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KATA PENGANTAR 

 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi 

Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. 

Pertanggungjawaban instansi pemerintah dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang berisi seluruh capaian kinerja organisasi 

dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Untuk memenuhi substansi materi yang harus 

dipertanggungjawabkan, format dan substansi yang dipertanggungjawabkan dalam 

LAKIP senantiasa disesuaikan dan disempurnakan sehingga ukuran-ukuran 

pertanggungjawaban yang digunakan diharapkan dapat semakin tepat 

menggambarkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. 

Sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden di atas, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

menyusun Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja BKF tahun 2013 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 akuntabilitas kinerja BKF yang lengkap 

dan menyeluruh. 

Laporan Kinerja BKF tahun 2013 ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat terjadi feedback dan 

koreksi yang bersifat konstruktif bagi perbaikan kinerja BKF pada masa yang akan datang. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal diukur dengan metode Balance Score Card. 

Metode ini menilai kinerja BKF dengan menggunakan tiga aspek/perspektif, yaitu 

Stakeholder, Internal Process, dan Learning and Growth. Keberhasilan capaian kinerja 

diukur berdasarkan tingkat capaian atas setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran 

Strategis yang terdapat pada masing-masing perspektif. 

Ditinjau dari perspektif Stakeholder, sebagian besar capaian kinerja IKU-nya lebih baik 

dibandingkan target yang telah ditetapkan. 84 persen dari seluruh rekomendasi kebijakan 

yang disampaikan BKF diterima dan ditetapkan sebagai kebijakan, selain itu proyeksi 

kebijakan ekonomi makro dan APBN juga akurat. BKF juga berhasil memberikan 

rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara sesuai dengan 

yang ditargetkan. Capaian rekomendasi usulan kebijakan kerja sama internasional yang 

diadopsi dalam forum-forum internasional juga lebih baik dibandingkan targetnya. Namun 

demikian, terdapat satu IKU yaitu yang memiliki indeks capaian di bawah target yaitu IKU 

presentase  cadangan anggaran risiko fiskal. Pada tahun 2013, realisasi penyerapan 

cadangan anggaran risiko fiskal di atas target yang telah ditetapkan oleh BKF. Mengingat 

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi proyeksi dengan polarisasi stabilize maka 

IKU ini dianggap tidak memenuhi target. Realisasi capaian IKU ini berada di luar kendali BKF 

. Oleh karena itu, untuk tahun berikutnya IKU ini dihapus karena kurang mencerminkan 

kinerja dari BKF. 

Capain kinerja perspektif Internal Process secara umum juga baik karena sebagian besar 

capaian IKU melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini mencerminkan bahwa 

proses perumusan rekomendasi kebijakan fiskal di BKF telah didukung alat analisis ekonomi, 

penggunaan model ekonomi yang up to date, penyelesaian tindak lanjut Inpres dengan 

tepat waktu, serta pelaksanaan kajian yang tepat waktu. Meskipun demikian, terdapat 

satu IKU yang capaiannya masih dibawah target, yaitu “Tingkat kepuasan pemanfaatan 

database BKF” (indeks capaian: 97,19 persen). Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat 

pemenuhan kebutuhan data masih memerlukan perhatian di samping perlunya perbaikan 

desain tampilan database. Berkenaan dengan masih sedikitnya pegawai yang 

memanfaatkan database, BKF perlu melakukan sosialisasi terkait dengan ketersediaan dan 

pemanfaatan database BKF kepada para pegawai. 

Adapun capaian kinerja perspektif Learning and Growth, dari 10 (sepuluh) IKU, terdapat 

dua IKU yang tidak memenuhi target yaitu IKU “Tingkat Kematangan Penerapan 

Manajemen Risiko” (indeks capaian 88,35%) dan IKU “Persentase penyerapan DIPA (non 

belanja pegawai) (indeks capaian 91,14%). Untuk Tingkat Kematangan Penerapan 

Manajemen Risiko, berdasarkan penilaian dari Itjen, BKF mendapatkan nilai 48,59 (Risk 

Aware) Pada tahun 2014, akan dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan  
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kualitas penerapan Manajemen Risiko di BKF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Sementara itu, IKU terkaitan penyerapan DIPA tidak tercapai karena : 

a. Efisiensi anggaran atas realisasi belanja modal sebagai hasil negosiasi. 

b. Efisiensi anggaran atas realisasi belanja barang sebagai hasil negosiasi (PCO kegiatan 

APEC, pengadaan seragam)   

c. Penerapan kebijakan pelaksanaan rapat di luar kantor dan perjalanan dinas dengan 

mempertimbangkan  skala prioritas (frekuensi dan jumlah peserta).  

d. Hibah ADB sebesar Rp2,4 miliar tidak dapat dicatat sebagai realisasi karena adanya 

kesalahan administrasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi 

Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. 

Pertanggungjawaban instansi pemerintah dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang berisi seluruh capaian kinerja organisasi 

dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Untuk memenuhi substansi materi yang harus 

dipertanggungjawabkan, format dan substansi yang dipertanggungjawabkan dalam 

LAKIP senantiasa disesuaikan dan disempurnakan sehingga ukuran-ukuran 

pertanggungjawaban yang digunakan diharapkan dapat semakin tepat 

menggambarkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. 

Salah satu bentuk penyempurnaan substansi LAKIP adalah penyajian capaian kinerja 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LAKIP. Dengan kebijakan ini, laporan yang disajikan 

dapat terfokus pada program/kegiatan yang menjadi prioritas organisasi sehingga 

penilaian keberhasilan atas capaian kinerja organisasi menjadi semakin mudah untuk 

dipahami. 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memiliki tugas, 

fungsi, dan susunan organisasi sebagai berikut: 

1. Tugas 

BKF mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan 

fiskal. 

2. Fungsi 

Dalam menjalankan tugas tersebut, BKF menjalankan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang 

kebijakan fiskal; 

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

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang 

kebijakan fiskal; dan 

d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal. 
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3. Struktur Organisasi 

  

Grafik 1.1 Struktur Organisasi BKF 

 

B. Peran Strategis  

Nilai strategis BKF dapat dilihat dari masing-masing pusat sebagai berikut: 

1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) 

PKPN mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di 

bidang pendapatan negara.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PKPN menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan rekomendasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak; 

b. analisis usulan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; 

c. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

d. pelaksanaan kesekretariatan Tim Tarif; 

e. pelaksanaan tata kelola Pusat. 
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2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) 

PKAPBN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka 

penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan 

evaluasi kebijakan APBN. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PKAPBN menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan 

RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN 

Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah 

atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi 

dengan Lembaga Internasional dan Regional; 

b. analisis dampak APBN terhadap sektor riil, moneter, dan neraca pembayaran 

operasi keuangan pemerintah; 

c. analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan dan 

belanja negara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung 

kesinambungan fiskal; 

d. analisis dan proyeksi arus kas pelaksanaan APBN; 

e. evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan dan belanja negara; 

f. penyusunan data konsolidasi APBN; 

g. perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan 

besaran konsolidasi defisit APBN; 

h. pelaksanaan tata kelola Pusat. 

3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) 

PKEM mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan perumusan 

rekomendasi kebijakan ekonomi makro, serta melaksanakan pemantauan dini 

perkembangan ekonomi makro.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PKEM menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. pemantauan dini dan analisis perkembangan ekonomi yang memiliki potensi 

dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional; 

b. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 

c. penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan 

RAPBN; 

d. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan 

Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan 

Lampiran Pidato Presiden, Jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, 

jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga Internasional dan 

Regional di bidang ekonomi makro; 
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e. analisis sektor riil, fiskal, moneter dan lembaga keuangan; 

f. penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai 

tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa; 

g. penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian 

inflasi, hubungan investor dan stabilisasi sektor keuangan; 

h. pengembangan model analisis ekonomi makro; 

i. pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro; 

j. perencanaan program pengkajian, diseminasi dan publikasi hasil kajian; 

k. pelaksanaan tata kelola pusat. 

4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) 

PPRF mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan 

evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan 

pemerintah.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPRF menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan 

pemberian dukungan pemerintah, serta penyiapan bahan negosiasi dan 

perjanjian kerja sama; 

b. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial, risiko 

BUMN dan risiko dukungan pemerintah; 

c. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan Public Service 

Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN; 

d. analisis dan evaluasi terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah 

atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur; 

e. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan 

Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan 

Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, 

jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan 

Regional di bidang pengelolaan risiko fiskal; 

f. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di 

bidang pengelolaan risiko fiskal; 

g. pelaksanaan tata kelola Pusat. 

5. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) 

PKPPIM mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, 

pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan 

perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum 

multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-

organisasi internasional. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, PKPPIM menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan 

dan pemantauan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim; 

b. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan 

dan pemantauan kerja sama forum  perubahan iklim; 

c. pemantauan terhadap sumber-sumber pendanaan potensial yang akan 

diterima Pemerintah Indonesia yang terkait perubahan iklim; 

d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan 

dan pemantauan pada forum G20; 

e. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan 

dan pemantauan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga 

keuangan multilateral; 

f. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan 

dan pemantauan kerjasama pada forum Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), United Nations for Development 

programme (UNDP), Economic and Social Commission for Asia and Pacific 

(ESCAP), World Summit for Sustainable and Development (WSSD), United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), dan forum multilateral lainnya; 

g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan 

dan pemantauan yang berkaitan dengan status keanggotaan dan penyertaan 

modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional; 

h. pelaksanaan pengkajian atas usulan kebijakan serta dampak kebijakan 

pendanaan, pembiayaan dan kerja sama  yang terkait perubahan iklim, G20, 

lembaga keuangan multilateral, OECD dan forum multilateral lainnya; dan 

i. pelaksanaan tata kelola Pusat. 

6. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) 

PKRB mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, 

evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama Assosiation of South 

East Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), forum-

forum regional, bilateral, dan kerja sama teknik luar negeri. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, PKRB menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja 

sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka ASEAN dan integrasi ekonomi 

ASEAN; 

 

b. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja 

sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka APEC dan forum-forum Asia-

Europe Meeting (ASEM), ASEAN+3, East Asian Summit (EAS), Mitra ASEAN, dan 

bilateral; 
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c. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan 

pemantauan negosiasi (offer-request) di bidang sektor jasa keuangan APEC, 

ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral; 

d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja 

sama bilateral ekonomi dan keuangan dengan lembaga dan organisasi 

internasional non pemerintah; 

e. perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi 

dalam rangka pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri; 

f. pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kerangka 

kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral; 

g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, dan evaluasi dalam rangka kerja 

sama pemantauan (surveillance) ekonomi dan keuangan regional; 

h. pemantauan dan evaluasi dalam rangka transparansi ekonomi dan keuangan 

regional dan bilateral dan dukungan teknis; dan 

i. pelaksanaan tata kelola Pusat. 

7. Sekretariat Badan 

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua 

unsur di lingkungan Badan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan; 

b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, 

kepegawaian, pengembangan pegawai, serta pembinaan jabatan fungsional 

pada Badan; 

c. koordinasi penyusunan perencanaan program serta pengelolaan urusan keuangan; 

d. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana kerja dan anggaran, serta 

laporan akuntabilitas kinerja Badan; 

e. penyajian data dan informasi, pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan, 

serta diseminasi elektronik; 

f. pelaksanaan urusan tata usaha, gaji, kearsipan, dan kehumasan Badan; 

g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemberian 

dukungan teknis penggunaan teknologi informasi di lingkungan Badan; 

h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 

fungsional dan pengawasan masyarakat. 

C. Sistematika Laporan 

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja BKF Tahun 2013, dapat dirinci 
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sebagai berikut: 

1. Ringkasan Eksekutif.  

Bagian ini berisi intisari Laporan Akuntabilitas Kinerja BKF tahun 2013. 

2. Bab I Pendahuluan.  

Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi BKF secara umum serta peran strategis Badan 

Kebijakan Fiskal, meliputi: 

a. Tugas, fungsi dan struktur organisasi. 

b. Peran strategis Badan Kebijakan Fiskal. 

c. Sistematika laporan. 

3. Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.  

Bab ini menguraikan gambaran singkat tentang rencana strategis 2010-2014 dan 

penetapan kinerja BKF tahun 2013 yang telah ditetapkan pada awal tahun sebagai 

berikut: 

a. Rencana strategis, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program. 

b. Penetapan kinerja, yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), 

capaian 2012, dan target 2013. 

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.  

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja atas setiap Indikator Kinerja Utama, 

capaian kinerja di luar capaian Indikator Kinerja Utama, serta pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran. Penyajian di dalam bab ini akan dibagi menjadi empat 

sub judul sebagai berikut: 

a. Capaian IKU 

b. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

c. Kinerja Lainnya 

d. Akuntabilitas Keuangan 

5. Bab IV  Penutup.  

Berisi gambaran umum tentang pencapaian kinerja tahun 2013, permasalahan dan 

kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja serta strategi 

pemecahan masalah untuk tahun mendatang. 
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BAB II 

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

1. Visi 

Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKF memiliki visi 

sebagai berikut: 

“Menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif  dan 

responsif” 

Yang dimaksud dengan Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal adalah 

BKF diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang akurat 

dan applicable sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian 

Keuangan pada khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. 

Antisipatif artinya, dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian, 

telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan dan evaluasi 

terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan rekomendasi kebijakan 

yang dihasilkan applicable dan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada. 

Responsif, artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan 

kondisi dalam negeri yang belum kondusif, BKF harus selalu siap menghadapi 

gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan analisis dan 

menyampaikan rekomendasi yang cepat dan akurat untuk mengatasi 

permasalahan yang muncul. 

2. Misi 

Untuk dapat mewujudkan visinya tersebut, BKF menetapkan 6 (enam) misi, yaitu: 

a. Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan keuangan yang terkini; 

b. Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan negara, APBN, serta ekonomi 

makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (research based policy); 

c. Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang pasti dan terukur; 

d. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional 

yang memberikan manfaat optimal bagi kebijakan fiskal dan perekonomian; 

e. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional melalui peningkatan 

kompetensi dan disiplin pegawai; 

f. Memutakhirkan instrumen kebijakan yang terkini dan aplikatif. 
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3. Tujuan strategis 

Tujuan strategis BKF yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumusan kebijakan fiskal 

yang applicable dan bermanfaat dengan memperhitungkan beban risiko fiskal 

yang terukur.   

4. Sasaran strategis 

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, sasaran strategisnya adalah: 

a. Rekomendasi kebijakan fiskal yang kredibel; 

b. Kerjasama keuangan internasional yang optimal; 

c. Informasi kebijakan fiskal dan kajian BKF yang accessible dan efektif; 

d. Database informasi yang terintegrasi dan up to date; 

e. Analisis dan kajian dengan pendekatan ilmiah; 

f. Perumusan rekomendasi kebijakan yang efisien dan tepat waktu; 

g. Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi; 

h. Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien; 

i. Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi; 

j. Pengelolaan anggaran yang optimal. 

5. Kebijakan  

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai kelancaran dan keterpaduan 

dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi adalah sebagai berikut : 

a. Strategi kebijakan ekonomi 

Mengarahkan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan 

rakyat melalui (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) penciptaan 

stabilitas ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif 

dan berkeadilan. 

Strategi kebijakan ekonomi makro diupayakan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan 

Tujuan dari koordinasi stabilitas sistem keuangan adalah (i) menyiapkan 

asesmen stabilitas sistem keuangan sebagai bahan Sekretariat FKSSK, (ii) 

menyiapkan respon kebijakan stabilitas sistem keuangan yang telah 

dilakukan selama ini dan rencana kebijakan ke depan sebagai bahan 

Sekretariat FSSK, (iii) menyiapkan prosedur operasional dan administrasi 

Sekretariat FKSSK, dan (iv) melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan 

upaya pelaksanaan tugas Sekretariat FKSSK. 
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2) Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi 

Tujuan kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) 

adalah sebagai upaya untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil 

dalam jangka panjang, dengan tugas pokok melakukan koordinasi dalam 

rangka penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke depan, pemantauan dan 

evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya 

kebijakan-kebijakan yang telah dan akan ditempuh, merekomendasikan 

pilihan kebijakan yang mendukung kepada pencapaian sasaran-sasaran 

inflasi kepada Menteri Keuangan, koordinasi dalam rangka penerapan dan 

pengembangan model-model ekonomi makro untuk digunakan dalam 

penentuan asumsi dasar penyusunan RAPBN 2014 dan kajian sektor riil 

terhadap APBN 2014, serta melakukan kajian mikro sektoral dalam rangka 

mendukung keakurasian proyeksi serta perumusan kebijakan-kebijakan 

strategis ekonomi makro melalui survei lapangan. 

b. Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Kebijakan APBN untuk mendukung kesinambungan fiskal meliputi 3 (tiga) hal:  

1) menyusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat akurasi kebijakan APBN.  

Strategi tersebut dituangkan dalam bentuk proyeksi yang menunjukkan 

ketepatan perkiraan pada masa yang akan datang dengan menggunakan 

data yang ada sekarang, yang dijabarkan dalam bentuk:  (a) perhitungan 

persentase deviasi target defisit APBN, (b) perhitungan persentase deviasi 

proyeksi penerimaan perpajakan, dan (c) pengajuan rekomendasi alokasi 

transfer ke daerah yang digunakan sebagai bahan usulan ke DPR.  

Di samping itu, juga dilakukan pemantauan dini terhadap pelaksanaan 

APBN. Dengan demikian, apabila terjadi suatu hal terhadap APBN, maka 

pemerintah sudah dapat memperkirakan kebijakan antisipatifnya. Sebagai 

instrumen perumusan kebijakan, terus dikembangkan model APBN yang 

dapat digunakan untuk melakukan simulasi dampak perubahan asumsi 

makro terhadap APBN, baik jangka pendek maupun jangka menengah. 

2) Kebijakan belanja negara 

Kebijakan di bidang belanja negara dalam tahun 2010-2014 diarahkan 

untuk mendukung pembiayaan prioritas pembangunan jangka menengah 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, kebijakan belanja 

negara juga diarahkan untuk mendukung 11 program prioritas 

pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata 

kelola, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) penanggulangan kemiskinan, (5) 

ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan usaha, (8) energi, 
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(9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) pembangunan 

daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik, (11) kebudayaan, 

kreativitas dan inovasi teknologi.  

3) Kebijakan pembiayaan anggaran 

Kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan dalam rangka pencapaian 3 

sasaran utama yaitu: (a) penurunan stok utang terhadap PDB melalui 

pengelolaan utang yang berhati-hati, (b) penggunaan utang secara 

selektif, dan (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang. Disamping itu, 

pemerintah akan terus melakukan pengendalian terhadap defisit APBN 

menuju berimbang dalam tahun 2014. 

c. Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2010–2014 yang menjadi tugas BKF 

bertujuan meningkatkan kualitas perumusan dan rekomendasi kebijakan 

perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP yang terfokus pada strategi 

kebijakan berupa:  

1) peningkatan efektivitas kebijakan pendapatan negara; 

2) peningkatan mutu rekomendasi dan rumusan kebijakan di bidang pajak, 

kepabeanan dan cukai sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang 

ditentukan oleh pimpinan; 

3) peningkatan partisipasi dalam perundingan kerjasama tarif preferensi dalam 

forum bilateral, regional, dan multilateral; serta 

4) peningkatan jumlah dan kualitas sosialisasi kebijakan pendapatan negara. 

d. Strategi Pengelolaan Risiko Fiskal  

Tujuan utama pengelolaan risiko fiskal adalah mitigasi risiko dalam rangka 

menjamin kesinambungan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program 

pemerintah. Penentuan besaran anggaran cadangan risiko fiskal yang 

diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut 

merupakan salah satu alat pengelolaan risiko dalam APBN. Untuk mengetahui 

besaran anggaran cadangan risiko fiskal, diperlukan suatu perhitungan yang 

cermat dan komperehensif melalui proses pengidentifikasian risiko, pengukuran 

dampak, dan pemetaan risikonya. 

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan risiko 

fiskal adalah sebagai berikut: 

1) Penyempurnaan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam Nota Keuangan 

Fokus strategi tahun 2010-2014 terkait penyempurnaan kualitas pernyataan 

risiko fiskal dalam nota keuangan adalah ketepatan pengukuran cadangan 
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risiko fiskal, pengaturan penganggaran untuk cadangan risiko fiskal dan 

pengungkapan strategi pengelolaan risiko fiskal. Model yang 

dikembangkan untuk peningkatan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam 

nota keuangan adalah Model Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

2) Optimalisasi dukungan Pemerintah untuk percepatan proyek infrastruktur 

melalui APBN dan/atau melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) 

Dalam rangka mendorong keikutsertaan sektor swasta dalam 

pembangunan infrastruktur, salah satu arah kebijakan Pemerintah adalah 

memberikan Dukungan Pemerintah bagi proyek infrastruktur dalam bentuk 

menjamin sebagian risiko yang dihadapi investor, yaitu risiko politik, risiko 

kinerja proyek, dan risiko permintaan.  

Hal ini diatur dalam PMK No.38 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur. 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur, maka Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2006 direvisi 

menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 260 Tahun 2010. 

Disamping itu, untuk meningkatkan creditworthiness proyek infrastruktur, 

Pemerintah juga mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia 

(Infrastructure Guarantee Fund) yang bertugas memberikan penjaminan 

atas kewajiban pemerintah terhadap proyek Kerjasama Pemerintah Swasta 

(KPS). Penjaminan hanya diberikan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait 

dengan kebijakan pemerintah. Operasionalisasi PT. Penjaminan Infrastruktur 

Indonesia ini merupakan salah satu fokus strategi Badan Kebijakan Fiskal 

tahun 2010–2014. 

3) Pengelolaan risiko fiskal BUMN strategis untuk optimalisasi kontribusi bersih 

BUMN terhadap APBN dan peningkatan pelayanan umum dengan beban 

APBN yang terukur. 

Fokus strategi pengelolaan risiko fiskal BUMN tahun 2010–2014 adalah 

pengembangan model macrostress test risiko fiskal BUMN, antara lain melalui 

perluasan objek model dengan mengutamakan BUMN strategis, yaitu 

menjadi 40 BUMN tahun 2014 dan perluasan pengukuran sumber risiko, tidak 

hanya variabel makro tetapi juga variabel mikro. Dengan menggunakan 

model ini diharapkan dapat diberikan rekomendasi pengelolaan risiko fiskal 

BUMN yang tepat, baik risiko fiskal terkait pengelolaan dan penyehatan 

BUMN, evaluasi PSO, program privatisasi, dan penyertaan modal negara. 

Pada akhirnya, pengelolaan risiko fiskal BUMN bertujuan untuk meningkatkan 



Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 

 
LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2013  13 

optimalisasi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN sehingga meningkatkan 

fiscal sustainability sekaligus meningkatkan keterukuran beban pelayanan 

umum melaui APBN. 

Selain pengembangan model macrostress test dan microstress test, juga 

akan dilakukan pengembangan monitoring risiko keuangan BUMN di sektor 

energi, yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada lender baik 

yang murni pinjaman korporasi maupun pinjaman yang dijamin Pemerintah, 

serta volatilitas harga komoditi energi terhadap APBN baik dari sisi 

penerimaan maupun belanja (defisit). 

e. Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Dan Keuangan 

Internasional 

Secara umum terdapat dua sasaran strategis yang akan dicapai oleh 

Kementerian Keuangan pada masa yang akan datang yaitu melalui partisipasi 

aktif Kementerian Keuangan dalam berbagai forum kerjasama internasional 

dengan tujuan utama mendukung posisi Menteri Keuangan dalam forum kerja 

sama dimaksud dan melalui penempatan wakil Kementerian Keuangan pada 

berbagai lembaga keuangan internasional. 

1) Partisipasi aktif dalam forum kerjasama internasional 

Peran dan kontribusi aktif tersebut dapat dilakukan antara lain melalui: 

a) sumbangan pemikiran dan tindakan dalam rangka perbaikan sistem 

keuangan internasional; 

b) mendorong peningkatan peran yang lebih besar bagi negara 

berkembang dalam pembahasan isu-isu keuangan internasional; 

c) peningkatan dukungan pendanaan bagi negara berkembang 

khususnya bagi negara yang cukup parah terkena dampak krisis 

keuangan global; 

d) mengupayakan perlakuan yang berbeda antara negara maju dan 

negara berkembang dalam penerapan standar regulasi sistem 

keuangan global; dan 

e) optimalisasi fungsi Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) maupun 

Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) dalam kerangka Asian 

Bond Market Initiative (ABMI). 

Untuk mendukung perwujudan upaya-upaya di atas, Kementerian 

Keuangan selanjutnya perlu menetapkan rencana-rencana aksi dalam 

bentuk (i) Percepatan Finalisasi Modalitas Liberalisasi Jasa Keuangan ASEAN, 

(ii) Peningkatan kapasitas National Surveillance Unit (NSU), (iii) Percepatan 

Implementasi ASEAN+3 Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), (iv) 

Percepatan implementasi ASEAN+3 Credit Guarantee and Investment 
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Facility, (v) Pemanfaatan bantuan Hibah Luar negeri melalui program 

Degree dan Non – Degree, (vi) Pengisian Template G-20 Framework for 

strong, Sustainable and Balanced growth, (vii) Peningkatan koordinasi dalam 

menangani Isu-isu G-20, (viii) Perpanjangan Bilateral Swap Arrangement 

(BSA) dengan China dan Korea, dan (ix) peningkatan posisi Indonesia dalam 

liberalisasi perdagangan jasa keuangan.  

2) Penempatan wakil pada lembaga keuangan multilateral  

Strategi penempatan wakil Kementerian Keuangan pada lembaga 

keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan IDB, dilakukan 

dengan tujuan agar mereka mampu menjembatani komunikasi dan 

hubungan antara Kementerian Keuangan dengan pejabat lembaga 

keuangan tersebut sehingga dapat mempermudah akses untuk 

mengakomodir berbagai kepentingan nasional dalam pembahasan-

pembahasan program/rencana  kerja lembaga keuangan internasional 

tersebut. 

f. Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Arah kebijakan BKF dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah 

terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berkomitmen dan 

berintegritas tinggi melalui perencanaan dan pengembangan SDM yang 

berbasis kompetensi dan kinerja. Untuk program degree, BKF bekerja sama 

dengan lembaga donor untuk menyelenggarakan program beasiswa dual 

degree. Program dual degree merupakan program beasiswa yang ditempuh di 

dua universitas, tahun pertama di dalam negeri dalam kelas bahasa Inggris, 

tahun kedua di universitas luar negeri. Di samping itu, untuk peningkatan 

kapasitas, BKF merencanakan berbagai program diklat baik yang 

diselenggarakan sendiri maupun bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan.  

Arah kebijakan di bidang organisasi adalah mewujudkan organisasi yang efektif 

dan efisien melalui mekanisme kerja yang jelas dan evaluasi organisasi. Strategi 

yang akan dilakukan oleh BKF adalah monitoring implementasi strandard 

operation prosedurs (SOP) dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja dan 

efisiensi. Dengan kegiatan monitoring implementasi, juga diharapkan dapat 

mengetahui efektifitas SOP dan penyempurnaan yang perlu dilakukan, serta 

dapat diketahui kebutuhan akan SOP baru seiring dengan perkembangan yang 

terjadi. Selain itu, setiap akhir tahun sampai dengan 2014 akan dilaksanakan 

survei kepuasan pegawai, mengingat pegawai mempunyai peranan besar 

terhadap kinerja BKF. Kepuasan stakeholder sulit dicapai apabila tidak ada 

perhatian dan monitoring terhadap kepuasan pegawai. Hasil survey juga 
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merupakan umpan balik terhadap kebijakan yang dilakukan sebagai bahan 

evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan.  

Efektifitas dan efisiensi organisasi juga diharapkan tercapai dengan strategi 

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan anggaran 

yang terintegrasi dan berbasis kinerja, sesuai dengan implementasi reformasi 

perencanaan dan penganggaran. Terkait dengan target pencapaian realisasi 

anggaran pada tahun 2010-2014, BKF merencanakan penyerapan anggaran 

berkisar pada angka 85 persen sampai dengan 95 persen. Upaya pencapaian 

target dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta 

monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan 

intensif. 

Dalam lima tahun ke depan sasaran strategis di bidang Teknologi Informasi 

diarahkan untuk mencapai pengelolaan yang efisien, efektif dan komprehensif 

untuk mencapai pengelolaan basis data ekonomi, keuangan dan fiskal yang 

akurat, cepat dan akuntabel yang didukung oleh sarana dan prasarana 

(hardware/software) yang mutakhir, namun dengan tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip good governance. Tiga target utama yang harus dicapai oleh 

BKF, yaitu (i) penyediaan perangkat keras/lunak (hardware/software) yang 

mutakhir dan akurat, (ii)  pengintegrasian database dan sistem aplikasi (internal 

dan eksternal BKF) yang didukung oleh jaringan LAN yang terkontrol dan 

termonitor secara optimal, (iii) pengembangan sistem informasi (misal, 

economic executive dashboard) dan instrumen kebijakan yang aplikatif dan 

user friendly, dan (iv) peningkatan kapasitas pegawai di bidang informasi. 

6. Program 

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang 

dilaksanakan oleh BKF untuk mendapatkan suatu hasil. Tahun 2013, BKF 

melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Perumusan Kebijakan Fiskal. Program 

tersebut selanjutnya diuraikan menjadi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh 

setiap unit eselon II yang ada di lingkungan BKF, meliputi: 

a. Perumusan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai dan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

BKF melaksanakan perumusan pokok-pokok kebijakan, analisis, dan evaluasi di 

bidang perpajakan, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 

khususnya dari sisi tarif, subjek, dan objek atas bea masuk, bea keluar, cukai, 

pajak, dan PNBP. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi dan 

rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya 

kebijakan fiskal. 
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b. Perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota 

Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II 

pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato 

Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban atas 

pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional 

serta analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN. 

Tujuan Kegiatan ini adalah tersusunnya bahan Nota Keuangan dan RAPBN, 

Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN 

Perubahan. Tersedianya bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban 

Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan 

konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta tersedianya 

rekomendasi kebijakan APBN yang sustainable untuk mendukung 

pembangunan nasional. 

c. Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan 

Melaksanakan perumusan rekomendasi, analisis, evaluasi, dan pengelolaan 

risiko ekonomi global, BUMN, dan dukungan pemerintah. Tugas ini dilaksanakan 

oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal. 

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif 

dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi serta mendorong pertumbuhan 

perekonomian dan tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal 

d. Perumusan kebijakan ekonomi 

Melaksanakan perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan 

kerangka ekonomi makro, proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, 

pengembangan sistem informasi data dan statistik di bidang fiskal, serta 

pengembangan sistem informasi dan analisis ekonomi makro. 

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang 

antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong 

pertumbuhan perekonomian 
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e. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan 

Bilateral  

Melaksanakan kegiatan perumusan, pemantauan, evaluasi koordinasi dan 

penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan regional dan 

bilateral.  

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya kebijakan ekonomi regional dan 

bilateral yang mendukung kepentingan nasional. 

f. Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 

Melaksanakan kegiatan perumusan, pemantauan, evaluasi koordinasi dan 

penyusunan kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan kerjasama ekonomi 

dan keuangan multilateral.  

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya kebijakan perubahan iklim dan ekonomi 

internasional yang mendukung kepentingan nasional. 

g. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 

Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, pengelolaan SDM, pengelolaan 

keuangan negara, penyelenggaraan operasional perkantoran, perawatan 

gedung kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor, serta 

penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan 

dokumentasi. 

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya organisasi BKF yang efektif dengan 

pelaksanaan koordinasi kegiatan dan dukungan pelayanan prima. 

B.  Penetapan Kinerja 

Penetapan kinerja BKF tahun 2013 dilakukan berdasarkan metode Balance Score Card 

(BSC), yaitu sistem manajemen strategis dan kinerja dengan menggunakan beberapa 

perspektif dalam pengukuran kinerja sehingga mampu memberikan pandangan yang 

lebih komprehensif atas kinerja organisasi. BSC juga memberikan umpan balik bagi kinerja 

periode berjalan dan kinerja di masa mendatang serta merupakan suatu sistem 

pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau perkembangan 

capaian kinerja secara kuartalan/periodik dan segera melakukan perbaikan ketika 

diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.  

Berdasarkan perspektif Balance Score Card, BKF menerapkan tiga perspektif kinerja 

yaitu Learning and Growth, Internal Process, dan Stakeholder (outcome). Ketiga 

perspektif tersebut merepresentasikan aspek kinerja organisasi BKF secara menyeluruh 

dimana kinerja BKF dinilai tidak hanya dari keberhasilan memenuhi ekspektasi 

stakeholder, tetapi juga aspek keberhasilan dalam mengembangkan proses bisnis yang 

efektif dan efisien serta keberhasilan dalam menata dan mengembangkan organisasi, 
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meningkatkan kapasitas SDM serta keberhasilan mengelola anggaran yang efektif dan 

efisien. 

Dengan kinerja yang baik pada perspektif learning and growth serta internal process, 

BKF diharapkan akan dapat menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang 

berkualitas dan memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan, termasuk 

Menteri Keuangan, DPR dan pihak lainnya. 

Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi BKF 

sebagaimana tercantum dalam Renstra BKF. Visi dan misi BKF selanjutnya 

diterjemahkan ke dalam beberapa sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada 

setiap perspektif dan memetakannya ke dalam peta strategi (strategy map). 

Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis diuraikan menjadi beberapa Indikator 

Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian kinerja 

Sasaran Strategis yang bersangkutan. 

Pada tahun 2013, BKF memiliki jumlah SS sebanyak 10 dengan rincian untuk masing-

masing perspektif sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Sasaran Strategis BKF Tahun 2013 

No Perspektif Sasaran Strategis 

1. Perspektif Stakeholder (Outcome)  1. Rekomendasi kebijakan fiskal yang 

kredibel 

2. Kerja sama keuangan internasional yang 

optimal 

3. Informasi kebijakan fiskal dan kajian BKF 

yang accessible dan efektif  

 

2. Perspektif Internal Process  4. Database informasi yang terintegrasi dan 

up to date 

5. Analisis dan kajian dengan pendekatan 

ilmiah 

6. Perumusan rekomendasi kebijakan yang 

efisien dan tepat waktu 

3. Perspektif Learning & Growth  7. SDM yang berkompetensi tinggi 

8. Organisasi yang adaptif 

9. Perwujudan TIK yang terintegrasi 

10. Pelaksanaan anggaran yang optimal 

Setiap sasaran strategis saling berhubungan dengan sasaran strategis lainnya dan 

bersinergi satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi BKF. Pola hubungan 

sasaran strategis tersebut digambarkan dalam suatu map yang disebut peta strategi 
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BKF. Adapun peta strategi BKF adalah sebagai berikut: 

Grafik 2.1 Peta Strategi BKF Tahun 2013 

IKU beserta capaian tahun lalu dan target 2013 sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2 Capaian Kinerja 2012 dan Target Kinerja 2013 

No.               Indikator Kinerja Utama Realisasi 

2012 

Target 

2013 

1.  KF-1.1  Persentase rekomendasi kebijakan yang 

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan  

84,67% 82% 

2.  KF-1.2  Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka 

peningkatan penerimaan negara 

4 4 

3. KF-1.3 Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal 3,68% 6% 

KF-1.3.1 Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro  2,52% 6% 

KF-1.3.2 Deviasi proyeksi APBN 4,84% 6% 

4. KF-1.4 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal 

yang digunakan 

90% 90% 
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No.               Indikator Kinerja Utama Realisasi 

2012 

Target 

2013 

5. KF-2.1 Jumlah usulan  Indonesia yang diadopsi 

dalam kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional 

25 27 

6. KF-3.1 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 81,34 80 

7. KF-3.2 Jumlah publikasi kajian 98 81 

8. KF-4.1 Tingkat kepuasan pemanfaatan database 

BKF 

3,18 3,2 

9. KF-5.1 Persentase rekomendasi yang menggunakan 

alat analisis ekonomi 

85,34% 80% 

10. KF-5.2 Jumlah model ekonomi yang dikembangkan 21 14 

11. KF-6.1 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak 

lanjut Inpres 

80% 80% 

12. KF-6.2 Persentase pelaksanaan kajian yang tepat 

waktu 

99,75% 100% 

13. KF-7.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi 

standar kompetensi jabatan 

96% 87% 

14. KF-7.2 Persentase pegawai yang memenuhi standar 

jamlat 

N/A 50% 

15. KF-7.3 Persentase Akurasi data SIMPEG 100% 100% 

16. KF-8.1 Tingkat kematangan penerapan manajemen 

risiko 

N/A 55 

(risk 

defined) 

17. KF-8.3 Nilai reformasi birokrasi 88,64 92 

18. KF-8.4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,76 3,86 

19. KF-9.1 Persentase Penyelesaian Pembangunan 

Sistem Informasi yang Mendukung Proses 

Bisnis 

N/A 80% 

20. KF-9.2 Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I N/A 90% 

21. KF-10.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja 

pegawai) 

88,39% 95% 

22. KF-10.2 Persentase penyelesaian kegiatan belanja 

modal dalam DIPA 

N/A 98% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Suatu organisasi dinilai berhasil mencapai tujuan organisasi apabila mampu mencapai 

target kinerja organisasi yang telah ditetapkan serta mampu mengelola anggaran pelaksanaan 

program kerja secara transparan dan akuntabel. Kinerja organisasi BKF diukur menggunakan 

metode Balance Score Card, yaitu metode pengukuran kinerja yang mengukur kinerja dengan 

menggunakan berbagai aspek kinerja organisasi yang cukup komprehensif, yaitu 

aspek/perspektif learning and growth, internal process, dan stakeholder. Adapun penilaian 

akuntabilitas keuangan akan dilakukan terhadap kemampuan BKF dalam mengelola 

keuangan, yaitu menilai sejauh mana penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya dan menghasilkan output yang direncanakan 

sehingga terjadi optimalisasi penggunaan anggaran. 

A. Capaian IKU 

Tabel 3.1 Capaian Kinerja 2013  

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Indeks 

Capaian 

1.  

 

Rekomendasi 

Kebijakan Fiskal 

yang Kredibel 

Persentase rekomendasi 

kebijakan yang 

ditetapkan/diterima Menteri 

Keuangan  

82% 84% 102,4% 

Jumlah rekomendasi 

kebijakan dalam rangka 

peningkatan penerimaan 

negara 

4 4 100% 

Deviasi proyeksi indikator 

kebijakan fiskal 

6% 3,64% 120% 

Deviasi proyeksi indikator  

ekonomi makro  

6% 4,2% 120% 

Deviasi proyeksi APBN 6% 3,08% 120% 

Persentase cadangan 

anggaran risiko fiskal yang 

digunakan 

90% 99,94% 98,89% 
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No. Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Indeks 

Capaian 

2. Kerjasama 

Keuangan 

Internasional 

yang optimal 

Jumlah usulan  Indonesia 

yang diadopsi dalam kerja 

sama ekonomi dan 

keuangan internasional 

27 33 120% 

3. 

 

Informasi 

Kebijakan Fiskal 

dan Kajian BKf 

yang 

Accessible dan 

Efektif 

Tingkat efektivitas edukasi 

dan komunikasi 

80 84,43 105,50% 

Jumlah publikasi kajian 81 97 119,75% 

4. Database 

Informasi yang 

Terintegrasi dan 

Up to Date  

Tingkat kepuasan 

pemanfaatan database BKF 

3,2 3,11 97,19% 

5. Analisis dan 

Kajian dengan 

Pendekatan 

Ilmiah 

Persentase rekomendasi 

yang menggunakan alat 

analisis ekonomi 

80% 88% 110% 

Jumlah model   ekonomi  

yang dikembangkan 

14 15 107,14% 

6. Perumusan 

Rekomendasi 

Kebijakan yang 

Efisien dan 

Tepat Waktu 

Indeks ketepatan waktu 

penyelesaian tindak lanjut 

Inpres 

80% 85,84% 107,30% 

Persentase pelaksanaan 

kajian yang tepat waktu 

100% 100% 100% 

7. SDM yang 

Berkompetensi 

Tinggi 

Persentase pejabat yang 

telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

87% 97% 111,50% 

Persentase pegawai yang 

memenuhi standar jamlat 

50% 61,8% 120% 

Persentase Akurasi data 

SIMPEG 

100% 100% 120% 
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No. Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Indeks 

Capaian 

8. Organisasi yang 

Adaptif 

Tingkat kematangan 

penerapan manajemen 

risiko 

55 

(risk 

defined) 

48,59 88,35% 

Nilai reformasi birokrasi 92 93,55 101,68% 

Indeks Kepuasan Pengguna 

Layanan 

3,86 - - 

9. Perwujudan TIK 

yang 

Terintegrasi 

Persentase Penyelesaian 

Pembangunan Sistem 

Informasi yang Mendukung 

Proses Bisnis 

80% 80% 100% 

Persentase Pertukaran Data 

oleh Unit Eselon I yang tepat 

waktu 

90% 100% 111,11% 

10. Pelaksanaan 

anggaran yang 

optimal 

Persentase penyerapan 

DIPA (non belanja pegawai) 

95% 86,58% 91,14% 

Persentase penyelesaian 

kegiatan belanja modal 

dalam DIPA 

98% 99,6% 101,63% 

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

1. Refinement Sasaran Strategis dan IKU 

Pelaksanaan pengelolaan kinerja di BKF dari tahun ke tahun berkembang dan 

mengalami penyesuaian mengikuti perubahan fokus organisasi. Penyusunan peta 

strategi dan indikator kinerja utama BKF selalu melibatkan setiap eselon II di lingkungan 

BKF melalui diskusi untuk menghasilkan peta strategi yang paling sesuai 

menggambarkan strategi dan pengukuran kinerja BKF.  

Terdapat beberapa perubahan dalam Peta Strategi dan IKU BKF tahun 2013 dengan 

tahun sebelumnya, yaitu: 

a. Sasaran strategis dan peta strategi 

Pada tahun  2013 terjadi perubahan pada peta  strategi dan sasaran strategis BKF. 

Sasaran strategis BKF mengalami perampingan dari semula 12 sasaran strategis 

menjadi 10 sasaran strategis.  
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Sasaran strategis BKF untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

1) Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Kredibel; 

2) Kerjasama Keuangan Internasional yang optimal; 

3) Informasi Kebijakan Fiskal dan Kajian BKF yang Accessible dan Efektif; 

4) Database Informasi yang Terintegrasi dan Up to Date; 

5) Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah; 

6) Perumusan Rekomendasi Kebijakan yang Efisien dan Tepat Waktu; 

7) SDM yang Berkompetensi Tinggi; 

8) Organisasi yang Adaptif; 

9) Perwujudan TIK yang Terintegrasi; dan 

10) Pelaksanaan anggaran yang optimal. 

Perampingan sasaran strategis menyebabkan adanya beberapa sasaran strategis 

yang dihapus yaitu : 

1) Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dan APBN yang akurat; dan 

2) Risiko Fiskal yang terukur. 

Pertimbangan penghapusan dua sasaran strategis tersebut adalah bahwa Proyeksi 

Indikator Ekonomi Makro dan APBN yang akurat dan Risiko Fiskal yang terukur 

merupakan bagian dari upaya BKF mewujudkan sasaran strategis yang pertama 

yaitu Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Kredibel, sehingga diputuskan cukup 

menggunakan satu sasaran strategis Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Kredibel. 

Selain itu, beberapa sasaran strategis mengalami penajaman, yaitu : 

1) SDM yang Berkompetensi Tinggi, sebelumnya Pembentukan SDM yang 

Berkompetensi Tinggi; 

2) Organisasi  yang Adaptif,  sebelumnya Pengelolaan Organisasi yang Efektif dan 

Efisien; dan 

3) Perwujudan TIK yang Terintegrasi,  sebelumnya Pembangunan Sistem TIK yang 

terintegrasi. 

b. Perubahan Indikator Kinerja Utama  

Perubahan Sasaran Strategis tahun 2013 berkontribusi terhadap penambahan, 

penghapusan, dan penajaman Indikator Kinerja Utama. Beberapa IKU yang baru 

diberlakukan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

1) Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat; 

2) Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko; 

3) Persentase penyelesaian pembangunan Sistem Informasi yang mendukung 

proses bisnis; 

4) Persentase pertukaran data oleh unit Eselon I; dan 

5) Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA. 
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Sementara itu, beberapa IKU yang dihapus adalah : 

1) Jumlah rata-rata user access laporan/kajian yang dipublikasikan dalam web BKF, 

diturunkan ke level unit eselon II (IKU Sekretaris Badan); 

2) Persentase jenis data yang dimutakhirkan dalam server database, dihapuskan 

dan ditingkatkan kualitasnya menjadi IKU terkait dengan pemanfaatan 

database; 

3) Persentase implementasi alat analisis dari hasil kerjasama Perguruan Tinggi, 

dihapuskan karena tidak lagi menjadi prioritas kegiatan yang perlu dimonitor; 

4) Rata-rata waktu penyelesaian quick response policy, dihapus karena capaian IKU 

ini selalu di atas target sehingga tidak menjadi prioritas lagi untuk dimonitor 

capaiannya; 

5) Persentase tingkat disiplin kehadiran pegawai, diturunkan levelnya menjadi 

tanggung jawab masing-masing unit eselon II; 

6) Persentase Policy Recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, 

dihapus karena tidak ada Policy Recommendation hasil pengawasan pada 

tahun 2013; 

7) Persentase integrasi TIK BKF Kemenkeu, dihapuskan mengingat unit eselon I telah 

mengikuti kebijakan integrasi TIK di tingkat Kementerian Keuangan; dan 

8) Tingkat pemanfaatan IT, dihapuskan karena sudah dimasukkan dalam survei 

untuk mengukur capaian IKU Tingkat Kepuasan Pegawai pada Sekretaris Badan. 

2. Evaluasi dan analisis kinerja tahun 2013 

Capaian kinerja BKF selama ini dimonitor secara kuartalan dan dilaporkan oleh Kepala 

Badan Kebijakan Fiskal dalam Rapat Pimpinan Kinerja Kementerian Keuangan 

(Rapimja) yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Capaian kuartalan 

tersebut selanjutnya diakumulasi menjadi capaian kinerja BKF tahun 2013 sesuai 

dengan jenis konsolidasinya. Berikut rincian capaian kinerja BKF pada tahun 2013: 

a. Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Kredibel (SS KF.1) 

Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang kredibel adalah rekomendasi kebijakan yang 

dapat dipercaya dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder sehingga dapat 

diterapkan/diimplementasikan secara riil dalam sebuah kebijakan. SS ini diukur 

dengan empat IKU, yaitu Persentase rekomendasi kebijakan yang 

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan (KF-1.1), Jumlah rekomendasi kebijakan 

dalam rangka peningkatan penerimaan negara (KF-1.2), Deviasi proyeksi indikator 

kebijakan fiskal (KF-1.3) dan Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang 

digunakan (KF-1.4) 
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 Presentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima oleh Menteri 

Kuangan (KF-1.1) 

Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan adalah 

rekomendasi mengenai suatu kebijakan yang diajukan oleh Kepala BKF 

kepada Menteri Keuangan diterima oleh Menteri Keuangan sebagai second 

opinion dan atau ditindaklanjuti melalui disposisi Menteri Keuangan kepada 

BKF/unit eselon I lain atau disetujui untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) maupun diajukan sebagai Rancangan Peraturan 

Pemerintah (RPP) ataupun Rancangan Undang-undang (RUU) 

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasi persentase 

rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan 

diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Tingkat kendali IKU ini 

Moderate, Validitas adalah Proxy, dan Konsolidasi Periode adalah Take Last 

Known Value. 

Capaian IKU rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri 

Keuangan kuartalan dan tahunan 2013 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Capaian IKU KF-1.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C Ket 

Target 20% 50% 70% 82% 82% P/H Max/TL

K Realisasi 55,72% 69,43% 75% 84% 84% 

Indeks 

capaia

n 

278% 139% 107,14

% 

102,4

% 

102,4

% 

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini baik kuartalan maupun rata-rata 

tahunan selalu berada di atas target yang ditentukan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa capaian IKU ini selama tahun  2013  telah melebihi target 

yang ditentukan dengan nilai kinerja 102,4 persen. 

Selama tahun 2013, BKF telah menyampaikan 305 rekomendasi kebijakan 

kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan produk hukum 

maupun rekomendasi kebijakan fiskal tertentu. Dari jumlah tersebut, 256 

rekomendasi ditetapkan /diterima Menteri Keuangan dan masih terdapat 

beberapa rekomendasi yang masih dalam proses penetapan. Rekomendasi 

kebijakan yang diajukan dikelompokkan menjadi 5 kategori utama yaitu 

rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara, APBN, pengelolaan 

risiko fiskal, ekonomi makro, dan perubahan iklim dan multilateral. Berikut 
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rekapitulasi rekomendasi masing-masing kategori: 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rekomendasi berdasarkan Kategori 

No Rekomendasi Diajukan 
Diterima Tidak Diterima 

Keterangan 
Jml % Jml % 

1. Pendapatan 

Negara 
58 48 83% 10 17% Sebagian 

besar 

rekomendasi 

yg 

tidak/belum 

diterima 

karena masih 

dalam proses 

2. APBN 31 27 87%  4 13% 

3. Pengelolaan 

risiko fiskal 
    116 98 85% 18 15% 

4. Ekonomi Makro 55 47 85%   8 15% 

5 Perubahan Iklim 

& Multilateral 
45 36 80%   9 20% 

 TOTAL     305 256 84% 49 16% 

Perbandingan kinerja dibandingkan dengan tahun 2012 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 Perbandingan kinerja IKU KF-1.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Dari tabel perbandingan di atas, secara persentase capaian IKU ini lebih  

rendah dibandingkan pada tahun 2012. Namun dari jumlah rekomendasi yang 

disampaikan pada 2013 terdapat peningkatan jumlah rekomendasi yang 

diajukan, dari semula 110 rekomendasi menjadi 305 rekomendasi yang 

disampaikan. 

 Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan 

negara (KF-1.2) 

Kebijakan peningkatan penerimaan negara adalah segala upaya yang 

dilakukan dapat berupa ketentuan-ketentuan hukum, langkah aksi, atau 

rekomendasi kepada pihak terkait bertujuan untuk peningkatan penerimaan 

negara melalui ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan perpajakan sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Polarisasi IKU ini adalah 

maximize, Tingkat kendali IKU ini Moderate, Validitas adalah Proxy, dan 

 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase rekomendasi kebijakan 

yang diterima/ ditetapkan Menteri 

Keuangan (KF-1.1) 

82% 84% 70% 84,67%% 
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Konsolidasi Periode adalah Take Last Known Value. 

Tabel 3.5 Capaian IKU KF-1.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C Ket 

Target - - 3 1 4 P/H Max/ 

TLK Realisasi - - 2 2 4 

Indeks capaian   66,67% 200% 100% 

Selama tahun 2013, rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan 

penerimaan negara adalah: 

1. Evaluasi Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (telah 

ditetapkan PMK No.78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 tentang 

Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap 

Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan); 

2. Evaluasi Tarif PNBP Pertambangan (telah disampaikan usulan perbaikan 

administrasi PNBP kepada Menteri Keuangan melalui ND-211/KF/2013 

tanggal 10 April 2013); 

3. PMK terkait PPh Pasal 22, yaitu PMK nomor 146/PMK.011/2013 dan PMK 

nomor 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Kedua dan Ketiga PMK 

154/PMK.03/2013 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Sehubungan atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau 

Kegiatan Usaha Lainnya; dan 

4. Kajian mengenai Formulasi Insentif Pengembangan Manufaktur (telah 

disampaikan pada Rapim tanggal 24 Desember 2013). 

Perbandingan kinerja dibandingkan dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Perbandingan kinerja IKU KF-1.2 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Jumlah rekomendasi kebijakan 

dalam rangka peningkatan 

penerimaan negara (KF-1.2) 

4 4 4 4 

Dari tabel perbandingan di atas,  terlihat bahwa capaian IKU ini sama dengan tahun 

sebelumnya baik dari segi target maupun realisasinya.  Untuk tahun 2014, IKU ini 

dihapus dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang kurang memungkinkan 
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untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara. 

 Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal (KF-1.3) 

Proyeksi indikator kebijakan fiskal meliputi proyeksi terhadap indikator ekonomi 

makro dan APBN. IKU ini merupakan gabungan dari 2 IKU pada tahun 

sebelumnya (i) Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro; (ii) Deviasi proyeksi 

APBN. 

Tabel 3.7 Capaian IKU KF-1.3 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C Ket 

Target  6% 6% 6% 6% 6% P/M Min/Aver 

Realisasi  5,33% 3,95% 2,54% 2,74% 3,64% 

Indeks 

capaian  

111% 152% 157% 154% 139% 

 Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro (KF-1.3.1) 

Indikator ekonomi makro yang akurat sangat penting karena merupakan 

dasar bagi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, terdiri dari empat 

variable ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap US 

Dolar, tingkat inflasi, dan suku bunga. IKU ini terdiri menjadi empat sub IKU 

yaitu Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Deviasi Proyeksi Inflasi, Deviasi 

proyeksi nilai tukar, Deviasi proyeksi suku bunga SPN. Dalam menyusun 

proyeksi asumsi dasar makro pada tahun 2013, BKF mempertimbangkan 

berbagai faktor baik eksternal maupun internal, antara lain (i) seberapa 

dalam dan lama krisis perekonomian global akan berlangsung; (ii) efektivitas 

kerjasama global dalam mengatasi krisis dunia; dan (iii) efektivitas langkah-

langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dan 

memulihkan perekonomian nasional, perkembangan harga minyak dunia 

dan faktor lainnya. Polarisasi IKU ini adalah minimize, artinya nilai  realisasi 

angka deviasi proyeksi indikator ekonomi makro diharapkan lebih kecil 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. 
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Capaian IKU Deviasi proyeksi  indikator ekonomi makro kuartalan dan 

tahunan 2013 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Capaian IKU KF-1.3.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C Ket 

Target  6% 6% 6% 6% 6% P/M Min/Aver 

Realisasi  5,67% 4,48% 2,08% 4,56% 4,2% 

Indeks 

capaian  

105,5% 134% 165% 124% 130% 

Realisasi deviasi proyeksi indikator ekonomi makro pada tahun 2013 (4,2 persen) 

lebih kecil dari target yang ditetapkan (6 persen), artinya proyeksi indikator 

ekonomi BKF lebih baik karena nilai realisasinya berada di bawah deviasi yang 

telah ditargetkan. Selain itu, capaian kuartalan juga selalu lebih baik dari target 

kuartalan yang telah ditetapkan. Perhitungan asumsi di atas dilakukan dengan 

menggunakan ModeI Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA). 

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, terlihat bahwa capaian 

tahun 2013 lebih rendah daripada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh kondisi 

perekonomian yang lebih fluktuatif pada tahun 2013 sehingga target pun 

direvisi dari 5% pada tahun 2012 menjadi lebih besar yaitu 6% pada tahun 2013. 

Tabel perbandingannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Perbandingan kinerja IKU KF-1.3.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 

Target Realisasi Target Realisasi 

Deviasi proyeksi indikator 

ekonomi makro (KF-1.3.1) 

5% 2,52% 6% 4,2% 
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Adapun capaian kinerja masing-masing sub Indikator Kinerja Utama yang 

mendukung capaian IKU ini sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Deviasi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Deviasi 

Deviasi Proyeksi Pertumbuhan 

Ekonomi 

5,8% 5,6% 3,44% 

Deviasi Proyeksi Inflasi 0,23% 0,25% 10,14% 

Deviasi Proyeksi nilai tukar 11633 11689 0,48% 

Deviasi Proyeksi suku bunga SPN 4,70% 4,50% 4,20% 

a) Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 

Pada kuartal III 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% lebih 

rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 

6,2%.  Secara q-to-q, ekonomi tumbuh 2,96% dibandingkan Q2-2013. 

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi pada Q3-2013 adalah konsumsi 

rumah tangga yang tumbuh 5,5%, konsumsi pemerintah tumbuh 8,8%, dan 

PMTB tumbuh 4,5%. Sementara itu, ekspor neto mengalami pertumbuhan 

positif.  Kontribusi PDB pengeluaran yang terbesar adalah dari konsumsi 

rumah tangga diikuti oleh PMTB dan konsumsi pemerintah. Dari sisi sektoral, 

semua sektor tumbuh positif dimana sektor pengangkutan dan komunikasi 

tetap tumbuh paling tinggi. Kontribusi sektoral yang terbesar berasal dari 

sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta 

sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor ini menyumbang lebih 

dari 50% terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Struktur PDB nominal 

didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, serta sektor 

perdagangan, hotel dan restoran. 

b) Deviasi Proyeksi Inflasi 

Laju inflasi Desember mengalami sedikit peningkatan sebagai dampak 

faktor musiman akhir tahun (liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru), serta 

awal musim tanam. Selain itu, kebijakan PT Pertamina mengalihkan beban 

biaya distribusi dan refueling kepada konsumen gas elpiji 12 kg juga 

berdampak terhadap peningkatan inflasi Desember. 

c) Deviasi Proyeksi Nilai Tukar 
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Nilai Tukar Rupiah kembali mengalami tekanan pada 2 bulan terakhir 

seiring dengan sentimen negatif terkait dengan keputusan pelaksanaan 

tapering. Selain itu, secara historis, dua bulan terakhir cenderung 

mengalami tekanan seiring dengan peningkatan permintaan valas dalam 

memenuhi kewajiban pembiayaan dan pembayaran hutang. 

d) Deviasi Proyeksi Suku Bunga SPN 

Rata-rata realisasi dari SPN di tahun 2013 mencapai 4,5% sedikit lebih 

rendah dari perkiraan yang mencapai 4,7%. Pada lelang di bulan Januari 

2013 suku bunga SPN 3 bulan 4% dan cenderung mengalami peningkatan 

di tahun 2013 hingga pada lelang bulan November mencapai 5,4%. 

Kenaikan ini selain disebabkan oleh tekanan domestik yang bersumber dari 

tingginya laju inflasi juga disebabkan tekanan dari luar terutama akibat dari 

rencana adanya tappering off di US. Pada lelang SPN 3 bulan di Desember 

2013 tidak ada nominal yang dimenangkan. 

 Deviasi proyeksi APBN (KF-1.3.2) 

Deviasi proyeksi APBN merupakan rata – rata deviasi proyeksi tiga besaran 

indikator APBN, meliputi Defisit APBN, Penerimaan perpajakan, dan Belanja K/L. 

Proyeksi APBN tersebut merupakan proyeksi yang disampaikan dalam paparan 

pemantauan dini perekonomian Indonesia pada saat Rapat Pimpinan 

Kementerian Keuangan. Polarisasi IKU ini adalah minimize, artinya nilai realisasi 

angka deviasi proyeksi APBN diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan 

target yang telah ditetapkan. 

Capaian Kinerja Deviasi proyeksi APBN kuartalan dan tahunan 2013 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Capaian IKU KF-1.3.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C Ket 

Target 6% 6% 6% 6% 6% P/M Min/Aver 

Realisasi 5% 3,42% 2,96% 0,92% 3,08% 

Indeks 

capaian 

116,7% 175% 150% 185% 149% 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian deviasi proyeksi APBN 

selama tahun 2013 selalu berada di bawah target, baik kuartalan maupun 

tahunan, artinya nilai proyeksi dianggap telah tepat.  
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Tabel 3.12 Deviasi Proyeksi Defisit APBN, Penerimaan Pajak, dan Belanja KL 

IKU Target Realisasi Deviasi 

Deviasi Proyeksi penerimaan 

perpajakan (miliar rupiah) 

286.171,80 287.828,40 0,58% 

Deviasi Proyeksi belanja K/L 

(miliar rupiah) 

249.120,00 252.231,81 1,25% 

a) Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan 

Realisasi sampai dengan kuartal IV 2013 sedikit di atas target disebabkan oleh 

tercapainya penerimaan pajak dari PPN terutama PPN Impor yang diakibatkan 

dampak melemahnya nilai tukar rupiah. 

b) Deviasi Proyeksi Belanja K/L 

Realisasi sampai dengan kuartal IV 2013 sedikit diatas target disebabkan oleh 

kinerja penyerapan belanja modal dan belanja bantuan sosial melebihi 

ekspektasi yang didasarkan pola penyerapan tahun sebelumnya  

 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan (KF-1.4).  

Cadangan anggaran risiko fiskal adalah besaran anggaran belanja yang harus 

disediakan pemerintah sebagai cadangan untuk mengantisipasi perubahan-

perubahan ekonomi yang terjadi. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur dan 

memantau penyerapan anggaran risiko fiskal serta mengukur ketepatan proyeksi 

anggaran risiko fiskal. Cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan terdiri dari 

dua komponen, yaitu cadangan asumsi makro dan cadangan land capping 

(jaminan pemerintah atas kenaikan harga tanah). Polarisasi IKU ini adalah stabilize, 

artinya nilai realisasinya diharapkan mendekati target yang telah ditetapkan. 

Capaian kuartalan dan tahunan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Capaian IKU KF-1.4 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target - 4% 85% 90% 90% P/M Stab/ 

TLK 
Realisasi - 90% 99,69% 99,94% 99,94% 

Indeks capaian - 0% 91,91% 98,89% 98,89% 

Secara garis besar dapat diuraikan bahwa capaian IKU ini selama tahun 2013 

kurang dapat mencapai target yang telah ditentukan.  
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Dana cadangan risiko fiskal tahun 2013  sebesar Rp 3.950 miliar, dengan rincian:   

a. risiko perubahan asumsi makro Rp 3.000 miliar 

b. risiko land capping Rp 950 miliar 

Realisasi sampai dengan akhir Desember 2013 sebesar 3.947,804 miliar, dengan 

rincian: 

a. risiko perubahan asumsi makro Rp 3.000 miliar 

b. risiko kenaikan harga tanah (Landcapping) Rp 947,804 miliar 

 

Rincian penyerapan anggaran cadangan risiko fiskal sampai dengan Q4 adalah 

sebagai berikut : 

a. Dana cadangan risiko perubahan asumsi makro telah terserap seluruhnya 

pada kuartal II tahun 2013. 

b. Penyerapan land capping sampai dengan kuartal IV TA 2013 antara lalin : 

- Ruas Surabaya – Mojokerto, penyerapan sebesar Rp 174,240 Milyar; 

- Ruas Semarang – Solo, penyerapan sebesar Rp 32,723 Milyar; 

- Bogor Ring Road, penyerapan sebesar Rp 29,144 Milyar; 

- Cinere-Jagorawi, penyerapan sebesar Rp 205 Milyar; 

- Gempol-Pasuruan, penyerapan sebesar Rp 9,493 Milyar; 

- Pejagan-Pemalang, penyerapan sebesar Rp 26,456 Milyar; 

- JORR W2 Utara, penyerapan sebesar Rp 58,361 Milyar; 

- Depok Antasari, penyerapan sebesar Rp 412,567 Milyar. 

Adapun capaian IKU ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.14 Perbandingan kinerja IKU KF-1.4 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2012 Tahun 2013 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase cadangan 

anggaran risiko fiskal (KF-1.4) 

90% 90% 90% 99,94% 

Perbandingan dengan tahun 2012 memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada 

tahun 2013 lebih rendah  dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena memiliki 

simpangan yang lebih besar dari targetnya. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas 

proyeksi dana risiko fiskal tahun 2013 mengalami penurunan apabila dibandingkan 

dengan tahun 2012. 

b. Kerja sama keuangan internasional yang optimal (SS KF.2) 

Kerja sama keuangan internasional merupakan segala kebijakan dan program 
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kerjasama internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja 

sama keuangan internasional yang optimal maksudnya adalah kerja sama yang 

disepakati bersama forum dan organisasi internasional atau negara lain dapat 

diimplementasikan secara baik, terukur, terarah, yang menghasilkan hasil ideal 

dan maksimal. Sasaran ini ditujukan untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan 

kerja sama internasional melalui peran dan inisiasi dalam forum internasional dan 

pemanfaatan program hibah untuk capacity building Kementerian Keuangan. 

 

SS ini diukur dengan  IKU  jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama 

internasional (KF-2.1) 

 Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan 

keuangan internasional (KF- 2.1) 

Usulan  Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau pandangan 

mengenai suatu isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum 

Internasional. Diadopsi menjadi kesepakatan internasional maksudnya poin-

poin usulan  yang dimasukkan ke dalam kesepakatan forum-forum tersebut. 

Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam 

pertemuan internasional. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai  realisasi 

diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian selama tahun  

2013 adalah: 

Tabel 3.15 Capaian IKU KF-2.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 9 4 9 5 27 P/M Max/ 

Sum Realisasi 12 10 3 8 33 

Indeks capaian 120% 250% 33,3% 160% 122% 

Usulan  Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional pada tahun  2013 

antara lain :  

1. Pembentukan Host Country Office untuk Islamic Development Bank 

2. Mekanisme governance di WC-CAL tetap berupa co-chairs dari dua 

negara ASEAN, namun dengan klasifikasi 1 wakil dari ASEAN-5 dan 1 wakil 

dari negara-negara BCLMV. 

3. Usulan agar pembahasan mengenai Financial Inclusion dapat terus 

berlanjut, salah satunya memasukkan financial inclusion sebagai salah satu 

agenda dalam AFMM. 
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4. Terkait isu mengenai “Administrative Policies and Procedures of the GCF’s 

independent Secretariat”, usulan opsi hybrid dari Indonesia yaitu: (i) 

immunities and priviliges menggunakan model IFAD; dan (ii) kebijakan 

administrative, termasuk HR, procurement, travel and finance mengikuti 

model ADB, di adopsi pada GFC Board Meeting di Songdo, Korea Selatan, 

26-28 Juni 2013. 

5. Usulan variable GDP sebagai timbangan terbesar dalam penentuan 

formula kuota saham IMF disetujui dalam pertemuan-pertemuan IFA dan 

Ministers. 

6. Usulan agar ASEAN Integration Monitoring Office/AIMO dapat bekerja sama 

dan saling melengkapi dalam proses surveillance kawasan ASEAN dengan 

lembaga ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) 

7. Memasukkan dua proyek dalam project pipeline 2013, yaitu Java-Bali 500kV 

Power Transmission Crossing dan Metropolitan Sanitation Management and 

Health. 

8. Usulan peningkatan daya tarik pinjaman AIF dari sebelumnya 6 month USD 

LIBOR + 200 menjadi 6 month USD LIBOR + 150 melalui penundaan 

pemberlakuan hybrid capital AIF 

9. Memasukkan komitmen penurunan debt to GDP ratio dan target jangka 

menengah budget deficit dalam accountability assessment di G20-medium 

term fiscal objective 

10. Usulan mengenai trade finance, treasury and budget reform, financial 

inclusion disampaikan dan disetujui dalam pertemuan APEC Finance 

Ministers Meeting, di Bali, 20 September 2013. 

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.16 Perbandingan kinerja IKU KF-2.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Jumlah usulan Indonesia 

yang diadopsi dalam kerja 

sama internasional 

27 33 25 25 

Terdapat peningkatan pada jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam 

kerja sama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kerjasama internasional melalui peran dan inisiasi dalam forum internasional 
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semakin optimal.  

c. Informasi Kebijakan Fiskal dan Kajian BKF yang Accessible dan Efektif (SS KF.3) 

Informasi kebijakan fiskal adalah informasi mengenai pajak, hutang Negara, 

pengadaan dan perbelanjaan dana pemerintah dan lain-lain yang sejenis yang 

telah diolah dan siap untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Kajian 

adalah kegiatan penelitian secara sistematis dalam rangka menyediakan 

informasi untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan dalam 

bidang ekonomi dan keuangan yang dapat dipublikasikan dalam website 

maupun dalam bentuk jurnal.  

Accessible maksudnya informasi dan kajian yang disajikan mudah untuk diakses 

atau diperoleh oleh para stakeholder dan publik. Sasaran ini juga bertujuan untuk 

mengukur efektivitas penyampaian informasi dan kajian BKF yang disampaikan 

melalui pemaparan, sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh BKF Sasaran 

Strategis ini diukur dengan  dua IKU, yaitu Tingkat efektivitas edukasi (KF-3.1) dan 

komunikasi dan jumlah publikasi kajian (KF-3.2). 

 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (KF-3.1) 

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat 

keberhasilan peserta pelatihan/sosialisasi/workshop dari pihak eksternal 

Kemenkeu dalam hal pemahaman substansi/materi. Variabel yang diukur adalah 

tingkat pemahaman peserta (bobot 70 persen), kualitas materi (bobot 15 persen), 

kualitas pengajar (bobot 10 persen), dan kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5 

persen). Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas edukasi 

dan komunikasi kebijakan fiskal kepada pihak eksternal Kementerian Keuangan. 

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai  realisasinya diharapkan melebihi 

target yang telah ditetapkan. 

Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2013 adalah sebagai berikut 

Tabel 3.17 Capaian IKU KF-3.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target - 80 80 80 80 P/M Max/ 

Aver Realisasi - 81,04 91,00 81,30 84,43 

Indeks 

capaian 

- 101,3% 113,7% 101,6% 105,5% 

Capaian kinerja Efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2013 adalah 

sebesar 84,43 (target 80). Bidang kebijakan yang dikomunikasikan kepada pihak 

ekstern meliputi kebijakan bidang pendapatan negara, bidang ekonomi makro, 
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pengelolaan risiko fiskal, dan kerja sama keuangan internasional. Kegiatan 

dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau seminar yang dilaksanakan di 

berbagai kota di Indonesia dan melibatkan narasumber dari berbagai instansi dan 

asosiasi diantaranya Kementerian Perindustrian, IKPI, KADIN, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lain-lain. 

Rata-rata hasil survey pada tahun 2013 berdasarkan parameter yang diukur dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.18  Rata-rata hasil survey pada tahun 2013  

No Kegiatan Score 

Q2 

Score 

Q3 

Score 

Q4 

Bobot Nilai 

1 Tingkat Pemahaman 

Peserta 

4,03 4,53 4,04 0,70 2,94 

2 Kualitas Materi 4,13 4,62 4,13 0,15 0,64 

3 Kualitas 

Narasumber/Fasilitator 

4,10 4,63 4,06 0,10 0,43 

4 Kualitas 

Penyelenggaraan 

4,04 4,41 4,27 0,05 0,21 

Total 4,05 4,55 4,06  4,22 

Efektivitas 81,0 91,0 81,3  84,43 

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.19 Perbandingan kinerja IKU KF-3.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Tingkat efektivitas edukasi 

dan komunikasi 

80 84,43 75 81,34 

Perbandingan dengan tahun 2012 memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada 

tahun 2013 lebih baik  dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 Jumlah publikasi kajian (KF-3.2) 

Publikasi kajian adalah hasil kajian yang dipublikasikan baik dalam web maupun 

dalam bentuk jurnal.  Tujuan dari IKU ini adalah jumlah kajian BKF yang 

dipublikasikan kepada publik, baik melalui website maupun publikasi ilmiah. 

Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai realisasinya diharapkan melebihi 

target yang ditetapkan. Capaian kinerja kuartalan dan tahunan  2013 adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.20 Capaian IKU 3.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 12 17 19 33* 81 P/M Max/ 

Sum Realisasi 4 22 12 59 97 

Indeks 

capaian 

30,7% 129% 63,2% 179% 119,75% 

Selama tahun 2013, terdapat 86 publikasi kajian pada web dan 11 publikasi ilmiah 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Publikasi Kajian pada web 

Kajian adalah kegiatan penelitian secara sistematis dalam rangka 

menyediakan informasi untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil 

keputusan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Publikasi kajian pada web 

adalah executive summary hasil kajian yang diunggah (upload) ke dalam 

website BKF (www.fiskal.depkeu.go.id) untuk dipublikasikan.  

b. Publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah adalah publikasi artikel hasil penelitian atau pemikiran di 

bidang ekonomi. Publikasi ilmiah yang diterbitkan meliputi: JKM (Jurnal 

Keuangan dan Moneter), KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan), Bunga Rampai, 

dan Buletin Info Risiko Fiskal (IRF).  

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.21 Perbandingan kinerja IKU KF-3.2 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Jumlah Publikasi kajian 81 97 65 98 

Dibandingkan dengan tahun 2012, terdapat kenaikan target capaian dari 65 

menjadi 81. Capaian kinerja IKU ini pada tahun 2013 tidak jauh berbeda apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

d. Database Informasi yang Terintegrasi dan Up to Date (SS KF.4) 

Database adalah kumpulan data yang komprehensif dalam suatu organisasi 

dengan dengan berbagai macam penggunaannya. Informasi adalah data yang 

sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan 

atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, 

baik masa sekarang atau yang akan datang. Up to date maksudnya adalah selalu 

memuat informasi yang terbaru.  
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Sasaran strategis ini mengukur seberapa banyak jenis data dan informasi yang 

dapat dikelola, dimutakhirkan dan diintegrasikan dalam sistem jaringan komputer 

BKF sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat dan aman oleh seluruh 

anggota organisasi. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan satu IKU, 

yaitu Tingkat kepuasan pemanfaatan database BKF (KF-4.1)  

 Tingkat kepuasan pemanfaatan database BKF (KF-4.1) 

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai dalam 

pemanfaatan database yang diukur dengan kuesioner. Tingkat kepuasan 

pemanfaatan database BKF dihitung melalui survey yang dilakukan terhadap 

pegawai BKF baik pegawai struktural maupun fungsional selaku pengguna 

database BKF melalui portal.fiskal.depkeu.go.id/explorer, dengan hasil tingkat 

kepuasan sebesar  3,11 (cukup puas) dari skala 5. 

Capaian Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.22 Capaian Kinerja IKU KF-4.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target - 3,2 - 3,2 3,2 P/H Max/ 

TLK Realisasi - 3,34 - 3,11 3,11 

Indeks 

capaian 

 104%  97,19% 97,19% 

Rincian hasil per parameter sebagai berikut: 

Tabel 3.23 Rincian Tiap Parameter dalam Survey Kepuasan Pemantaatan 

Database BKF 

No Jenis Data Realisasi 

1 Tampilan desain 3,19 

2 Ketersediaan data 2,89 

3 Kecepatan unduh 3,27 

4 Kemudahan mencari file 3,09 
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Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.24 Perbandingan kinerja IKU KF-4.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Tingkat kepuasan 

pemanfaatan database 

BKF 

3,2 3,11 3 3,14 

Perbandingan dengan tahun 2012 memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada 

tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil survey 

menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan data masih memerlukan 

perhatian di samping perlunya perbaikan desain tampilan database. Berkenaan 

dengan masih sedikitnya pegawai yang memanfaatkan database, BKF perlu 

melakukan sosialisasi terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan database BKF 

kepada para pegawai. 

e. Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah  (SS KF.5) 

Pengkajian adalah metode untuk menemukan kebenaran secara sistematis atau 

penyelidikan sistematis yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan                                                 

Pendekatan ilmiah dalam analisis dan kajian adalah penggunaan metodologi 

ilmiah melalui tahapan penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, 

yaitu rasional, empiris dan sistematis. Alasan penggunaan pendekatan ilmiah 

dalam analisis dan kajian adalah untuk memperoleh sebuah analisis dan kajian 

yang tepat dan dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis ini diukur dengan 

menggunakan dua IKU, yaitu persentase rekomendasi yang menggunakan alat 

analisis ekonomi (KF-5.1) dan jumlah model ekonomi yang dikembangkan (KF-5.2) 

 Persentase rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi (KF-5.1) 

Rekomendasi adalah rekomendasi kebijakan yang berupa masukan, usulan, 

atau pendapat dari kajian mengenai suatu kebijakan yang tertuang dalam 

bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan yang diajukan oleh 

Kepala BKF kepada Menteri Keuangan. Rekomendasi yang dihasilkan 

merupakan hasil analisis dengan menggunakan alat analisis ekonomi antara 

lain cost and benefit analysis model, analisis sensivitas, economic model regresi, 

statistika deskriptif, pengukuran indeks daya saing, analisis dampak (I/O), 

Analytical Hierarchy Process (AHP) ataupun alat analisis ekonomi lainnya. 

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui seberapa optimal penggunaan 

analisis dan kajian yang menggunakan pendekatan ilmiah sehingga hasil yang 
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didapatkan lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.25 Capaian Kinerja IKU KF-5.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 80%  80%  80%  80%  80%  P/H Max/ 

Aver Realisasi 88% 85,2% 78,3% 88% 88% 

Indeks capaian 110% 107% 97,9% 110% 110% 

Selama tahun 2013 realisasi rekomendasi yang menggunakan alat analisis 

ekonomi adalah 88 persen dari yang ditargetkan yaitu 80 persen. Capaian dari 

IKU ini melebihi target (indeks capaian 110%)  

Tabel 3.26  Rincian Rekomendasi Kebijakan yang menggunakan Alat Analisis 

Ekonomi 

No Bidang Rekomendasi Alat 

Analisis 

Realisasi 

1 Ekonomi Makro 7 5 71,43% 

2 Pendapatan Negara 23 22 95,65% 

3 APBN 3 3 100% 

4 Risiko Fiskal 16 14 87,5% 

5 Perubahan Iklim dan 

Multilateral 

7 5 71,43% 

6 Regional dan Bilateral 2 2 100% 

Total/rata-rata 58 51 88% 

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.27 Perbandingan Kinerja IKU KF-5.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase rekomendasi yang 

menggunakan alat analisis 

80% 88% 74% 83% 

Dari tabel di atas terlihat  bahwa rekomendasi yang menggunakan alat analisis 

pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012.  
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 Jumlah model ekonomi yang dikembangkan  (KF-5.2) 

Economic modelling adalah konstruksi teoritis yang merepresentasikan proses 

ekonomi ke dalam variabel-variabel dan hubungan logis dan/atau kuantitatif 

diantara variabel-variabel tersebut. Pengembangan model ekonomi dilakukan 

dengan membuat model baru, merivisi model yang ada dan menggabungkan 

model-model ekonomi. Tujuan dari IKU ini adalah mengakomodasikan semua 

variabel perkembangan ekonomi ke dalam model-model ekonomi. 

Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.28 Capaian Kinerja IKU KF- 5.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 1 2 2 9 14 A/M Max/ 

Sum Realisasi 1 1 4 9 15 

Indeks capaian 100% 50% 200% 100% 107,14% 

Selama tahun 2013 terdapat 15 model ekonomi yang dikembangkan dari 14 

model yang ditargetkan dapat dikembangkan.  Beberapa model tersebut 

antara lain dijelaskan pada tabel berikut 

Tabel 3.29 Model yang dikembangkan pada tahun 2013 adalah sebagai 

berikut : 

No Jenis Model Keterangan 

1 Model SIMAREM 

(Simulator dan 

Analisis Risiko 

Ekonomi Makro) 

Model yang menggambarkan dampak perubahan 

asumsi ekonomi makro terhadap APBN 

2 Model Perhitungan 

beban APBN 

Model yang menghitung beban APBN atas 

program jaminan sosial nasional 

3 Model perhitungan 

beban fiskal atas 

program jaminan 

social nasional 

Model untuk mengetahui beban APBN atas 

program jaminan kesehatan dan mengupdate 

jumlah dan atau gaji PNS TNI/POLRI, Pensiunan, 

veteran, dan PTT/honorer 
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No Jenis Model Keterangan 

4 Model Perhitungan 

Beban Pensiun PNS 

Model yang menghitung beban APBN atas 

program pensiun PNS dengan menggunakan alat 

analisis PROST 

5 Model 

Macro/micro stress 

test BUMN 

 

6 Financial Model 

Proyek KPS SPAM 

Umbulan 

 

7 Model Ekonomi 

Dampak Carbon 

Trading Sektor 

Kehutanan 

Model untuk menganalisis dampak adanya upaya 

penurunan karbon global serta kegiatan transfer 

dari Negara-negara Annex 1 ke Indonesia sebagai 

Negara penyedia karbon. Menggunakan 

pendekatan model yaitu CGE multinasional (GTAP) 

dan CGE nasional Indonesia 

8 Model CMP (Crisis 

Management 

Protocol) 

Model yang digunakan untuk memonitor 

perkembangan ekonomi makro dan dampak 

terhadap ketahanan fiscal. Output dari model 

adalah indeks komposit makro dan indeks komposit 

APBN yang digunakan untuk menentukan status 

ketahanan fiscal (normal, waspada, siaga, atau 

krisis) 

9 Model Pajak 

Berbasis 

Makroekonomi 

Model untuk mengestimasi potensi penerimaan PPh 

non migas dan PPN secara sektoral. 

10 Model 

Ketenagakerjaan 

 Model input-output ketenagakerjaan dan Vector 

Auto Regressive model (VAR), serta model 

ketenagakerjaan dengan menggunakan analisis 

data series sederhana 



Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 

 

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2013  45 
 

No Jenis Model Keterangan 

11 Model Kemiskinan Model proyeksi dan shock dampak kebijakan 

terhadap angka kemiskinan dengan 

menggunakan basis data Susenas dan variabel 

makro lainnya 

12 Model Core 

Inflation 

Model yang digunakan untuk memproyeksi 

besaran inflasi inti untuk bulan dan tahun berjalan 

serta periode mendatang. Model ini digunakan   

memperkirakan dan menilai factor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan ekonomi selama 

tahun berjalan dan periode mendatang.  

13 Model Behavioural 

Equilibrium 

Exchange Rate 

Model yang setiap blok terdiri dari beberapa 

persamaan (behavior equation) dan terdapat 

korelasi antara variabel yang satu dengan yang 

lain baik variabel-variabel dalam satu persamaan 

maupun variabel-variabel dalam satu persamaan 

dengan variabel dalam persamaan lainnya 

14 Model Modfi permodelan yang identik dengan persamaan 

simultan yang equilibrium yaitu adanya shock 

pada satu variabel dalam suatu blok – baik 

variabel eksogen maupun endogen – maka akan 

berpengaruh pada variabel lainnya secara 

keseluruhan yang ada dalam tiga blok MODFI 

15 Model 

Computable 

General Equilibrium 

(CGE) - Global 

Trade Analysis 

Project (GTAP) 

Pengaruh Free Trade Agreement (FTA) dan 

Economic Partnership Agreement (EPA) terhadap 

Arus Perdagangan dan Investasi dengan 

konsentrasi region ASEAN-EU dan Turki. 
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Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.30 Perbandingan Kinerja IKU KF-5.2 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Jumlah model ekonomi 

yang dikembangkan 

14 15 16 21 

Jumlah model yang dikembangkan pada tahun 2013 lebih sedikit 

dibandingkan dengan tahun 2012 namun realisasi jumlah model yang 

dikembangkan tetap melebihi target tahun 2013. 

f. Perumusan Rekomendasi Kebijakan yang Efisien dan Tepat Waktu (SS KF-6) 

Rekomendasi adalah masukan, usulan atau pendapat dari kajian mengenai suatu 

kebijakan yang tertuang dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan 

peraturan yang diajukan oleh Kepala BKF. SS ini diukur dengan menggunakan dua 

IKU, yaitu Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Inpres (KF-6.1) dan 

Persentase pelaksanaan kajian yang tepat waktu (KF-6.2) 

 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Inpres  (KF-6.1) 

Instruksi Presiden yang perlu ditindaklanjuti adalah seluruh aksi dan keluaran 

dalam Inpres yang harus dilaksanakan atau dihasilkan pada periode tahun 

berjalan dan menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Keuangan. 

Pelaksanaan aksi serta monitoring dan evaluasi keluaran Inpres dilaksanakan 

oleh unit eselon I yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terkait atau unit 

yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan. Inpres dinyatakan telah selesai 

ditindaklanjuti apabila "ukuran keberhasilan target antara aksi" dalam Inpres 

telah dilaksanakan. 

Target antara aksi dalam Inpres adalah target turunan dalam periode 

kuartalan setelah pembahasan dengan UKP4 untuk mencapai keluaran dan 

target penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Inpres. 

Target waktu untuk perhitungan capaian IKU adalah batasan waktu "ukuran 

keberhasilan target antara aksi" yang ditetapkan oleh Itjen. Penetapan target 

waktu ini mempertimbangkan pencapaian target penyelesaian sebagaimana 

ditetapkan dalam Inpres serta mempertimbangkan upaya penyelesaiannya 

kurang dari 2 bulan sebelum target penyelesaian dalam Inpres.   

Apabila target IKU jatuh pada hari libur, maka target IKU dimajukan pada hari 

kerja terakhir sebelum hari libur. 
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Pada tahun 2013 BKF ditugaskan untuk melakukan kajian potensi pajak berbasis 

makro ekonomi. 

 Tabel 3.31 Capaian IKU KF-6.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 80% 80% 80% 80% 80% P/H Max/ 

Aver Realisasi 100% 78,67% 80% 84% 85,84% 

Indeks capaian 125% 98,3% 100% 105% 107% 

Realisasi IKU ini mengikuti target yang telah diberikan oleh UKP4 : 

Kuartal Target UKP4 Realisasi Capaian 

Q1 1. Penyempurnaan 

metodologi perhitungan 

potensi penerimaan pajak 

non-migas periode 

sebelumnya;  

2. Tersedianya konsep kajian 

potensi penerimaan pajak 

non-migas. 

Telah disampaikan TOR 

Kajian Potensi Penerimaan 

Pajak Nonmigas melalui ND-

120/KF/2013 tanggal 1 Maret 

2013 kepada Menteri 

Keuangan 

 

125% 

Q2 1. Pengumpulan data 

2. Desain modul aplikasi 

potensi penerimaan 

penghasilan non migas  

 

Telah disampaikan Laporan 

Pra Kajian Potensi 

Penerimaan Perpajakan di 

Indonesia kepada Kepala 

Pushaka (Nomor Surat S-

140/KF.3/2013 tanggal 18 

Juni 2013)  

98,3% 

Q3 1. Pembangunan modul 

aplikasi potensi 

penerimaan pajak 

penghasilan non migas; 

2. Pengolahan dan 

perhitungan  

Laporan awal Kajian Potensi 

Pajak Berbasis Makro 

ekonomi telah disampaikan 

melalui ND Kepala BKF 

nomor ND 511/KF /2013 

tanggal 16 September 2013  

100% 

Q4 1. Pengujian; 

2. Pembuatan laporan kajian 

potensi penerimaan pajak 

penghasilan non-migas  

 

Telah disampaikan Laporan 

akhir Kajian Potensi Pajak 

Berbasis Makroekonomi 

kepada Pushaka S-

281/KF.3/2013 tanggal 13 

Desember 2013 

105% 
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Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.32 Perbandingan Kinerja IKU KF- 6.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Indeks ketepatan waktu 

penyelesaian tindak lanjut 

Instruksi Presiden 

80% 85,84% 80% 83,33% 

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak 

lanjut Instruksi Presiden lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 Persentase Pelaksanaan Kajian yang Tepat Waktu (IKU KF-6.2) 

Kajian adalah kegiatan penelitian secara sistematis dalam rangka 

menyediakan informasi untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil 

keputusan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Pelaksanaan kajian yang 

tepat waktu artinya sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tertera pada 

TOR. IKU ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan kajian 

sesuai dengan perencanaannya. 

Tabel 3.33 Capaian IKU KF-6.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 100% 100% 100% 100% 100% P/H Min/ 

Aver Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 

Indeks 

capaian 

100% 100% 100% 100% 100% 

Rincian untuk masing – masing bidang kebijakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.34 Rincian Pelaksanaan Kajian yang Tepat Waktu tiap Pusat 

No Bidang Capaian 

1 Pendapatan Negara 100% 

2 APBN 100% 

3 Pengelolaan Risiko Fiskal 100% 

4 Ekonomi Makro 100% 

5 Perubahan Iklim 100% 

6 Kerjasama Internasional 100% 

TOTAL 100% 
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Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah: 

Tabel 3.35 Perbandingan Kinerja IKU KF- 6.2 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase 

pelaksanaan kajian 

yang tepat waktu 

100% 100% 100% 99,75% 

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase pelaksanaan kajian yang tepat 

waktu lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

g. SDM yang Berkompetensi Tinggi (SS KF.7) 

Untuk menjalankan peran dalam suatu organisasi diperlukan sumber daya manusia 

yang memiliki kompetensi yang tinggi. Dengan kompetensi yang dibangun 

diharapkan individu atau pekerja memiliki kebiasaan yang produktif. Kompetensi 

adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu atau pekerja yang membuat dirinya 

menunjukkan kinerja (performance) sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja dan 

membedakannya dengan individu atau pekerja yang lain. Kompetensi pegawai 

Kementerian Keuangan didasarkan pada kompetensi yang terdapat dalam 

Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan.  

SDM yang berkompetensi tinggi adalah SDM BKF yang memiliki nilai kompetensi 

sama atau diatas Standar Kompetensi Jabatan BKF, baik hard maupun soft 

competencies. 

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan tiga IKU, yaitu: persentase pejabat yang 

telah memenuhi kompetensi jabatan (KF-7.1), persentase pegawai yang 

memenuhi standar jamlat (KF-7.2), dan persentase akurasi data SIMPEG (KF-7.3) 

 

 Persentase pejabat yang telah memenuhi kompetensi jabatan (KF-7.1) 

Yang dimaksud dengan pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan adalah 

Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang mempunyai kompetensi 

sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian min 72 

persen). Standar Kompetensi Jabatan adalah jenis dan level kompetensi yang 

menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. IKU ini 

menunjukan persentase pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan.  

Capaian Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.36 Capaian Kinerja IKU KF-7.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target -  87%  -  87%  87%  P/M Max/ 

TLK Realisasi - 96,35% - 97% 97% 

Indeks capaian   110,8%  -  111,5%  111,5% 

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini pada tahun 2013 baik di semester I 

maupun semester II selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. 

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 

sampai dengan akhir tahun 2013 ditargetkan sebesar 87% terealisasi sebesar 

97% dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.37 Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center 

No Jabatan 

Jumlah Pejabat yang 

sudah mengikuti 

assessment center 

Jumlah pejabat yang 

memiliki kompetensi sesuai 

SKJ ( 72%) 

1 Eselon II 7 5 

2 Eselon III 29 28 

3 Eselon IV 116 115 

Total 152 148(97%) 

Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

2012 dan 2013, yaitu: 

Tabel 3.38 Perbandingan Kinerja IKU KF-7.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase pejabat yang telah 

memenuhi kompetensi  

jabatannya 

87% 97% 95% 95,92% 

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2013 lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh telah dilakukannya 

diklat – diklat peningkatan kompentensi dan re-assess bagi para pejabat yang 

belum memenuhi standar kompetensi jabatan.  
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 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat (KF-7.2) 

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh 

setiap pegawai pada level jabatan tertentu dalam waktu satu tahun. 

Lingkup pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar 

BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, internship/on the job training, basic training 

(DTSD, Semapta), workshop, bimbingan teknis, sharing session, in-house 

training. Untuk bimbingan teknis, sharing session dan in-house training harus 

yang melibatkan narasumber eksternal satker penyelenggara. Target 

pegawai yang memenuhi standar jamlat adalah sebesar 50% dari jumlah 

pegawai pada tiap unit Eselon I. 

Standar jamlat per tahun per pegawai adalah sebagai berikut: 

Pelaksana : 30 Jamlat  

Fungsional : 40 Jamlat  

Eselon IV : 30 Jamlat  

Eselon III : 30 Jamlat  

Eselon II : 15 Jamlat  

Eselon I  : 15 Jamlat 

Capaian Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.39 Capaian Kinerja IKU KF-7.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 7,5% 30% 40% 50% 50% P/M Max/ 

TLK Realisasi 13,7% 38,5% 44,2% 61,8% 61,8% 

Indeks 

capaian 

182,7% 128,3% 110,5% 123,6% 123,6% 

Dari tabel  di atas terlihat bahwa IKU ini selalu memenuhi target setiap kuartal. 

Sampai dengan kuartal IV tahun 2013, sebanyak 256 dari 414 pegawai BKF 

telah memenuhi standar jamlat.  

 Persentase Akurasi Data SIMPEG (KF-7.3) 

Hasil pelaksanaan survey data SIMPEG melalui penyebaran DRH kepada 

seluruh pegawai untuk dikonfirmasi status akhir data pokok, meliputi : nama 

lengkap; nomor induk pegawai; pangkat (golongan/ruang); tempat tanggal 

lahir; jabatan ; dan pendidikan terakhir. 
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Tabel 3.40 Capaian Kinerja IKU 7.3 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target - 100% - 100% 100% P/M Max/ 

Aver Realisasi - 100% - 100% 100% 

Indeks capaian - 120% - 120% 120% 

Survey data SIMPEG dilaksanakan setiap semester, pada tahun 2013 telah 

dilakukan survey kepada seluruh pegawai aktif BKF (414 orang) dan 

capaiannya adalah 100% up date. 

Tabel 3.41 Perbandingan Kinerja IKU KF-7.3 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2013 Tahun 2012 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase Akurasi Data 

SIMPEG 

100% 100% 100% 100% 

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2013 sama 

dengan capaian kinerja tahun 2012. 

h. Pengelolaan Organisasi yang Efektif dan Efisien (SS KF.8) 

Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien adalah perencanaan dan 

pengaturan organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit 

pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, right 

sizing, independen, one stop service, build in control, dan check and balances, 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan 

masyarakat, dan kemajuan teknologi.  Efektif dan efisien adalah berhasil dan 

berdaya guna, yaitu apa yang dihasilkan sesuai dengan rencana melalui cara 

dan metode yang menggunakan sumber daya yang optimal. 

SS ini diukur menggunakan tiga IKU yaitu:  Tingkat kematangan implementasi 

manajemen risiko (KF-8.1); Nilai reformasi birokrasi (KF-8.2); Indeks kepuasan 

pengguna layanan (KF-8.3). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Biro 

Organta, IPB dan BKF disimpulkan bahwa BKF tidak memiliki layanan yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk dilakukan survey kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian, IKU Indeks kepuasan pengguna layanan 

dihilangkan dan BKF tidak melakukan pengukuran atas IKU ini. 
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 Tingkat kematangan implementasi manajemen risiko (KF-8.1) 

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (KPMR) dinilai dengan 

mengevaluasi empat komponen, yaitu kepemimpinan, proses manajemen 

risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko. 

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko ditetapkan dengan 

indeksasi sebagai berikut: 

Level 1: 0 - 29,99 Risk Naive 

Level 2: 30 - 54,99 Risk Aware 

Level 3: 55 - 74,99 Risk Defined 

Level 4: 75 - 89,99 Risk Managed 

Level 5: 90 - 100 Risk Enabled 

Penilaian IKU Tahun 2013 dilakukan atas penerapan manajemen risiko 

untuk periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2013. Unit penerapan manajemen risiko 

yang dinilai adalah unit organisasi eselon II seluruh Unit Eselon I. Masing-

masing eselon I mengajukan unit eselon II yang akan dinilai dengan 

mengacu pada kriteria yang disusun oleh Inspektorat Jenderal. Untuk BKF 

yang akan dinilai ialah : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat 

Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.  

Capaian Kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.42 Capaian Kinerja IKU KF-8.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target -  - -  55 55 P/M Max/ 

TLK 
Realisasi -  - -  48,59 48,59 

Indeks capaian -  - -  88,35% 88,35% 

 

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, BKF memperoleh nilai sebesar 

48,59 dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.43 Rincian Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan 

Manajemen Risiko BKF Tahun 2013 

Parameter Bobot Nilai 

Kepemimpinan (komitmen 

dan pemahaman) 

15% 5,28 

Proses manajemen risiko 45% 29,03 

Aktivitas penanganan 

risiko 

25% 6,21 

Hasil penerapan 

manajemen risiko 

15% 8,09 

Nilai TKPMR BKF 48,59 (Risk Aware) 

 Indeks Reformasi Birokrasi (KF-8.2) 

Indeks reformasi birokrasi adalah skor yang dihasilkan dari penilaian atas 

pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Indeks Reformasi Birokrasi diukur dengan 

menggunakan tool yang ditetapkan oleh MenPAN-RB dan dilaksanakan 

oleh Itjen untuk menilai kualitas reformasi birokrasi. Ukuran tersebut meliputi 

delapan area perubahan : pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan 

perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan 

tata laksana, penataan sistem SDM Aparatur, penguatan pengawasan, 

penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Selama tahun 2013 capaian IKU ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.44 Capaian IKU KF-8.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target -  92  -  - 92 P/M  Max/ 

TLK Realisasi -  93,55 -  - 93,55 

Indeks 

capaian 

-  101,68%  -  - 101,68% 

Nilai reformasi birokrasi diukur dengan menggunakan metode penilaian 

mandiri reformasi birokrasi. Parameter yang diukur dan hasilnya adalah 

sebagai berikut : 
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A. Komponen Pengungkit 

No Kriteria/Sub Kriteria Nilai 

1   Kriteria Kepemimpinan  91,83 

2   Kriteria Perencanaan Strategik  93,15 

3   Kriteria SDM Aparatur  92,08 

4   Kriteria Kemitraan dan Sumber Daya  91,89 

5   Kriteria Proses  90,56 

    91,9 

Nilai responden (40 %) 92,5 

Nilai Komponen Pengungkit 92,14 

B. Komponen Hasil 

No Kriteria/Sub Kriteria Nilai 

6   Kriteria hasil pada Masyarakat/Pengguna 

Layanan  

95,13 

7   Kriteria hasil pada Sumber Daya Manusia 

(SDM) Aparatur  

99 

8   Kriteria hasil pada Komunitas Lokal, Nasional 

dan Internasional  

91,5 

9   Kriteria hasil kinerja utama  94,2 

Nilai Komponen Hasil 94,96 

               Nilai PMPRB (92,14*50%) +(94,96*50%) = 93,55 

i. Perwujudan TIK yang Terintegrasi (SS KF.9) 

TIK yang terintegrasi adalah penyatuan berbagai sistem TIK ke dalam satu 

sistem DC (Data Center)- DRC (Data Recovery Center) mengikuti penyatuan 

TIK Kementerian Keuangan. 

Integrasi TIK tersebut diharapkan dapat mewujudkan TIK yang handal dalam 

mengelola data dan informasi yang memenuhi kriteria lengkap, akurat, 

mutakhir, dan terpercaya  

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan dua IKU yaitu : Persentase 

Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis (KF-

9.1) dan Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I yang tepat waktu (KF-

9.2) 
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 Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung 

Proses Bisnis (KF-9.1) 

Proses bisnis adalah serangkaian proses yang saling terkait pada unit 

Eselon I untuk mendukung bisnis utama organisasi. Proses bisnis yang akan 

didukung oleh sistem informasi adalah proses bisnis yang terdapat pada 

Renstra unit Eselon I terkait tahun 2013. Pembangunan sistem informasi 

meliputi pembangunan atau pengembangan sistem informasi sesuai 

Renstra atau sesuai tahapan pengembangan Sistem Informasi sebagai 

berikut: (i)Analisis Kebutuhan 20%; (ii)Perancangan 20%; 

(iii)Pengembangan 20%; (iv) Pengujian 20%; dan (v) Implementasi 20%. 

Tabel 3.45 Capaian IKU KF-9.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target - 40% 60% 80% 80% P/H Max/ 

TLK Realisasi - 40% 60% 80% 80% 

Indeks 

capaian 

 100% 100% 100% 100% 

Untuk tahun 2013, sistem informasi yang sedang dikembangkan di BKF 

saat ini adalah Sistem Informasi Kepegawaian. Sampai dengan akhir 

tahun 2013, implementasi sistem informasi kepegawaian telah 

diujicobakan pada pegawai di lingkungan sekretariat BKF. Namun, masih 

ditemukan beberapa kekurangan sehingga masih memerlukan 

perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi aplikasi maupun 

databasenya sehingga realisasi sampai dengan akhr tahun 2013 adalah 

80%. 

 Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I yang tepat waktu (KF-9.2) 

Penyelenggaraan pertukaran data elektronik dilakukan melalui 

pemanfaatan sistem pertukaran data elektronik. 

Pemilik data adalah Unit Eselon I yang menghasilkan data dan/atau 

memiliki kewenangan terhadap data tersebut. 

E-Audit BPK adalah Pengembangan dan Pengelolaan  Sistem Informasi 

untuk akses data pada Kementerian Keuangan dalam rangka 

pemeriksaan dan tanggung jawab penyelenggaraan Keuangan 

Negara. 
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Data yang dikirim oleh pemilik data adalah data yang dikirimkan sesuai 

tabel data sebagaimana terdapat dalam kamus data yang disepakati 

untuk dipertukarkan, termasuk untuk pelaksanaan e-audit BPK.  

Permintaan data oleh unit pengguna data adalah permintaan data 

sesuai dengan kamus data yang disepakati untuk dipertukarkan dan hak 

akses yang diberikan, termasuk untuk pelaksanaan e-audit BPK. 

Kamus data meliputi: unit, data yang dipertukarkan, dan periode/waktu 

pertukaran data. 

Persentase Pertukaran Data adalah persentase kesesuaian data yang 

dikirimkan oleh pemilik data terhadap kamus data dan waktu yang 

disepakati. Waktu pengiriman yang disepakati adalah waktu data yang 

dikirimkan sesuai dengan retensi data dalam kamus data dan cut-off 

data (data output terakhir). Untuk tahun 2013, BKF telah menyampaikan 

data kurs pajak secara mingguan yang dishare dalam aplikasi data share 

yang dikembangkan Pusintek 

Tabel 3.46 Capaian IKU KF-9.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 90% 90% 90% 90% 90% P/H  Max/ 

Aver Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 

Indeks 

capaian 

111% 111% 111% 111% 111% 

 

j. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal (SS KF.10) 

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. 

Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU yaitu: Persentase penyerapan DIPA 

(non belanja pegawai) (KF-10.1) dan Persentase penyelesaian kegiatan belanja 

modal dalam DIPA (KF.10-2) 

 Persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) (KF-10.1) 

Capaian realisasi anggaran adalah persentase pencapaian realisasi anggaran 

belanja barang dan belanja modal (non belanja pegawai) terhadap pagu 

anggaran pada tahun anggaran berjalan (non belanja pegawai). Tujuan dari 

IKU ini adalah untuk mengukur optimalisasi perencanaan anggaran dilaksanakan 
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sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan. 

Capaian Kinerja selama tahun 2013 adalah sebagai berikut 

Tabel 3.47. Capaian Kinerja IKU KF-10.1 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 7% 29% 46% 95% 95% P/M Max/ 

TLK Realisasi 8,03% 24,23% 39,94% 86,58% 86,58% 

Indeks 

capaian 

114,7% 83,55% 86,83% 91,14% 91,14% 

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) pada tahun 2013 

ditargetkan sebesar 95%  dari pagu tahun 2013 sebesar Rp 157,59 miliar dan 

realisasi pada Q4 2013 sebesar 86,58% (Rp 113,17 miliar) dengan rincian sebagai 

berikut : 

No Jenis 

Belanja 

Pagu 

DIPA 

Revisi (Rp) 

Realisasi 

Q4 (Rp) 

% realisasi 

Q4 2013 

% 

realisasi 

Q4 2012 

Sisa Pagu 

2013 (Rp) 

1 Barang 125,84M 109,08M 86,68% 86,94% 16,76M 

2 Modal 4,87M 4,09M 84,03% 94,80% 0,78M 

Jumlah 130,71M 113,17M 86,58% 88,38% 17,54M 

Untuk tahun 2013, target penyerapan DIPA BKF tidak tercapai disebabkan oleh : 

a. Efisiensi anggaran atas realisasi belanja modal sebagai hasil negosiasi 

b. Efisiensi anggaran atas realisasi belanja barang sebagai hasil negosiasi (PCO 

kegiatan APEC, pengadaan seragam) 

c. Penerapan kebijakan pelaksanaan rapat di luar kantor dan perjalanan dinas 

dengan mempertimbangkan skala prioritas (frekuensi dan jumlah peserta) 

d. Hibah ADB sebesar Rp 2,4 miliar tidak dapat dicatat sebagai realisasi karena 

adanya kesalahan administrasi. 

Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu: 
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Tabel 3.48 Perbandingan Kinerja IKU 10.1 Tahun 2012 dan Tahun 2013 

Indikator Kinerja 

Tahun 2012 Tahun 2013 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase penyerapan DIPA 

(non belanja pegawai) 

95% 88,39% 95% 86,58% 

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penyerapan DIPA (non belanja 

pegawai) tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012.  

 Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA 

Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam rencana pencairan 

DIPA adalah perbandingan antara output yang dihasilkan pada suatu 

pelaksanaan kegiatan, dengan output yang direncanakan dikalikan     dengan 

bobot tertimbang. Capaian IKU ini untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.49 Capaian IKU 10.2 Tahun 2013 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y V/C KET 

Target 3% 9% 48% 98% 98% P/M Max/ 

TLK Realisasi 4,4% 12,0% 39,9% 99,60% 99,60% 

Indeks 

capaian 

146,67% 133,6% 83,13% 101,63% 101,63% 

Rincian kegiatan belanja modal di BKF untuk tahun 2013 adalah sebagai 

berikut : 

No URAIAN 

Pagu 

Anggaran 

Modal 

Bobot 

Tertimbang 

Target 

Output 

Realisasi 

Output per 

Sub Kegiatan 

% 

Realisasi 

Output 

Nilai Per 

Output 

1 Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

3.796.366.000 77,96% 195 Unit 194 99,49% 77,56% 

2 Konsultan 

Renovasi Sarana 

dan Prasarana 

150.000.000 3,08% 2 Paket 2 100% 3,08% 

3 Renovasi Sarana 

dan Prasarana 

0 0% 0 Paket 0 - - 

4 Belanja Modal 

Lainnya 

923.509.000 18,96% 14 Paket 14 100% 18,96% 

JUMLAH 100,00% 211 Unit 94  99,60% 
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C. Kinerja Lainnya 

Selain kegiatan yang telah terukur di dalam Indikator Kinerja Utama, BKF juga 

melaksanakan berbagai kegiatan dan kajian yang mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

1. Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi 

dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

bertumpu pada tiga kegiatan utama, yaitu organisasi, proses bisnis, dan SDM. 

a. Penataan Organisasi 

Penataan organisasi BKF dilaksanakan dalam rangka penyesuaian organisasi 

dalam menghadapi perkembangan tugas dan fungsi yang selalu dinamis. 

Penataan organisasi dilakukan terhadap seluruh unit di lingkungan BKF yang 

meliputi penajaman tugas dan fungsi serta struktur organisasi. Termasuk di 

dalamnya penataan organisasi terkait perubahan tugas dan fungsi BKF 

sebagaimana dimaksud dalam KMK 9/KMK.01/2012, yaitu pengalihan fungsi 

perumusan kebijakan perpajakan ke BKF. Proses penataan organisasi BKF sudah 

dimulai sejak tahun 2012. Namun demikian, selama tahun 2013 terdapat 

beberapa kali pembahasan internal sehingga BKF menyampaikan kembali usulan 

perubahan penataan organisasi BKF. Secara keseluruhan, rencana penataan 

organisasi BKF mengakibatkan penambahan  satu eselon II, delapan eselon III dan 

empat puluh satu eselon IV. 

Usul penataan organisasi BKF meliputi:  

 Sekretariat Badan 

   Memisahkan fungsi organisasi dengan SDM, menambahkan fungsi pemantauan 

kepatuhan internal dan pergeseran/ pengelompokan  beberapa fungsi di 

Sekretariat Badan.  

 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara 

Sebagai tindak lanjut amanat Keputusan Menteri Keuangan No. 9/KMK.01/2011, 

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menjadi dua pusat baru yaitu Pusat 

kebijakan Pajak dan Pusat Kebijakan Kepabeanan, Cukai dan PNBP 

 Pusat Kebijakan APBN menjadi Pusat Kebijakan Belanja dan Pembiayaan 

 Pusat Kebijakan Ekonomi Makro tetap dengan penataan kembali unit eselon III 

dan IV di bawahnya 

 Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal dipindah ke DJPU 
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 Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Perubahan Iklim menjadi Pusat Kebijakan 

Ekonomi Hijau dan Multilateral dengan penambahan satu unit eselon III yang 

menangani OECD. 

 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral dengan penambahan satu unit eselon 

III yang menangani bidang perdagangan barang dan jasa regional. 

 Tambahan satu pusat yaitu Pusat Kebijakan Sektor Keuangan yang 

melaksanakan  fungsi eks Bapepam LK dan tambahan fungsi baru. 

Sesuai dengan prosedur penataan organisasi, akan dilaksanakan pembahasan 

intensif antara Kemen PAN RB dan Kemenkeu mengenai struktur organisasi, tugas, 

fungsi dan wewenang eselon II ke bawah. Setelah mendapatkan persetujuan 

Menteri PAN RB, maka Menteri Keuangan baru dapat menetapkan struktur 

organisasi, tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang baru.  

 

b. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern 

Sesuai dengan amanat KMK No 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan 

Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantuan Pengendalian Intern di 

Lingkungan Kementerian Keuangan , pada tahun 2013 Badan Kebijakan Fiskal telah 

melaksanakan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Efektivitas 

Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) yang terdiri dari Evaluasi 

Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), Pemantauan Efektivitas Implementasi (PEI) 

dan Simpulan PEIKR dengan hasil sebagai berikut: 

 PPU dilaksanakan atas 39 kegiatan yang telah dipilih dari masing-masing Pusat di 

lingkungan BKF. 

 Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), dilaksanakan dengan reviu 

dokumen, wawancara, survei dan observasi pada lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta 

pemantauan. Ada 50 faktor yang dievaluasi dengan menggunakan keempat 

prosedur tersebut. Untuk pelaksanaan survei, pelaksana pemantauan telah 

membagikan kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai Badan Kebijakan 

Fiskal (415 kuesioner), dan kembali 102 kuesioner. Hasil dari EPITE yang telah 

dilaksanakan adalah 94% (tinggi) berarti 47 dari 50 faktor pengendalian yang 

dievaluasi telah dijalankan dengan baik. 

 Pemantauan Efektifitas Implementasi (PEI), dilakukan pada satu kegiatan yang 

tingkat frekuensi pelaporan dan outputnya tinggi yaitu kegiatan Penyusunan SK 

Kurs (dihasilkan dan dilaporkan setiap minggu). Hasilnya adalah efektif berarti 
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pengendalian utama cukup andal berdasarkan hasil pengujian atribut dan terbukti 

telah dilaksanakan sesuai rancangan. 

 Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR), dilakukan pada kegiatan penyusunan SK 

Kurs dengan hasil memadai, berarti pengendalian yang ada telah cukup dan 

tepat. 

 Penyusunan Kesimpulan Efektifitas Pengendalian Intern. 

Kesimpulan efektifitas pengendalian intern secara keseluruhan pada Badan 

Kebijakan Fiskal adalah Efektif artinya tidak ada defisiensi signifikan dan kelemahan 

material. 

c. Beasiswa 

Dalam rangka pemenuhan target rasio pegawai lulusan S2/S3 mencapai 40% dari 

total pegawai BKF, para pegawai BKF telah diberikan kesempatan untuk 

memperoleh beasiswa S2/S3 melalui beberapa program bea siswa antara lain : 

 Australian Award 

Saat ini BKF menjadi salah satu key organization dari 12 organisasi di Indonesia 

yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh beasiswa 

S2/S3 dari Australia (ADS dan ALA). Hal ini karena para peserta dari BKF hanya 

akan bersaing dengan peserta seleksi dari sesama key organization untuk 

memperebutkan 50 persen dari total scholarship yang diberikan ke Indonesia 

(500 bea siswa S2/S3). Sampai dengan saat ini terdapat 14 penerima beasiswa 

tersebut, terdiri dari  8 S2 dan 6 S3. 

 Beasiswa GFMRAP 

Sebagian dana program GFMRAP telah dimanfaatkan untuk program 

beasiswa S2 maupun S3 bagi para pegawai BKF. Program beasiswa ke 

universitas dalam negeri dan luar negeri (Australia dan Jerman) sebanyak 7 S3 

dan 12 S2    

 Beasiswa Intern BKF 

Dalam rangka pelaksanaan program talent management, BKF bekerja sama 

dengan lembaga donor (USAID dab AUSAID) dan universitas di dalam negeri 

(UI dan UGM) dan universitas di luar negeri (GSU, ANU dan IUJ) 

menyelenggarakan program Master Dual Degree bidang Ilmu Ekonomi 

dengan kurikulum tailor made. Adapun program dual degree yg telah 

dilaksanakan sebanyak 4 batch, yaitu : 
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i. Batch I sebanyak 19 orang tahun 2010 mengikuti perkuliahan tahun I di 

UGM, pada tahun 2012 telah selesai 12 orang di AYPS GSU (USAID 

scholarship) dan 7 orang di IUJ Jepang. Saat ini para pegawai tersebut 

telah aktif bekerja di Badan Kebijakan Fiskal. 

ii. Batch II sebanyak 25 orang tahun 2012 mengikuti perkuliahan tahun I di 

UGM, terdiri dari 14 pegawai BKF, 6 Pegawai DJA dan 5 Pegawai BPPK. 

Sampai akhir tahun 2013, sebanyak 9 orang pegawai BKF selesai program 

S2 di AYPS GSU, 2 orang masih melanjutkan di AYPS GSU sampai dengan 

Juli 2014, 2 orang selesai melanjutkan di IUJ Jepang dan 1 orang pegawai 

langsung melanjutkan program S3 di GSU. 

iii. Batch III sebanyak 22 orang, tahun 2012 12 orang mengikuti perkuliahan di 

UI dan 10 lainnya di UGM. Pada tahun 2013, 22 orang telah selesai dan 

kembali melaksanakan tugas di unit asalnya. 3 orang dari BKF telah 

menyelesaikan program S2 di ANU dan IUJ.  

iv. Batch IV sebanyak 20 orang pada awal tahun 2013 telah mengikuti 

program dual degree tahun I di MSi FEB UGM dan PPIE FE UI. Sebanyak 17 

orang dinyatakan menerima beasiswa Australia Awards melanjutkan tahun 

kedua di ANU pada tahun 2014. 

Beasiswa lainnya 

Pegawai BKF yang potensial untuk melanjutkan program S3 dan S3 diberikan 

kesempatan untuk secara mandiri mendapatkan bea siswa atau mengikuti 

program beasiwa lainnya, antara lain : program SPIRIT (PPSDM BPPK), program 

SEADI USAID, program KOICA, JICA, IRTI-IDB dan ADB. 

2. Transformasi Kelembagaan  

Sehubungan dengan program  transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, 

BKF telah merumuskan visi dan misi yang baru. 

Visi : 

“Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal yang Antisipatif dan 

Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera” 

Misi: 

1. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka 

penciptaaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan Negara 

2. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan 

dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur  
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3. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan 

moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi  

4. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang 

bermanfaat bagi perekonomian nasional  

5. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang stabil, inklusif, dan kompetitif  

6. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan 

didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal 

 

3. Pengelolan BMN dan layanan umum 

  Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan 

Selama tahun 2013 kegiatan di bidang kehumasan dan keprotokolan adalah sebagai 

berikut :  

1) Publikasi humas kegiatan BKF.  

Kegiatan-kegiatan terkait dengan komunikasi publik yang penting dimuat dalam 

website BKF serta kebijakan fiskal lainnya, sehingga informasi penting tersebut 

menjadi sinergi dengan unit lain dan berguna di lingkungan Kementerian 

Keuangan dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan komunikasi publik berupa 

liputan langsung ditambah dengan dokumentasi foto yang dipublikasikan dalam 

website BKF sampai akhir akhir 2013 berjumlah kurang lebih 94 artikel, belum 

termasuk peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui BKF, kajian, 

dan artikel peneliti. 

2) Penyelenggaraan Kunjungan Universitas/Perguruan Tinggi 

Kegiatan ini merupakan ajang untuk menyebarluaskan informasi yang dikemas 

dalam bentuk sosialisasi kebijakan fiskal. BKF memfasilitasi penyelenggaraan 

kegiatan ini melalui kehumasannya.  

Di tahun 2013, frekuensi kunjungan mahasiswa sebanyak 8 kali dari berbagai 

universitas/perguruan tinggi baik yang datang dari dalam kota maupun luar 

kota, yaitu: Universitas Islam Indonesia, Universitas Lampung, LISENSI UIN Syarif 

Hidayatullah, Univesitas Syekh Yusuf Tangerang, Forum Silaturahim Studi Ekonomi 

Islam, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Universitas Galuh, dan Universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 

3) Terlaksananya Pameran Kebijakan Fiskal 

Penyelenggaraan kegiatan pameran selama tahun 2013 terdiri dari Pameran 

Pameran Career Expo STAN 2013 dan Pameran Anti Korupsi. Pameran Career 
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Expo STAN 2013 bertemakan “Kenali Dunia Kerjamu” bertujuan untuk memberikan 

pemahaman lebih dalam tentang profil, kegiatan, output, dan outcome serta 

jenjang karir di lingkungan Kementerian Keuangan kepada mahasiswa STAN 

khususnya dan publik pada umumnya. Dalam pameran ini BKF menampilkan profil 

kegiatan BKF, dan simulasi What-If APBN 2013 yang dilengkapi oleh petugas stand 

BKF yang berasal dari unit teknis PKEM & PKAPBN serta Sekretariat Badan yang siap 

sedia menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

pengunjung pameran. 

Pameran Anti Korupsi di selenggarakan di Tennis Indoor Senayan dalam rangka 

memperingati Hari Anti Korupsi Dunia.  Dalam pameran ini BKF menampilkan 

Executive Economic Dashboard yang menunjukkan pemantauan dini 

perkembangan perekonomian dan indikatornya.  

4) Terlaksananya pendampingan pimpinan (ajudan) dan keprotokolan dengan 

baik.  

Pelayanan pendampingan pimpinan dan keprotokolan difokuskan untuk 

kepuasan pemangku kepentingan. Khususnya pendampingan pimpinan 

dilakukan setiap hari kerja dan hari libur ketika pimpinan membutuhkan 

pendampingan. Keprotokolan dibutuhkan untuk menjamin kelancaran tugas 

pimpinan pada saat pimpinan bertugas di luar kantor. Tercatat di tahun 2013 

bahwa terdapat kurang lebih 74 kali penugasan protokol ke bandara. Selain itu, 

penugasan protokol sebagai tim pendahulu untuk berkoordinasi dengan lokasi 

kegiatan di luar kantor juga telah dilaksanakan serta penjemputan dan 

pendampingan tamu asing apabila diperlukan. 

5) Dukungan Kegiatan di Lingkungan BKF 

Kehumasan tidak hanya mendukung persiapan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Sekretariat Badan, kegiatan yang dilakukan oleh unit eselon II lainnya juga 

tidak luput dari teknis persiapannya. Kehumasan turut serta membantu persiapan 

kegiatan, seperti kebutuhan desain seminar kit, backdrop/spanduk, dokumentasi, 

publikasi, dan hal lainnya terkait dengan kelancaran kegiatan di lingkungan BKF. 

Pengelolaan BMN dan pengadaan Barang/Jasa 

Telah dilaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan dan tepat waktu. 

Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui LPSE dan mengikuti ketentuan 

perundang-undangan. Pengadaan melalui lelang dan prosedur lainnya dilakukan 

secara taat asas dan akuntabel. 

Untuk mencapai penatausahaan BMN yang baik, inventarisasi BMN dilakukan secara 

tertib dan teratur. Pada awal tahun 2013 BKF melakukan pemuktahiran data BMN 
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dilingkungan BKF dan melakukan pelabelan terhadap BMN yang belum dilabel atau 

terhadap Barang Inventaris yang baru dibeli atau diadakan pada tahun 2013.Pada 

akhir tahun 2013 semua kegiatan tersebut sudah 100 % telah selesai dilaksanakan. 

Pada akhir tahun tepatnya pada tanggal 13 Desember 2013 juga telah dilaksanakan 

penghapusan BMN dengan tindak lanjut penjualan terhadap barang inventaris 

kantor yang sudah tidak layak pakai /rusak berat yaitu berupa PC Komputer, 

Laptop/Notebook dan Printer sebanyak 197 unit dengan nilai limit sebesar 

Rp68.951.000,-. melalui pengumuman surat kabar harian Koran Jakarta  pada tanggal 

6 Desember 2013. Tahapan dan prosedur pelaksanaan penjualannya dilakukan 

dengan melakukan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Biro Perlengkapan 

Sekretariat Jenderal Kemenkeu dan KPKNL Jakarta V, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara. tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada peserta yang mendaftar 

dikarenakan nilai limitnya yang terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan penurunan nilai 

limit oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.  

 

4. Pengelolaan Data dan  Informasi 

Pengembangan Portal BKF SSO 

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI) untuk mendukung proses bisnis organisasi 

dalam merespon kebutuhan stakeholder dan untuk mencapai tujuannya telah 

dianggap sebagai suatu keharusan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat 

mempercepat penyajian informasi yang dapat membantu proses transformasi 

informasi yang dibutuhkan Badan Kebijakan Fiskal. Perkembangan teknologi informasi 

yang cepat dan spesifik, dibutuhkan suatu perangkat aplikasi yang dapat 

memperlakukan Rule secara terintegrasi. Dengan adanya teknologi Active Directory 

dan Single Sign On dapat dilakukan integrasi user, rule, aplikasi ke dalam Sistem 

Operasi, Pengaturan Jaringan, User Email, File Sharing dan lain-lain.  

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Portal BKF dengan memanfaatkan teknologi 

Active Directory dan Single-Sign On diharapkan dapat menunjang sasaran strategis 

Badan Kebijakan Fiskal di bidang Teknologi Informasi yaitu untuk mencapai 

pengelolaan TI yang efisien, efektif dan komprehensif serta untuk mencapai 

pengelolaan basis data ekonomi, keuangan dan fiskal yang akurat, cepat dan 

akuntabel, yang didukung oleh sarana dan prasarana (hardware/software) yang 

mutakhir, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance. 

       Pengelolaan Website BKF 

Pengelolaan Website dan Portal intranet ditujukan untuk memenuhi prinsip Good 

Governance di dalam pengelolaan kepemerintahan. Website BKF dibuat sesederhana 
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mungkin namun padat dalam konten serta mudah dalam pencarian konten karena 

sudah terkatalog (ter-index) oleh berbagai situs, sarana pencarian seperti Google, 

Yahoo dan Bing. Selama kurun waktu 5 tahun website BKF sudah mengalami beberapa 

perubahan desain dan struktur agar memudahkan pengunjung dalam menikmati atau 

menggali informasi mengenai kebijakan fiskal.  Portal intranet ditujukan secara khusus 

kepada seluruh pejabat dan pegawai di BKF dalam rangka mencari informasi yang 

bersifat internal dan konfidensial. Portal internet memuat informasi seputar Organisasi 

dan Kepegawaian, Teknologi Informasi, Keuangan, dan artikel-artikel yang berkaitan 

dengan kebijakan fiskal, Perpustakaan, dan lain sebagainya. 

Pada Kegiatan Tahun Anggaran 2013 Bagian Data dan Informasi telah melakukan 

Pembenahan Website Badan Kebijakan Fiskal sebagai berikut: 

a. Pengembangan tampilan dan content website dan diarahkan untuk lebih fokus 

kepada kajian-kajian yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, selain informasi 

lain seperti SK Kurs yang terbit setiap Senin, APBN, KMK tarif dan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal. 

b. Pembuatan monitoring akses terhadap wensite BKF. Dari hasil monitoring terlihat 

memang banyak pengunjung yang meng-klik kajian-kajian yang ada di website 

BKF. Namun demikian untuk lebih menyempurnakan baik tampilan maupun 

content-nya dirasa perlu untuk melakukan evaluasi dan kaji ulang secara kontinyu 

tentang website Badan Kebijakan Fiskal tersebut sehingga dapat mengikuti 

perkembangan informasi yang terjadi.  

Pembuatan Aplikasi Perkantoran 

Pengembangan yang dilakukan antara lain: pengembangan Aplikasi Jadwal 

Kegiatan Kepala Badan dan para Eselon II di BKF;  pengembangan Sistem Aplikasi 

Kearsipan; Pembangunan Aplikasi Gratifikasi; pengembangan Aplikasi KBLI (Klasifikasis 

Baku Lapangan  Industri). 

5. Pengelolaan Kepustakaan  

Pengembangan Aplikasi Perpustakaan 

Pengembangan aplikasi perpustakaan sudah sampai tahap join katalog bersama, 

dan sudah pada tahap implementasi. Sistem aplikasi sudah dibuat baik Nayanes 

maupun UCS dan sudah diujicobakan dengan Perpustakaan Direktorat Jendral Pajak. 

Namun terkendala oleh adanya keputusan integrasi dengan Pusat Informasi Teknologi 

yang digunakan bersama, karena perlunya dihosting terlebih dahulu di data center 

Pusintek untuk mendapatkan nama domain atau URL. Atau nama domain ini bisa juga 

dapat disepakati bersama dengan pihak Perpustakaan lain yang akan mengadakan 
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join kataloq. Untuk saat ini Perpustakaan yang menggunakan aplikasi Slims telah dapat 

bergabung. Untuk perkembangan fitur dari aplikasi Slims telah dilakukan upgrade 

version untuk mengurangi bugs (celah keamanan). Dan dari sisi fisik saat ini 

perpustakaan BKF telah tersedia sensormatic gate yang diharapkan dapat 

meminimalisasir terjadinya kehilangan koleksi, mengingat bahwa buku perpustakaan 

termasuk barang yang dimasukkan kedalam kategori barang milik negara, walau alat 

tersebut bukanlah satu-satunya alat yang membantu terjaganya koleksi perpustakaan 

dari suatu kehilangan, Setidaknya dapat  mencegah mitigasi risiko atas kehilangan 

buku. 

Paket Globe Elektronik 

 Perpustakaan BKF telah memiliki Globe (bola dunia), namun koleksi yang dimiliki masih 

bersifat manual, dan pada tahun anggaran 2013 Perpustakaan BKF telah memiliki 

paket globe elektronik, yang dapat diakses  dengan mudah dan diharapkan dapat 

memenuhi informasi yang diperlukan bagi para pemustaka. 

Penyelenggaraan Event Perpustakaan 

Kegiatan penyelenggaraan event perpustakaan dilakukan dengan mengadakan 

kegiatan “bedah buku” dengan topik Ranah Tiga Warna  yang di gubah sendiri oleh 

penulisnya yaitu A. Fuadi, dan kegiatan ini telah dapat terselenggara dengan baik dan 

lancar, dihadiri oleh lebih kurang 115 peserta. 

6. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Keuangan BKF 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat. Adapun kegiatan yang terkait dengan penyusunan 

Laporan Keuangan BKF meliputi : 

1) menginventarisasi dokumen sumber pelaksanaan akuntansi anggaran yang 

terdiri dari DIPA, POK, SPM, SP2D, dan SSBP serta melakukan input data 

dokumen sumber pelaksanaan akuntansi anggaran ke dalam Sistem 

Akuntansi Keuangan (SAK) 

2) menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN. 

3) melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. 

4) menyampaikan LRA, Neraca dan ADK serta melakukan rekonsiliasi dengan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan setiap semester. 
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5) menyusun laporan keuangan semester, tahunan (unaudited) dan tahunan 

(audited) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan serta 

menyampaikan laporan keuangan ke Biro Perencanaan dan Keuangan 

Sekretariat Jenderal. 

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah : 

1) Laporan Keuangan (Unaudited) BA 015, BA 999.03 dan BA 999.99 BKF Tahun 

Anggaran 2012 

2) Laporan Keuangan (Audited) BA 015, BA 999.03 dan BA 999.99 BKF Tahun 

Anggaran 2012 

3) Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999.03 BKF Semester I Tahun Anggaran 2013 

b. Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional 

Selama tahun 2013, pengawasan dan pemeriksaan unit BKF dilakukan oleh Inspektorat 

Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan 

yang dilakukan berupa review laporan keuangan, audit laporan keuangan, monitoring 

tindaklanjut audit, asistensi, dan audit investigasi. Tabel berikut ini adalah pengawasan 

dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional pada BKF selama tahun 2013. 

 

No Uraian Waktu Unit Keterangan 

1 Reviu Laporan Keuangan Kementerian 

Keuangan (BA 015) TA 2012 

28 Jan – 8 Feb 

2013 

IB VI SET-Cankeu 

2 Reviu Laporan Keuangan Investasi 

pemerintah (BA 999.03) Tahun 2012  

31 Jan – 27 Feb 

2013 

IB IV SET-Cankeu 

3 Audit atas Proses Penerbitan PMK 

Nomor : 191/PMK.04/2010 

4 – 15 Februari 

2013 

IB II PKPN 

4 Reviu Laporan Keuangan BUN Bagian 

Anggaran 999.99 (Transaksi Khusus) 

Tahun 2012 

11 Feb – 1 Mar 

2013 

IB III SET-Cankeu 

5 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Kementerian Keuangan BA 015 Tahun 

2012 

11 Feb – 7 Mei 

2013 

BPK SET-Cankeu 

6 Audit Umum atas Laporan Keuangan 

Project Implementation Unit GFMRAP 

BKF 

21 Mar – 10 Apr 

2013 

BPKP PKAPBN 

7 Audit Compliance atas Mekanisme 

Perumusan Kebijakan APBN 

8 April – 3 Mei 

2013 

IB IV PKAPBN 

8 Pengumpulan Data dan Informasi atas 

Pengaduan Tim Modul Fokalist Integritas 

terhadap Dugaan Penyimpangan 

dalam Pengadaan Teknologi Informasi 

15 – 26 April 

2013 

IB V SET-Umum 

9 Monitoring dan Evaluasi Belanja 

Perjalanan Dinas 

18 – 26 Juni 

2013 

IB III SET-Cankeu 

10 Evaluasi Belanja Honor Kegiatan TA 

2012 & 2013 

24 Jun – 26 Jul 

2013 

BPKP SET-Cankeu 
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No Uraian Waktu Unit Keterangan 

11 Reviu LK BA 999.03 (Investasi 

Pemerintah) Semester I Tahun 2013 

8 – 19 Juli 2013 IB IV SET-Cankeu 

12 Reviu RKA-K/L Kementerian Keuangan 

TA 2014 

8 – 26 Juli 2013 IB VI SET-Cankeu 

13 Reviu LK BA 015 (Kementerian 

Keuangan) Semester I Tahun 2013 

15 - 26 Juli 2013 IB VI SET-Cankeu 

14 Reviu LK BA 999.99 (Transaksi Khusus) 

Semester I Tahun 2013 

19 Juli – 2 Agust 

2013 

IB III SET-Cankeu 

15 Reviu RKA-K/L Kementerian Keuangan 

TA 2014 Hasil Penyesuaian Berdasarkan 

Pagu Alokasi Anggaran TA 2014 

18 Okt – 8 Nov 

2013 

IB VI SET-Cankeu 

16 Pemeriksaan Interim atas Laporan 

Keuangan Kementerian Keuangan (LK 

BA 015) Tahun 2013 

13 Nov – 31 Des 

2013 

BPK SET- Cankeu 

 

7. Kajian terkait Kebijakan Pendapatan Negara 

a. Kajian Kebijakan Bea Materai Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara 

Tujuan dari kajian ini adalah : (i) mengkaji kelayakan kenaikan tarif Bea Meterai 

yang optimum; (ii) mengkaji kelayakan pengenaan bea meterai atas dokumen 

transaksi saham dan menghitung proyeksi penerimaan Bea Meterai atas transaksi 

saham, dan (iii) mengkaji kelayakan pengenaan tarif Bea Meterai atas dokumen 

pengalihan properti dan menghitung proyeksi penerimaan bea meterai atas 

transaksi pengalihan properti. 

Rekomendasi yang diberikan adalah : a) kenaikan tarif bea meterai sudah layak 

diterapkan dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,- ataupun lebih dari Rp10.000,-  

karena dari hasil analisis dengan pendekatan faktor ekonomi memungkinkan 

untuk dinaikkan, b) pengenaan tarif ad valerom sebesar 0,1% atas dokumen 

transaksi saham layak diterapkan untuk dokumen transaksi pembelian saham 

sedangkan pengenaan PPh Final sebesar 0,1% atas transaksi saham dicabut dan 

dikenakan normal kepada penjual saham yang hanya mendapatkan 

keuntungan saham (gain), c) pengenaan tarif bea meterai atas transaksi 

pengalihan properti layak diterapkan di Indonesia karena kebanyakan negara 

menerapkan tarif ad valerom untuk bea meterai transaksi tersebut dan potensial 

gain dapat diharapkan melalui penerapan tarif ad valerom berdasarkan nilai 

transaksi properti (value of property). Namun kemungkinan bersinggungan 

dengan BPHTB yang sudah menjadi pajak daerah akan menimbulkan resistensi 

masyarakat akibat bertambahnya transaction cost. 
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b. Kajian Kebijakan Pengenaan PPnBM Atas Kelompok Barang Selain Kendaraan 

Bermotor 

Tujuan dari kajian ini adalah : (i) mengkaji kelayakan smartphone untuk dikenai 

PPnBM; dan (ii) mengkaji kelayakan pengenaan PPnBM atas barang-barang 

selain kendaraan bermotor yang saat ini dikenai PPnBM. 

Rekomendasi yang diberikan : a) penerapan pengenaan PPnBM atas 

Smartphone harus terlebih dulu mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa 

tingkat penyelundupan tidak akan meningkat, b) apabila tingkat 

penyelundupan tidak meningkat, Smartphone kriteria tertentu layak dikenai 

PPnBM. Terkait dengan kriterianya tersebut, berbagai pihak, terutama 

Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian 

Perindustrian perlu membahas secara bersama-sama untuk penetapannya; dan 

c) dalam rangka meningkatkan daya saing produk dalam negeri, atas barang-

barang yang banyak diproduksi di dalam negeri layak untuk dikeluarkan dari 

objek PPnBM, terutama untuk barang yang mudah diselundupkan. 

c. Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak 

Penghasilan Badan (Tax Holiday) 

Rekomendasi yang diberikan : a) menerima permohonan tax holiday PT Energi 

Sejahtera Mas  dan PT Indorama Polychem Indonesia, b) melakukan perubahan 

PMK 130/PMK.011/2013, dengan pokok perubahan antara lain: penentuan 

industri yang memperoleh fasilitas dibatasi pada KBLI tertentu, dengan 

mempertimbangkan road map pengembangan industri nasional; relaksasi syarat 

WP yang berhak mendapatkan fasilitas Tax holiday, yaitu dengan merubah 

syarat rencana investasi untuk industri peralatan komunikasi dan industri mesin 

dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar; relaksasi WP yang berhak mendapatkan 

fasilitas dari semula dibatasi WP yang berstatus hukum Indonesia paling lama 15 

Agustus 2010 menjadi WP yang memperoleh ijin penananam modal baru 

sepanjang belum melakukan produksi komersial; pemberian kepastian jangka 

waktu pemberian fasilitas tax holiday hingga 15 tahun hanya untuk industri 

pengilangan dan/atau kimia dasar dan industri logam; pemberian transparansi 

penentuan jangka waktu fasilitas yang dapat diberikan kepada WP, dengan 

membuat kriteria dan bobot penilaian sebagai bagian dari materi pengaturan  

dalam RPMK; dan untuk menjaga iklim investasi, batas waktu pengajuan 

permohonan tax holiday diperpanjang dari semula 3 tahun sejak 15 Agustus 2011 

menjadi 6 tahun sejak 15 Agustus 2011. 
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d. Kajian Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Sektor Pertambangan Umum 

dan Panas Bumi 

Tujuan dari kajian ini adalah memberikan nilai tambah kepada perekonomian 

nasional dengan meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan negara 

bukan pajak, khususnya dari sektor mineral dan batubara  

Rekomendasi yang diberikan terkait sektor Pertambangan Umum: a) Kepatuhan 

Kewajiban Perpajakan pemegang IUP sangat rendah dimana terdapat 10.566 

ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, terdapat 6,218 

perusahaan yang mendapatkan status Clean and Clear (C & C). Dari 6,218 

pemegang IUP yang C&C hanya 4.643 IUP yang aktif melaporkan kewajiban 

perpajakannya; b) Untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan 

pemegang IUP direkomendasikan sistem pemajakannya bersifat khusus yaitu 

dikenakan final mengingat banyak perusahaan tidak melaporkan penjualannya 

atau melaporkan lebih rendah dari seharusnya sehingga PPh yang dilaporkan 

cenderung rendah. 

Terkait sektor Panas Bumi, rekomendasi yang diberikan adalah : perlunya diatur 

lebih mendalam biaya-biaya yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam 

menghitung net income mengingat di dalam kontrak biaya-biaya tersebut 

belum diatur secara jelas. Biaya-biaya tersebut juga menjadi temuan 

Pemeriksaan BPKP maupun BPK yang menyebabkan penerimaan negara 

menjadi lebih rendah 

e. Kajian Perluasan Kebijakan Tarif Bea Masuk Pada Bab 98 Terhadap Industri 

Tertentu 

Tujuan dari kajian ini adalah mengkaji pemberian insentif kebijakan bea masuk 

terhadap sektor industri transportasi (transportasi udara dan jasa perawatan 

pesawat udara) melalui skema pemanfaatan Bab 98 

Rekomendasi yang diberikan : a) Berdasarkan kajian yang dilakukan, diperoleh 

hal-hal:  pertumbuhan industri transportasi udara sebesar 15-20%, jumlah pesawat 

berbagai ukuran diperkirakan tumbuh dari 754 pesawat pada tahun 2013 

menjadi 1.030 pesawat pada tahun 2017, jasa perawatan pesawat diperkirakan 

akan mencapai USD2 milyar pada tahun 2017; b) Dalam rangka menghadapi 

ASEAN Open Sky Policy pada tahun 2015 dan karena sebagian besar perawatan 

pesawat dilakukan di luar negeri (> 70% ), maka dirasa perlu memberikan insentif 

bea masuk terhadap impor komponen bagi pemeliharaan dan perawatan 

pesawat udara. 
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f. Kajian Manfaat Implementasi AANZ FTA Terhadap Industri Tertentu 

Tujuan kajian ini adalah mengetahui dampak implementasi AANZFTA pada 

tahun 2011 terhadap sektor industri di Indonesia dengan menggunakan 

pendekatan Constant Market Share Analysis (CMSA) 

Rekomendasi adalah  a) Produk yang konsisten diekspor dan berdaya saing 

terutama pada produk-produk industri, sejak tahun 2012 telah dapat 

menggunakan skema AANZFTA sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat 

lebih meningkatkan daya saing produk Indonesia di Australia dan New Zealand; 

b) Untuk Kajian lebih mendalam selanjutnya untuk pemanfaatan FTA lebih 

mendalam, akan menggunakan indikator penggunaan Keterangan Asal (SKA), 

baik itu untuk impor maupun untuk tujuan ekspor; c) Pemerintah Indonesia, 

khususnya pembina sektor harus benar-benar memperhatikan dampak dengan 

adanya implemntasi FTA, Selain fokus pada produk industri yang mengalami 

peningkatan daya saing diperlukan juga untuk memperhatikan produk sektor 

yang mengalami penurunan daya saing.   

g. Kajian Efektivitas Hilirisasi Industri Melalui Pengenaan Bea Keluar 

Tujuan mengetahui dampak kebijakan bea keluar terhadap perkembangan 

industri hilir sawit. 

Rekomendasinya adalah kebijakan bea keluar CPO dan Produk Turunannya 

terbukti telah menghasilkan capaian positif di sektor investasi dan hilirisasi 

industri, untuk itu pemerintah hendaknya mempertahankan kebijakan ini dalam 

rangka menjaga kepastian hukum dalam proses hilirisasi industri dalam negeri 

dan menciptakan iklim investasi yang kondusif 

h. Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai 

Tujuan dari kajian ini adalah memperoleh informasi yang mendalam dan 

mencoba menganalisis beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai 

dasar penentuan Barang Kena Cukai. 

Rekomendasinya adalah a) Untuk jasa telekomunikasi seluler dan limbah, studi ini 

beranggapan kuat bahwa kedua calon obyek kena cukai tersebut tidak 

memenuhi kelayakan secara hokum; b) Untuk pengenaan cukai pada ponsel, 

meskipun masih diperlukan studi lanjutan untuk menghasilkan justifikasi yang lebih 

memadai, c) terdapat dua alasan yang relatif mendukung pengenaan cukai 

pada ponsel dilihat dari aspek hukum yaitu aspek lingkungan dan pola konsumsi 

dan d) Dengan alternatif tarif cukai sebesar 10%, 15%, dan 20%, potensi 
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penerimaan negara dari cukai ponsel adalah berkisar antara Rp 2,3 triliun s.d. Rp 

4,6 triliun 

i. Kajian Formulasi Insentif Pengembangan Manufaktur 

Tujuan kajian adalah memberikan informasi yang mendalam atas pemberian 

insentif/fasiltas yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya dalam rangka 

pengembangan industri manufaktur. 

Rekomendasi yang diberikan adalah berdasarkan hasil perhitungan dan 

pendalaman atas informasi terhadap industri manufaktur maka diusulkan untuk 

mengembangkan  beberapa industri antara lain : 

a) Pengilangan Minyak Bumi (industri pemurnian dan pengilangan minyak 

bumi, Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi); 

b) Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik (Industri transmisi 

mekanik selain kendaraan bermotor, Industri mesin-mesin 

pertambangan, penggalian dan konstruksi, Industri tungku dan alat 

pemanas (bukan untuk keperluan rumah tangga), Industri alat 

pengangkat dan alat pemindah, Industri komponen dan suku cadang 

motor penggerak mula, Industri mesin-mesin industri khusus lainnya, 

Industri pompa dan kompresor, Industri Mesin Pengerjaan logam); 

c) Industri Kimia (industri kimia dasar organik, industri kimia dasar anorganik 

lainnya, industri  kimia dasar organik lainnya, Industri kimia dasar organik 

yang menghasilikan bahan kimia khusus, Indstri kimia dasar an organik 

pigmen) 

j. Kajian Evaluasi Tarif PNBP Pertambangan Umum 

Tujuan dari kajian ini memperoleh informasi yang mendalam dan mencoba 

menganalisis beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai dasar 

penentuan besarnya tarif PNPB untuk Pertambangan Umum dalam rangka 

meningkatkan penerimaan PNPB. 

Rekomendasinya adalah  a) Perlu memiliki data target PNBP batubara, b) Perlu 

membangun model Target PNBP Pertambangan Batubara dengan pendekatan 

makro, c) Perlu memiliki data PNBP batubara yang akurat, lengkap dan rinci 

dalam rangka menentukan target, monitoring, dan evaluasi PNBP Batubara dan 

d) Perlu dipertimbangkan untuk menerapkan perbaikan sistem pengelolaan 

administrasi PNBP. DJP Merupakan instansi yang cocok untuk mengelola 

administrasi PNBP 
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Evaluasi : a. Perbandingan Rezim Fiskal Indonesia dengan Negara-negara lain; b. 

Tarif royalti batubara&mineral perlu disesuaikan dg perkembangan 

perekonomian dan c. masih rendahnya kontribusi PNBP dari IUP dibandingkan 

PKP2B 

8. Kajian terkait kebijakan APBN 

a. Dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap potensi penerimaan 

perpajakan sektoral. 

Kajian ini dilakukan untuk membuat model yang mampu menghitung dampak 

perubahan kebijakan PPh nonmigas dan PPN secara sektoral. Model dampak 

tersebut dapat digunakan untuk melakukan simulasi dampak perubahan 

kebijakan PPh nonmigas dan PPN terhadap potensi PPh nonmigas dan PPN 

sehingga dapat dihasilkan beberapa alternatif usulan perubahan kebijakan baru 

serta dampak perubahan kebijakan tersebut terhadap potensi. Dari hasil kajian 

diketahui bahwa jika tarif PPh Badan dinaikkan sebesar 1 persen pada tahun 

2012, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah, maka potensi PPh Badan 

tahun 2012 meningkat sebesar 4,0 persen. Sedangkan untuk PPh OP, jika tarif PPh 

OP tahun 2012 dinaikkan sebesar 1 persen untuk semua lapisan, dengan asumsi 

variabel lainnya tidak berubah, maka potensi PPh OP tahun 2012 meningkat 

sebesar 14,07 persen. 

b. Kajian potensi penerimaan perpajakan di indonesia berdasarkan pendekatan 

makro. 

Kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi PPh non migas dan PPN secara 

sektoral dan menghitung daya pajak di Indonesia untuk menentukan sektor 

prioritas dalam upaya penggalian potensi penerimaan perpajakan. Kajian ini 

menggunakan data PDB sektoral, tabel IO, dan data Sakernas untuk menghitung 

taxbase dari PPh Badan, PPh OP, dan PPN yang kemudian dikalikan dengan 

tarifnya masing-masing untuk memperoleh besaran potensi dari PPh Badan, PPh 

OP, dan PPN. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih 

mempunyai potensi untuk meningkatkan penerimaan perpajakannya. Namun 

demikian, upaya penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan 

perpajakan tersebut hanya dapat terwujud apabila Pemerintah mampu 

menghilangkan kendala-kendala yang ada. Secara ekonomi, Indonesia tidak 

mempunyai kendala yang cukup berarti karena Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang cukup stabil dan mempunyai potensi berkambang di masa 

yang akan dating. Akan tetapi, secara non ekonomis Indonesia masih banyak 

menghadapi kendala, yaitu: (1) sempitnya basis pajak (narrowed tax base), (2) 
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rendahnya tingkat kepatuhan WP (low tax compliance), (3) terbatasnya 

kuantitas dan kualitas SDM petugas pajak, (4) terbatasnya biaya pemungutan 

pajak (cost of tax collection) yang berpengaruh terhadap terbatasnya kapasitas 

infrastruktur perkantoran dan IT, dan (5) terbatasnya data pendukung yang akan 

dipakai sebagai bahan pemeriksaan. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan. 

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDB sektoral terhadap 

penerimaan perpajakan, seberapa besar dampak kebijakan terhadap 

penerimaan perpajakan, dan kendala-kendala faktor non ekonomi di lapangan 

yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan. Secara ekonomi, 

perlambatan pertumbuhan PDB berpengaruh terhadap perlambatan 

penerimaan perpajakan. Selain itu penerimaan perpajakan juga dipengaruhi 

oleh degree of openness, korupsi, dan pendapatan per kapita. Pada faktor non 

ekonomi didapatkan beberapa permasalahan yang diduga dapat 

mempengaruhi kinerja penerimaan DJP secara keseluruhan. Beberapa 

permasalahan non ekonomi tersebut diantaranya adalah SDM, sistem 

perpajakan, sarana dan prasarana, reward and punishment, dan kepastian 

hukum. 

d. Penggalian potensi pajak sektoral berbasis karakteristik provinsi di Indonesia. 

Kajian ini dilakukan untuk memetakan potensi perekonomian dan 

mengidentifikasi potensi PPh Badan serta sektor yang menjadi unggulan dari 10 

provinsi terbesar di Indonesia. Dari hasil kajian diketahui bahwa pada tahun 

2012, 10 provinsi dengan nilai potensi PPh Badan terbesar adalah DKI Jakarta, 

Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah, Sumatera 

Selatan, Sumatera Utara, Banten, dan Papua. Untuk sektor unggulan, dari tiga 

besar sektor unggulan masing-masing provinsi, rata-rata sudah menyumbang 

sekitar 70-80 persen dari total PPh Badan provinsi tersebut.  

e. Penilaian Kinerja BUMN Perkebunan dan Konstruksi terhadap Peningkatan 

Konstribusi terhadap APBN 

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BUMN 

Konstruksi dan Perkebunan yang berpengaruh terhadap setoran dividen serta 

memetakan permasalahan yang menjadi kendala ketidakstabilan kinerja 

keuangan. Hasil kajian adalah (i) kendala-kendala yang menyebabkan 

ketidakstabilan kinerja keuangan BUMN sektor konstruksi antara lain: dampak dari 

gejolak ekonomi global; Undang-undang PPh konstruksi final 3% yang 

mengakibatkan PPh yang dibayarkan mencapai 40-50% dari laba sebelum 



Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 

 

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2013  77 
 

pajak; dan masih terbatasnya modal BUMN konstruksi, (ii) Analisis rasio keuangan 

selama periode penelitian untuk BUMN sektor Konstruksi, PT. Wijaya Karya  memiliki 

kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan BUMN sektor Konstruksi yang 

lain. Dari ke 7 analisa rasio tersebut PT. Wijaya Karya  lebih unggul dalam Ratio 

Return on Asset, Debt Ratio, Current Ratio, Time Interest Earned Ratio.  Hal ini 

sejalan dengan besarnya realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, selama 

periode penelitian (2009-2014) PT. Wijaya Karya  memberikan kontribusi terbesar 

dari BUMN sektor Konstruksi, (iii) Kendala ketidakstabilan kinerja keuangan BUMN 

sektor perkebunan antara lain: kelebihan tenaga kerja yang tidak produktif dan 

fasilitas pensiun;  BUMN Perkebunan sangat bergantung pada iklim; dan 

perbedaan persepsi mengenai aturan perpajakan komoditi PTPN untuk ekspor, 

(iv) Analisis rasio keuangan selama periode penelitian untuk BUMN sektor 

Perkebunan, PTPN III memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

BUMN sektor Perkebunan yang lain. Dari ke 7 analisa rasio tersebut PTPN III lebih 

unggul dalam ratio Return on Asset, Return on Equity, Debt Ratio, Gross Profit 

Margin, Time Interest Earned Ratio.  Hal ini sejalan dengan besarnya realisasi 

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, selama periode penelitian (2009-2014) PTPN 

III memberikan kontribusi terbesar dari BUMN sektor perkebunan. 

f. Kajian Sistem Fiskal Perminyakan Indonesia, Permasalahan dan Alternative 

Pemecahannya 

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah mendasar yang dihadapi  

sektor perminyakan dan memformulasikan alternatif solusi untuk kebijakan fiskal 

perminyakan, khususya untuk Production Sharing Contract (PSC) yang 

diberlakukan di Indonesia. Hasil kajian adalah produksi minyak Indonesia 

sebenarnya masih bisa ditingkatkan baik melalui reaktivasi sumur-sumur yang 

telah dinonaktifkan, recovery, dan eksplorasi ladang-ladang baru. Namun 

demikian kegiatan-kegiatan tersebut belum banyak dilakukan karena beberapa 

hal: (i) pengaktifan sumur-sumur tua dan recovery memerlukan tambahan biaya. 

Dengan tingkat produksi yang relative lebih rendah karena kondisi sumur, nilai 

ekonomi sumur akan menurun. Untuk menarik investor, maka perlu adanya 

insentif khusus berupa sistem fiskal yang dapat mengakomodasi investasi baru 

tersebut; (ii) cekungan-cekungan minyak yang belum di eksplorasi umumnya 

berlokasi di Indonesia Timur dengan tingkat geologi yang sukar sehingga 

memerlukan biaya investasi yang tinggi dan risiko kegagalan juga tinggi. 

Kepastian hukum dan stabilitas politik yang ikut mempengaruhi keputusan 

investasi, sistem fiskal perminyakan akan menjadi penentu investasi baru di 
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industri perminyakan Indonesia, bahkan menjadi faktor dominan yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini karena dalam menilai kelayakan 

investasi, perusahaan minyak internasional (IOC) selalu melihat nilai keuntungan 

setelah pajak. Variabel-variabel seperti net present value (NPV), internal rate of 

return (IRR), payback period, dan profitability ratio (PR) umumnya dievaluasi atas 

dasar keuntungan setelah pajak.  

g. Kajian Pengembangan Model Simulator Optimalisasi APBN  

Beberapa isu terkait dengan optimalisasi alokasi APBN sering dimunculkan dalam 

berbagai kesempatan. Dalam hal harga minyak bumi, pemerintah dinilai belum 

melakukan optimalisasi APBM di pos-pos pengeluaran lainnya agar masalah 

kenaikan BBM tidak terganggu. Pemerintah hingga saat ini masih belum 

mengoptimalkan belanja APBN dengan kata lain bahwa belanja APBN belum 

dilaksanakan sesuai dengan porsi yang paling tepat terkait dengan kondisi 

minyak bumi. 

Optimalisasi APBN dapat juga diartikan sebagai postur APBN yang paling sesuai 

dengan kondisi perekonomian dan kebijakan yang diterapkan saat ini. Postur 

APBN yang optimal dimaksudkan disini adalah postur APBN yang paling sesuai 

dengan perilaku variabel ekonomi yang mempengaruhi APBN secara historis. 

Historis APBN dan iklim ekonomi merekam postur APBN yang seimbang dan 

relevan dengan situasi perekonomian. Postur APBN yang terbentuk dengan cara 

ini digunakan sebagai benchmarking target APBN yang paling sesuai. Semakin 

lengkap informasi pembentukan APBN, semakin baik optimalisasi diperoleh. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikembangkan model simulator 

optimalisasi APBN. 

Esensi dikembangkannya model tersebut dilatarbelakangi bahwa selama ini 

masih berkembang pandangan bahwa dampak yang ditimbulkan APBN 

terhadap perekonomian (pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan 

kemiskinan) masih belum optimal. Sementara itu postur APBN telah bertumbuh 

secara pesat, hal ini berpotensi menciptakan inefisiensi. Untuk itulah perlu upaya 

serius untuk mendorong pencapaian output/outcome  yang optimal dengan 

mendorong kombinasi yang paling efisien dalam struktur APBN namun tetap 

menjaga risiko fiskal terkendali dalam level yang manageable. Dalam rangka 

mewujudkan maka perlu dikembangkan sebuah tool atau model yang mampu 

merefleksikan kondisi perekonomian dan sekaligus mampu mengarahkan 

terbentuknya kombinasi yang paling efisien dalam mendukung pencapaian 

target dan sasaran pembangunan. 
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Kajian pengembangan model simulator optimalisasi APBN bertujuan untuk 

menyusun postur APBN yang paling sesuai dengan kondisi historis makro 

perekonomian yang mempengaruhinya. Pengembangan model yang dilakukan 

akan ditujukan pada pengembangan perangkat lunak yang dapat melakukan 

simulasi outlook APBN dan simulasi indikator variabel makro (asumsi makro). 

Penyusunan perangkat lunak ini menimbang berbagai latar belakang yang ada 

kaitannya dengan struktur APBN, Kebijakan dan sasaran APBN, Asumsi variabel-

variabel ekonomi makro, pengaruh APBN pada perekonomian Makro dan risiko 

fiskal. 

h. Kajian Pengembangan Model Simulator Optimalisasi APBN  

Beberapa isu terkait dengan optimalisasi alokasi APBN sering dimunculkan dalam 

berbagai kesempatan. Dalam hal harga minyak bumi, pemerintah dinilai belum 

melakukan optimalisasi APBM di pos-pos pengeluaran lainnya agar masalah 

kenaikan BBM tidak terganggu. Pemerintah hingga saat ini masih belum 

mengoptimalkan belanja APBN dengan kata lain bahwa belanja APBN belum 

dilaksanakan sesuai dengan porsi yang paling tepat terkait dengan kondisi 

minyak bumi. 

Optimalisasi APBN dapat juga diartikan sebagai postur APBN yang paling sesuai 

dengan kondisi perekonomian dan kebijakan yang diterapkan saat ini. Postur 

APBN yang optimal dimaksudkan disini adalah postur APBN yang paling sesuai 

dengan perilaku variabel ekonomi yang mempengaruhi APBN secara historis. 

Historis APBN dan iklim ekonomi merekam postur APBN yang seimbang dan 

relevan dengan situasi perekonomian. Postur APBN yang terbentuk dengan cara 

ini digunakan sebagai benchmarking target APBN yang paling sesuai. Semakin 

lengkap informasi pembentukan APBN, semakin baik optimalisasi diperoleh. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikembangkan model simulator 

optimalisasi APBN. 

Esensi dikembangkannya model tersebut dilatarbelakangi bahwa selama ini 

masih berkembang pandangan bahwa dampak yang ditimbulkan APBN 

terhadap perekonomian (pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan 

kemiskinan) masih belum optimal. Sementara itu postur APBN telah bertumbuh 

secara pesat, hal ini berpotensi menciptakan inefisiensi. Untuk itulah perlu upaya 

serius untuk mendorong pencapaian output/outcome  yang optimal dengan 

mendorong kombinasi yang paling efisien dalam struktur APBN namun tetap 

menjaga risiko fiskal terkendali dalam level yang manageable. Dalam rangka 

mewujudkan maka perlu dikembangkan sebuah tool atau model yang mampu 
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merefleksikan kondisi perekonomian dan sekaligus mampu mengarahkan 

terbentuknya kombinasi yang paling efisien dalam mendukung pencapaian 

target dan sasaran pembangunan. 

Kajian pengembangan model simulator optimalisasi APBN bertujuan untuk 

menyusun postur APBN yang paling sesuai dengan kondisi historis makro 

perekonomian yang mempengaruhinya. Pengembangan model yang dilakukan 

akan ditujukan pada pengembangan perangkat lunak yang dapat melakukan 

simulasi outlook APBN dan simulasi indikator variabel makro (asumsi makro). 

Penyusunan perangkat lunak ini menimbang berbagai latar belakang yang ada 

kaitannya dengan struktur APBN, Kebijakan dan sasaran APBN, Asumsi variabel-

variabel ekonomi makro, pengaruh APBN pada perekonomian Makro dan risiko 

fiskal. 

i. Kajian Penguatan Ketahanan Fiskal untuk Mendukung Kesinambungan Fiskal 

Kebijakan fiskal yang sustainabel akan meningkatkan fleksibilitas Pemerintah 

dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen counter-cyclical 

khususnya pada saat krisis terjadi. Oleh karena itu, upaya memelihara 

sustainabilitas fiskal merupakan kebijakan strategis dalam rangka menjaga 

kredibilitas kebijakan fiskal di mata pelaku pasar sekaligus meningkatkan 

fleksibilitas bagi otoritas fiskal untuk merespon gejolak ekonomi. 

Upaya memelihara kesinambungan fiskal juga perlu untuk dilaksanakan dengan 

memperkuat ketahanan fiskal yang ditempuh melalui upaya untuk 

meminimalisasi meningkatnya kerentanan fiskal (fiscal vulnerability). Hal tersebut 

dilakukan dengan pengendalian tingkat kerentanan fiskal dalam batas toleransi. 

Hal ini tentunya akan memberi kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas 

upaya mitigasi krisis. 

Secara umum, kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam periode 

1998-2012, kesinambungan fiskal Indonesia masih terjaga kesinambungan 

fiskalnya namun kerentanan fiskalnya meningkat, hal tersebut didapatkan dari 

hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Dengan adanya permasalahan 

tersebut maka diperlukan langkah-langkah pengendalian untuk memperkuat 

produktifitas dan meminimalkan risiko. Strategi untuk menjaga kesinambungan 

fiskal dilakukan dengan meningkatkan produktifitas APBN dan meminimalkan 

risiko pada saat penyusunan maupun pelaksanaan APBN. 

Tujuan dilakukannya yaitu: (a) Melakukan evaluasi kondisi dan kesinambungan 

APBN berdasarkan data historis khususnya terkait perkembangan defisit dan 
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utang pemerintah, (b) Merumuskan indikator-indikator fiscal sustainability, (c) 

Melakukan uji formal kondisi sustainabilitas fiskal di Indonesia, dan (d) 

Merumuskan langkah-langkah untuk untuk menjaga budget sustainability. 

Berdasarkan hasil analisis atas data 1998 sampai dengan 2012 terkait kerentanan 

fiskal (fiscal vulnerability) dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), maka 

kajian ini dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain: secara umum 

pengelolaan fiskal di Indonesia tingkat kerentanannya masih berada dalam 

batas toleransi dan relatif mendukung sustainabilitas fiskal namun risikonya 

meningkat sehingga perlu langkah preventif untuk mengendalikan risiko di masa 

mendatang; beberapa indikator kerentanan (vulnerability indicator) dapat 

dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan fiskal khususnya terkait 

pengelolaan utang, sementara indikator  ISF1, ISF2, ISF3, dan ISF4 dapat 

digunakan sebagai tambahan indikator untuk meningkatkan akurasi dalam 

mengidentifikasi sustainabilitas fiskal dan strategi untuk meningkatkan ketahanan 

fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dengan meminimalisasi risiko 

dan meningkatkan produktifitas APBN yang dilakukan melalui pengendalian 

kerenatanan fiskal dalam batas aman, mengendalikan pertumbuhan utang  dan 

mengarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dalam penyusunan 

APBN. 

Berdasarkan hasil analisis atas kondisi pengelolaan fiskal Indonesia dalam 

periode 1998-2012, maka secara umum dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi yang terkait dengan penguatan ketahanan fiskal dalam rangka  

menjaga kesinambungan fiskal adalah: walapun secara umum kondisi 

pengelolaan fiskal mendukung kesinambungan fiskal, namun dengan adanya 

peningkatan risiko fiskal, maka pada masa mendatang perlu segera dilakukan 

strategi untuk memperkuat ketahanan fiskal melalui pengendalian risiko dengan 

menjaga tingkat kerentanan fiskal berada pada batas aman; bentuk 

kewaspadaan dan langkah preventif dalam meminimalkan risiko pada masa 

depan adalah agar dalam penyusunan kebijakan senantiasa mengendalikan 

tingkat kerentanan dalam batas toleransi dan perlu menambah beberapa 

indikator untuk mengidentifikasi sekaligus menjaga sustainabilitas fiskal yaitu ISF1, 

ISF2 dan ISF4. Hal tersebut dimaksudkan agar tambahan indikator tersebut 

mampu meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi kondisi riil ketahanan 

fiskal; strategi dalam menjaga kesinambungan fiskal antara lain melalui (i) 

meminimalisasi risiko untuk  memperkuat ketahanan fiskal dan meningkatkan 

produktifitas APBN, (ii) meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi 

sustainabilitas fiskal, serta (iii) menjaga daya tahan fiskal. 
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Dengan demikian, kajian ini menghasilkan beberapa hal penting yang perlu 

dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan fiskal antara lain dengan langkah-

langkah: (i) dalam penyusunan APBN hendaknya mempertimbangkan 

beberapa indikator yang berfungsi sebagai upaya preventif untuk pengendalian 

risiko sekaligus mendorong produktivitas APBN: mengendalikan defisit anggaran 

dalam batas aman (<3 persen PDB); mengendalikan dalam pengadaan utang 

dengan menjaga debt to GDP ratio dibawah 25 persen PDB, walaupun kalau 

merujuk Maastricht Treaty sebesar 60 persen PDB sebagaimana diadopsi dalam 

UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; mengendalikan penambahan 

utang diselaraskan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Intinya dijaga agar 

pertumbuhan stok utang tidak melebihi proyeksi pertumbuhan ekonomi, 

sehingga risiko lebih rendah dibandingkan produktifitas; mendorong 

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif yaitu dengan menjaga agar 

current budget balance sama dengan nol, agar pemanfaatan untuang untuk 

mendukung belanja modal; menjaga solvabilitas dengan mengendalikan debt 

service to domestic revenue ratio dalam batas aman (25%- 35%) dan menjaga 

interest to domestic revenue ratio pada level (4,6%- 6,8 %), present value of debt 

ratio berada di kisaran (88%-127%) dan debt to domestic revenue ratio pada 

kisaran (90%-150%), (ii) untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi 

sustainabilitas fiskal maka perlu menambah beberapa indikator –indikator 

sustainabilitas fiskal ISF1, ISF2 dan ISF4 sebagai alat untuk mengidentifikasi fiscal 

sustainability agar lebih detail dalam menangkap kondisi riil ketahanan fiskal; (iii) 

agar ketahanan fiskal lebih terjamin perlu diwacanakan untuk menjaga 

ketersediaan  fiscal buffer yang memadai dengan menjaga SAL minimal sebesar 

keperluan awal tahun atau meningkatkan fleksibilitas pengelolaan APBN misal 

penguatan pasal krisis, meningkatkan diskresi pemerintah dalam mengakses dan 

memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan (BLU, BUMN, BUMD, lainnya), untuk 

menjaga sustainabilitas fiskal dan stabilitas perekonomian. 

j. Kajian Efektivitas Subsidi Kredit Program Bagi Pengembangan Sektor Pertanian 

Kajian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan dan tantangan pemberian 

subsidi kredit program untuk pengembangan sektor pertanian; mengevaluasi 

keefektifan pemberian subsidi kredit program untuk pengembangan sektor 

pertanian dari sisi (i) penerima kredit, (ii) prosedural, dan (iii) pengambil kebijakan; 

dan memberikan masukan solusi dari sisi (i) penerima kredit, (ii) prosedural, dan 

(iii) pengambil kebijakan. Hasil kajian adalah pada hakekatnya kajian ini melihat 

efektivitas pelaksanaan pemberian subsidi kredit program. Pada tahun 2013, jenis 

subsidi kredit program antara lain meliputi Kredit Ketahan Pangan dan Energi 
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(KKPE), Risk Sharing KKPE, Kredit Ketahan Pangan dan Energi–Revitalisasi 

Perkebunan (KKPE-RP), Kredit Usaha Penggemukkan Sapi (KUPS), Subsidi Resi 

Gudang (SRG), Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP-KUR). Dengan menggunakan 

metode content analysis survey, kajian ini menyimpulkan bahwa fasilitas subsidi 

kredit program belum banyak diketahui oleh petani dan Pemda. Di samping itu, 

sebagian besar berpendapat bahwa suku bunga subsidi tidaklah memberatkan, 

namun plafon kredit yang diberikan terlalu kecil. Belum adanya kebijakan pasca 

panen mengenai jaminan pasar dan harga juga menjadi kendala dalam 

penggunaan fasilitas subsidi kredit. 

k. Kajian Singkat 

Selain beberapa kajian yang telah disebutkan di atas, PKAPBN juga melakukan 

beberapa kajian singkat, yaitu : 

i. Usulan Pembiayaan Asuransi Komersial terkait Penyakit Dampak Asap Rokok 

ii. Kajian Singkat Tinjauan Hukum Perpajakan atas Usulan Government 

Refunded Program (GRP) 

iii. Kajian Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Mineral 

iv. Kajian Skema Pendanaan Revitalisasi Bulog 

v. Kajian Pembiayaan Surplus 10 Juta ton Beras – Subsidi Output VS Subsidi 

Input 

vi. Kajian Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

vii. Dana Pendamping DAK untuk Daerah Tertinggal dan Infrastruktur 

viii. Perhitungan Proyeksi Pajak Daerah Tahun 2014 

ix. Intervensi Pemerintah Pusat dalam Alokasi Belanja APBD 

x. Kajian Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Kinerja Pelayanan Dasar Publik 

di Indonesia 

xi. Kajian Kinerja Fiskal Daerah Otonom Baru (DOB) 

xii. Kajian Penyusunan Model Ekonomi Daerah (MOEDAH) 

xiii. Kajian Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Perekonomian Daerah 

xiv. Penyusunan Buku Saku Keuangan Daerah 

 

9. Kajian terkait kebijakan Ekonomi Makro. 

a. Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan 

Tujuan dari koordinasi stabilitas sistem keuangan adalah (i) menyiapkan 

asesmen stabilitas sistem keuangan sebagai bahan Sekretariat FKSSK, (ii) 

menyiapkan respon kebijakan stabilitas sistem keuangan yang telah dilakukan 

selama ini dan rencana kebijakan ke depan sebagai bahan Sekretariat FSSK, 
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(iii) menyiapkan prosedur operasional dan administrasi Sekretariat FKSSK, dan 

(iv) melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan upaya pelaksanaan 

tugas Sekretariat FKSSK. 

b. Kerjasama dan Monitoring Penelitian dengan Perguruan Tinggi 

Merupakan suatu kegiatan kerjasama Penelitian yang dilakukan secara 

Swakelola bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Disamping hal tersebut, dilakukan juga kegiatan Regional Economist yang 

merupakan upaya Kementerian Keuangan (BKF) untuk melakukan sosialisasi 

kebijakan di berbagai daerah. Kegiatan ini selain melibatkan perguruan tinggi 

setempat, juga melibatkan analis yang berasal dari masing-masing daerah. 

 

c. Perumusan Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia 

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun kajian-kajian terkait isu-isu strategis yang 

menjadi dasar perubahan RUU perubahan UU BI, menyusun Naskah Akademik 

dan draft RUU perubahan UU BI; melakukan legal drafting terhadap draft RUU 

perubahan UU BI; dan membahas Naskah Akademik dan  draft RUU perubahan 

UU BI ini ke panitia antar Kementerian/Lembaga. 

d. Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi 

Tujuan kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) adalah 

sebagai upaya untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka 

panjang, dengan tugas pokok melakukan koordinasi dalam rangka 

penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke depan, pemantauan dan evaluasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya kebijakan-

kebijakan yang telah dan akan ditempuh, merekomendasikan pilihan 

kebijakan yang mendukung kepada pencapaian sasaran-sasaran inflasi 

kepada Menteri Keuangan, koordinasi dalam rangka penerapan dan 

pengembangan model-model ekonomi makro untuk digunakan dalam 

penentuan asumsi dasar penyusunan RAPBN 2014 dan kajian sektor riil terhadap 

APBN 2014, serta melakukan kajian mikro sektoral dalam rangka mendukung 

keakurasian proyeksi serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis ekonomi 

makro melalui survei lapangan. 

e. Kajian Possible Impact of The Abe-Kuro Monetary Expansion On The Indonesian 

Economy (Kajian Dampak Perluasan Sistem Keuangan Abe-Kuro Terhadap 

Perekonomian Indonesia) 
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Abenomics, yakni kebijakan ekonomi Jepang, yang belakangan ini lebih 

dikenal dengan nama Abe-Kuro (sebagai singkatan dari nama Perdana 

Menteri dengan Gubernur Bank Sentral), merupakan gabungan dari kebijakan 

moneter, fiskal dan paket pertumbuhan ekonomi, yang bertujuan untuk 

mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan deflasi yang dialami 

Jepang. Tulisan singkat ini mencoba membahas dampak dari salah satu 

kebijakan tersebut, yakni ekspansi moneter, terhadap ekonomi Indonesia, 

terutama terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran. Hipotesa dari tulisan 

ini adalah, meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Yen akan menguat, namun 

impaknya akan lebih besar terhadap capital account dibandingkan dengan 

curent account. Singkatnya waktu observasi, yakni kurang dari 2 (dua) tahun, 

yakni dari tahun 2012 sampai dengan semester 2 (dua) tahun 2013, 

menyebabkan pendekatan yang digunakan akan lebih banyak bersifat 

kualitatif dan short-run. Hasil analisa grafis menunjukkan bahwa Rupiah 

menguat relative terhadap Yen. Selanjutnya, hasil pengujian impak terhadap 

neraca pembayaran menunjukkan bahwa dampak kebijakan ekspansi 

moneter Jepang lebih besar terhadap capital account relative dibandingkan 

dengan dampaknya terhadap current account. Dampak terhadap capital 

account tersebut lebih banyak bersifat deductive karena singkatnya periode 

observasi. Dengan asumsi ekspansi moneter Amerika Serikat akan berhenti 

sehingga ekspansi moneter Jepang akan menggantikan ekspansi moneter 

Amerika Serikat, atau, ekspansi moneter Amerika Serikat terus berlanjut 

sehingga ekspansi moneter kedua negara saling melengkapi, arus modal 

jangka pendek akan mengalir ke Indonesia dan Rupiah akan menguat vis-à-vis 

Yen. 

Penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa dampak dari perluasan 

system keuangan Bank of Japan terhadap perekonomian Indonesia umumnya 

hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dalam hal kurs nilai tukar, rupiah 

cenderung terapresiasi terhadap mata uang Jepang. Sedangkan pada 

Neraca Perdagangan, pengamatan jangka pendek selama satu tahun sejak 

diimplementasikannya kebijakan moneter Jepang membuat sulitnya 

pemahaman untuk menentukan implikasi dari kebijakan tersebut atas dampak 

terapresiasinya Rupiah untuk ekspor dan impor antara Indonesia dan Jepang. 

Dampak terbesar datang dari investasi asing yang memiliki proporsi yang besar 

atas investasi Jepang di Indonesia yang memiliki relasi dengan Amerika dan 

China. Dampak yang paling besar terjadi pada inflow portofolio jangka pendek 

dari Bank of Japan. Hipotesisnya, meski rupiah terapresiasi, dampak lebih besar 
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terjadi pada portofolio jangka pendek daripada neraca perdagangan., dan 

hal ini terbukti dengan analisis dari observasi jangka pendek, dengan analisis 

kuantitatif dan grafik. Untuk kemungkinan dampak yang terjadi dalam 

portofolio jangka pendek, pengurangan didasarkan pada dua asumsi, yaitu 

capital inflow dari Jepang akan menggantikan teppering off dari Amerika. Dan 

capital inflow dari Jepang akan melengkapi capital inflow dari Amerika. Disisi 

lain, nilai tukar rupiah akan lebih menguat. 

f. Kajian Leading Indicators Indonesia 

Kesalahan mengantisipasi shock/tekanan dapat menyebabkan 

ketidaktepatan kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang diambil pada saat 

yang kurang tepat dapat menyebabkan tidak tercapainya potensi 

pertumbuhan ekonomi atau bahkan menyebabkan resesi. Dalam rangka 

mengetahui kapan waktu yang tepat mengeluarkan kebijakan fiskal sebagai 

respon terhadap kondisi perekonomian tentulah sulit dilakukan mengingat 

kondisi perekonomian ke depan sulit diprediksi. Bahkan release indikator 

ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) terdapat lag.  

Akibat dari sulitnya memprediksi perekonomian ke depan, maka diperlukan 

deteksi dini yang akurat, antisipatif, komprehensif, fleksibel, dan kiwari (up to 

date) oleh pemerintah (khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF)) dalam rangka 

perencanaan dan formulasi kebijakan di bidang ekonomi. Deteksi dini tersebut 

dapat dilakukan melalui perkiraan (forecast) kondisi perekonomian mendatang 

melalui indikator-indikator yang berpotensi menentukan naik-turunnya kondisi 

perekonomian.  

Peramalan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan 

metode, antara lain dengan menggunakan peralatan macroeconometric 

model dan time series analysis serta business cycle analysis. Saat ini BKF sudah 

mempunyai dan mengembangkan model ekonometrika untuk memprediksi 

PDB, tetapi belum mempunyai model yang memadai untuk memprediksi PDB 

dengan analisis siklus bisnis. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan 

dikembangkan model siklus bisnis. Dengan anailsis siklus bisnis, akan diperoleh 

indeks leading, coincidence, dan lagging. Leading index bergerak mendahului 

coincident maupun reference series. Coincident index bergerak seiring dengan 

reference series. Lagging index bergerak mengikuti (lag) coincident maupun 

reference series. Dan reference series adalah variabel yang dapat 

menggambarkan kondisi perekonomian secara agregat seperti PDB, indekss 

produksi industri, real money supply, dan lain-lain.  
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Dengan menggunakan leading indicators dapat diperoleh informasi mengenai 

arah perekonomian kedepan, apakah menuju pada masa kontraksi atau masa 

ekspansi, serta kapan terjadinya pembalikan arah, dan juga sebagai referensi 

bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan kapan kebijakan tersebut 

sebaiknya diluncurkan.  

 

Dengan analisis siklus bisnis, penelitian ini bertujuan: (i) mengidentifikasi informasi 

mengenai kondisi perekonomian yang cepat dan akurat yang diperlukan 

sebagai landasan respon kebijakan yang dibutuhkan, serta identifikasi data 

APBN yang sesuai untuk leading indicator pemantauan dini, (ii) merumuskan 

dan menyusun komposit indeks dari variabel-variabel ekonomi terpilih sebagai 

leading indicator untuk memberi gambaran dini mengenai posisi dan 

perkembangan perekonomian/pertumbuhan ekonomi per bulan, (iii) 

memberikan arah/gambaran kondisi PDB dalam beberapa waktu ke depan, 

apakah berada pada masa kontraksi atau masa ekspansi, serta kapan 

terjadinya pembalikan arah, serta memprakirakan PDB pada kuartal berjalan 

(jangka pendek). 

Dari hasil kajian mengenai leading indicators yang telah dilakukan oleh peneliti 

BKF dan PT Makara Mas dapat diketahui berbagai kesimpulan sebagai berikut 

: 

a. Dengan menggunakan metode OECD yang dimodifikasi (modified OECD) 

diperoleh delapan komponen series yang menyusun composite leading 

indicators (CLI) Indonesia. Ada delapan komponen series dari CLI yaitu: (1) 

konsumsi semen (cement), (2) ekspor total (exp_total), (3) USD Index (Indeks USD 

terhadap mata uang utama), (4) indekss kepercayaan konsumen Indonesia 

(consconf), (5) Dow Jones Index (DJI), (6) Indekss Produksi US (IP_US), (7) 

Purchasing Maneger Index US, dan (8) Spread suku bunga investasi dengan 

suku bunga deposito 3 bulan (SPREAD).  

b. Tak satu pun variable fiskal yang masuk menjadi leading indicators, karena pola 

penyerapan anggaran yang terkumpul di akhir tahun sehingga secara teknis 

faktor ini sangat mengganggu dalam mencari siklus. Hal ini wajar karena 

variable fiscal didominasi oleh factor musiman, bukan siklus.  

c. Dengan menggunakan deteksi turning point dan kronologi siklus yang 

dibangun dalam penelitian ini. Pada bulan Oktober 2013 adalah titik lembah 

(titik balik) dari penurunan CLI yang sudah berlangsung sejak September 2012. 

Karena jarak lembah siklus CLI ke lembah siklus GDP_TOT secara rata-rata 

adalah 3 bulan sampai dengan 10 bulan ke depan, maka ini berarti 3 sampai 
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dengan 10 bulan setelah titik lembah CLI terjadi, siklus GDP_TOT akan mencapai 

lembah dan terjadi titik balik perekonomian menuju potensi pertumbuhan 

jangka panjangnya. Jadi diperkirakan awal tahun 2014 atau paling lambat 

pertengahan tahun 2014, perekonomian Indoenesia akan bergerak meningkat 

menuju potensi pertumbuhan jangka panjangnya.  

d. Hasil peramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan 

model VAR (yang menelaah hubungan antara LEI_8_NDX (siklus Composite 

Leading indicators) dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia diperkirakan 5.61% tahun 2013, kemudian tahun depan, bisa tumbuh 

sebesar 5.74% dengan rentang antara 5.42% hingga 5.93%. 

g. Kajian Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia 

Kajian ini bertujuan memetakan kebutuhan energi nasional terutama 

energi geothermal serta menganalisis percepatan investasi dan sumber-

sumber investasi yang optimal, peluang dan tantangan investasi 

pengembangan energi geothermal di Indonesia. Demikian juga strategi dan 

langkah-langkah kebijakan percepatan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan investasi pengembangan dalam rangka penyediaan energi 

listrik panas bumi dalam rangka mencukupi konsumsi energi listrik nasional. 

Kebijakan energi nasional tentu bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya 

pasokan energi dalam negeri yang dapat mencapai target dari masing-masing 

jenis energi terhadap konsumsi energi listrik nasional. Diantaranya diharapkan 

bahan bakar nabati (biofuel) naik menjadi 5 persen di tahun 2025 demikian juga 

panas bumi (geothermal) juga menjadi 5 persen dari sekarang ini yang baru 

diekploitasi sebesar 1,32 persen, padahal potensi geothermal Indonesia adalah 

sekitar 26 persen potensi geothermal dunia. Ini setara dengan 27.710 Mega 

Watt (MW) atau setara dengan 19 miliar barrel minyak bumi. Kapasitas sekarang 

ini baru mencapai 1.189 MW dari target pengembangan energi panas bumi 

pada tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 9.500 MW. 

Permasalahan ini tentu saja harus segera dibenahi dari beberapa 

hambatan dalam rangka percepatan investasi di bidang energi terutama 

energi yang berasal dari panas bumi. Penyelesaiannyapun perlu didukung 

dengan kebijakan fiskal, terutama dari berbagai insentif fiskal, serta 

peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Demikian juga 

kewenangan daerah agar dapat mengembangankan energi listrik 

diwilayahnya. Walaupun sampai saat ini, belum ada tanda-tanda peningkatan 

yang signifikan. Di sisi lain pemerintah telah mengeluarkan beberapa insentif 
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fiskal guna pengembangan tenaga panas bumi (geothermal) antara lain 

pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan 

panas bumi, juga diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas impor 

barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas dan panas bumi. 

Pembebasan bea masuk diberikan juga atas impor barang modal dalam 

rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik 

untuk kepentingan umum. Sampai saat ini hasil pengembangan energi 

geothermal belum maksimal karena beberapa kendala yang ditemui seperti 

biaya investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi yang relatif besar serta risiko 

investasi yang cukup besar pula. Demikian juga pungutan-pungutan yang 

masih tinggi yang diperkirakan sekitar 45 persen dari total biaya 

pengembangan, harga hasil panas bumipun belum kompetitif dengan harga 

BBM bersubsidi. Kendala lainnya tentu saja terkait return investasi ini cukup 

lama, bisa mencapai 5 sampai 10 tahun sehingga tidak menarik bagi investor 

panas bumi. 

Ada beberapa hal yang dapat di simpulkan dari penelitian yang telah 

dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Potensi geothermal di Indonesia untuk dikembangkan sangat besar. 

Namun para investor belum banyak tertarik karena ada beberapa 

masalah utama. Tiga permasalahan utama adalah investasi 

pengembangan geothermal yang sangat besar, risiko pengembangan 

dan masalah harga jual listrik panas bumi. 

2. Permasalahan harga jual listrik panas bumi yang sekarang sebesar 9, 7 sen 

dollar per 1 kWh ternyata belum menarik investor terbukti perkembangan 

investasi panas bumi masih relatif kecil. 

3. Bila harga jual listrik yang dihasilkan para pengembang menarik maka para 

investor akan banyak berinvestasi dalam proyek geothermal ini. Disisi lain 

perbankan dalam negeri juga akan tertarik mendanai proyek geothermal 

karena akan menguntungkan. 

4. Banyak insentif fiskal yang diberikan guna menarik investasi 

pengembangan panas bumi, namun di sisi lain masih banyak pungutan 

yang banyak dikeluhkan. Hal ini juga sebagai faktor yang mempengaruhi 

minat investasi dalam proyek geothermal. 
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5. Kendala lainnya adalah Return of investment pengembangan panas bumi 

ini cukup lama sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Padahal dalam jangka 

panjang proyek ini sebenarnya akan menguntungkan. 

Atas hasil kajian Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di 

Indonesia, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Selama ini yang dikeluhkan investor untuk menangani proyek geothermal 

adalah harga jual listrik panas bumi tersebut tidak menarik, sehingga minat 

para investor sangat kecil. Oleh karena itu hendaknya pemerintah 

mengevaluasi kembali harga jual listrik panas bumi ke PLN yang lebih 

menarik bagi investor. Selama ini harga jual sebesar US$0, 97 per kWh 

dikeluhkan investor masih rendah. 

2. Disisi lain agar menarik investor dapat menangani proyek geothermal ini 

pemerintah juga dapat memberikan kompensasi selain menaikan harga 

jual listrik panas bumi seperti tax holiday selama 3 sampai 5 tahun atau 

selama proyek geothermal belum mencapai keuntungan. Selain itu untuk 

menutup risiko kegagalan dapat dilakukan mekanisme penjaminan. 

3. Didorong agar perbankan dalam negeri terutama perbankan BUMN agar 

dapat mendanai proyek-proyek geothermal, karena selama ini beberapa 

proyek geothermal didanai pendanaan asing yang mempunyai risiko 

gagal bayar karena pengaruh kurs. Disisi lain dapat dijajagi agar 

Pemerintah daerah yang mempunyai sumber-sumber energi panas bumi 

dapat membentuk/mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 

dapat mengembangkan dan mengelola energi panas bumi, karena 

dalam jangka panjang pengembangan in akan menguntungkan. 

4. Kebijakan fiskal membebaskan pajak impor untuk barang operasi guna 

keperluan pengusahaan panas bumi, perlu dipertimbangkan untuk 

diberikan kembali. Hal ini untuk mendorong proyek axisting contract agar 

menambah kapasitas produksinya sesuai dengan komitmen kontrak. 

Dengan incentive ini diharapkan investasi akan meningkat dan target 

pengembangan panas bumi akan tercapai. Dengan demikian pada 

akhirnya akan membantu untuk menunda net oil importer dan mendukung 

diversivikasi energi primer. 

5. Diharapkan pengembangan investasi geothermal ini dilakukan dari 

sumber-sumber panas bumi yang kecil terlebih dahulu guna menghindari 

besarnya risiko kegagalan, disamping itu mengurangi beban investasi yang 
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cukup besar termasuk memberikan pengalaman pengembangan proyek 

geothermal bagi investor pemula. 

h. Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 

Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean ini 

memiliki dua tujuan, yaitu menganalisis strategi dan kemampuan UMKM dalam 

meningkatkan daya saing industri dalam rangka menghadapi perdagangan 

bebas Asean melalui penyaluran kredit dan penyediaan akses informasi 

pemasaran, dan menganalisis strategi dan kemampuan UMKM dalam 

meningkatkan sumber daya manusianya mengahadapi pasar bebas Asean 

melalui peningkatan capacity building dan pengembangan information 

technology. 

Pemberdayaan UMKM sangat penting untuk mengembangkan perekonomian 

Indonesia. Sayangnya, dari 240 juta orang penduduk Indonesia (menurut sensus 

2010), ternyata hanya 0,24 persen adalah para wirausaha (interpreneur), atau 

hanya sekitar 400.000 orang yang berkecimpung dalam dunia usaha atau 

UMKM. Padahal agar perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih cepat 

diperlukan lebih dari 2 persen dari jumlah penduduk sebagai wirausaha atau 

berkecimpung dalam UMKM. Singapura, sebuah negara kecil namun 

mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya merupakan wirausaha dan 

mempunyai banyak UMKM. Sedangkan Malaysia, lebih dari 2 persen jumlah 

penduduknya merupakan para interpreneur yang berkecimpung dalam 

berbagai usaha mikro. Sebagaimana Grafik 1 di bawah ini.  

Grafik 3.1. Jumlah Wirausaha di Beberapa Negara  

 

Sumber : Kompas, 14 Februari 2011  
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Tidak dipungkiri bahwa UMKM juga mempunyai kontribusi terhadap 

penyerapan tenaga kerja serta penerimaan negara terutama pajak. 

Perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan 2012 juga 

terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata lebih dari 12 persen. 

Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan target penerimaan pajak 

sebesar 1016,2 triliun rupiah. Penerimaan 18 pajak ini sebagian besar adalah 

dari Usaha Besar sedangkan potensi dari UMKM perlu digali secara optimal.  

Perkembangan penerimaan pajak, terlihat sebagaimana Grafik 3.2 berikut ini.  

 

Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2012 

 

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. 

Saat ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha 

layak, tanpa agunan. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM 

dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan capacity 

building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang 

pemberian kredit kepada UMKM.  

2. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan 

kompetitif khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang 

merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat 

menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah 

dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor 

produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh 

UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada usaha mikro, kecil dan menengah 

akan mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri 
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maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan Pusat Pengembangan 

UMKM berbasis IT dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi informasi 

saat ini. 

Dari kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa rekomendasi antara lain: 

1. Untuk meningkatkan daya saing diperlukan sinergi antara peran pemerntah 

selaku pembuat kebijakan serta lembaga pendamping, khususnya lembaga 

keuangan mikro untuk mempermudah akses perkreditan dan perluasan 

jaringan informasi pemasaran. Selain itu, budaya mencintai produksi dalam 

negeri juga perlu dipupuk agar UMKM berkembang dan perekonomian 

nasional menjadi lebih kuat.  

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu aktif untuk bekerjasama dan 

berkoordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk terus 

melakukan pembinaan dan pelatihan melalui peningkatan capacity building 

dan penerapan aplikasi information technology (IT), termasuk mengefektifkan 

kembali web Pemda-Pemda saat ini yang tidak optimal sebagai basis 

komunikasi UMKM di daerah. 

 

10. Kajian terkait pengelolaan risiko fiskal  

a. Penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (PT. SMI) Kelanjutan KMK 126 tahun 

2011).  

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri 

PPN/ Kepala Bappenas, dan Kepala BKPM tentang Fasilitasi dan Pemberian Dukungan 

Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek KPS, Menteri Keuangan telah menugaskan 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) untuk melaksanakan fasilitasi 

penyiapan proyek KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek 

KPS Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan, Jawa Timur sebagaimana diputuskan 

dalam KMK No. 126/ KMK.01/2011. 

Pelaksanaan penugasan berdasarkan KMK No. 126/KMK.01/2011 tersebut selanjutnya 

dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Penugasan antara Menteri Keuangan yang 

diwakili oleh Kepala BKF dan Direktur Utama PT SMI. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan 

(“Perjanjian”) tersebut memuat hal-hal detil terkait pelaksanaan penugasan fasilitasi 

penyiapan proyek KPS antara lain output penugasan, jadwal penyelesaian output, 

pembayaran kompensasi, dan koordinasi. 
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Untuk mengakomodir kebutuhan jangka waktu penyelesaian fasilitasi penyiapan 

proyek oleh PT SMI, Menteri Keuangan telah melakukan amandemen KMK No. 

126/KMK.01/2011 menjadi KMK No. 137/KMK.01/2013 pada tanggal 12 April 2013 

BKF telah menyampaikan Nota Dinas perihal Usulan Alokasi Anggaran Penugasan PT 

SMI untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek KPS Tahun Anggaran 2014, namun usulan alokasi 

anggaran tersebut belum dimasukkan ke dalam APBN 2014. Atas hal tersebut, pada 

minggu ini BKF cq PPRF akan menyampaikan Nota Dinas perihal Usulan Alokasi 

Anggaran Penugasan PT SMI untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek KPS dalam APBN-P 2014 

kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. 

b. Penyusunan Proposal Pembentukan PPP Unit di Bawah Kementerian Keuangan 

Adanya penugasan Menteri Keuangan untuk menyiapkan proposal pembentukan PPP 

Unit di bawah Kementerian Keuangan melalui disposisi atas nota dinas nomor ND-

198/KF/2012 tanggal 26 Mei 2012 (“Ka. BKF, kami merasa pendapat dr OECD selaras 

dgn ADB & World Bank. Saya ingin bangun proposal agar PPP Unit ditempatkan di 

Kemkeu. Mohon dpt dibuat persiapan & tindak lanjut.” Atas penugasan tersebut telah 

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Keberadaan technical assistance dari World Bank dan bantuan dari IFC. Hal ini 

telah menghasilkan konsep PPP Unit di bawah Kementerian Keuangan yang 

merupakan adaptasi dari PPP Unit di Afrika Selatan (dengan memperhatikan lesson 

learned dari kajian OECD, pengalaman PT SMI dalam memfasilitasi proyek SPAM 

Umbulan dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta, serta pengalaman Bappenas). 

2) Pembahasan konsep PPP Unit dengan stakeholders terkait di Kementerian 

Keuangan (Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen 

Kekayaan Negara) telah dilaksanakan 2 (dua) kali pada tanggal 5 Februari 2013 

dan tanggal 2-3 Juli 2013 di Hotel Borobudur, yang juga dihadiri oleh utusan dari 

Bappenas, Menko Perekonomian, PJPK terpilih, World Bank, ADB, OECD, dan IFC). 

Pembahasan tersebut dalam bentuk workshop kerjasama Kementerian Keuangan, 

World Bank, dan IFC. 

3) Penyusunan draft akhir pembentukan PPP Unit serta langkah-langkah yang 

diperlukan selanjutnya. 

4) Penyampaian usulan alokasi anggaran untuk Project Development Facility (PDF) 

PPP Unit sebesar Rp363,45 miliiar melalui nota dinas nomor ND-224/KF/2013 tanggal 

12 April 2013 perihal Usulan Alokasi Dana dalam RAPBN 2014. 

Telah disampaikan nota dinas nomor ND-517/KF/2013 tentang Penyampaian 

Framework dan Business Process Public Private Partnership (PPP) Unit di Bawah 

Kementerian Keuangan yang berisi proposal awal PPP Unit dibawah Kemenkeu serta 

hal-hal pada huruf a angka 1-4 untuk mendapatkan arahan Menteri Keuangan. 
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c. Asean Infrastructure Fund (AIF 

Telah dibuat ND Bersama PPRF dengan PKRB kepada Kepala BKF dengan no. ND-

283/KF.5/2013 dan ND-441/KF.7/2013 tentang Hasil Kajian Perluasan Shareholders AIF. 

Telah dikirim surat Kepala BKF kepada Dirjen Pengelolaan Utang no. S-647/KF/2013  

tentang Pemanfaatan Pinjaman AIF 

d. Monitoring implementasi penggunaan Fasilitas Dana Gheothermal (FDG ) oleh PIP 

Kegiatan usaha Panas Bumi merupakan hal yang relatif baru bagi PIP. Dampaknya 

adalah, PIP masih dalam tahap  pengembangan kapasitas sehingga pengelolaan 

FDG belum dapat dilaksanakan dengan cepat. Untuk mengatasi kekurangannya 

tersebut, PIP telah melaksanakan langkah-langkah penting. Pembelajaran terkait 

pengelolaan FDG dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain. 

Untuk menyebarluaskan adanya fasilitas ini, PIP telah melakukan beberapa sosialisasi. 

Sosialisasi tersebut ditindaklanjuti dengan penerimaan proposal penggunaan FDG. Hal 

itu membuktikan efektifitas sosialisasi yang dilakukan. Penyaluran FDG kepada pihak-

pihak yang telah mengajukan aplikasi belum dapat dilakukan karena adanya 

beberapa hambatan. Hambatan pertama terjadi karena belum diperolehnya 

konsultan yang akan membantu dalam memproses aplikasi dimaksud. Hambatan 

berikutnya terkait belum ditandatanganinya MoU antara Menteri Keuangan dan 

Menteri ESDM serta Perjanjian Kerjasama antara PIP dengan Badan Geologi. Lebih 

lanjut, PIP membentuk tim koordinasi. Tim ini beranggotakan pihak-pihak pemangku 

kepentingan FDG diantaranya BKF. Sementara berdasarkan PMK 03/2012, BKF 

berkewajiban untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan FDG. 

e. Kelanjutan fasilitasi Proyek Umbulan. 

Status terakhir Proyek Umbulan: Gubernur Jawa Timur telah mengirimkan surat kepada 

Menteri Keuangan perihal Permohonan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan 

Proyek KPS SPAM Umbulan beserta dokumen pendukungnya pada tanggal 10 Januari 

2014. PT SMI telah mempresentasikan kemajuan pelaksanaan penugasan PT SMI untuk 

fasilitasi Proyek KPS Umbulan pada tanggal 4 Februari 2014 di Bogor. Kelanjutan 

penugasan PT SMI untuk fasilitasi Proyek KPS Umbulan masih dalam proses pembahasan 

oleh PPRF. 

f. Pengembangan Bandar Udara yang Dikelola oleh UPT melalui skema KPS 

     Latar Belakang 

Pada pertemuan Menteri Keuangan dengan Wakil Menteri Perhubungan  pada 

tanggal 21 Februari 2013, Wakil Menteri Perhubungan menyampaikan inisiatif 

Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan bandar udara yang dikelola oleh 

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Perhubungan Udara (Hubud) melalui skema PPP. Hal 
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ini diyakini dapat membuat beban APBN berkurang dan pelayanan bandar udara 

akan menjadi lebih baik. 

Adapun tujuan pengembangan ini adalah meningkatkan pelayanan 

kebandarudaraan dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. 

Sehubungan dengan hal ini, Wakil Menteri Keuangan II mengarahkan BKF untuk 

menyiapkan “structure options” untuk pengembangan proyek bandar udara yang 

dikelola UPT, meliputi hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk penyiapan proyek, 

business structure, dan shortlist proyek yang paling dimungkinkan.  Untuk menyiapkan 

structure options dimaksud, perlu dilakukan market consulation untuk mendapatkan 

market view atas rencana pengembangan dimaksud meliputi antara lain 

skema/struktur kerjasama dan fasilitas fiskal yang diperlukan.   

Pada tanggal 4 Desember 2013, telah diselenggarakan acara “Market Consultation Of 

Potential Airports For Public Private Partnership in Indonesia” bertempat di hotel Sultan, 

Jakarta.  Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk memperoleh masukan dan 

tanggapan dari pihak invetor swasta potensial atas rencana pengembangan 

pengelolaan bandar udara yang dikelola selama ini oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Ditjen Perhubungan Udara. Adapun daftar 10 bandar udara yang siap dikerjasamakan 

adalah sebagai berikut: 

a) Bandar Udara Radin Inten II, Lampung 

b) Bandar Udara Fatmawati, Bengkulu 

c) Bandar Udara HAS. Hanandjoedin, Belitung 

d) Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya 

e) Bandar Udara Juwata, Tarakan 

f) Bandar Udara Mutiara, Palu 

g) Bandar Udara Matahora, Wakatobi 

h) Bandar Udara Komodo, Labuan bajo 

i) Bandar Udara Sultan Babullah, Ternate 

j) Bandar Udara Sentani, Papua 

Selanjutnya hasil dari market consultation akan digunakan sebagai bahan penyusunan 

opsi kerjasama meliputi hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangka penyiapan proyek, 

cakupan dan bentuk kerjasama, shortlist proyek yang paling dimintai serta bentuk 

dukungan yang dibutuhkan dari Pemerintah. Dalam jangka waktu satu bulan sejak 

dilakukannya market consultation, masukan dari para investor akan terus ditampung. 
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Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan menyusun skema kerjasama Pemerintah 

Swasta berdasarkan Perpres 67 tahun 2005 dan perubahannya dengan 

mempertimbangkan hasil dari market consultation tersebut. 

g. Tim Asuransi Bencana Alam 

PPRF telah menyusun kajian tentang skema alternatif pembiayaan bencana alam 

dengan menggunakan skema asuransi. Telah disusun draft RPMK tentang Transaksi 

Asuransi Bencana. Bersama dengan World Bank, PPRF membuat model asuransi 

parametrik untuk menghitung perkiraan harga premi. Pembahasan skema asuransi 

bencana ini akan terus dilakukan melalui rapat koordinasi baik di internal Kemenkeu 

maupun dengan luar Kemenkeu (BNPB, BMKG, dan Badan Geologi Kementerian 

ESDM). 

h. Kajian Evaluasi Efektivitas Program Pembiayaan Sektor Pertanian 

Hasil kajian Kebijakan Antisipasi Perlambatan Ekonomi Tahun 2012 melalui program KUR 

mengusulkan rekomendasi bahwa: (i) perlunya penguatan UMKM yang berusaha 

disektor hulu seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan; (ii) terus dilanjutkannya 

kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses UMKM terhadap perbankan; dan 

(iii) untuk sektor-sektor yang rentan terhadap perlambatan dan krisis ekonomi, 

kebijakan yang diperlukan terkait peningkatan promosi hasil-hasil produksi dan 

penambahan jumlah skim kredit untuk UMKM. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Kepala 

Badan Kebijakan Fiskal menugaskan PPRF (no agenda 10289) agar membuat model 

KUR dengan target petani, nelayan, dan peternak karena mereka belum tersentuh 

oleh KUR.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun model program bagi sektor pertanian, 

peternakan, dan perikanan yang mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan 

pelaku sektor.  Penyusunan kajian menggunakan data sekunder yang diambil dari 

publikasi laporan oleh lembaga-lembaga terkait dan data primer yang diambil melalui 

survey lapangan dan wawancara baik melalui focus group discussion maupun 

konsinyering dengan pihak-pihak terkait.  

Kajian membahas tentang karakteristik dan best practice pembiayaan sektor 

pertanian serta dukungan pembiayaan untuk sektor pertanian secara umum. 

Menganalisis kelebihan dan kekurangan program-program pemerintah sebelumnya 

yang telah dan/atau sedang berjalan, seperti: Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP), Kredit Pengembangan Energi Nabati (KKPE), Kredit Pengembangan 

Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KKPEN-RP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Melihat penyaluran kredit program-program sebelumnya yang dirasa belum maksimal, 

kebijakan yang diusulkan guna mendorong petani untuk mendapatkan akses 

perbankan yaitu melalui program asuransi kredit bagi petani. 
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i. Rekomendasi Persetujuan Pinjaman Komersial aur Negeri (PKLN) PT PLN, PT Pelindo III, 

PT Lestari Banten Energi, PT Telkom, PT Pertamina 

Sesuai dengan Keppres 39/1991, Menteri Keuangan merupakan salah satu anggota 

tim PKLN (diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian) yang mempunyai wewenang 

untuk menyetujui permohonan PKLN. Salah satu tugas tim PKLN yaitu mengoordinasi 

pengelolaan semua pinjaman komersial luar negeri, yakni semua pinjaman luar negeri 

di luar kerangka IGGI dan  pinjaman resmi lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah, 

BUMN (termasuk Bank Pemerintah dan Pertamina) dan BUMS (termasuk bank dan 

lembaga keuangan bukan bank). 

Analisis permohonan PKLN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Menteri Keuangan 

dalam hal ini diwakili oleh BKF-PPRF harus dilakukan sehubungan dengan kemampuan 

bayar BUMN serta dukungannya dalam misi Pemerintah untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Governance dari pihak yang mengajukan permohonan PKLN 

hendaknya sudah terjaga dengan baik serta telah ada mekanisme perusahaan untuk 

memitigasi beberapa risiko yang mungkin muncul. Posisi Pemerintah sebenarnya tidak 

berhubungan secara langsung, transaksi PKLN lebih bersifat bussines to bussiness akan 

tetapi dari sisi legal, dengan persetujuan PKLN maka secara tidak langsung Pemerintah 

diasumsikan mengetahui proyek secara detail sehingga apabila nantinya ada default 

kemungkinan akan berdampak pada Pemerintah/APBN. 

Penerimaan kredit luar negeri yang diterima BUMN/ BUMD hanya dapat dibenarkan 

untuk menerima tawaran kredit luar negeri apabila tidak disertai adanya keharusan 

jaminan dari Pemerintah RI, termasuk BI dan bank-bank lainnya milik negara, untuk 

pembayarannya kembali dan atau tidak menimbulkan kewajiban suatu apapun bagi 

Pemerintah RI sebagai akibat dari penerimaan kredit luar negeri yang bersangkutan. 

Selain itu, juga tidak dibenarkan untuk memberikan jaminan atau bertindak selaku 

penjamin dalam pembayaran kembali kredit luar negeri yang diterima oleh BUMN, 

BUMD, dan Swasta. 

j. Rekomendasi Direct lending untuk BUMN dengan Goverment Guarantee 

Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan untuk melakukan kajian lebih dalam atas 

kemungkinan adanya skema direct lending, kami telah menyelenggarakan kegiatan 

“Workshop on Government Support Models for The Direct Financing of State Owned 

Enterprise Projects for Infrastructure Development” pada 24-25 September 2013 yang 

dihadiri oleh pihak-pihak (stakeholder) terkait diantaranya Kemenkeu (BKF, DJPU, 

DJPb), Kem BUMN, Bappenas, BUMN (PT PLN, PT Pertamina) dan Lembaga Multilateral 

& Bilateral (Bank Dunia, ADB, KfW). 

Berikut antara lain rangkuman pendapat yang dapat kami sampaikan pada saat ini: 
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1) Kemenkeu memahami bahwa terdapat kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang 

sangat besar dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu Kemenkeu sebagai 

institusi pendukung dari sisi keuangan dituntut untuk semakin inovatif dalam melihat 

peluang dari sumber-sumber pembiayaan yang tersedia di pasar. 

2) Skema on lending masih tetap dibutuhkan dalam pembiayaan infrastruktur, namun 

perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih progresif dalam menangani 

persoalan-persoalan yang muncul, baik pada tahapan perencanaan maupun 

pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan yang ada, saat ini 

tengah dilakukan kajian upaya penyempurnaan proses pengelolaan skema on 

lending yang lebih efisien namun tetap memperhatikan unsur kehati-hatian untuk 

menghindari risiko default bagi Pemerintah dengan melakukan analisis terkait 

kemampuan bayar calon debitur dari konsultan independen. 

3) Berdasarkan RPJM, 36% sumber pembiayaan infrastruktur harus dipenuhi oleh 

BUMN. Kami mencatat terdapat 24 proyek infrastruktur non-PPP dengan kebutuhan 

pembiayaan sebesar USD 11,5 miliar yang menjadi prioritas pembangunan hingga 

tahun 2017. 

4) Skema direct lending dapat dilihat sebagai salah satu potensi sumber pembiayaan 

infrastruktur. Skema ini memungkinkan BUMN untuk memperoleh pembiayaan 

berskala besar dengan tingkat bunga yang rendah (setara dengan sovereign loan) 

namun diperlukan peran Pemerintah sebagai penjamin kredit. Skema direct 

lending juga dapat dilihat sebagai terobosan dalam mengakselerasi 

pembangunan infrastruktur. Namun demikian, sekiranya dipertimbangkan untuk 

dilaksanakan, direct lending harus dilakukan secara sangat selektif mengingat 

sebenarnya sudah banyak BUMN yang mampu mengakses pasar tanpa jaminan 

Pemerintah. Hal ini untuk menghindari permintaan yang masif dari BUMN untuk 

memperoleh fasilitas penjaminan ini. 

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan apabila skema direct lending 

ingin diimplementasikan, yaitu: 

1) Skema ini membutuhkan jaminan dari Pemerintah namun berdasarkan Keputusan 

Presiden nomor 59 Tahun 1972 Pemerintah dilarang memberikan jaminan atas 

pinjaman luar negeri BUMN. Untuk itu diperlukan adanya peraturan baru (minimal 

Peraturan Presiden) yang mengatur tentang pemberian jaminan Pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan skema direct lending sebagaimana pernah dilakukan 

dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I. 

2) Pemberian jaminan Pemerintah menyebabkan timbulnya kewajiban kontinjen 

Pemerintah sehingga menimbulkan konsekuensi adanya pengelolaan kewajiban 

kontinjen yaitu pengalokasian kewajiban kontinjen di APBN beserta tata cara 
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pencairannya. Kewajiban tersebut perlu diukur dan dikelola dengan hati-hati 

sehingga jumlahnya tidak memberatkan APBN. 

3) Tingkat bunga pinjaman harus dapat dipastikan setara dengan tingkat bunga 

pinjaman Pemerintah mengingat adanya jaminan Pemerintah atas pinjaman 

dimaksud. 

4) Kesiapan proyek sangat krusial untuk dapat memperoleh pembiayaan melalui 

skema ini. Untuk itu diperlukan prasyarat prioritas, kriteria, dan mitigasi risiko yang 

memadai untuk dapat memperoleh pembiayaan melalui skema ini. Dengan 

demikian skema ini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi atas 

skema yang ada saat ini. Sebagai contoh, salah satu permasalahan utama pada 

skema on lending adalah kesulitan dalam melakukan pembebasan tanah dan 

masalah perizinan. Sepanjang persoalan ini tidak dapat dimitigasi dengan baik, 

skema direct lending tidak akan menjadi solusi alternatif. 

5) Perlu dirumuskan aspek kelembagaan terutama pengaturan atas pihak-pihak 

yang harus menjadi focal point dan prosedur pelaksanaan skema ini sehingga 

operasionalisasinya menjadi lebih cepat dan efisien.  

Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hal tersebut diatas yaitu untuk 

menindaklanjuti usulan skema direct lending dengan jaminan Pemerintah melalui 

pelaksanaan kajian serta penyusunan dasar hukum bagi pengaturan aspek 

kelembagaan, aspel legal dan aspek keuangan. 

Arah dari kajian yang akan dilaksanakan adalah untuk memastikan agar skema direct 

lending dengan jaminan Pemerintah: 

1) Benar-benar dapat digunakan oleh Pemerintah dalam upaya memperoleh akses 

pembiayaan yang murah dan cepat untuk pembangunan infrastruktur melalui 

BUMN.  

2) Dapat menjadi solusi alternatif atas kelemahan-kelemahan pada skema on 

lending. yaitu proses yang sangat lama dan kinerja disbursement pinjaman yang 

kurang baik. Dengan skema direct lending, diharapkan dapat mengatasi 

bottlenecking  yang ada dan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur. 

3) Dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nilai investasi yang 

besar. Untuk proyek infrastruktur dengan nilai investasi kecil menengah kiranya 

dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan tanpa jaminan Pemerintah. 

 Kajian dimaksud akan dilaksakana pada tahun anggaran 2014 antara BKF, 

DJPB, dan DJPU. 

k. Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Service Level Agreement (SLA) antara 

Pemerintah dengan PT PLN (Persero) 
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Pada hari Jumat, 22 Maret 2013 pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan 

penandatanganan Service Level Agreement (SLA) antara 11 (sebelas) 

Kementerian/Lembaga dengan PT PLN (Persero) serta Unit Kerja Presiden – 

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan disaksikan oleh Wakil Presiden 

Republik Indonesia bertempat di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jalan 

Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

2) Kementerian Keuangan; 

3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

4) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

5) Kementerian Kehutanan; 

6) Kementerian Perhubungan; 

7) Kementerian Lingkungan Hidup; 

8) Kementerian Dalam Negeri; 

9) Badan Pertanahan Nasional; 

10) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

11) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

Penandatanganan SLA ini merupakan pernyataan komitmen dari 11 (sebelas) 

Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari  implementasi atas mandat 

penyempurnaan kebijakan subsidi listrik yang tercantum dalam UU No.17 tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPP) Nasional  dalam hal ini 

ketetapan sasaran rencana tindak (action plan) Pemerintah mengamanatkan 

Kementerian Keuangan untuk menyusun APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan.  

Service Level Aggreement (SLA) ini merupakan kesepakatan (bersama) tertulis 

mengenai hak dan kewajiban dalam proses penyediaan tenaga listrik. Maksud 

diadakannya SLA adalah untuk: 

1) Memperkuat dan mempercepat pelaksanaan koordinasi serta komunikasi antara 

para Menteri, Kepala Lembaga dan PT PLN. 

2) Memperjelas pembagian tugas dan mengharmonisasikan langkah dan kegiatan 

antar para Menteri, Kepala Lembaga dan PT PLN guna mencapai tujuan. 

Tujuan SLA atau Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan koordinasi dalam 

pelaksanaan fasilitas dan pemberian dukungan agar Subsidi Listrik yang dikelola oleh 

PT PLN (Persero) dapat diturunkan dan lebih tepat sasaran. Tanpa SLA, dalam 4 tahun 

ke depan subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp440 triliun atau rata-rata Rp110 triliun 

per tahun. Namun, dengan SLA, ditargetkan subsidi listrik dapat turun sampai dengan 

Rp20 triliun per tahun.   
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Melalui SLA, PT PLN berkewajiban menyediakan pasokan listrik dengan standar yang 

telah ditentukan, serta memastikan bahwa semua rencana pembangunan 

infrastruktur listrik berjalan tepat waktu. Di saat yang bersamaan Pemerintah 

berkewajiban tidak hanya memberikan subsidi listrik, tetapi juga menjamin 

ketersediaan pasokan energi primer bagi proses produksi penyediaan tenaga listrik, 

serta dukungan-dukungan lainnya seperti pemberian izin baik di sektor lingkungan 

hidup, perhubungan, pengadaan tanah dll. 

Secara Ringkas isi dari kesepakatan bersama ini melingkupi kesediaan masing-masing 

pihak untuk: 

1) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tim kerja yang melibatkan wakil-

wakil dari Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengkaji, melaksanakan, 

dan/atau menajamkan Rencana Aksi dan target penyelesaiannya.  

2) Melakukan koordinasi baik secara internal Kementerian/Lembaga maupun 

dengan instansi lainnya yang menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama ini untuk 

melaksanakan penyesuaian peraturan dan kebijakan teknis.  

3) Memfasilitasi pembangunan proyek infratruktur ketenagalistrikan melalui 

percepatan proses yang terkait dengan Kementerian/Lembaga untuk 

kepentingan PT PLN dalam rangka pembangunan ketenagalistrikan Nasional.  

4) Menjalankan dan memastikan pemenuhan target dari setiap  tindakan-tindakan 

dalam Rencana Aksi (Renaksi) yang menjadi tanggung jawab masing-masing 

Kementerian/Lembaga. 

Terdapat 12 isu yang diprioritaskan dan diperjanjikan dalam SLA: (1) Kapasitas PLN, (2) 

Kapasitas IPP, (3) Efisiensi Operasi PLN, (4) Kontingensi Kapasitas, (5) Pasokan Gas, (6) 

Volatilitas Harga, (7) Energi Terbarukan, (8) Kepastian alokasi anggaran, (9) Paradoks 

Sistem Cost +, (10) Alokasi Risiko, (11) Return PLN, dan (12) Tarif. 

l. Penyusunan RKMK dan RPMK terkait Dana Dukungan Kelayakan/ Viability Gap Fund 

(VGF) 

Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.011/2013 tanggal 1 

Oktober 2013 tentang Pembentukan Komite Dukungan Kelayakan dalam Rangka 

Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tanggal 18 

Oktober 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya 

Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur. 
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m. Penerbitan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) 

1) PLTP Sarulla  

Telah diterbitkan Surat Menteri Keuangan kepada Sarulla Operations Ltd, Nomor 

S-285/MK.011/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Surat Jaminan Kelayakan Usaha  

2) PLTA Rajamandala 

Telah diterbitkan Surat Kepala Badan Kebijakan Fiskal atas nama Menteri 

Keuangan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Nomor S-04/MK.11/2013 

tanggal 31 Januari 2013 perihal Jaminan Kelayakan Usaha untuk Proyek PLTA 

Rajamandala (1 x 47 MW). Dalam surat disampaikan bahwa permohonan 

penerbitan SJKU untuk PLTA Rajamandala tidak dapat diberikan karena tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam PMK 139 Tahun 2011. 

11. Kajian terkait kerja sama regional dan bilateral 

a. APEC Finance Ministers’ Process Chairmanship 2013 

Pada chairmanship Indonesia di forum APEC tahun 2013, Kementerian 

Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal ditunjuk untuk menjadi chair pada jalur 

APEC Finance Ministers’ Process (APEC FMP). Sesuai dengan tema keketuaan 

indonesia yaitu “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth” agenda utama 

yang dibahas pada APEC FMP 2013 mengerucut menjadi empat agenda utama, 

yaitu i) Infrastructure; ii) Financial Inclusion; iii) Trade Finance; dan iv) Treasury and 

Budget Reform. Selain empat agenda utama tersebut, Indonesia juga mendapat 

mandat untuk menyelesaikan agenda Disaster Risk Management yang belum 

selesai pada keketuaan Rusia pada 2012, memonitor perkembangan Asia 

Region Fund Passport (ARFP), serta rencana pembentukan Asia Pacific Financial 

Forum. 

Keseluruhan pertemuan dalam rangka keketuaan Indonesia dalam APEC 

Finance Ministers’ Process berjumlah 12 pertemuan yang diselenggarakan di 7 

kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertemuan tersebut, keketuaan Indonesia 

pada APEC FMP 2013 menghasilkan output berupa Guiding Principles on 

Financial Inclusion; Guiding Principles on Treasury and Budget Reforms; Survey 

mengenai perkembangan Trade Finance di kawasan; Survey mengenai Disaster 

Risk Financing best practices; Pembentukan APEC PPP Experts Advisory Panel 

serta Penunjukan PPP Unit di Kementerian Keuangan Indonesia sebagai pilot 

project PPP Center di kawasan. 

 

b. Perpanjangan dan Modifikasi Bilateral Swap Arrangement (BSA) Indonesia-

Jepang 
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BSA merupakan fasilitas untuk membantu mengatasi kesulitan likuiditas jangka 

pendek dan kesulitan neraca pembayaran serta untuk melengkapi fasilitas 

pembiayaan internasional yang sudah ada. Kesepakatan perpanjangan dan 

modifikasi BSA Indonesia-Jepang telah ditandatangani pada tanggal 12 

Desember 2013. Kesepakatan tersebut memperkuat modalitas BSA yang berlaku 

saat ini melalui peningkatan nilai swap menjadi sebesar USD22,76 miliar atau 

hampir dua kali lipat dari nilai sebelumnya sebesar USD12 miliar. Kesepakatan ini 

juga menyediakan skema pencegahan krisis untuk mendukung kebutuhan 

likuiditas potensial dan/atau aktual. Otoritas Jepang dan Indonesia 

berpandangan bahwa penguatan kerjasama keuangan bilateral ini akan 

berkontribusi pada stabilitas pasar keuangan dan mendorong pertumbuhan 

kerja sama kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan. 

c. Posisi Indonesia sebagai Direktur Credit Guarantee and Investment Facility 

(CGIF) mewakili negara-negara ASEAN 

Efektif sejak tanggal 25 November 2013 Indonesia memperoleh posisi sebagai 

anggota Dewan Direktur (Board of Director – BOD) CGIF mewakili negara-negara 

ASEAN untuk periode masa tugas selama tiga tahun, dan sekaligus menjadi 

Ketua Komite Audit CGIF. Dalam hal ini, sesuai persetujuan Menteri Keuangan 

posisi Direktur CGIF dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang 

(Dirjen PU).  

Posisi ini memiliki nilai penting karena jumlah anggota BOD dalam CGIF dibatasi 

sesuai jumlah penyertaan modal, dan mengingat tujuan pembentukan CGIF di 

tingkat kawasan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan ketahanan pasar keuangan, dan mencegah guncangan 

terhadap system keuangan internasional melalui pengembangan pasar obligasi 

kawasan yang cair (liquid) dan dalam (deep). Dalam kegiatan operasionalnya 

CGIF menyediakan penjaminan kredit dan investasi dalam rangka 

memungkinkan para penerbit obligasi dengan peringkat investment-grade untuk 

memperoleh akses terhadap pasar obligasi bermata uang lokal. Indonesia 

menjadi salah satu negara prioritas untuk memperoleh fasilitas CGIF dimaksud.  

 

d. Posisi Indonesia sebagai anggota Advisory Panel pada ASEAN+3 

Macroeconomic Research Office (AMRO) 

Efektif sejak tanggal 17 Mei 2013 hingga 16 Mei 2016 Indonesia berhasil 

menempatkan wakilnya sebagai anggota Dewan Penasihat (Advisory Panel - 

AP) pada AMRO. Dalam hal ini, sesuai persetujuan Menteri Keuangan posisi 
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anggota AP pada AMRO berhasil diperoleh Bp. Andin Hadiyanto, Kepala BKF. 

Posisi ini memiliki nilai penting karena pemilihan anggota AP harus melalui proses 

seleksi yang ketat diantara negara-negara ASEAN, dan pencalonan dari 

Indonesia berdampak pada tereliminasinya kandidat dari negara lain yang 

pada periode dua tahun sebelumnya telah memperoleh posisi dimaksud. Selain 

itu, posisi AP pada AMRO juga sangat strategis dalam memberikan masukan-

masukan dalam rangka meningkatkan kinerja AMRO dan mempertajam hasil 

analisa AMRO terhadap perkembangan perekonomian global, regional dan 

masing-masing negara ASEAN+3.  

e. Pelaksanaan CMIM Fire Drill (Simulasi aktivasi CMIM) 

Pada tanggal 13 November 2013 untuk pertama kalinya telah dilaksanakan 

CMIM Fire Drill (Simulasi aktivasi CMIM) dengan mekanisme pertemuan melalui 

teleconference. Simulasi ini diikuti oleh hamper seluruh negara anggota (kecuali 

Myanmar). Pelaksanaan simulasi ini memiliki nilai penting dan strategis mengingat 

inisiatif ini pertama kali diusulkan oleh Indonesia dan memperoleh dukungan dari 

seluruh negara anggota ASEAN+3 serta memperoleh mandat dari para Menteri 

Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan AFCGM+3 di India pada 

bulan Mei 2013 untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesiapan 

mekanisme CMIM untuk dapat diimplementasikan secara penuh. 

 

f. Usulan Indonesia Terkait dengan pengembangan AIF dan diadopsi dalam AIF 

Usulan Indonesia terkait dengan pengembangan AIF dan telah diadopt dalam 

AIF mencakup (i) Pengangkatan Chair BOD-AIF dari Indonesia (Kementerian 

Keuangan) dan (ii) Disepakatinya Agreement Project Java-Bali 500 KV Power 

Transmission Crossing Project. Hal ini menandai peningkatan AIF dalam 

pembangunan infrastruktur di Indonesia dan bagi pengembangan AIF sendiri. 

 

 

g. Kementerian Keuangan RI sebagai Chair AIF  

Indonesia telah menyelenggarakan Pertemuan Ketiga ASEAN Infrastructure Fund 

(AIF) Board of Directors Meeting yang diadakan pada tanggal 1 November 2013 

bertempat di Grand Hyatt, Jakarta, dan dihadiri oleh Direktur-Direktur AIF (kecuali 

Filipina dan SIngapura) serta Tim ADB selaku Administrator AIF. Kegiatan ini 

merupakan pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan 

Pertemuan Dewan Direksi AIF. Mengingat peran penting Indonesia di AIF, yakni 

sebagai Chair AIF periode 2013-2015, Indonesia mendukung terselenggaranya 

pertemuan-pertemuan Dewan Direksi secara baik dan sesuai jadwal, dan 
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bersedia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan untuk pertemuan 

berikutnya.  

Signing Agreement of the Java-Bali 500 kV Power Transmission Crossing Project 

diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2013 di Aula Mezzanine, 

Kementerian Keuangan, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan secara bersama 

dengan Dit. PHLN, DJPU, Biro Umum dan Biro KLI, Setjen, serta Sekretariat BKF. 

Signing Ceremony proyek ini memiliki nilai penting karena proyek ini merupakan 

proyek pertama di Indoensia dan di ASEAN yang pendanaannya mencakup 

juga partisipasi dari AIF, yakni sebesar USD 25 juta. 

 

h. Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan RI dengan Australian 

Treasury 

Pada tanggal pada tanggal 15 Februari 2013 di Moskow, Rusia, Menteri 

Keuangan RI dan Australian Treasurer telah menandatangani MoU kerja sama 

keuangan sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang 

keuangan melalui dialog ekonomi secara berkala. MoU dimaksud telah 

ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Bilateral Economic Policy Dialogue 

(BEPD) pada tanggal 14 November 2013 di Canberra, Australia. Isu yang dibahas 

antara lain perkembangan ekonomi global, G20, infrastruktur, dan isu-isu bilateral 

lainnya.  

i. Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan RI dengan Kementerian 

Keuangan Vietnam 

Pada tanggal 28 Juni 2013 di Jakarta, Wakil Menteri keuangan RI dan Wakil 

Menteri Keuangan Vietnam telah menandatangani MoU kerja sama keuangan 

sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pengelolaan 

keuangan publik. Implementasi MoU tersebut akan dilaksanakan pada tahun 

2014 antara lain melalui program pembangunan kapasitas.  

j. Koordinasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia 2013 

Dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, 

Kementerian Keuangan terlibat sebagai anggota Working Group I Tim Koordinasi 

Nasional KSST yang berperan merumuskan dan menyusun Institutional and 

Regulatory Framework KSST Indonesia. Selain itu, Kementerian Keuangan juga 

berkontribusi pada South-South Facility (SSF) Bank Dunia sebesar US$ 1.500.000 

untuk jangka waktu 2014-2016. Kementerian Keuangan juga menjadi bagian dari 

Indonesia’s knowledge hub pada pilar Macroeconomic Management and 

Public Finance dan mengetuai Task Force Team (TFT) untuk melakukan eksplorasi 

dan merumuskan lebih mendalam mengenai keunggulan komparatif Indonesia 
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pada tema-tema yang telah ditentukan. Berdasarkan diskusi pembahasan yang 

melibatkan unit-unit Eselon 1 Kementerian Keuangan, serta Sekretariat Negara 

dan Bank Indonesia sebagai observer, Task Force Team (TFT) Macroeconomic 

Management and Public Finance fokus pada sub-tema unggulan  yaitu; Bond 

Market Development-DJPU, Tax Contact Center-DJP, dan Tax Data Processing 

Center-DJP.  

Kementerian Keuangan telah menyelesaikan target kerja 2012 TKN KSST 

dengan memproduksi video dan booklet promosi Task Force Team on 

Macroeconomic Management and Public Finance dengan tema Indonesia’s 

experiences on Macroeconomic Management: Building Trust-The Foundation of 

Indonesia’s Economic Reforms. TKN KSST juga telah merampungkan 

penyempurnaan Rencana Induk (2011-2025) dan Cetak Biru periode 5 tahunan, 

sesuai arahan menteri dan penjabaran dari para wakil menteri selaku Tim 

Pengarah. Selain itu, TKN KSST juga telah menyusun draf Peraturan Presiden 

tentang Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular 

 

k. Pelaksanaan Joint Working Group Indonesia-Jepang 

Tujuan pelaksanaan JWG adalah untuk memperkuat kerja sama bilateral bidang 

keuangan antara kedua negara. JWG telah dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 

29 September 2013. Beberapa isu yang dibahas dalam JWG antara lain (i) 

memperkuat daya tahan pasar keuangan, (ii) mendukung pembangunan 

infrastruktur di Indonesia, dan (iii) mendorong penggunaan mata uang lokal 

(Rupiah) dalam pembiayaan infrastruktur dan bisnis lainnya di Indonesia. 

l. International Workshop on Optimizing the ASEAN Infrastructure Fund (AIF) for 

Infrastructure Development in Indonesia 

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1 November 2013 bertempat di 

Grand Hyatt, Jakarta. Kegiatan ini mengundang stakeholders Indonesia dari 

kalangan Pemerintah dan BUMN. Kegiatan ini mengangkat tema Optimizing the 

AIF, yaitu suatu mekanisme yang inovatif  untuk pendanaan pembangunan 

infrastruktur di kawasan ASEAN. Tujuan dari Workshop AIF adalah untuk: (i) 

memperkenalkan perkembangan dan operasionalisasi AIF kepada stakeholders 

Indonesia; (ii) memperkenalkan jenis proyek-proyek yang didukung oleh AIF; (iii) 

Mekanisme Pendanaan AIF saat ini dan di masa mendatang; serta (iv) peran dari 

ADB di AIF.  

m. Pelaksanaan The 3rd Government of Indonesia-JBIC Financial Policy Dialogue 

Framework. 
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GoI-JBIC FPDF merupakan suatu dialog tahunan natar Pemerintah RI dengan 

JBIC sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama kedua belah pihak. GoI-JBIC 

FPDF yang ketiga diselengarakan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013. 

Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan II sedangkan delegasi JBIC 

diketuai oleh Presiden/CEO JBIC. Isu-isu yang dibahas dalam FPDF antara lain 

mengenai perkembangan ekonomi global, perkembangan infrastruktur di 

Indonesia, dan kerja sama energi. 

n. Kerja sama Penelitian dengan JICA dan LPEM-UI mengenai Social Security in the 

Decentralisation Context 

JICA bekerjasama dengan BKF dan LPEM-UI mengadakan Study on Social 

Service Delivery and Social Security in the Decentralized Indonesian Context. 

Tujuan study tersebut adalah untuk memberikan pandangan kebijakan atas (i) 

sistem pemerintahan yang optimal terkait dengan subsidi ke Pemda, (ii) 

pengembangan kapasitas administrasi Pemda, dan (iii) sistem jaminan  sosial 

dikaitkan dengan desentralisasi, dan (iv) kemungkinan area kerja sama dengan 

JICA. Penelitian telah berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2013. 

o. Kerja sama penelitian dengan UI mengenai Penajaman Peran BKF dalam 

Pengelolaan Utang Luar Negeri 

Menteri Keuangan telah memberikan arahan agar penerapan kebijakan 

pembatasan utang luar negeri dapat dijadikan momentum untuk perbaikan 

manajemen utang dan perbaikan Blue Book. Badan Kebijakan Fiskal, sebagai 

salah satu unit di kementerian keuangan yang antara lain bertanggung jawab 

dalam melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan fiskal, 

diharapkan dapat meningkatkan dan menajamkan perannya dalam 

pengelolaan pinjaman luar negeri, terutama dengan mendalami dari sisi 

substansi, hubungan dengan institusi/lembaga atau negara pemberi pinjaman 

terutama terkait Country Partnership Strategy terhadap setiap proposal pinjaman 

yang ditawarkan oleh lembaga/negara donor. 

Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan antara lain: 

a. Terdapat beberapa hal yang sangat dominan dalam hal prinsip 

pengelolaan PLN yang efektif yaitu (i) Perencanaan;  (ii) Analisa; (iii) Proyeksi; 

(iv) Negosiasi; (v) Penerimaan; (vi) Pembayaran; (vii) Pemantauan dan; (viii) 

Evaluasi.  

b. Terdapat lima unit utama yang memegang peranan dalam pengelolaan 

PLN, yakni: Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 

Dirjen Anggaran (DJA) dan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) di 
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Kementerian Keuangan, serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 

(DPBD) di BAPPENAS. 

c. Terkait peran BKF dalam pengelolaan PLN, beberapa peran tersebut antara 

lain (i) melakukan analisis dan proyeksi perkembangan PLN, (ii) melakukan 

negosiasi pinjaman luar negeri, dan (iii) melakukan deteksi dini risiko 

terhadap kondisi fiskal dari PLN. 

p. Kajian mengenai Penambahan Perwakilan Kementerian Keuangan di Luar 

Negeri 

Menteri Keuangan memberikan arahan agar peran perwakilan Kementerian 

Keuangan di luar negeri lebih ditingkatkan agar keterwakilan Indonesia dalam 

kerja sama bilateral dan forum-forum dan organisasi-organisasi internasional 

semakin kuat. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, telah dilakukan kajian mengenai perlunya 

penambahan wakil Kementerian Keuangan di luar negeri. Kajian tersebut 

kemudian dituangkan dalam suatu naskah akademis yang akan memberikan 

penjelasan empiris tentang perlunya penambahan wakil Kementerian Keuangan 

di luar negeri. Sampai dengan berakhirnya tahun 2013, naskah akademis tersebut 

terus mengalami revisi untuk disesuaikan dengan perkembangan dan diskusi 

yang terjadi. 

q. Kajian mengenai Pengembangan Regional-Internasional Infrastruktur Fund 

Dalam rangka mengakselerasi dan mendukung pembangunan infrastruktur di 

kawasan dan internasional termasuk di Indonesia, telah dilakukan kajian 

mengenai Pengembangan Regional Internasional Infrastruktur Fund. Kajian yang 

dilakukan tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni kajian mengenai Good 

Governance atas proyek-proyek infrastruktur serta kajian mengenai Pipeline 

Project dan Pengembangan pendanaannya.  

Beberapa rekomendasi yang diangkat dalam kajian tersebut adalah perlunya 

percepatan pembentukan PPP unit yang didesain sesuai dengan permasalahan 

yang ada, sehingga dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam 

proyek-proyek yang dikerjasamakan melalui PPP. Selain itu terkait dengan 

pengembangan pendanaan infrastruktur (dalam hal ini AIF) dapat ditempuh 

berbagai alternatif seperti penerbitan obligasi, Perluasan pendanaan AIF melalui 

ASEAN plus three, maupun Partisipasi dari swasta. Selanjutnya, mengingat 

keterbatasan pendanaan infrastruktur di Indonesia, sebaiknya diusulkan agar 

proyek-proyek yang didanai oleh AIF tidak terbatas pada proyek-proyek yang 

bersifat connectivity antar negara anggota AIF, namun juga proyek-proyek 

infrastruktur lainnya, sesuai dengan prioritas masing-masing negara anggota AIF. 
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r. Capacity Building Penyusunan Discussion Notes 

Sehubungan dengan peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum 

internasional maka diselenggarakan capacity building mengenai penyusunan 

discussion notes ini untuk meningkatkan kapasitas pegawai terkait penyusunan 

materi atau substansi pertemuan-pertemuan seperti draft speech, positioning 

paper, intervention point, dan juga discussion notes. Pada akhir program, 

diharapkan peserta telah mampu menyusun discussion notes untuk pertemuan-

pertemuan bilateral, regional dan internasional di berbagai tingkatan 

pertemuan: Working Group, Deputies, maupun Ministers.  

s. Capacity Building Diplomasi Internasional 

Kegiatan capacity building ini diselenggarakan bagi para pegawai internal BKF, 

untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam kemampuan diplomasi, legal 

English dan legal drafting. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman mengenai konsep-konsep dasar legal English, termasuk isu-isu 

dalam penulisan dan penerjemahan produk hukum serta memberikan 

pemahaman mengenai dasar-dasar diplomasi ekonomi dalam forum-forum 

internasional. Pengetahuan ini akan sangat berguna bagi para pegawai 

terutama ketika dilibatkan dalam rangkaian kegiatan perundingan kerjasama 

bilateral atau multilateral.  

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan capacity building ini, dimungkinkan untuk 

diadakan kegiatan capacity building dengan tema yang sama dalam tingkat 

yang lebih tinggi (advanced). Disarankan pula, demi berimbangnya materi yang 

diajarkan, akan lebih baik jika mengundang pula pengajar dari Biro Kerja Sama 

Internasional Kementerian Luar Negeri sebagai wakil pemerintah yang memiliki 

berbagai pengalaman dalam merumuskan naskah kerjasama internasional. 

 

12. Kegiatan di Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 

a. Penghitungan Emisi dari Konversi Minyak Tanah ke Tabung LPG 

Kebijakan konversi dilatar belakangi oleh peningkatan beban subsidi energi 

dalam APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Kajian dilakukan PKPPIM 

sendiri, intinya adalah untuk menghitung emisi karbon yang dapat dikurangi 

dengan adanya program konversi mitan ke LPG yang dipelopori oleh Wapres 

Jusuf Kalla. Mengingat besarnya pengurangan subsidi BBM dan potensi 

pengurangan emisi GRK, sementara di sisin lain program konversi mitan ke LPG 

3 kg tersebut belum dimasukkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) 

Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi, sekiranya program 
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tersebut perlu diusulkan untuk dimasukkan ke dalam target penurunan emisi 

GRK sektor energi. Kajian telah selesai dilakukan dan telah disetujui Menteri 

Keuangan, serta telah disampaikan kepada Menteri ESDM pada tanggal 1 

Agustus 2013.  Belum adanya surat balasan dari Menteri ESDM mengenai hal ini 

karena konversi mitan belum dimasukkan menjadi target RAN, hal ini 

dikarenakan program konversi dirasa belum selesai dan lebih baik diserahkan 

ke masing-masing daerah dalam RAD. 

b. Dana Bergulir Efisiensi Energi (DBEE) 

Adanya peningkatan beban subsidi energi dalam APBN setiap tahunnya,  

Kemenkeu wajib melakukan berbagai upaya dalam rangka menyehatkan 

APBN tersebut. Salah satu prakarsa yang perlu terus didorong adalah upaya 

untuk melakukan efisiensi penggunaan energi. 

Diskusi dengan pihak Bank Indonesia mengenai rencana DBEE. Tim Peneliti BI 

telah mempunyai data mengenai average cost of fund pinjaman komersil yang 

terdiri dari different risks cost dan marjin keuntungan. Statistik menyatakan cost 

of overhead 3-4%, profit margin 2.13%, dan risk cost 1.5%, sehingga commercial 

rate bisa 6.63-7.63%. Bila cost of fund 0-1% seperti Tahapan BCA, maka lending 

rate bisa 7-8%. Agar menarik pihak bank maka ditetapkan lending rate DBEE 

menjadi antara 8-9%. Bekerja sama dengan EBTKE ESDM menyusun profile 

investasi EE Indonesia. Profile ini dimaksudkan untuk membuat pipelines proyek 

EE. Sehingga pada saat DBEE diluncurkan, bank-bank penyalur DBEE tidak perlu 

menunggu lama. Maksud lainnya adalah diharapkan dengan jelasnya target 

penyaluran DBEE, bank-bank akan tertarik dan berani untuk memberikan 

tingkat bunga  serendah mungkin. 

Kajian mekanisme Dana Bergulir Efisiensi Energi yang dilakukan oleh BKF-

Kementerian Keuangan, untuk menghitung potensi penghematan subsidi dan 

potensi penurunan emisi GRK, data "Produksi Listrik dan Penjualan Listrik (GWH) 

per jenis pembangkitan dan per provinsi tahun 2010, 2011, dan 2012" dari PLN. 

Dana Bergulir belum disetujui Menkeu namun telah ditambahkan mekanisme 

pencegahan sidestreaming yang dituangkan dalam SOP. Adapun nama-

nama bank yang akan menjadi executing agency akan segera ditetapkan 

dengan bantuan Bank Indonesia. 

c. Budget Marking 

Untuk memastikan agar pemantauan dan pelaporan terkait komitmen untuk 

menurunkan emisi gas rumah kaca secara teratur maka Pemerintah perlu 
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mengembangkan suatu sistem yang memungkinkan pengambil keputusan 

menelusuri unit-unit anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi perubahan iklim 

dan menilai dampak setiap unit anggaran yang dibelanjakan untuk penurunan 

emisi GRK.  

Untuk itu sudah dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan pihak Direktorat 

Jenderal Anggaran (DJA) dan beberapa K/L teknis, dalam tahap awal, Marking 

Budget akan dilakukan terlebih dahulu dibandingkan Budget Scoring. 

d. Insentif bagi Energi Surya 

Tindak lanjut atas kajian yang telah dimulai pada tahun 2012 mengenai 

kebijakan insentif fiskal untuk mendukung Photovoltaic (PV) di Indonesia. Kajian 

ini diselesaikan bekerjasama dengan konsultan United Kingdom Climate 

Change Unit (UKCCU) yakni Sdr. Fabby Tumiwa dengan usulan PMK yang 

menggabungkan semua fasilitas yang pernah ada. Kajian akan dilanjutkan 

dengan fokus insentif bagi IPP dan PLN. Proposal studi telah disetujui dan status 

terakhir adalah keterlambatan penyelesaian dikarenakan data yang 

diperlukan belum dapat diakses dari PLN. Untuk itu pihak konsultan akan 

dipertemukan dengan Sdr. Soeroso, dari Direktorat Perencanaan dan Teknologi 

PLN, yang cukup tahu banyak tentang tarif dasar dan struktur biaya PLN, serta 

akan dilakukan implementasi rekomendasi kebijakan terutama jangka pendek 

yaitu pemberian insentif bea masuk bagi komponen pembentuk modul surya. 

e. Penggantian LED bagi Lampu Penerangan Jalan Umum 

Untuk mendukung upaya efisiensi energi dari pemerintah daerah, saat ini 

dilakukan kajian yang mengarahkan penggantian lampu PJU. Sampai saat ini 

penggantian lampu PJU diarahkan digantikan dengan lampu LED yang 

memiliki penghematan hingga 85%, namun seiring perkembangan teknologi 

yang cepat, dimungkinkan juga menggunakan lampu lain di masa yang akan 

datang. 

Kajian ini memerlukan kerjasama dengan pihak Pemda karena tanggung 

jawab LPJU ada pada Pemda, khususnya Dinas LPJU. Bekerja sama dengan 

ESDM dan GIZ Paklim, telah dilakukan diskusi  Opsi Pembiayaan untuk Pemda 

bagi subsidtusi LPJU dengan LED. Telah dilakukan presentasi ke Pemda-pemda 

Surakarta, Semarang, Palembang, Makassar dan Manado; untuk 

mendapatkan kesepakatan kerjasama penggantian LPJU dan masukan yang 

bermanfaat bagi kajian Kajian ini disambut dengan baik oleh beberapa 

Pemerintah Kota. 
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Dalam kajian ini, Beberapa daerah sudah menyatakan ketertarikannya. Sudah 

diadakan pertemuan antara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu 

dengan PIP utk pembicaraan pendahuluan, Namun saat ini PIP belum memiliki 

piloting project terkait mekanisme pendanaan terkait LPJU. 

f. Kegiatan Kerjasama G20, OECD dan Multilateral Lainnya 

i. G20 Ambassadors Briefing Luncheon 

G20 Ambassadors Briefing Luncheon telah diselenggarakan di Hotel 

Dharmawangsa Jakarta, pada tanggal 6 Februari 2013. Kegiatan ini 

dilakukan dalam rangka penyampaian hasil-hasil pelaksanaan kerja 

sama G20 selama tahun 2012 dari sudut pandang dan kepentingan 

Indonesia serta penyampaian pandangan dan prioritas Indonesia untuk 

kerja sama G20 di bawah Presidensi Rusia untuk tahun 2013.  

ii. The 4th Asian Development Forum 

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bekerja sama 

dengan JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) 

menyelenggarakan 4TH ASIAN DEVELOPMENT FORUM dengan tema 

ASIAN INPUT TOWARD POST 2015 DEVELOPMENT AGENDA AND THE 

POST-BUSAN GLOBAL PARTNERSHIP. Acara ini diadakan pada tanggal 

13-14 Maret 2013 di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Acara ini dibuka oleh 

Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar. Dalam sambutannya, 

Mahendra Siregar menyampaikan bahwa forum ini memiliki tujuan 

sebagai pendukung dan penyedia rekomendasi untuk Post 2015 HIGH 

LEVEL PANEL yang akan diselenggarakan 2 minggu setelah 

penyelenggaraan acara ini di Bali. Menurut Mahendra Siregar, Asia 

memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan global. Post 2015 

HIGH LEVEL PANEL ditekankan pada sinergi negara-negara anggotanya, 

salah satunya untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan 

tujuan akhir untuk mengatasi kemiskinan. 

Selama 2 hari peserta membahas beberapa agenda seperti kesetaraan 

dan keterbukaan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi melalui 

penciptaan lapangan kerja yang layak; ekspansi ekonomi, masyarakat 

yang kuat, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; 

peningkatan ketahanan menghadapi guncangan eksternal seperti 

bencana alam; serta dinamika kerjasama pembangunan Asia, dalam 

rangka mendukung POST BUSAN GLOBAL PARTNERSHIP menuju Post 2015 

Tantangan Pembangunan.  
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iii. Seminar “Strengthening the Role of IDB Group in the Development of Public 

and Private Sector in Indonesia”, dan Penandatanganan HCA on the 

Establishment of Country Gateway Office antara Indonesia dan IDB 

Kamis, 28 Februari 2013 bertempat di Jakarta, Menteri Keuangan RI 

bersama-sama dengan Ketua Islamic Development Bank (IDB) Group 

telah menandatangani Host Country Agreement (HCA) atas pendirian 

Country Gateway Office (CGO) di Indonesia. Acara penandatanganan 

tersebut dilanjutkan dengan seminar dengan tema Enhancing Strategic 

Partnership between the Government of Indonesia and the Islamic 

Development Bank Group. Seminar membahas peluang atas 

pembiayaan IDB Group bagi sektor swasta nasional dan pembangunan 

Indonesia. Seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang diseminasi publik, 

utamanya bagi unit pemerintahan, sektor swasta, dan akademisi atas 

peluang-peluang kerja sama yang mungkin digali dengan IDB Group ke 

depannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

iv. Penguatan Koordinasi Diplomasi Penanganan Kerja Sama G20 

Dalam rangka mendukung partisipasi aktif Indonesia dalam pertemuan-

pertemuan G20, baik di jalur keuangan maunpun di jalur Sherpa, telah 

dilaksanakan kajian dan penyusunan position papers dan intervention 

points, pemantauan dan pengkajian perkembangan kondisi 

perekonomian global, termasuk mengumpulkan data dan informasi 

sekaligus sharing opinion dengan instansi pemerintah, peningkatan 

kapasitas pegawai dalam hal kemampuan berdiplomasi pada forum dan 

kerjasama internasional melalui partisipasi dalam workshop dan kursus.  

v. Penyusunan kertas posisi (position papers) atas agenda pembahasan 

G20 

Kertas posisi (position papers) menjadi panduan bagi Delegasi 

Kementerian Keuangan dalam penyampaian responnya terhadap isu-isu 

yang dibahas dalam forum G20. Kertas posisi mencakup garis besar posisi 

Indonesia terhadap agenda tertentu dan analisis atau kajian singkat 

terhadap posisi yang diambil. Dalam kertas posisi juga disampaikan 

perkembangan dari pembahasan isu yang diangkat dan sedapat 

mungkin posisi negara anggota lain terhadap isu yang sama. Dokumen 

ini selalu dilakukan pembaharuan setiap kali terdapat perkembangan 

signifikan atau setelah pertemuan G20 dilakukan. 
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Kertas posisi yang disiapkan disesuaikan dengan agenda-agenda 

pembahasan utama dalam forum G20 diantaranya: Global Economy, 

Framework, Infrastructure Financing, International Financial Architecture, 

Financial Regulation, Financial Inclusion, Energy and Commodity Markets, 

Tax Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Joint G20 Finance and 

Labours Minister Meeting. 

 

Kertas posisi utamanya selalu diperbaharui dalam rangka keikutsertaan 

Delegasi Indonesia pada pertemuan-pertemuan G20, khususnya dalam 

proses penyusunan bahan intervensi bahkan penyusunan pedoman 

delegasi untuk pertemuan-pertemuan di luar jalur keuangan. Pertemuan-

pertemuan yang dihadiri pada Semester I tahun 2013 diantaranya: 1st 

Sherpa Meeting (Moscow, 11 – 12 Desember 2012), Framework Working 

Group Meeting  (New Delhi, 14 – 15 Januari 2013), Energy Sustainability 

Working Group Meeting (Moscow, 7 – 8 Februari 2013), Task Force on 

Employment Meeting (Moscow, 8 – 9 Februari 2013), G20 Deputies 

Meeting dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting 

(Moscow, 14 – 16 Februari 2013), G20 Deputies Meeting dan G20 Finance 

Ministers and Central Bank Governors’ Meeting (Washington, 17 – 19 April 

2013), 2nd Sherpa Meeting (St. Petersburg, 18 – 19 Mei 2013), Task Force 

on Employment Meeting  

(St. Petersburg, 3 – 4 Juni 2013), G20 Deputies Meeting (St. Petersburg, 6 – 

7 Juni 2013), G20 Deputies Meeting dan G20 Finance Ministers and Central 

Bank Governors’ Meeting serta Joint G20 Finance and Labor Ministers 

Meeting (Moscow, 18 – 20 Juli 2013), dan 3rd Sherpa Meeting (St. 

Petersburg, 25 – 26 Juli 2013). 

Kertas posisi juga menjadi basis dalam penyusunan bahan briefing untuk 

kepentingan pendampingan pertemuan pimpinan atau pertemuan 

teknis bilateral dengan stakeholders G20 atau perwakilan asing di 

Jakarta. Beberapa pertemuan bilateral dalam rangka membahas posisi 

Indonesia di G20 diantaranya pertemuan Menteri Keuangan dengan 

Undersecretary Ms. Lael Brainard dan pertemuan dengan Wakil Perdana 

Menteri sekaligus Menteri Keuangan Australia Wayne Swan pada sela 

pertemuan G20 di Moscow bulan Februari 2013; pertemuan Deputi 

Keuangan Indonesia dengan Deputi Keuangan Australia pada sela 

pertemuan G20 di Washington D.C. bulan April 2013; pertemuan teknis 

dengan co-chair Jerman terkait keketuaan bersama Indonesia untuk 
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Study Group on Financing for Investment; pertemuan dengan Menteri 

Keuangan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Jerman pada 

pertemuan G20  di Moscow bulan Juli 2013; juga beberapa pertemuan 

dengan perwakilan asing di Jakarta seperti dengan economic counselor 

Perancis, Jepang, Korea, dan sebagainya. 

vi. artisipasi Aktif Indonesia dalam G20 

Indonesia selama ini telah memainkan peran aktif dalam pembahasan 

isu dan agenda kerja sama G20, antara lain tercermin dari 

dimasukkannya komitmen penurunan debt-to-GDP ratio dan target 

jangka menengah budget deficit dalam accountability assessment di 

G20 – medium tern fiscal objective, disampaikan oleh Menteri Keuangan 

dalam bentuk intervensi di G20 Finance Ministers and Central Bank 

Governors’ Meeting, Washington, DC, Amerika Serikat, 10-11 Oktober 

2013; serta Kesepakatan Presidensi Australia melibatkan Ketua ASEAN 

2014 (Myanmar) untuk terlibat aktif dalam setiap pertemuan G20 dimulai 

pada saat Pertemuan Sherpa I yang berlangsung di Canberra, Australia 

pada tanggal 11-13 Desember 2013. Variabel GDP sebagai timbangan 

terbesar dalam penentuan formula kuota saham IMF; 

vii. Peningkatan Kerja Sama Indonesia Dengan OECD 

Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan berhasil meningkatkan kerja 

sama dengan OECD khususnya terkait pelaksanaan beberapa survey 

dan review oleh OECD di Indonesia maupun kegiatan seminar dan 

workshop serta koordinasi dengan instansi terkait. 

viii. International Seminar on Structural Policy Challenges in Indonesia: 

Medium-Term Challenges an Responses 

Seminar dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013 di Aula Djuanda, 

Gedung Djuanda I, Lantai Mezzanine, Kementerian Keuangan. Seminar 

dihadiri sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai institusi publik, 

lembaga penelitian, perwakilan negara sahabat dan lembaga 

multilateral, dan pelaku usaha. Seminar terbagi ke dalam tiga sesi dengan 

dua sesi awal mendiskusikan kajian OECD atas perekonomian kawasan. 

Sementara sesi terakhir mempresentasikan paper pemenang lomba 

penulisan ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan struktural. 
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g. Seminar Nasional Pembiayaan Perubahan Iklim: Optimalisasi Peran 

Pembiayaan Publik dan Swasta Dalam Mendukung Upaya Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca  

Seminar dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 23 - 24 Oktober 2013, 

bertempat di Hotel Pullman, Jakarta. Seminar dihadiri oleh 300 peserta dari 

berbagai kalangan baik pemerintahan, dunia usaha/swasta/NGO maupun 

kalangan akademisi.  Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka 

mendukung kebijakan pemerintah untuk mitigasi Perubahan Iklim 

sebagaimana tertuang dalam perpres 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Tujuan dilaksanakan 

seminar ini selain untuk memperingati hari uang yang ke-67 juga merupakan 

kelanjutan dari seminar internasional yang diselenggarakan oleh PKPPIM pada 

tahun 2012 lalu yang juga diarahkan untuk dapat menjadi  forum interaktif yang 

mempertemukan para stakeholders di bidang pembiayaan perubahan iklim 

serta menggali masukan mengenai opsi-opsi serta optimalisasi pembiayaan 

perubahan iklim baik dari sektor publik, swasta maupun internasional. 

 

D. Akuntabilitas Keuangan 

D.1.    Pendapatan Negara dan Hibah 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar 

Rp1.310.833.910. Dalam DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2013 tidak memiliki 

estimasi pendapatan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah Pendapatan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Lainnya.  

D.2.   Belanja Negara 

Realisasi belanja  Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada  Tahun 

Anggaran 2013 disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.52 Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan Tahun Anggaran 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar 

Rp138.489.980.231 atau sebesar 87,88 persen dari anggarannya setelah dikurangi 

pengembalian belanja sebesar Rp233.391.004 Anggaran dan realisasi belanja menurut 

jenis belanja Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode 

Kegiatan
Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi Belanja %

1740 Perumusan Kebijakan APBN 7,343,238,000           6,547,270,184           89.16          

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 12,190,479,000         10,231,942,850        83.93          

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan 

Perubahan Iklim dan Multilateral

10,542,508,000         10,413,346,874        98.77          

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, 

Kepabeanan, Cukai dan PNBP

8,850,249,000           8,482,398,839           95.84          

1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor 

Keuangan

10,717,485,000         6,914,016,758           64.51          

1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan 

Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal

62,703,439,000         55,306,751,276        88.20          

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan 

Kerja Sama Keuangan Regional dan 

Bilateral

45,245,080,000         40,827,644,454        90.24          

Total Belanja Kotor 157,592,478,000      138,723,371,235      88.03          

Pengembalian Belanja (233,391,004)             -              

Belanja Netto 157,592,478,000      138,489,980,231      87.88          

Kode  Jenis Belanja Uraian Anggaran Realisasi Belanja %          Naik/Turun

51 Belanja Pegawai               26,883,827,000                25,515,252,069                                         94.91 

52 Belanja Barang             125,838,776,000              108,893,107,867                                         86.53 

53 Belanja Modal                  4,869,875,000                   4,081,620,295                                         83.81 

Jumlah 157,592,478,000           138,489,980,231                                                    87.88 
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Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp7.089.905.252 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  Hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya belanja pegawai dan belanja barang.  

 

Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.54 Perbandingan realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1   Belanja Pegawai  

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp25.515.252.069. 

sedangkan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp22.377.338.207. Kenaikan realisasi belanja 

pegawai sebesar 14,02 persen antara lain disebabkan oleh : 

 

 

 -
 20,000,000,000
 40,000,000,000
 60,000,000,000
 80,000,000,000

 100,000,000,000
 120,000,000,000
 140,000,000,000

Belanja
Pegawai

Belanja
Barang

Belanja
Modal

Anggaran 26,883,827,00 125,838,776,0 4,869,875,000

Realisasi 25,515,252,06 108,893,107,8 4,081,620,295

Grafik 3.2
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

2013 2012 Rp %

51 Belanja Pegaw ai 25,515,252,069 22,377,338,207 3,137,913,862.00          14.02         

52 Belanja Barang 108,893,107,867 87,372,580,385 21,520,527,482.00        24.63         

53 Belanja Modal 4,081,620,295 21,650,158,400 (17,568,538,105.00)       (81.15)       

Jumlah 138,489,982,244 131,400,076,992 7,089,905,252.00          5.40           

Realisasi Belanja (Rp)
Kode Uraian Jenis Belanja

Naik/ (Turun)
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1. kenaikan belanja gaji pokok seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai 

2. kenaikan tunjangan fungsional PNS terkait dengan pembayaran rapel tunjangan 

fungsional peneliti BKF 

 

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:   

Tabel 3.55 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.2  Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp108.893.107.867 dan 

Tahun Anggaran 2012  sebesar Rp87.372.580.385. Kenaikan realisasi belanja barang 

sebesar 24,63 persen antara lain disebabkan oleh terselenggaranya pertemuan 

internasional dalam rangka Indonesian APEC Chairmanship 2013.  Kegiatan yang telah 

diselenggarakan yaitu : 

1. Finance and Central Bank Deputies Meeting tanggal 26-27 Februari 2013 di Hotel 

Kempinsky, Jakarta. 

2. Workshop on Infrastructure tanggal 22-23 April 2013 di Aryaduta Hotel, Makassar. 

3. Senior Finance Officials Meeting tanggal 22-23 Mei 2013 di Manado, Sulawesi.. 

4. Asia Pacific Financial Inclusion Forum (co-hosted with ABAC and ADB) tanggal 11-

12 Juni 2013 di Batam. 

5. APEC Workshop on Trade Finance tanggal 01 Juli 2013 di Lombok. 

Uraian 2013 2012 Naik/ (Turun) %

Belanja Gaji Pokok PNS 16,329,207,040 14,362,376,330 1,966,830,710.00  13.69     

Belanja Pembulatan Gaji PNS 448,731 305,862 142,869.00                 46.71     

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,168,447,524 1,044,858,174 123,589,350.00      11.83     

Belanja Tunj. Anak PNS 331,230,540 296,004,065 35,226,475.00         11.90     

Belanja Tunj. Struktural PNS 1,455,290,000 1,388,510,000 66,780,000.00         4.81        

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,477,325,000 363,875,000 1,113,450,000.00  306.00  

Belanja Tunj. PPh PNS 429,809,738 466,049,542 (36,239,804.00)        (7.78)      

Belanja Tunj. Beras PNS 1,019,541,700 862,495,200 157,046,500.00      18.21     

Belanja Uang Makan PNS 1,854,083,000 1,708,455,000 145,628,000.00      8.52        

Belanja Tunj. Lain-lain PNS 23,362,500 12,251,700 11,110,800.00         100.00  

Belanja Tunj. Umum PNS 627,535,000 565,435,000 62,100,000.00         10.98     

Belanja Uang Lembur 834,565,000 1,325,986,000 (491,421,000.00)     (37.06)   

Realisasi Belanja Bruto 25,550,845,773 22,396,601,873 3,154,243,900.00  14.08     

Pengembalian Belanja 35,593,704 19,263,666 16,330,038.00         84.77     

Realisasi Belanja Netto 25,515,252,069 22,377,338,207 3,137,913,862.00  14.02     
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6. The Second APEC Workshop on Infrastructure tanggal 28 Agustus 2013. 

7. APEC Finance Ministers Meeting (AFMM) tanggal 17-20 September. 

 

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.56 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.3  Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012  masing-masing 

adalah sebesar Rp4.081.620.295 dan Rp21.650.160.400. Penurunan realisasi Belanja 

Modal sebesar  81,15 persen disebabkan oleh tertundanya kegiatan renovasi gedung 

R.M. Notohamiprodjo terkait dengan kebijakan pemotongan anggaran belanja 

Kementerian yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2013.  Selain itu, belanja meubelair 

untuk penataan ruang kerja setelah renovasi juga mengalami penundaan. 

 

 

 

 

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 2013 2012 Naik/ (Turun) %

Belanja  Barang Operas ional 4,380,935,864 3,834,432,432 546,503,432.00            14.25           

Belanja  Barang Non 

Operas ional

67,300,215,103 45,771,124,421 21,529,090,682.00       47.04           

Belanja  Jasa 7,017,735,441 11,785,964,350 (4,768,228,909.00)        (40.46)         

Belanja  Pemel iharaan 3,791,387,782 2,856,942,948 934,444,834.00            32.71           

Belanja  Perja lanan Dinas  DN 15,182,124,886 10,665,027,005 4,517,097,881.00         42.35           

Belanja  Perja lanan Dinas  LN 11,407,946,091 12,608,496,179 (1,200,550,088.00)        (9.52)           

Realisasi Belanja Bruto 109,080,345,167 87,521,987,335 21,558,357,832.00       24.63           

Pengembal ian Belanja 187,237,300 149,406,950 37,830,350.00              25.32           

Realisasi Belanja Netto 108,893,107,867 87,372,580,385 21,520,527,482.00       24.63           

Uraian 2013 2012 Naik/ (Turun) %

Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin
3,281,599,650 7,399,449,200 (4,117,849,550.00)     (55.65)        

Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan

0 1,523,009,000 (1,523,009,000.00)     100.00       

Belanja Modal Lainnya 810,580,645 12,727,700,200 (11,917,119,555.00)  (93.63)        

Realisasi Belanja Bruto 4,092,180,295 21,650,158,400 (17,557,978,105.00)  (81.10)        

Pengembalian Belanja 10,560,000 0 -                                         -                

Realisasi Belanja Netto 4,081,620,295 21,650,158,400 (17,568,538,105.00)  (81.15)        
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D.3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri BKF 

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri BKF 

Dalam rangka membantu penyempurnaan manajemen keuangan Pemerintah 

Indonesia, World Bank telah memberikan pinjaman dengan nomor PHLN LN/Cr 4762-IND 

dan 4026-IDA : Government Financial Management and Revenue administion Project 

(GFMRAP) sebesar USD1.661.730,32 setara dengan Rp15.121.745.912 (US$1 = Rp9.100). 

Pinjaman tersebut berlaku efektif mulai tanggal 22 Maret 2005 dan mempunyai closing 

date tanggal 31 Desember 2013 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Utang dengan nomor 10694001 dan 10695701. 

Pada Tahun Anggaran 2013,  BKF mempunyai pagu anggaran untuk kegiatan GFMRAP 

sebesar Rp977.233.000. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 

Rp567.093.066 atau 58,03 persen, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar 

Rp410.139.934. Realisasi anggaran kegiatan GFMRAP tersebut digunakan untuk biaya 

Trainning  pegawai BKF dengan rincian sebagai berikut: 

 5 orang pegawai di Malaysia 

 3 orang pegawai di Amerika Serikat 

 4 orang pegawai di Singapura 

Sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi pinjaman GFMRAP adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.58 Realisasi Pinjaman GFMRAP s.d. Tahun Anggaran 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan Hibah Luar Negeri BKF : Hibah TA ADB 4872-INO (70712601) 

Dalam rangka membantu penyediaan infrastruktur di Indonesia, World Bank melalui 

Asian Development Bank berkomitmen untuk memberikan hibah kepada Pemerintah 

Indonesia dalam bentuk Technical Assistance  dengan nomor PHLN 4872-INO : Enhancing 

Private Sector Participation in Infrastructure Provision.  

Hibah tersebut berlaku efektif mulai tanggal 12 April 2007 dan mempunyai closing date 

tanggal 31 November 2011. Pihak ADB telah memperpanjang masa closing date 

Pinjaman Realisasi

 Rp         15,121,745,912  Total  Rp         14,187,655,268 

Tahun 2005  Rp                                     - 

Tahun 2006  Rp           2,264,060,478 

Tahun 2007  Rp           3,238,201,236 

Tahun 2008  Rp           1,848,740,727 

Tahun 2009  Rp           1,880,579,127 

Tahun 2010  Rp           1,278,808,438 

Tahun 2011  Rp           1,909,705,929 

Tahun 2012  Rp           1,200,466,267 

Tahun 2013  Rp               567,093,066 
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sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2013. Hibah 

dimaksud telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan 

nomor 70712601. 

Pada Tahun Anggaran 2013 pagu anggaran untuk Hibah Technical Assistance ADB 4872-

INO sebesar Rp2.754.279.000, yang terdiri dari : 

1. Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp1.525.502.000 

2. Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp1.073.174.000 

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp155.603.000 

Dari anggaran tersebut belum ada yang dapat direalisasikan karena adanya kesalahan 

kode penarikan.  

 Sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi hibah Technical Assistance ADB 4872-INO 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.59 Realisasi Hibah TA ADB 4872-INO s.d. Tahun Anggaran 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Uang Rupiah USD

Total Hibah 13,517,560,000              1,469,300.00                  

Total Realisasi 8,874,708,013                931,111.69                      

2007 -                                    -                                    

2008 -                                    -                                    

2009 3,731,850,491               373,185.05                     

2010 3,305,916,857               359,338.79                     

2011 1,836,940,665               198,587.85                     

2012 -                                        -                                    

2013 -                                        -                                    

Sisa Hibah 4,642,851,987                538,188.31                      
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun untuk 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. 

 

A. Keberhasilan dan Kegagalan 

Sebagian besar capaian kinerja BKF selama tahun 2013 telah memenuhi target kinerja 

yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF. Meskipun demikian, terdapat 

empat capaian IKU yang tidak dapat memenuhi target capaiannya, yaitu: 

1. Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 

Pada tahun 2013, realisasi penyerapan cadangan anggaran risiko fiskal di atas 

target yang telah ditetapkan oleh BKF cq PPRF. Mengingat IKU ini bertujuan untuk 

mengukur tingkat akurasi proyeksi dengan polarisasi stabilize maka IKU ini dianggap 

tidak memenuhi target. Realisasi capaian IKU ini berada di luar kendali BKF . Oleh 

karena itu, untuk tahun berikutnya IKU ini dihapus karena kurang mencerminkan 

kinerja dari BKF cq PPRF. 

2. Tingkat kepuasan pemanfaatan database BKF 

Tingkat kepuasan pemanfaatan database BKF diukur dengan metode survei yang 

dilakukan tiap semester. Pada Q4 telah dilakukan survei dengan responden yang 

terdiri dari para pejabat struktural, peneliti dan staf di lingkungan BKF.  

Hasil survei sebesar 3,11 (skala 5), dengan rincian hasil per parameter : Tampilan 

desain 3,19; Ketersediaan data 2,89; Kecepatan Unduh  3,27; dan Kemudahan 

mencari File 3,09. 

Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan data masih 

memerlukan perhatian di samping perlunya perbaikan desain tampilan database. 

Berkenaan dengan masih sedikitnya pegawai yang memanfaatkan database, BKF 

perlu melakukan sosialisasi terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan database 

BKF kepada para pegawai. Untuk tahun berikutnya akan dilakukan beberapa 

perbaikan antara lain: 

a. Inventarisasi kebutuhan data dan pemenuhannya baik melalui kerja sama 

pertukaran data internal BKF maupun dengan instansi di luar BKF 
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b. Perbaikan tampilan desain database 

c. Sosialisasi pemanfaatan database kepada seluruh pegawai  

1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 

IKU ini mengukur tentang kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Sampel pada BKF dilakukan pada unit PKPN, PKEM, dan 

PPRF. Berdasarkan penilaian dari Itjen, BKF mendapatkan nilai 48,59 (Risk Aware). 

Pada tahun 2014, akan dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan 

kualitas penerapan Manajemen Risiko di BKF sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

2. Persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 

Capaian IKU ini adalah 86,58% dari target 95%. Kinerja tidak mencapai target 

disebabkan oleh : 

a. Efisiensi anggaran atas realisasi belanja modal sebagai hasil negosiasi. 

b. Efisiensi anggaran atas realisasi belanja barang sebagai hasil negosiasi (PCO 

kegiatan APEC, pengadaan seragam)   

c. Penerapan kebijakan pelaksanaan rapat di luar kantor dan perjalanan dinas 

dengan mempertimbangkan  skala prioritas (frekuensi dan jumlah peserta).  

d. Hibah ADB sebesar Rp2,4 miliar tidak dapat dicatat sebagai realisasi karena 

adanya kesalahan administrasi.  

B. Permasalahan 

Dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan fiskal selama tahun 2013, BKF 

menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Belum ditetapkannya usulan penataan organisasi BKF oleh Kementerian PAN dan 

RB mengakibatkan beberapa pekerjaan pada tahun 2013 kurang optimal. 

2. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dengan 

unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan  

3. Perlu penguatan fungsi penelitian dan analisis melalui penataan kembali 

manajemen peneliti dan penambahan jumlah peneliti di lingkungan BKF 

4. BKF sebagai unit perumus rekomendasi kebijakan masih belum memiliki kemudahan 

akses data ke semua unit eselon I dan Instansi lainnya 

C. Strategi Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, BKF telah menyusun 

strategi pemecahan masalah yaitu: 

1. Melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian PAN dan RB, Sekretariat 

Jenderal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan 

penataan organisasi BKF. 
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2. Dalam rangka menguatkan fungsi penelitian dan analisis, BKF akan segera 

menyelesaikan rancangan peraturan terkait dengan jabatan fungsional peneliti 

dan perbaikan SOP terkait peneliti. 

3. Untuk meningkatkan akses informasi terhadap eselon I di lingkungan Kementerian 

Keuangan dan instansi lain, BKF akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi 

sesuai kebutuhan. 
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 

BADAN KEBIJAKAN FISKAL 

 

No. Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Indeks Capaian 

1.  

 

Rekomendasi Kebijakan 

Fiskal yang Kredibel 

Persentase rekomendasi kebijakan yang 

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan  

82% 84% 102,4% 

Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka 

peningkatan penerimaan negara 

4 4 100% 

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal 6% 3,64% 120% 

Deviasi proyeksi indikator  ekonomi makro  6% 4,2% 120% 

Deviasi proyeksi APBN 6% 3,08% 120% 

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang 

digunakan 

90% 99,94% 98,89% 

2. Kerjasama Keuangan 

Internasional yang optimal 

Jumlah usulan  Indonesia yang diadopsi dalam kerja 

sama ekonomi dan keuangan internasional 

27 33 120% 

3. 

 

Informasi Kebijakan Fiskal 

dan Kajian BKf yang 

Accessible dan Efektif 

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 80 84,43 105,50% 

Jumlah publikasi kajian 81 97 119,75% 

4. Database Informasi yang 

Terintegrasi dan Up to Date  

Tingkat kepuasan pemanfaatan database BKF 3,2 3,11 97,19% 

5. Analisis dan Kajian dengan 

Pendekatan Ilmiah 

Persentase rekomendasi yang menggunakan alat 

analisis ekonomi 

80% 88% 110% 
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No. Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Indeks Capaian 

Jumlah model   ekonomi  yang dikembangkan 14 15 107,14% 

6. Perumusan Rekomendasi 

Kebijakan yang Efisien dan 

Tepat Waktu 

Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut 

Inpres 

80% 85,84% 107,30% 

Persentase pelaksanaan kajian yang tepat waktu 100% 100% 100% 

7. SDM yang Berkompetensi 

Tinggi 

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

87% 97% 111,50% 

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 50% 61,8% 120% 

Persentase Akurasi data SIMPEG 100% 100% 120% 

8. Organisasi yang Adaptif Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko 55 

(risk defined) 

48,59 88,35% 

Nilai reformasi birokrasi 92 93,55 101,68% 

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,86 - - 

9. Perwujudan TIK yang 

Terintegrasi 

Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem 

Informasi yang Mendukung Proses Bisnis 

80% 80% 100% 

Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I yang 

tepat waktu 

90% 100% 111,11% 

10. Pelaksanaan anggaran 

yang optimal 

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 95% 86,58% 91,14% 

Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal 

dalam DIPA 

98% 99,6% 101,63% 
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PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 

BADAN KEBIJAKAN FISKAL 
 

Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja 
Target 

2014 

Kebijakan yang Berkualitas 1. Persentase rekomendasi kebijakan 

yang ditetapkan/diterima Menteri 

Keuangan   

82% 

2. Deviasi proyeksi indikator kebijakan 

fiskal 

5% 

Kerjasama Keuangan 

Internasional yang Optimal 

3. Persentase usulan Indonesia yang 

diadopsi dalam kerja sama 

ekonomi dan keuangan 

internasional 

25% 

Informasi Kebijakan dan Kajian 

Fiskal yang Efektif 

4. Tingkat efektivitas edukasi dan 

komunikasi  
80 

 5. Jumlah publikasi hasil kajian 73 

Pemantauan Perkembangan 

Ekonomi Keuangan yang Efektif 

6. Persentase Laporan 

Perkembangan Ekonomi 

Keuangan yang Tepat Waktu 

90% 

Analisis dan Kajian dengan 

Pendekatan Ilmiah 

7. Persentase rekomendasi 

kebijakan yang menggunakan 

alat analisis ekonomi 

81% 

SDM yang kompetitif 8. Persentase pejabat yang telah 

memenuhi standar kompetensi 

jabatan 

98% 

Organisasi sehat yang 

berkinerja tinggi 

9. Indeks Kesehatan Organisasi 68 

Sistem informasi  manajemen 

yang terintegrasi 

10. Tingkat pemanfaatan database 

internal BKF 

3,3 

Pelaksanaan anggaran yang 

optimal 

11. Persentase penyerapan 

anggaran dan pencapaian 

output belanja 

95% 

 

Jumlah anggaran program: Rp 110.544.766.000,- 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 

BADAN KEBIJAKAN FISKAL 
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jabatan 

98% 

Organisasi sehat yang 

berkinerja tinggi 
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Sistem informasi  manajemen 
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3,3 

Pelaksanaan anggaran yang 

optimal 

11. Persentase penyerapan 

anggaran dan pencapaian 

output belanja 

95% 
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