase pejabat yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatan tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.58 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi
Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2016 – 2018
Indikator Kinerja

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

90%

100%

90%

99,37%

99,38%

100%

Persentase pejabat yang
telah memenuhi standar
kompetensi jabatan
Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa capaian IKU tahun 2018 telah mencapai 100%
dan meningkat dari target tahun 2017 dari target sebesar 99,38%. Hal ini menunjukkan
komitmen manajemen di BKF agar seluruh pejabat memenuhi standar kompetensi
jabatannya, di antaranya melalui program training, capacity building, atau mutasi.
j.

Organisasi yang Fit for Purpose
Sasaran strategis selanjutnya yang ingin dicapai BKF pada perspektif learning and growth
adalah organisasi yang fit for purpose, yaitu organisasi yang mampu mewadahi dan
memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat
Jenderal. Dengan demikian, organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat
dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi
kelembagaan Kementerin Keuangan. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan dua IKU,
yaitu persentase implementasi inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
(RBTK) dan persentase satker yang ditargetkan memenuhi kriteria ZI-WBK tahun 2018.
 Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK (10a-CP)
Salah satu Inisiatif Strategis (IS) RBTK Kementerian Keuangan berdasarkan KMK No.
974/KMK.01/2016 tentang Implementasi IS Program RBTK Kementerian Keuangan,
yaitu IS #4 mengenai Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi. Aspek yang diukur
pada IS RBTK ini adalah penyelesaian beberapa milestones. Selama tahun 2018, ISTK
yang harus diselesaikan BKF terdiri dari:
Milestones yang merupakan lanjutan dari tahun 2017
1. Implementasi knowledge management system;
2. Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari
national integrated spending review.
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Sampai dengan berakhirnya tahun 2018, kedua milestones tersebut telah selesai
diimplementasikan sesuai rencana kerja/charter manual) yang telah ditetapkan. Adapun
beberapa capaian yang telah dilaksanakan diantaranya:
1. Implementasi knowledge management system:
a. Pelatihan dan penyusunan framework KMS BKF kepada para pejabat dan
pegawai di BKF;
b. Pelaksanaan ToT (Training of Trainers) kepada anggota KMS lighthouse team
BKF untuk menjadi pionir penggunaan KMS di masing-masing unit Eselon II;
c. Sosialisasi/bimtek penggunaan KMS kepada seluruh pegawai di BKF dengan
melakukan kunjungan langsung ke Pusat;
d. Pengalihan media pengumuman informasi internal BKF (diklat, tawaran
beasiswa, market update, dan lain-lain) serta komunikasi internal BKF dari
semula melalui e-mail fiskal harus melalui media KMS BKF yaitu portal fiskal
per tanggal 1 Agustus 2018;
e. Pengembangan aplikasi KMS secara berkesinambungan untuk meminimalisasi
adanya bugs;
f. Template/task standar pada aplikasi Bitrix telah tersusun.
2. Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian
dari national integrated spending review:
a. TEKF edisi I-IV Tahun 2018 yang memuat penerbitan artikel kajian terkait
transfer ke daerah dana desa, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan infrastruktur,
serta telah disampaikan kepada Menteri Keuangan;
b. Kajian evaluasi bantuan sosial pada level operasional/pelaksanaan yang telah
disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Selain itu, terdapat juga beberapa milestones yang memang baru mulai diimplementasikan
pada tahun 2018 yaitu:
1. Implementasi protokol perumusan kebijakan;
2. Evaluasi kebijakan penerimaan negara;
3. Paket kebijakan penerimaan negara;
4. Penguatan KEM PPKF;
5. Utilisasi hasil spending review dan strategi peningkatan ruang fiskal;
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6. Pelaksanaan spending review secara nasional.
Sepanjang tahun 2018, keenam milestones tersebut telah selesai diimplementasikan
sesuai rencana kerja/charter manual) yang telah ditetapkan. Adapun beberapa capaian
yang telah dilaksanakan diantaranya:
1. Implementasi protokol perumusan kebijakan:
a. BKF telah mengimplementasikan tahapan proses penyusunan KEM-PPKF sesuai
dengan masukan probis penyusunan KEM-PPKF yang telah disampaikan kepada
Biro Organta yang kemudian menjadi bagian dari KMK Probis Kemenkeu. Dalam
rangka penetapan KMK ini, BKF juga telah berperan dengan memberikan masukan
atas substansi KMK salah satunya melalui surat surat nomor: S-331/KF.1/2018
pada tanggal tanggal 28 Juni 2018;
b. Dalam rangka memastikan unit Pusat terkait telah menjalankan setiap tahapan
penyusunan KEM-PPKF sesuai probis dimaksud, Bagian OKI telah melakukan
monitoring dan evaluasi dan laporannya telah disampaikan kepada Kepala Pusat
dan Kepala BKF.
2. Evaluasi kebijakan penerimaan negara:
a. Draft PMK tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas
Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
b. Kajian efektivitas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan produk benang
kapas selain benang jahit;
c. Kajian evaluasi P3B Indonesia-Singapura;
d. Kajian evaluasi P3B Indonesia-Jepang.
3. Paket kebijakan penerimaan negara:
a. PMK tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun
Anggaran 2019;
b. Draft PMK tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau di
Daerah-daerah Tertentu;
c. Secara aktif memberikan masukan atas substansi draft PP tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan atau di
Daerah-daerah Tertentu (penyusunan PP di bawah UIC Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian);
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d. Draft regulasi terkait insentif fiskal di kawasan ekonomi khusus;
e. PMK tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
f. PMK tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal
Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah;
g. PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu beserta PMK
pelaksanaannya;
h. PMK tentang Perubahan atas PMK NOmor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif
Cukai Hasil Tembakau;
i. PMK tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
dan Konsentrat yang mengandung etil alcohol;
j. Sosialisasi “kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung daya saing industri
nasional”;
k. Sosialisasi PMK CHT.
4. Penguatan KEM PPKF
Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya terangkum
sebagai berikut:
a. Hasil kesepakatan pembahasan KEM-PPKF 2019 antara pemerintah dan DPR telah
menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan NK-RAPBN 2019, dan APBN 2019
telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2018;
b. Diseminasi hasil KEM-PPKF 2019:
1) Penulisan executive summary dan beberapa boks dalam publikasi “APBN KiTa”
Edisi Juni 2018 terkait KEM-PPKF 2019;
2) Penulisan beberapa artikel dalam publikasi “Warta Fiskal” terkait KEM-PPKF
2019;
3) Diseminasi hasil KEM-PPKF 2019 dalam berbagai rangkaian forum diskusi dan
pertemuan (termasuk sebagai bagian dari penyusunan NK-RAPBN).
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5. Penguatan KEM PPKF
Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya terangkum
sebagai berikut:
a. Beberapa poin pembahasan kajian spending review PKAPBN tahun 2017 telah
menjadi masukan dalam penyusunan PPKF tahun 2019, dengan bahasan yang
berkaitan:
1) Dukungan fiskal dalam pengembangan energi baru terbarukan
2) Pelebaran fiscal space dalam memenuhi pembiayaan infrastruktur 2018 – 2019
3) Penguatan implementasi kebijakan dana desa.
b. Penerbitan artikel kajian terkait transfer ke daerah dana desa, Energi Baru
Terbarukan (EBT), dan infrastruktur telah diterbitkan pada TEKF edisi Q1 s.d. Q4
Tahun 2018.
6. Pelaksanaan spending review secara nasional
Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya sebagai berikut:
a. Laporan Spending Review dengan fokus masalah pada efektivitas bantuan sosial
(laporan tahunan) telah disampaikan kepada Menteri Keuangan;
b. Laporan Fiscal/spending Review pada Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal
(TEKF):
Penerbitan artikel kajian terkait transfer ke daerah dana desa, Energi Baru
Terbarukan (EBT), dan infrastruktur telah diterbitkan pada TEKF edisi Q1 s.d. Q4
Tahun 2018 serta telah disampaikan kepada Menterian Keuangan dan juga dapat
diakses pada situs BKF.
Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat penyelesaian IS RBTK. Formula IKU ini
adalah dengan membandingkan antara jumlah milestones IS yang telah diselesaikan
dengan jumlah milestones yang telah direncanakan untuk diselesaikan. Polarisasi IKU
ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi target yang
ditetapkan.
Capaian kinerja persentase implementasi Inisiatif Strategis RBTK kuartalan dan tahunan
2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.59 Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

2%

19%

19%

22%

22%

92%

92%

-

44%

44%

78%

78%

99%

99%

N/A

231,58

231,58

354,54

354,54

107,61

107,61

Realisasi
Capaian

Pol/ K P

Max/TLK

Realisasi IKU ini pada tahun 2018 sebesar 99% atau telah melebihi target yang
ditetapkan, yaitu sebesar 92% dengan nilai capaian sebesar 107,61. Hal ini
menunjukkan bahwa BKF terus berupaya menyelesaikan implementasi IS RBTK.
 Persentase satker yang ditargetkan memenuhi kriteria ZI-WBK tahun 2018 (10bCP)
Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah
Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang
berbasis integritas di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk BKF. Pada tahun
2018, satker BKF yang menjadi sampel adalah Sekretariat BKF. Selanjutnya berdasarkan
surat dari Biro Organta, Sekretariat Jenderal, Nomor: SR-27/SJ.2/2018 tanggal 2 Juli
2018, Sekretariat BKF mendapatkan predikat WBK berdasarkan penilaian dari TPK
dengan nilai sebesar 93,99. Dengan hasil penilaian tersebut serta dengan merujuk pada
formula penghitungan capaian IKU yang telah ditetapkan oleh MKOP maka realisasi IKU
ini menjadi sebesar 117,72 persen.
Capaian kinerja persentase satker yang ditargetkan memenuhi kriteria ZI-WBK tahun
2018 secara tahunan adalah sebagai berikut.
Tabel 3.60 Capaian IKU Persentase satker yang ditargetkan memenuhi kriteria ZIWBK Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Target

-

-

-

-

-

100%

100%

Realisasi

-

-

-

-

-

Capaian

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

117,72% 117,72%
117,72

Pol/ K P

Max/TLK

117,72

Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena
merupakan IKU baru.
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 Indeks Persepsi Integritas (10c-CP)
Penilaian Persepsi Integritas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka
menilai tingkat integritas pada Kementerian Keuangan. Metodologi penilaian persepsi
integritas sebagai berikut:
1. Survei (kepada responden internal dan responden eksternal dhi. pengguna layanan)
2. FGD (kepada sampling responden internal dan eksternal yang telah mengisi survei)
3. Penilaian Lapangan
Hasil penilaian internal dan eksternal yang digunakan dalam perhitungan IKU merupakan
hasil dari pelaksanaan survei yang telah disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan
penilaian lapangan. Seluruh kegiatan penilaian persepsi integritas dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal dengan supervisi oleh KPK. Pada tahun 2018, BKF telah
memperoleh nilai sebesar 85,31 melebihi target yang ditetapkan sebesar 85.
Capaian kinerja persentase satker yang ditargetkan memenuhi kriteria ZI-WBK tahun
2018 secara tahunan adalah sebagai berikut.
Tabel 3.61 Capaian IKU Persentase Indeks Persepsi Integritas Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Target

-

-

-

-

-

Realisasi

-

-

-

-

-

Capaian

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Q4

Y-18

85

85

85,31

85,31

100,36

100,36

Pol/ K P

Max/TLK

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 Persentase kapabilitas tata kelola TIK.
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 Tingkat downtime sistem TIK (11a-CP)
Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat
kritikalitas sangat tinggi dari seluruh Unit Eselon I (Non DJP) dikarenakan gangguan
pada infrastruktur TIK dan Layanan TIK Sekretariat Jenderal yang disebabkan oleh
gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system layanan TIK, meliputi: Layanan
Internet, Layanan Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan Database.
Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak
terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan beberapa
faktor, antara lain:
1. Potensi kerugian finansial;
2. Potensi tuntutan hukum;
3. Citra Kementerian Keuangan; dan
4. Jumlah pengguna yang dirugikan.
Perhitungan downtime layanan tidak termasuk downtime yang direncanakan (planned
downtime) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (Preventive
Maintenance). Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing layanan TIK. Laporan downtime layanan TIK disusun
berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat ukur atau
alat monitoring yang disepakati.
Aplikasi yang dimonitoring di BKF, meliputi:
1. Website BKF (10.242.49.11): apabila terhenti, maka akan mengakibatkan informasi
tidak tersampaikan ke masyarakat
2. Executive Economic Dashboard (10.242.17.17): apabila terhenti, maka akan
mengakibatkan pengambilan kebijakan/keputusan yang salah disebabkan para
eksekutif tidak dapat membaca kondisi perekonomian terkini dengan tepat dan baik.
Kegiatan monitoring menggunakan aplikasi super agent, yaitu melakukan pemantauan
dua aplikasi terhadap tingkat availability (ketersediaan). Tingkat ketersediaan dimaksud
adalah aplikasi tersebut dapat diakses oleh pengguna secara baik.
Tujuan dari IKU ini ialah untuk mengukur ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka
meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin.
Formula IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah downtime seluruh layanan TIK
dan komponen layanan TIK dengan jumlah layanan TIK dan komponen layanan TIK.
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Dengan polarisasi IKU minimize, artinya realisasi IKU ini diharapkan selalu di bawah
target yang ditetapkan.
Capaian kinerja persentase downtime sistem TIK kuartalan dan tahunan 2018 adalah
sebagai berikut.
Tabel 3.62 Capaian IKU Persentase Downtime Sistem TIK Tahun 2018
T/R

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,005%

0,004%

0,004%

0,005%

0,005%

0,004%

0,004%

198,57

198,86

198,86

198,57

198,57

198,86

198,86

Target
Realisasi
Capaian

Pol/ K P

Min/TLK

Realisasi IKU ini pada tahun 2018 sebesar 0,004% atau berada di bawah target yang
ditetapkan, yaitu sebesar 0,35%. Hal ini menunjukkan keandalan sistem informasi utama
yang ada di BKF karena meminimalisasi persentase downtime sistem TIK Capaian Q4
dengan metode penghitungan take last known menggunakan time frame dari Januari s.d.
Desember 2018. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan
monitoring aplikasi Super Agent dan berkoordinasi dengan Pusintek. Perlu
dikoordinasikan secara lebih aktif dengan Pusintek mengenai aplikasi monitoring tingkat
downtime (misalnya apabila ada jadwal maintenance di BKF akan segera diinfokan ke
Pusintek sebagai dasar justifikasi agar tidak masuk dalam perhitungan tingkat downtime
yang dimonitor oleh Pusintek. Sehubungan dengan Super agent tidak digunakan lagi
untuk memonitoring downtime, maka data dukung yang diberikan Pusintek berupa data
dari sitescope yang tidak menampilkan dashboard keseluruhan, seperti super agent,
namun dapat dilihat per bulannya melalui link.
Adapun perbandingan capaian kinerja persentase downtime sistem TIK dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.63 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Downtime Sistem TIK Tahun 2016 –
2018
Indikator Kinerja
Persentase Downtime
Sistem TIK

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1%

0,005%

1%

0,0175%

0,35%

0,004%
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Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa capaian IKU tahun 2018 semakin lebih baik dari
tahun 2016 dan 2017, serta mencapai lebih baik dari target yang telah ditetapkan, yaitu
0,35%. Dengan kata lain, BKF tetap mampu meminimalisasi downtime sistem TIK di
lingkungan BKF sampai.
 Persentase kapabilitas tata kelola TIK (11b-CP)
IKU terkait Kapabilitas Tata Kelola TIK merupakan rata-rata persentase kapabilitas tata
kelola TIK pada unit yang menjadi sampel penilaian pada tahun 2018, yaitu Setjen
(Pusintek), DJP, DJBC, dan DJPB. Nilai persentase kapabilitas tata kelola TIK
mengukur penerapan praktik-praktik manajemen (input, aktivitas, dan output) sebagai
ukuran kapabilitas enabler Proses dalam tata kelola TIK, dalam mencapai process
performance. Penilaian pada tahun 2018 fokus pada 16 proses domain Build, Acquire,
and Implement (BAI) dan Deliver, Service, and Support (DSS) berdasarkan framework
COBIT 5.
Capaian kinerja persentase kapabilitas tata kelola TIK yang diukur secara tahunan pada
2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.64 Capaian Persentase kapabilitas tata kelola TIK Tahun 2018
T/R
Target
Realisasi
Capaian

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

-

-

-

-

-

75%

75%

-

-

-

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pol/ KP

Min/TLK

IKU ini merupakan mandatory dari Pusintek dan dikontrakkan pada awal tahun 2018.
Pada saat itu, Pusintek mewajibkan seluruh Eselon I untuk mengambil IKU ini. Seiring
waktu, berdasarkan pertimbangan dari Pusintek, unit IT di organisasi BKF masih pada
level eselon IV sehingga sulit untuk menerapkan framework COBIT 5 (yang menjadi
tata kelola TIK dalam IKU ini). Sementara itu, pada Eselon I lain unit IT berada pada
level eselon II. Sehingga BKF dianggap tidak masuk dalam perhitungan IKU yang
dilakukan oleh Pusintek berkenaan dengan capaian IKU ini (BKF tidak termasuk unit
sampel yang terlibat).
Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena
merupakan IKU baru.
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l.

Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas
Pengelolaan anggaran adalah proses pengaturan penggunaan anggaran, yakni perihal
bagaimana agar anggaran dapat digunakan oleh unit organisasi secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Pelaksanaan anggaran adalah proses
pengaturan penggunaan anggaran, yakni perihal bagaimana agar anggaran dapat digunakan
oleh unit organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana anggaran yang telah
disusun. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah
dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Dana yang
tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang
telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis ini diukur melalui
IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran dan IKU persentase penyelesaian tindak
lanjut temuan BPK atas LK BA 015.
 Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015 (12a-CP)
Pengukuran IKU ini berdasarkan atas rasio jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti telah sesuai dengan rekomendasi BPK dibandingkan dengan temuan hasil
pemeriksaan BPK yang untuk ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Kementerian
Keuangan Tahun Anggaran 2017. Temuan yang dapat diukur capaiannya adalah temuan
yang tindak lanjutnya telah diusulkan untuk selesai oleh Kementerian Keuangan
(validasi oleh Biro Cankeu, Setjen) kepada BPK.
Adapun capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.65 Capaian Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015
Tahun 2018
T/R
Target
Realisasi
Capaian

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

-

30%

30%

30%

30%

89%

89%

-

94,44%

94,44%

94,44%

94,44%

98,03%

98,03%

N/A

314,80

314,80

314,80

314,80

110,15

110,15

Pol/ KP

Min/TLK

Meskipun realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan, terdapat issue yang perlu
dijadikan perhatian khusus untuk segera diselesaikan yaitu temuan yang belum selesai
yang berupa “rumah negara di daerah Kemanggisan yang masih dikuasai pihak ketiga
dalam hal ini Bapak Suhadi (mantan pejabat Kementerian Keuangan) yang sampai saat
ini masih menempati rumah dinas BKFdan tidak mau mengosongkan rumah dinas
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tersebut sertameminta

agar rumah dinas tersebut dapat dipindahtangankan/dijual

kepada beliau.
Beberapa upaya telah dilakukan BKF untuk menyelesaikan permsalahan ini
diantaranya:
1) Tanggal 19 Desember 2018 telah diadakan rapat koordinasi di BKF yang dihadiri
oleh Perwakilan BKF, Biro Perlengkapan Setjen, Biro Perencanaan dan Keuangan
Setjen, Biro Advokasi Setjen, dan Inspektorat IV Itjen. Berdasarkan diskusi rapat,
BKF diharapkan dapat melakukan pertemuan dengan Sekretariat DJP untuk
mencapai kesepakatan terkait status tanah rumah dinas dimaksud. Selanjutnya hasil
kesepakatan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian perubahan status
rumah dinas tersebut. BKF juga diharapkan untuk dapat melakukan pencabutan SIP
serta menerbitkan surat perintah pengosongan selama rumah dinas masih dihuni
pihak yang tidak berhak;
2) BKF bersama Biro Perlengkapan Setjen melakukan pertemuan dengan penghuni
rumah dinas, yang hasil pertemuan tersebut adalah penghuni meminta agar rumah
dinas

tersebut

dapat

dipindahtangankan/dijual

kepada

penghuni

sesuai

ketentuan/peraturan yang berlaku;
3) Pada tanggal 10 Maret 2017 Sekretaris BKF telah mengirim surat nomor S137/KF.1/2017 kepada Kepala Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal, yang isinya
meminta konfirmasi tentang tindak lanjut temuan BPK terkait rumah dinas BKF;
4) Tanggal 5 Mei 2017, Kepala Biro Perlengkapan memberi jawaban atas Surat BKF
sebelumnya yang pada intinya agar menindaklanjuti rencana penjualan rumah
tersebut kepada penghuninya dengan terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan
status rumah negara golongan II menjadi golongan III kepada Setjen. Untuk dapat
mengajukan usulan tersebut, BKF agar menyusun kajian yang menyatakan bahwa
rumah tersebut dapat dialihkan statusnya.
Adapun kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena
merupakan IKU baru.
 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (12b-CP)
Pengukuran IKU ini berdasarkan atas surat edaran Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang
tata cara penghitungan indikator kinerja utama persentase kualitas pelaksanaan
anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan serta indikator kinerja pelaksanaan
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anggaran (IKPA). Kedua komponen ini masing-masing berbobot 90 persen untuk SE35 dan IKPA sebesar 10 persen.
Unsur pengukuran IKU ini terdiri dari:
1) penyerapan anggaran pagu neto (bobot 9%) merupakan realisasi anggaran atas
belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam
RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi, dana lainnya yang
penggunaannya bersifat khusus;
2) Pencapaian keluaran riil (bobot 32%) adalah akumulasi nilai capaian dari seluruh
keluaran riil dengan mempertimbangkan progres dan bobot setiap keluaran riil
berdasarkan pagu anggaran;
3) Efisiensi (bobot 42%) adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja
modal yang meliputi objek : perjalanan dinas, RDK, konsinyering/paket meeting,
kudapan dan makan siang rapat, langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan
internet), honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan, dan kegiatan lainnya
kecuali kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai di
Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh BPPK, seluruh proses
pengadaan barang/jasa, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja
pemeliharaan, belanja barang operasional dan non-operasional lainnya;
4) Konsistensi (bobot 17%) adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan
belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja
barang dan modal sesuai lembar ketiga DIPA, RPD revisi pertama, RPD revisi
pertama setelah penetapan APBN-P, RPS revisi pertama setalah penetapan self
blocking.
Sementara itu, IKPA adalah ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang
memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi efektivitas dan efisiensi pelaksana
kegiatan. Adapun 12 indikator tersebut beserta bobotnya yaitu:
1) Revisi DIPA (bobot 5%), dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per
satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat
pergeseran (dalam hal pagu tetap);
2) Deviasi halaman III DIPA (bobot 5%), dihitung berdasarkan rata-rata gap per bulan
antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana).
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Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan
rata-rata gap tidak saling meniadakan;
3) Pengelolaan UP (bobot 10%), dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu
dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam data set;
4) Rekon LPJ bendahara (bobot 5%), dihitung berdasarkan rasio LPJ bendahara yang
tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ bendahara yang disampaikan ke
KPPN;
5) Data kontrak (bobot 10%), dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu
disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN;
6) Penyelesaian tagihan (bobot 20%), dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan
yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS nonbelanja pegawai (yang tepat
waktu dan terlambat) yang terdapat dalam data set;
7) Penyerapan anggaran (bobot 20%), dihitung berdasarkan persentase realisasi
anggaran terhadap pagunya;
8) Retur SP2D (bobot 5%), dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D
dengan jumlah SP2D yang terbit;
9) Renkas (bobot 5%), dihitung berdasarkan rasio renkas yang tepat waktu
disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh
renkas yang disampaikan ke KPPN;
10) Pengembalian

kesalahan

SPM

(bobot

5%), dihitung

berdasarkan

rasio

pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (jumlah SPM yang
diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak);
11) Dispensasi penyampaian SPM (bobot 5%), dihitung berdasarkan rasio dispensasi
SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan (jumlah SPM yang diterbitkan
termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak);
12) Pagu minus (bobot 5%), dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap
pagunya.
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelaksanaan anggaran. Adapun
capaian IKU ini selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.66 Capaian Kinerja IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun
2018
T/R
Target
Realisasi
Capaian

Q1

Q2

Sm.I

Q3

s.d. Q3

Q4

Y-18

Pol/ KP

15%
23,10%
154

35%
43%
122,86

35%
43%
122,86

55%
59%
107,27

55%
59%
107,27

95%
96,4%
101,47

95%
96,4%
101,47

Max/TLK

Realisasi IKU ini sepanjang tahun 2018 berdasarkan SE-35/MK.1/2017 dan IKPA dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Penyerapan anggaran pagu neto BKF sebesar Rp99.446.524.805 atau 93,4 persen
dari pagu belanja barang dan belanja modal sebesar Rp101.161.495.177;
2) Efisiensi sebesar 109,7 persen.
3) Pencapaian output riil mencapai 100 persen.
4) Pencapaian konsistensi mencapai 61,20 persen;
5) Pencapaian nilai Indikator IKPA sebesar 91,61 persen.
Sehingga realisasi IKU ini sampai dengan akhir tahun 2018 sesuai SE-35/MK.1/2017
dan IKPA mencapai 96,4 persen dan sudah melampaui target IKU ini yang sebesar 95
persen.
Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU di tahun 2018
adalah:
1) Telah mengusulkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap SE-35 kepada
Rocankeu;
2) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan penganggaran sesuai RKP, Renja
dan RKA-K/L;
3) Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan langkah-langkah akhir tahun.
Adapun perbandingan capaian kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 20162018 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.67 Perbandingan Kinerja IKU Kualitas Pelaksanaan Angggaran Tahun 2016 –
2018
Indikator Kinerja
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
95%
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penurunan realisasi pada tahun 2018 jika
dibandingkan dengan tahun 2017. Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena variabel
keluaran riil dalam SE-35 ditetapkan maksimal sebesar 100 persen dan tidak seperti tahun
sebelumnya yang bisa mencapai maksimal 120 persen, sehingga sangat berpengaruh
terhadap realisasi IKU. Selain kegiatan yang telah terukur di dalam Indikator Kinerja Utama
di atas, BKF juga melaksanakan beberapa inisiatif strategis yang mendukung pencapaian
IKU. Pada tahun 2018 ini, terdapat lima inisiatif strategis Kepala BKF, dengan empat
inisiatif strategis berstatus selesai dan satu inisiatif strategis akan dijadikan inisiatif strategis
pada tahun 2019. Selama tahun 2018, ISTK yang harus diselesaikan BKF terdiri dari:
Milestones yang merupakan lanjutan dari tahun 2017
1. Implementasi knowledge management system;
2. Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari
national integrated spending review.
Sampai dengan berakhirnya tahun 2018, kedua milestones tersebut telah selesai
diimplementasikan sesuai rencana kerja/charter manual) yang telah ditetapkan. Adapun
beberapa capaian yang telah dilaksanakan diantaranya:
1. Implementasi knowledge management system:
a. Pelatihan dan penyusunan framework KMS BKF kepada para pejabat dan
pegawai di BKF;
b. Pelaksanaan ToT (Training of Trainers) kepada anggota KMS lighthouse team
BKF untuk menjadi pionir penggunaan KMS di masing-masing unit Eselon II;
c. Sosialisasi/bimtek penggunaan KMS kepada seluruh pegawai di BKF dengan
melakukan kunjungan langsung ke Pusat;
d. Pengalihan media pengumuman informasi internal BKF (diklat, tawaran
beasiswa, market update, dan lain-lain) serta komunikasi internal BKF dari
semula melalui e-mail fiskal harus melalui media KMS BKF yaitu portal fiskal
per tanggal 1 Agustus 2018;
e. Pengembangan aplikasi KMS secara berkesinambungan untuk meminimalisasi
adanya bugs;
f. Template/task standar pada aplikasi Bitrix telah tersusun.
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2. Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian
dari national integrated spending review:
a. TEKF edisi I-IV Tahun 2018 yang memuat penerbitan artikel kajian terkait
transfer ke daerah dana desa, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan infrastruktur,
serta telah disampaikan kepada Menteri Keuangan;
b. Kajian evaluasi bantuan sosial pada level operasional/pelaksanaan yang telah
disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Selain itu, terdapat juga beberapa milestones yang memang baru mulai diimplementasikan
pada tahun 2018 yaitu:
1. Implementasi protokol perumusan kebijakan;
2. Evaluasi kebijakan penerimaan negara;
3. Paket kebijakan penerimaan negara;
4. Penguatan KEM PPKF;
5. Utilisasi hasil spending review dan strategi peningkatan ruang fiskal;
6. Pelaksanaan spending review secara nasional.
Sepanjang tahun 2018, keenam milestones tersebut telah selesai diimplementasikan
sesuai rencana kerja/charter manual) yang telah ditetapkan. Adapun beberapa capaian
yang telah dilaksanakan diantaranya:
1. Implementasi protokol perumusan kebijakan:
a. BKF telah mengimplementasikan tahapan proses penyusunan KEM-PPKF sesuai
dengan masukan probis penyusunan KEM-PPKF yang telah disampaikan kepada
Biro Organta yang kemudian menjadi bagian dari KMK Probis Kemenkeu. Dalam
rangka penetapan KMK ini, BKF juga telah berperan dengan memberikan masukan
atas substansi KMK salah satunya melalui surat surat nomor: S-331/KF.1/2018
pada tanggal tanggal 28 Juni 2018;
b. Dalam rangka memastikan unit Pusat terkait telah menjalankan setiap tahapan
penyusunan KEM-PPKF sesuai probis dimaksud, Bagian OKI telah melakukan
monitoring dan evaluasi dan laporannya telah disampaikan kepada Kepala Pusat
dan Kepala BKF.
2. Evaluasi kebijakan penerimaan negara:
a. Draft PMK tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas
Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
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b. Kajian efektivitas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan produk benang
kapas selain benang jahit;
c. Kajian evaluasi P3B Indonesia-Singapura;
d. Kajian evaluasi P3B Indonesia-Jepang.
3. Paket kebijakan penerimaan negara:
a. PMK tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun
Anggaran 2019;
b. Draft PMK tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau di
Daerah-daerah Tertentu;
c. Secara aktif memberikan masukan atas substansi draft PP tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan atau di
Daerah-daerah Tertentu (penyusunan PP di bawah UIC Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian);
d. Draft regulasi terkait insentif fiskal di kawasan ekonomi khusus;
e. PMK tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
f. PMK tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal
Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah;
g. PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu beserta PMK
pelaksanaannya;
h. PMK tentang Perubahan atas PMK NOmor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif
Cukai Hasil Tembakau;
i. PMK tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
dan Konsentrat yang mengandung etil alcohol;
j. Sosialisasi “kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung daya saing industri
nasional”;
k. Sosialisasi PMK CHT.
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4. Penguatan KEM PPKF
Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya terangkum
sebagai berikut:
a. Hasil kesepakatan pembahasan KEM-PPKF 2019 antara pemerintah dan DPR telah
menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan NK-RAPBN 2019, dan APBN 2019
telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2018;
b. Diseminasi hasil KEM-PPKF 2019:
1) Penulisan executive summary dan beberapa boks dalam publikasi “APBN KiTa”
Edisi Juni 2018 terkait KEM-PPKF 2019;
2) Penulisan beberapa artikel dalam publikasi “Warta Fiskal” terkait KEM-PPKF
2019;
3) Diseminasi hasil KEM-PPKF 2019 dalam berbagai rangkaian forum diskusi dan
pertemuan (termasuk sebagai bagian dari penyusunan NK-RAPBN).
5. Penguatan KEM PPKF
Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya terangkum
sebagai berikut:
a. Beberapa poin pembahasan kajian spending review PKAPBN tahun 2017 telah
menjadi masukan dalam penyusunan PPKF tahun 2019, dengan bahasan yang
berkaitan:
1) Dukungan fiskal dalam pengembangan energi baru terbarukan
2) Pelebaran fiscal space dalam memenuhi pembiayaan infrastruktur 2018 – 2019
3) Penguatan implementasi kebijakan dana desa.
b. Penerbitan artikel kajian terkait transfer ke daerah dana desa, Energi Baru
Terbarukan (EBT), dan infrastruktur telah diterbitkan pada TEKF edisi Q1 s.d. Q4
Tahun 2018.
6. Pelaksanaan spending review secara nasional
Seluruh rencana kerja telah selesai dilaksanakan, beberapa di antaranya sebagai berikut:
a. Laporan Spending Review dengan fokus masalah pada efektivitas bantuan sosial
(laporan tahunan) telah disampaikan kepada Menteri Keuangan;
b. Laporan Fiscal/spending Review pada Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal
(TEKF):

LAPORAN KINERJA BKF TAHUN 2018

108

Penerbitan artikel kajian terkait transfer ke daerah dana desa, Energi Baru Terbarukan (EBT),
dan infrastruktur telah diterbitkan pada TEKF edisi Q1 s.d. Q4 Tahun 2018 serta telah
disampaikan kepada Menterian Keuangan dan juga dapat diakses pada situs BKF.
Adapun prestasi Sekretariat BKF selama tahun 2018 yang cukup signifikan yaitu berdasarkan
surat dari Biro Organta, Sekretariat Jenderal, Nomor: SR-27/SJ.2/2018 tanggal 2 Juli 2018,
Sekretariat BKF mendapatkan predikat WBK berdasarkan penilaian dari tim penilai
kementerian (TPK) dengan perolehan nilai sebesar 93,99.
B. Realisasi Anggaran
B.1. Pendapatan
Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.024.026.198.
Dalam DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggara 2018 tidak memiliki estimasi
pendapatan. Keseluruhan Pendapan Negara dan Hibah adalah Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan
Pajak Lainnya.
Realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp826.120.690 atau 80,67 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Penurunan
tersebut bersumber dari adanya penurunan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
Lainnya. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagaimana
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2018
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B.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja
Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar
Rp129.154.503.503 atau sebesar 81,08 persen dari anggarannya setelah dikurangi
pengembalian belanja sebesar Rp29.624.816.
Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 3.69 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

Realisasi

belanja

Tahun

Anggaran

2018

mengalami

penurunan

sebesar

Rp51.519.340.205 dibandingkan Tahun Anggaran 2017 disebabkan oleh pelaksanaan
efisiensi pada BKF dan adanya selfblocking.
Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017-2018
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B.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2018, 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 2018 disajikan
dalam tabel berikut:
Tabel 3.71 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2018
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4. BAB IV
PENUTUP
Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kebijakan Fiskal atas penggunaan
anggaran dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun pedoman dalam
menyusun laporan kinerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2018 ini adalah Peraturan
Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai
unit yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan
pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, BKF telah mampu menjalankan tugasnya dengan
baik. Hal ini terlihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun
2018. Dari 24 IKU, 22 IKU selama tahun 2018 telah memenuhi target kinerja yang
ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF. Capaian kinerja yang sesuai atau
melebihi target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari hasil perencanaan yang
baik, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan
tugas. Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan memberikan
informasi mengenai kinerja BKF baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan
maupun semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BKF, sehingga dapat
memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
Berbagai masukan yang konstruktif juga sangat diharapkan agar dapat
memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja BKF pada masa mendatang
melalui

upaya-upaya

penyesuaian

indikator-indikator

kinerja

dengan

perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga keberadaan BKF dapat
memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian cita-cita pembangunan
nasional.
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5.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
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BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
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