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Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
mengamanatkan setiap unit eselon I Kementerian Negara untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran. Lakip
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan
program kerja atas pencapaian misi dan tujuan organisasi sebagaimana dinyatakan di
dalam Rencana Strategis masing-masing.
Sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden di atas, Badan Kebijakan Fiskal menyusun
Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2011 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.
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal tahun 2011 ini 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.

Jakarta, Februari 2012
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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
Strategic Outcome, 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 Strategic Outcome, sebagian besar capaian kinerja IKU-nya lebih
baik dibandingkan target yang telah ditetapkan. 83 persen dari seluruh rekomendasi
kebijakan yang disampaikan BKF diterima dan ditetapkan sebagai kebijakan, proyeksi
kebijakan ekonomi makro dan APBN lebih mendekati akurat, demikian juga dalam
menentukan dan menghitung cadangan anggaran risiko fiscal. Target rekomendasi
usulan kebijakan kerja sama internasional yang diadopsi dalam forum-forum internasional
juga lebih baik dibandingkan targetnya. Namun demikian, satu IKU yaitu “Jumlah
pemanfaatan capacity building melalui program hibah” memiliki indeks capaian di
bawah target (90,09 persen). Hal ini dikarenakan pemanfaatan program capacity
building sangat tergantung kepada pemberi donor dan Eselon I Kementerian Keuangan
yang memanfaatkan, sehingga berada di luar kendali BKF. Pada tahun 2012 IKU ini tidak
dimasukkan lagi ke dalam kontrak kinerja BKF. Sebagai unit perumus kebijakan dan
sekaligus research unit, BKF juga memiliki IKU terkait kemudahan akses hasil kajian dan
efektifitas dari komunikasi publik yang dilakukan. Pada tahun 2011, capaian IKU terkait hal
tersebut meningkat dengan pihak-pihak eksternal yang mengakses informasi kebijakan
dan kajian dalam Website BKF. Demikian juga dengan hasil survey yang dilakukan terkait
efektifitas

komunikasi

publik

yang

dilakukan,

capaiannya

melebihi

target

yang

ditetapkan.
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 data yang cukup
komprehensif dan update, penggunaan model ekonomi yang up to date, pemanfaatan
hasil kerja sama dengan perguruan tinggi, serta terselesaikannya tugas-tugas mendesak
(quick response) dengan tepat waktu. Meskipun demikian, terdapat satu IKU yang
capaiannya masih dibawah target, yaitu “Persentase rekomendasi yang menggunakan
alat analisis ekonomi” (indeks capaian: 93,65 persen). Hal ini disebabkan karena
beberapa rekomendasi tidak selalu menggunakan alat analisis ekonomi, tetapi
menggunakan analisis lainnya, misal: analisis hukum.
Adapun capaian kinerja perspektif Learning and Growth, dari 9 (sembilan) IKU, terdapat
empat IKU yang tidak memenuhi target. IKU dengan indeks capain kinerja 100 persen ke
atas adalah Persentase pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan, Penerapan
LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

ii

Ikhtisar Eksekutif

manajemen risiko, Tingkat efektivitas dan efisiensi unit, Pengembangan aplikasi, dan
Tingkat pemanfaatan IT. Adapun IKU yang tidak memenuhi capaian kinerja meliputi:
Persentase tingkat disiplin kehadiran pegawai dengan indeks capaian 98,21 persen,
Persentase jam pelatihan pegawai BKF terhadap jam kerja dengan indeks capaian 97,53
persen, Tingkat kepuasan pegawai dengan indeks capaian 91,71 persen, dan Persentase
penyerapan DIPA dengan indeks capaian 89, 72 persen.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

(AKIP)

mewajibkan

setiap

Instansi

Pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
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.
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas, fungsi,
dan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Tugas
Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

184/PMK.01/2010,

BKF

mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.
2. Fungsi
Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan fungsi:
a.

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang
kebijakan fiskal;

b.

pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal;

c.

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang
kebijakan fiskal; dan

d.

pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
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3. Struktur Organisasi
Grafik 1.1 Struktur Organisasi BKF
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C. Mandat dan Peran Strategis
Nilai strategis BKF dapat dilihat dari masing-masing pusat sebagai berikut:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi,
analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.
Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Pusat

Kebijakan

Pendapatan Negara 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)
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 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, Pusat Kebijakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 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)
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan analisis
kebijakan

dan

perumusan

rekomendasi

kebijakan

ekonomi

makro,

serta

melaksanakan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro.
Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Pusat

Kebijakan

Ekonomi

Makro

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)
Pusat

Pengelolaan

Risiko

Fiskal

mempunyai

tugas

melaksanakan

analisis,

perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan,
sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah.
Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Pusat

Pengelolaan

Risiko

Fiskal

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)
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 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
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penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:
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 dengan 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

penyertaan

modal

yang

berkaitan

Pemerintah

dengan

Indonesia

status
pada

keanggotaan

dan

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)
Pusat

Kebijakan

Regional

dan

Bilateral

mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan
pemantauan kerja sama Assosiation of South East Asian Nations (ASEAN), AsiaPacific Economic Cooperation (APEC), forum-forum regional, bilateral, dan kerja
sama teknik luar negeri.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
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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 AsiaEurope Meeting (ASEM), ASEAN+3, East Asian Summit (EAS), Mitra ASEAN, dan
bilateral;
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 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
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dukungan teknis penggunaan teknologi informasi di lingkungan Badan;
h. koordinasi

dan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan

aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
D. 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 2011, dapat dirinci
sebagai berikut:
1. Ikhtisar Eksekutif. Bagian ini berisi intisari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKF
tahun 2011.
2. Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi BKF secara umum serta
mandat dan peran strategis Badan Kebijakan Fiskal, meliputi:
a. Latar belakang.
b. Tugas, fungsi dan struktur organisasi.
c. Mandat dan peran strategis Badan Kebijakan Fiskal.
d. 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
2011 yang telah ditetapkan pada awal tahun 2011 sebagai berikut:
a. Rencana strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.
b. Penetapan kinerja, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian
2010, dan target 2011.
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 tinjauan umum tentang pencapaian kinerja tahun 2011,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja
serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.
6. Lampiran-lampiran.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis
1. Pernyataan Visi
Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan
Fiskal (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 Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan
rekomendasi kebijakan yang akurat dan applicable sehingga diakui dan
dipercaya
masyarakat

oleh

pimpinan

pelaku

Kementerian

ekonomi

pada

Keuangan

umumnya.

pada

Antisipatif

khususnya
artinya,

dan

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, Badan Kebijakan Fiskal 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. Proyeksi indikator ekonomi makro dan APBN yang akurat
c. Risiko fiskal yang terukur
d. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang optimal
e. Informasi kebijakan fiskal dan kajian BKF yang mudah diakses
f.

Database informasi yang terintegrasi dan terkini

g. Analisis dan kajian dengan pendekatan ilmiah
h. Perumusan rekomendasi kebijakan yang efisien dan tepat waktu
i.

Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

j.

Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien

k.

Pembangunan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi

l.

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 dalam penentuan asumsi ekonomi makro
Asumsi ekonomi makro terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat
inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat bunga, harga minyak mentah internasional,
dan tingkat produksi minyak Indonesia. Untuk mewujudkan asumsi ekonomi
makro yang akurat, realistis, dan kredibel, proses penentuan asumsi
ekonomi

makro

dilakukan

melalui

koordinasi

antara

Kementerian

Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bank Indonesia,
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Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat
Statistik, dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Koordinasi yang dilakukan dalam penentuan asumsi makro tersebut
dilakukan melalui monitoring perkembangan perekonomian, melakukan
kajian-kajian

yang

mendukung

keakurasian

proyeksi,

serta

mengembangankan model-model ekonomi makro sebagai instrumen
kebijakan.
2) Pengembangan

Economic

Executive

Dashboard

sebagai

instrumen

kebijakan ekonomi makro
Economic Executive Dashboard (EED) sebagai alat navigasi yang
menyajikan perkembangan berbagai indikator utama ekonomi makro
ditampilkan di WAR Room (ruang Waspada Antisipatif dan Responsif). EED
merupakan bentuk laporan ekonomi yang berbasis IT di BKF. Dengan
instrumen ini diharapkan pejabat dan pengambil keputusan di lingkungan
Kementerian Keuangan dapat dengan cepat mendapatkan informasi
maupun data terkini secara lengkap serta real time.
Selain

itu,

untuk

mempertajam

analisis

dan

mendukung

proses

pengambilan kebijakan, dikembangkan juga berbagai model ekonomi
makro bersama-sama dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia
seperti: UGM, Unpad, ITB, Unair, dan lain-lain. Model ekonomi makro yang
dikembangan saat ini antara lain MODFI (Macroeconomic Model of
Ministry Finance of Indonesia), Early Warning System (EWS), Climate
Change, Real Sector, Macro & Micro Stress Test, dan lain-lain.
Sedangkan EWS yang dikembangkan adalah EWS-C (terbaru dan bekerja
sama dengan UGM) yang lebih menekankan pada fungsinya untuk
menyediakan quick information bagi pengambil keputusan. Secara
spesifik, semua model yang dikembangkan telah ditampilkan dalam
bentuk visualisasi pada dashboard secara lebih sederhana dan informatif
sehingga policy makers dapat langsung melihat bagaimana posisi leading
indicators tersebut.
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
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persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan, dan (c) pengajuan
rekomendasi alokasi transfer ke daerah yang digunakan sebagai bahan
usulan ke DPR.
Di samping itu, juga dilakukan pemantauan dini terhadap pelaksanaan
APBN. Dengan demikian, apabila terjadi suatu hal terhadap APBN, maka
pemerintah sudah dapat memperkirakan kebijakan antisipatifnya. Sebagai
instrumen perumusan kebijakan, terus dikembangkan model APBN yang
dapat digunakan untuk melakukan simulasi dampak perubahan asumsi
makro terhadap APBN, baik jangka pendek maupun jangka menengah.
2) Kebijakan belanja negara
Kebijakan di bidang belanja negara dalam tahun 2010-2014 diarahkan
untuk mendukung pembiayaan prioritas pembangunan jangka menengah
dalam

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi,

pengurangan

pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, kebijakan belanja
negara

juga

diarahkan

untuk

mendukung

11

program

prioritas

pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata
kelola, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) penanggulangan kemiskinan, (5)
ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan usaha, (8) energi,
(9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) pembangunan
daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik, (11) kebudayaan,
kreativitas dan inovasi teknologi.
3) Kebijakan pembiayaan anggaran
Kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan dalam rangka pencapaian 3
sasaran utama yaitu: (a) penurunan stok utang terhadap PDB melalui
pengelolaan utang yang berhati-hati, (b) penggunaan utang secara
selektif, dan (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang. Disamping itu,
pemerintah akan terus melakukan 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,
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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 programprogram pemerintah. Penentuan besaran anggaran cadangan risiko fiskal
yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh risiko
tersebut merupakan salah satu alat pengelolaan risiko dalam APBN. Untuk
mengetahui besaran anggaran cadangan risiko fiskal, diperlukan suatu
perhitungan yang cermat dan komperehensif melalui proses pengidentifikasian
risiko, pengukuran dampak, dan pemetaan risikonya.
Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan risiko
fiskal adalah sebagai berikut:
1) Penyempurnaan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam Nota Keuangan
Fokus strategi tahun 2010-2014 terkait penyempurnaan kualitas pernyataan
risiko

fiskal

dalam

nota

keuangan

adalah

ketepatan

pengukuran

cadangan risiko fiskal, pengaturan penganggaran untuk cadangan risiko
fiskal dan pengungkapan strategi pengelolaan risiko fiskal. Model yang
dikembangkan untuk peningkatan kualitas pernyataan risiko fiskal dalam
nota keuangan adalah Model Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2) Optimalisasi dukungan Pemerintah untuk percepatan proyek infrastruktur
melalui APBN dan/atau melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Dalam

rangka

mendorong

keikutsertaan

sektor

swasta

dalam

pembangunan infrastruktur, salah satu arah kebijakan Pemerintah adalah
memberikan Dukungan Pemerintah bagi proyek infrastruktur dalam bentuk
menjamin sebagian risiko yang dihadapi investor, yaitu risiko politik, risiko
kinerja proyek, dan risiko permintaan.
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
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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

menggunakan

variabel
model

makro
ini

tetapi

diharapkan

juga

variabel

dapat

mikro.

diberikan

Dengan

rekomendasi

pengelolaan risiko fiskal BUMN yang tepat, baik risiko fiskal terkait
pengelolaan dan penyehatan BUMN, evaluasi PSO, program privatisasi, dan
penyertaan modal negara. Pada akhirnya, pengelolaan risiko fiskal BUMN
bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kontribusi bersih BUMN terhadap
APBN sehingga meningkatkan fiscal sustainability sekaligus meningkatkan
keterukuran beban pelayanan umum melaui APBN.
Selain pengembangan model macrostress test dan microstress test, juga
akan dilakukan pengembangan monitoring risiko keuangan BUMN di sektor
energi, yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada lender baik
yang murni pinjaman korporasi maupun pinjaman yang dijamin Pemerintah,
serta volatilitas harga komoditi energi terhadap APBN baik dari sisi
penerimaan maupun belanja (defisit).
e. Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Dan Keuangan
Internasional
Secara umum terdapat dua sasaran strategis yang akan dicapai oleh
Kementerian Keuangan pada masa yang akan datang yaitu melalui partisipasi
aktif Kementerian Keuangan dalam berbagai forum kerjasama internasional
dengan tujuan utama mendukung posisi Menteri Keuangan dalam forum kerja
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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 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 pembahasanpembahasan program/rencana

kerja lembaga keuangan internasional

tersebut.
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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

percepatan,

BKF

merencanakan beasiswa program dual degree bekerja sama dengan
lembaga donor. 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.
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 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
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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

2011, 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 Badan Kebijakan Fiskal, meliputi:
a. Perumusan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Badan Kebijakan Fiskal 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.
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 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.
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c. Pengelolaan Risiko Fiskal
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
e. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Internasional
Melaksanakan kegiatan perumusan, pemantauan, evaluasi koordinasi dan
penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.
Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya kebijakan ekonomi internasional yang
mendukung kepentingan nasional.
f.

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 2011 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
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pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau perkembangan
capaian kinerja secara kuartalan/periodik dan segera melakukan perbaikan ketika
diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.
Berdasarkan perspektif Balance Score Card, BKF menerapkan tiga perspektif kinerja
yaitu Learning and Growth, Internal Process, dan Stakeholder (outcome). Ketiga
perspektif tersebut merepresentasikan aspek kinerja organisasi BKF secara menyeluruh
dimana kinerja BKF dinilai tidak hanya dari keberhasilan memenuhi ekspektasi
stakeholder, tetapi juga aspek keberhasilan dalam mengembangkan proses bisnis
yang efektif dan efisien serta keberhasilan dalam menata dan mengembangkan
organisasi, meningkatkan kapasitas SDM serta keberhasilan mengelola anggaran
yang efektif dan efisien.
Dengan kinerja yang baik pada perspektif learning and growth serta internal process,
BKF diharapkan akan dapat menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang
berkualitas dan memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan, termasuk
Menteri Keuangan, DPR dan pihak lainnya.
Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi BKF
sebagaimana

tercantum

dalam

Renstra

BKF.

Visi

dan

misi

BKF

selanjutnya

diterjemahkan ke dalam beberapa sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada
setiap perspektif dan memetakannya ke dalam peta strategi (strategy map).
Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis diuraikan menjadi beberapa Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian
kinerja Sasaran Strategis yang bersangkutan.
Pada tahun 2011, BKF memiliki jumlah SS sebanyak 12 dengan rincian untuk masingmasing perspektif sebagai berikut:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis BKF Tahun 2011
No

Perspektif

1.

Perspektif Stakeholder (Outcome)

Sasaran Strategis
1. Rekomendasi

kebijakan

fiskal

yang

kredibel
2. Proyeksi indikator ekonomi makro dan
APBN yang akurat
3. Risiko fiskal yang terukur
4. Kerja sama keuangan internasional yang
optimal
5. Informasi kebijakan fiskal dan kajian BKF
yang accessible dan efektif
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No
2.

Perspektif
Perspektif Internal Process

Sasaran Strategis
6. Database

informasi

yang

terintegrasi

dan uptodate
7. Analisis dan kajian dengan pendekatan
ilmiah
8. Perumusan rekomendasi kebijakan yang
efisien dan tepat waktu
3.

Perspektif Learning & Growth

9. Pembentukan SDM yang berkompetensi
tinggi
10. Pengelolaan organisasi yang efektif dan
efisien
11. Pembangunan

sistem

TIK

yang

terintegrasi
12. Pengelolaan anggaran yang optimal
Setiap sasaran strategis saling berhubungan dengan sasaran strategis lainnya dan
bersinergi satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi BKF. Pola hubungan
sasaran strategis tersebut digambarkan dalam suatu map yang disebut peta strategi
BKF. Adapun peta strategi BKF adalah sebagai berikut:
Grafik 2.1 Peta Strategi BKF Tahun 2011

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

19

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

IKU beserta capaian tahun lalu dan target 2011 sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 2.2 Capaian Kinerja 2010 dan Target Kinerja 2011

No.
1.

Indikator Kinerja Utama
KF-1.1

Persentase rekomendasi kebijakan yang

Realisasi

Target

2010

2011

N/A

64%

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
2.

KF-2.1

Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro

2,34%

8,75%

3.

KF-2.2

Deviasi proyeksi APBN

4,88%

8,17%

4.

KF-3.1

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal

83%

83%

N/A

15

N/A

555

yang digunakan
5.

KF-4.1

Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama internasional

6.

KF-4.2

Jumlah pemanfataan capacity building
melalui program hibah

7.

KF-5.1

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

(org)
N/A

70
(Efektif)

8

KF-5.2

Jumlah publikasi kajian

49

49

9.

KF-5.3

Jumlah user access laporan/kajian yang

80

100

N/A

46

N/A

100%

74%

74%

33

14

100%

100%

4 hari

5 hari

dipublikasikan dalam web BKF
10. KF-6.1

Jumlah jenis data yang diintegrasikan
dalam server database BKF

11. KF-6.2

Persentase jenis data yang dimutakhirkan
dalam server database

12. KF-7.1

Persentase rekomendasi yang
menggunakan alat analisis ekonomi

13. KF-7.2

Jumlah model ekonomi yang
dikembangkan

14. KF-7.3

Persentase implementasi alat analisis dari
hasil kerja sama Perguruan Tinggi

15. KF-8.1

Rata-rata waktu penyelesaian quick
response policy
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Capaian Kinerja 2010 dan Target Kinerja 2011
No
16. KF-9.1

Indikator Kinerja Utama
Persentase pejabat yang telah memenuhi

Realisasi

Target

2010

2011

93%

95%

N/A

98%

4,77%

4,5%

N/A

60%

standar kompetensi jabatannya
17. KF-9.2

Persentase tingkat disiplin kehadiran
pegawai

18. KF-9.3

Persentase jam pelatihan pegawai BKF
terhadap jam kerja

19. KF-10.1

Persentase UPR yang menerapkan
manajemen risiko

20. KF-10.2

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit

N/A

1

21. KF-10.3

Tingkat kepuasan pegawai

3,19

3,5

22. KF-11.1

Jumlah aplikasi yang dikembangkan yang

N/A

2

98%

90%

83,22%

80%

terintegrasi dengan Pusintek
23. KF-11.2

Tingkat pemanfaatan IT

24. KF-12.1

Persentase penyerapan DIPA (non belanja
pegawai)
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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 2011
No.

Sasaran

1.

2.
3.

Indikator Kinerja Utama

Indeks

Target

Realisasi

64%

83,00%

120%

8,75%

3,48%

120%

Deviasi proyeksi APBN

8,17%

4,75%

120%

Risiko Fiskal

Persentase cadangan anggaran

83%

90%

100,78%

yang Terukur

risiko fiskal yang digunakan

Kerja sama

Jumlah usulan kebijakan

15

35

120%

Keuangan

Indonesia yang diadopsi dalam

Internasional

kerja sama intl
555

500

90,09%

Strategis
Rekomendasi

Persentase rekomendasi

Kebijakan Fiskal

kebijakan yang

yang Kredibel

ditetapkan/diterima Menkeu

Proyeksi

Deviasi proyeksi indikator ekonomi

Indikator

makro

Ekonomi Makro
dan APBN yang

Capaian

Akurat
4.

5.

6.

yang Optimal

Jumlah pemanfaatan capacity
building melalui program hibah

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

22

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Capaian Kinerja 2011
No.

Sasaran
Strategis

7.
8.
9.

Indikator Kinerja Utama

Realisasi

70

79,79

113,99%

Jumlah publikasi kajian

49

49

100%

Jumlah user access

100

155

120%

46

47

102%

100%

100%

100%

74%

69,30%

93,65%

14

16

114,29%

100%

100%

100%

5 hari

3 hari

120%

95%

96,21%

101,27%

98%

96,25%

98,21%

4,5%

3,95%

97,53%

Informasi

Tingkat efektivitas edukasi dan

Kebijakan Fiskal

komunikasi

dan Kajian BKF
yang
accessible dan
efektif

Indeks

Target

Capaian

laporan/kajian yang
dipublikasikan dalam web BKF

10.

11.

Database

Jumlah jenis data yang

Informasi yang

diintegrasikan dalam server

Terintegrasi dan

database BKF

Up To Date

Persentase jenis data yang
dimutakhirkan dalam server
database

12.

13.

Analisis dan

Persentase rekomendasi yang

Kajian dengan

menggunakan alat analisis

Pendekatan

ekonomi

Ilmiah

Jumlah model ekonomi yang
dikembangkan

14.

Persentase implementasi alat
analisis dari hasil kerja sama
Perguruan Tinggi

15.

Perumusan

Rata-rata waktu penyelesaian

Rekomendasi

quick response policy

Kebijakan yang
Efisien dan
Tepat Waktu
16.

17.

Pembentukan

Persentase pejabat yang telah

SDM yang

memenuhi standar kompetensi

Berkompetensi

jabatannya

Tinggi

Persentase tingkat disiplin
kehadiran pegawai

18.

Persentase jam pelatihan
pegawai BKF terhadap jam kerja
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Capaian Kinerja 2011
No.

Sasaran

19.

20.

Realisasi

60%

100%

120%

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit

1

1,04

104%

Tingkat kepuasan pegawai

3,5

3,21

91,71%

Pembangunan

Jumlah aplikasi yang

2

2

100%

sistem TIK yang

dikembangkan yang terintegrasi

terintegrasi

dengan Pusintek
Tingkat pemanfaatan IT

90%

91,08%

109,78%

Persentase penyerapan DIPA

80%

71,78%

89,72%

Pengelolaan

Persentase UPR eselon I yang

organisasi yang

menerapkan tahapan

efektif dan

manajemen risiko

efisien

21.
22.

23.
24.

Indeks

Target

Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pengelolaan

Capaian

Anggaran yang
Optimal

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 panjang dan mendalam untuk menghasilkan peta
strategi yang paling sesuai menggambarkan strategi dan pengukuran kinerja BKF.
Terdapat beberapa perubahan dalam Peta Strategi dan IKU BKF tahun 2011 dengan
tahun sebelumnya, yaitu:
a. Sasaran strategis dan peta strategi
Secara garis besar, perubahan peta strategi BKF tahun 2011 dibandingkan
dengan peta strategi tahun 2010 terjadi pada perspektif stakeholder (outcome).
Satu sasaran strategis dihapus dan digantikan dengan satu sasaran strategis baru,
yaitu:
a) Sasaran strategis kepuasan stakeholder dihapus karena tidak mudah
mengukur kepuasan stakeholder BKF. Stakeholder yang dimaksud adalah
Menteri Keuangan dan pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang hadir
pada saat paparan pemantauan dini perekonomian makro. Kesulitan
pengukuran terjadi karena pelaksanaan survey kepuasan kepada stakeholder
pada saat paparan kinerja perekonomian tidak mudah dilaksanakan.
b) Sasaran strategis yang baru adalah kerja sama keuangan internasional yang
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optimal. Sasaran strategis ini dimunculkan dengan pertimbangan untuk
menegaskan peranan BKF yang tidak hanya sebagai perumus rekomendasi
kebijakan fiskal, tetapi juga terkait kerja sama keuangan internasional.
Adapun

beberapa

sasaran

strategis

yang

lain

mengalami

penajaman,

diantaranya:
1) Rekomendasi kebijakan fiskal yang kredibel, sebelumnya: Rekomendasi
kebijakan fiskal yang applicable.
2) Proyeksi indikator ekonomi makro dan APBN yang akurat, sebelumnya: Proyeksi
kebijakan fiskal yang akurat.
3) Informasi kebijakan fiskal dan kajian BKF yang accessible dan efektif,
sebelumnya: informasi kebijakan fiskal dan kajian BKF yang accessible.
4) Perumusan

rekomendasi

kebijakan

yang

efisien

dan

tepat

waktu,

sebelumnya: Perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu.
5) Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi, sebelumnya: Pembentukan
SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.
6) Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien, sebelumnya: pengembangan
organisasi yang handal dan modern.
b. Perubahan Indikator Kinerja Utama
Perubahan Sasaran Strategis tahun 2011 berkontribusi terhadap penambahan,
penghapusan, dan penajaman Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama
baru meliputi:
1) Jumlah pemanfataan capacity building melalui program hibah
2) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
3) Persentase jenis data yang dimutakhirkan dalam server database
4) Persentase tingkat disiplin kehadiran pegawai
5) Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko
6) Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit
Indikator kinerja Utama yang dihapus:
1) Efektivitas kebijakan pendapatan negara
2) Tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitas paparan kinerja ekonomi
3) Jumlah variabel data perkembangan ekonomi dalam dashboard
4) Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
5) Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi
6) Persentase penyelesaian SOP
Indikator Kinerja Utama yang dilakukan penajaman:
1) Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro dan IKU Deviasi proyeksi APBN,
sebelumnya: Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal. IKU ini dipisahkan agar
dapat diidentifikasi indikator terkait dengan ekonomi makro dan APBN.
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2) Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan, sebelumnya:
Persentase

cadangan

anggaran

risiko

fiskal.

Hal

ini

untuk

lebih

menggambarkan bahwa kinerja yang diukur adalah ketepatan cadangan
anggaran risiko fiskal yang disediakan dalam APBN, bukan besarnya proyeksi
anggaran risiko fiskal yang ditetapkan.
3) Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama
internasional, sebelumnya: Jumlah rekomendasi DELRI yang diadopsi menjadi
kesepakatan internasional.
4) Jumlah

jenis

data

yang

diintegrasikan

dalam

server

database

BKF,

sebelumnya: Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan secara berkala.
Bukan hanya data yang dikelola pada masing-masing pusat, tetapi sudah
pada pengintegrasian data dalam server database BKF.
5) Persentase
sebelumnya:

rekomendasi
Persentase

yang

menggunakan

penggunaan

alat

economic

analisis

ekonomi,

modeling/econometric

methods. Perluasan penggunaan alat analisis dalam penyusunan rekomendasi
kebijakan fiskal, yang tidak hanya terbatas pada penggunaan economic
modeling, tetapi meliputi segala jenis alat analisis yang digunakan dalam
perumusan rekomendasi kebijakan. Perluasan ini diperlukan mengingat alat
analisis yang digunakan dalam perumusan kebijakan sangat bervariasi, tidak
hanya economic modeling/economic methods.
6) Persentase implementasi alat analisis dari hasil kerja sama Perguruan Tinggi,
sebelumnya: Persentase hasil kajian kerja sama Perguruan Tinggi yang bisa
diimplementasikan. Untuk memastikan bahwa alat analisis yang dihasilkan
dalam kerja perguruan tinggi tahun sebelumnya dapat diimplementasikan
pada tahun 2011.
7) Jumlah aplikasi yang dikembangkan yang terintegrasi dengan Pusintek,
sebelumnya:

Jumlah

aplikasi

yang

dikembangkan.

Aplikasi

yang

dikembangkan harus terintegrasi dengan Pusintek.
8) Tingkat pemanfaatan IT, sebelumnya: Tingkat pemanfaatan IT. Meskipun nama
IKU nya tetap, penghitungan pada tahun 2011 diubah, yaitu berdasarkan
tingkat pemakaian bandwith, adapun pada tahun 2010 dihitung berdasarkan
jumlah titik komputer yang terhubung dengan jaringan.
9) Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai), sebelumnya: Persentase
penyerapan DIPA. Pada tahun 2011, komponen belanja pegawai dikeluarkan
dari penghitungan serapan anggaran dengan pertimbangan realisasi belanja
pegawai akan selalu mencapai target tanpa memerlukan usaha pelaksanaan
kegiatan tertentu dari organisasi. Adapun komponen penggunaan anggaran
yang dihitung adalah belanja modal dan belanja barang.
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2. Evaluasi dan analisis kinerja tahun 2011
Capaian kinerja BKF selama ini dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan oleh
Kepala Badan Kebijakan Fiskal dalam Rapat Pimpinan Kinerja Kementerian
Keuangan(Rapimja) yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Capaian
kuartalan tersebut selanjutnya diakumulasi menjadi capaian kinerja BKF tahun 2011
sesuai dengan jenis konsolidasinya. Berikut rincian capaian kinerja BKF pada tahun
2011.

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

satu

IKU

ditetapkan/diterima
maximize,

artinya

yaitu
Menteri

nilai

Persentase

rekomendasi

Keuangan

realisasi

(KF-1.1).

persentase

kebijakan

Polarisasi

rekomendasi

IKU ini

yang
adalah

kebijakan

yang

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan diharapkan melebihi target yang telah
ditetapkan.
Capaian

IKU

rekomendasi

kebijakan

yang

ditetapkan/diterima

Menteri

Keuangan kuartalan dan tahunan 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian IKU KF-1.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

64%

64%

64%

64%

64%

Realisasi

70%

67%

89%

83%

83%

109,38%

104,6%

120%

120%

120%

Indeks capaian

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 2011 telah melebihi target yang
ditentukan dengan nilai kinerja 120 persen.
Selama tahun 2011, BKF telah menyampaikan 110 rekomendasi kebijakan
kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan produk hukum maupun
rekomendasi kebijakan fiskal tertentu. Dari jumlah tersebut, 81 rekomendasi
ditetapkan /diterima Menteri Keuangan

dan

masih terdapat

beberapa

rekomendasi produk hukum yang masih dalam proses penetapan. Rekomendasi
kebijakan yang diajukan oleh BKF dikelompokkan menjadi 4 kategori utama yaitu
rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan Negara, APBN, pengelolaan risiko
fiskal dan ekonomi makro. Berikut rekapitulasi rekomendasi masing-masing
kategori:
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Tabel 3.3 Rekapitulasi Rekomendasi berdasarkan Kategori
No
1.

Rekomendasi

Diajukan

Pendapatan
Negara

2.

APBN

3.

Pengelolaan
risiko fiskal

4.

Ekonomi Makro
TOTAL

Diterima

Tidak Diterima

Jml

%

Jml

%

57

40

70,18

17

29,82

3

3

100

-

-

12

12

100

-

-

15

9

60

6

40

110

81

83

29

17

Keterangan
Dalam
proses

Perbandingan kinerja dibandingkan dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Perbandingan kinerja IKU KF-1.1 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Indikator Kinerja

Tahun 2011

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

64%

83%

90%

90%

Persentase rekomendasi kebijakan
yang diterima/ ditetapkan Menteri
Keuangan (KF-1.1)
Dari tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa capaian IKU ini lebih kecil
dibandingkan pada tahun 2010. Hal ini terjadi karena pada tahun 2011
penghitungan jumlah capaian juga mempertimbangkan kajian tahunan yang
dilaksanakan selama tahun 2011. Adapun tahun 2010 hanya mempertimbangkan
jumlah usulan kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

b. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dan APBN yang Akurat (SS KF.2)
SS ini diukur dengan dua IKU yaitu Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro (KF2.1) dan Deviasi proyeksi APBN (KF-2.2)

• Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro (KF-2.1)
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 2011, 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
LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

28

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan
untuk mengatasi dan memulihkan perekonomian nasional, perkembangan
harga minyak dunia dan faktor lainnya. Polarisasi IKU ini adalah minimize,
artinya nilai

realisasi angka deviasi proyeksi indikator ekonomi makro

diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Capaian IKU Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro kuartalan dan tahunan
2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Capaian IKU KF-2.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

Realisasi

4,29%

3,41%

3,82%

2,76%

3,48%

Indeks capaian

120%

120%

120%

120%

120%

Realisasi deviasi proyeksi indikator ekonomi makro pada tahun 2011 (3,48
persen) lebih kecil dari target yang ditetapkan (8,75 persen), artinya proyeksi
indikator ekonomi BKF telah cukup tepat karena nilai realisasinya berada
dibawah deviasi yang telah ditargetkan. Selain itu, capaian kuartalan juga
selalu dibawah target kuartalan yang telah ditetapkan. Perhitungan asumsi di
atas dilakukan dengan menggunakan ModeI Auto regressive Integrated
Moving Average (ARIMA).
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2010, terlihat bahwa capaian
tahun tahun 2011 sedikit lebih menurun meskipun masih lebih baik
dibandingkan target yang ditentukan. Target yang ditetapkan pada tahun
2011 juga telah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010. Tabel
perbandingannya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6 Perbandingan kinerja IKU KF-2.1 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Indikator Kinerja
Deviasi proyeksi indikator
ekonomi makro (KF-2.1)

Tahun 2011

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

8,75%

3,48%

11%

2%

Adapun capaian kinerja masing-masing sub Indikator Kinerja Utama yang
mendukung capaian IKU ini sebagai berikut:
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Tabel 3.7 Deviasi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga
Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Deviasi

Deviasi Proyeksi Pertumbuhan
Ekonomi
Deviasi Proyeksi Inflasi

6,6%

6,5%

1,5%

4.00%

3.79%

5.25%

Deviasi Proyeksi nilai tukar

9.011

8.988

0.26%

5%

4.8%

4%

Deviasi Proyeksi suku bunga SPN

a) Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terdapat kenaikan produk
nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2011 sesuai dengan harapan seiring dengan membaiknya kondisi
makro ekonomi Indonesia. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan
terkini, secara keluruhan tahun 2011 ekonomi diperkirakan tumbuh 6,5 persen
(yoy).
Grafik 3.1 Pertumbuhan PDB (YoY)
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Sumber: BPS dan Kemenkeu
Sepanjang tiga kuartal pertama tahun 2011, permintaan domestik masih
cukup kuat yang terlihat dari stabilnya konsumsi rumah tangga yang mampu
tumbuh sebesar 4,6 persen (cumulative to cumulative (ctoc)). Konsumsi
makanan tumbuh 3,7 persen (ctoc) dan konsumsi nonmakanan tumbuh 5,4
persen (ctoc). Hal ini didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga dan
ekspektasi inflasi yang membaik. Konsumsi rumah tangga tahun 2011
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diperkirakan tumbuh 4,9 persen (yoy). Angka tersebut sedikit lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan di tahun 2010 yang mencapai 4,6 persen (yoy).
Sementara itu konsumsi pemerintah tumbuh 3,3 persen (ctoc) lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mengalami
pertumbuhan minus 3,1 persen (ctoc). Belanja pegawai dan barang tumbuh
5,7 persen dan 0,2 persen (ctoc). Tahun 2011 konsumsi pemerintah
diperkirakan mampu tumbuh setidaknya 3,6 persen (yoy) didorong oleh
penyerapan anggaran pada kuartal IV-2011 terutama pada belanja barang.
Investasi sampai dengan kuartal III tahun 2011 tetap tumbuh kuat sebesar 7,9
persen (ctoc) meskipun melambat dibandingkan periode yang sama tahun
2010 yang tumbuh sebesar 8,4 persen (ctoc). Kinerja investasi Indonesia pada
tahun 2011 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Investasi langsung
(direct investment) mencapai Rp251,3 triliun atau tumbuh 20,5 persen jika
dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp208,5 triliun. Nilai PMA
mencapai Rp175,3 triliun atau naik 18,5 persen jika dibandingkan realisasi
tahun 2010 yang sebesar Rp148,0 triliun. Sedangkan PMDN mencapai Rp76,0
triliun atau meningkat 25,6 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebesar Rp60,5 triliun.
Grafik 3.2 Realisasi PMA PMDN (Triliun Rp)
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Kondisi belum membaiknya ekonomi dunia khususnya pertumbuhan ekonomi
dibeberapa negara maju seperti USA dan Uni Eropa belum berdampak
langsung terhadap permintaan produk ekspor Indonesia hingga pertengahan
tahun 2011. Menurunnya share negara maju sebagai negara tujuan utama
ekspor dan beralihnya tujuan ekspor ke beberapa negara seperti China, India
dan ASEAN cukup menahan dampak langsung terhadap pertumbuhan
ekspor Indonesia. Dampak melambatnya ekonomi global terhadap kinerja
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ekspor mulai terindikasi pada bulan Agustus 2011 dengan mulai terjadinya
penurunan nilai ekspor Indonesia dan pada bulan Desember 2011 terjadi
pertumbuhan impor lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspor.
Impor Indonesia tetap tumbuh positif dan cenderung stabil. Komposisi impor
Indonesia yang sebagian besar berupa bahan baku/bahan penolong dan
barang modal yang digunakan untuk investasi mengakibatkan trend
pertumbuhan impor berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi. Kenaikan
harga minyak di pasar internasional sepanjang tahun 2011 ikut memicu
kenaikan nilai impor komoditas migas seperti minyak olahan/hasil minyak dan
minyak mentah.
Grafik 3.3 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor tahun 2010 - 2011
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Pada tahun 2011, neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus sebesar
US$26,31 miliar atau meningkat sebesar 19,0 persen (ytd) dibandingkan tahun
sebelumnya. Surplus neraca perdagangan didukung oleh surplus pada
komoditas non migas sebesar US$25,4 miliar dan dan komoditas migas sebesar
US$0,90 miliar.
b) Deviasi Proyeksi Inflasi
Stabilnya harga beras mendorong penurunan laju inflasi tahunan sehingga
realisasi inflasi lebih rendah dibandingkan proyeksi.
Laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun pada tahun 2011 bila
dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2011, terjadi deflasi sebanyak
3 kali, yaitu pada bulan Maret, April dan Oktober, masing-masing sebesar 0,32
persen, 0,31 persen dan 0,12 persen (mtm). Deflasi pada bulan Maret tersebut
merupakan deflasi terbesar dalam 10 tahun terakhir. Sampai akhir tahun 2011,
hasil pemantauan BPS di 66 kota mencatat laju inflasi kumulatif mencapai 3,79
persen (yoy), lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2010 yang
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mencapai 6,96 persen.
Laju inflasi Januari 2012 sebesar 0,76 persen (ytd) atau 3,65 persen (yoy), lebih
rendah dibandingkan dengan laju inflasi periode yang sama tahun
sebelumnya dan rata-rata historisnya. Penurunan laju inflasi bulan Januari
tersebut melanjutkan tren penurunan inflasi yang terjadi selama tahun 2011.
Perkembangan inflasi tahun 2012 menghadapi tantangan seiring tekanan
yang bersumber dari gejolak harga komoditas energi di pasar internasional
sebagai dampak faktor geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah,
khususnya di Iran. Sebagaimana kondisi tahun sebelumnya, gejolak di pasar
komoditas energi tersebut dapat berdampak pada peningkatan harga di
pasar komoditas bahan pangan internasional.
Berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok sandang menyumbang
kenaikan laju inflasi tertinggi selama tahun 2011 (7,57 persen, yoy), diikuti oleh
kelompok pendidikan (5,61 persen, yoy). Peningkatan laju inflasi kedua
kelompok tersebut menggusur dominasi kelompok bahan makanan (3,64
persen, yoy) dan kelompok makanan jadi (4,51 persen, yoy), yang secara
historis menyumbang kenaikan inflasi tertinggi. Tingginya inflasi kelompok
sandang didorong oleh kenaikan komoditas emas perhiasan yang mengalami
lonjakan harga selama tahun 2011.
Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi 2007 – 2011
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Sementara itu, berdasarkan komponennya, pada periode yang sama, inflasi
tertinggi terjadi pada komponen inflasi inti (core inflation). Laju inflasi
komponen inflasi inti mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 4,34
persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding laju inflasi komponen inflasi inti
tahun 2010 sebesar 4,28 persen (yoy). Sepanjang tahun 2011, komponen inflasi
inti mengalami peningkatan seiring dengan melonjaknya harga komoditas
emas di pasar internasional, yang dipicu oleh penurunan rating AS pada awal
Agustus 2011, sehingga mendorong perburuan emas sebagai komoditas save
haven. Namun, relatif terkendalinya ekspektasi inflasi serta nilai tukar rupiah
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yang relatif stabil selama tahun 2011 telah mampu menekan komponen inflasi
inti (core inflation) pada level yang stabil.
c)

Deviasi proyeksi nilai tukar

Arus modal masuk (capital inflow) yang lebih besar daripada perkiraan dan
pemulihan ekonomi AS yang tidak pasti menyebabkan realisasi nilai tukar
lebih rendah dari proyeksi.
Sepanjang tahun 2007-2011, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak
fluktuatif. Dibanding tahun sebelumnya, rata-rata nilai tukar rupiah pada
tahun 2007 menguat sebesar 0,28 persen, berada pada kisaran Rp9.139 per
dolar AS. Pergerakan nilai tukar rupiah hingga akhir kuartal III tahun 2008 masih
bergerak relatif stabil pada kisaran Rp 9.246 per dolar AS. Namun, pada
kuartal IV tahun 2008, nilai tukar rupiah merosot tajam, bahkan sempat
menyentuh level terendah Rp12.650 pada 24-25 November 2008, terendah
sejak tahun 2005. Hal ini mendorong pelemahan nilai tukar rupiah selama
tahun 2008, yang bergerak pada kisaran Rp9.692 per dolar AS, melemah
sebesar 6,05 persen dibanding tahun sebelumnya.
Grafik 3.5 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 2007–2011
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Penguatan nilai tukar rupiah yang dimulai sejak semester II tahun 2009 terus
berlanjut hingga tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di
kawasan Asia, terutama dimotori oleh China dan India, serta meningkatnya
pertumbuhan ekspor dan investasi Indonesia selama tahun 2010 mendukung
peningkatan

fundamental

ekonomi

domestik,

yang

pada

akhirnya

mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah
bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.087 per dolar AS, atau mengalami
apresiasi sebesar 12,69 persen dibanding tahun sebelumnya. Sentimen positif
penguatan rupiah terus berlanjut hingga tahun 2011 yang ditopang oleh
stabilnya perbedaan suku bunga dalam negeri dan suku bunga acuan serta
meningkatnya rating Indonesia pada level investment grade.
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Kondisi tersebut mendorong meningkatnya arus aliran modal asing yang
masuk ke pasar keuangan domestik serta menjadikan pergerakan rupiah
relatif stabil. Pada kuartal IV, nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring
dengan sentimen negatif di Eropa sebagai dampak belum adanya kejelasan
dalam proses pemulihan ekonomi, serta perlabatan pertumbuhan ekonomi di
China dan India. Meskipun mengalami tekanan, namun secara tahunan, nilai
tukar rupiah selama tahun 2011 bergerak relatif stabil pada kisaran Rp8.779
per dolar AS, terapresiasi 3,39 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar
rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan moneter, fiskal dan sektoral,
penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pengawasan lalu lintas
devisa. Sinergi kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar
dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan
cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian.
Seiring dengan peningkatan rating Indonesia ke level investment grade dan
pengesahan UU Pengadaan Lahan dan insentif fiskal yang diluncurkan
pemerintah, arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia diharapkan
akan semakin deras sehingga mendorong stabilitas pergerakan nilai tukar
rupiah selama tahun 2012. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik
dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan
akan berfluktuasi dengan kecenderungan stabil pada kisaran Rp8.800–
Rp9.000 per dolar AS sepanjang tahun 2012.
d) Deviasi suku bunga SPN
Berdasarkan rata – rata dari keempat sub IKU di atas, selama tahun 2011
deviasi proyeksi indikator ekonomi makro secara total adalah 3,48 persen.
Deviasi ini lebih kecil dari yang ditargetkan yaitu sebesar 8,75 persen.
Sejak bulan November tahun 2010 Bank Indonesia menghentikan pelelangan
SBI 3 bulan.

Kebijakan tersebut dimaksudkan

untuk mengarahkan arus

likuiditas, terutama yang berasal dari investor asing, agar beralih pada
instrumen moneter dengan tenor yang lebih panjang. Dengan tidak
dilelangnya SBI 3 bulan kembali oleh Bank Indonesia sejak November 2010,
sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan (Terms and Condition) Surat Utang
Negara (SUN) dengan tingkat bunga mengambang (Variable Rate/VR), maka
pemerintah wajib menerbitkan surat utang lain yang sistem pelelangannya
setara dengan SBI 3 bulan. Sejak mulai bulan Maret tahun 2011 pemerintah
mulai menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebagai
dasar perhitungan tingkat bunga Surat Utang Negara dengan Variable Rate.
Selama tahun 2011, dimulai dari bulan Maret hingga November, pelelangan
SPN 3 bulan telah dilakukan sebanyak 13 kali. Suku bunga SPN 3 bulan
mencapai 4,84 persen dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp
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48,71 Triliun dan total yang dimenangkan sebesar Rp 12,45 Triliun. Minat
investor terutama yang berasal luar negeri tehadap instrumen SPN 3 Bulan
sangat tinggi, hal ini ditunjukkan oleh penawaran yang masuk pada setiap
pelelangan selalu mengalami oversubsribed.
Grafik 3.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2011
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Pada pelelangan SPN 3 bulan yang pertama (22 Maret), tingkat yield
mencapai 5,18 persen. Seiring dengan adanya tekanan ekonomi global yang
dipicu oleh adanya krisis utang Yunani, tingkat yield mengalami tekanan
hingga mencapai nilai 5,44 persen pada bulan Juni 2011. Pada pelelangan
selanjutnya, yield mengalami tren penurunan hingga mencapai nilai terendah
3,75 persen pada Agustus 2011. Membaiknya kondisi ini dikarenakan adanya
optimisme pasar terhadap penyelesaian krisis utang Yunani melalui program
penghematan anggaran yang sudah disepakati oleh parlemen dan adanya
paket bantuan penyelamatan Uni Eropa dari IMF.
Yield SPN 3 Bulan kembali mengalami tekanan pada akhir September di posisi
5,23 persen dan mencapai level tertingginya di 5,46 persen pada awal
Oktober. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan FED’s operation twist
Amerika Serikat. Paket kebijakan ini menyebabkan adanya peralihan aset dari
obligasi Emerging Markets ke instrumen UST terutama yang bertenor panjang.
Selanjutnya yield mengalami tren penurunan hingga akhir pelelangan pada
tanggal 22 November 2011 dengan posisi 4,47 persen. Membaiknya kondisi ini
seiring dengan adanya peningkatan dana European Financial Stability Facility
(EFSF) dari €440 Milyar menjadi €1 Triliun yang memberikan sentimen positif
terhadap pasar.

• Deviasi proyeksi APBN (KF-2.2)
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
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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 2011 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.8 Capaian IKU KF-2.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

6,3%

9,3%

8,3%

10,7%

8,17%

Realisasi

3,6%

2,9%

4,7%

7,80%

4,75%

Indeks capaian

120%

120%

120%

120%

120%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian deviasi proyeksi APBN
selama tahun 2011 selalu berada di bawah target, baik kuartalan maupun
tahunan, artinya nilai proyeksi dianggap telah tepat.
Tabel 3.9 Deviasi Proyeksi Defisit APBN, Penerimaan Pajak, dan Belanja KL
IKU
Deviasi Proyeksi defisit APBN
(miliar rupiah)
Deviasi Proyeksi penerimaan
perpajakan (juta rupiah)
Deviasi Proyeksi belanja K/L
(miliar rupiah)

Target

Realisasi

Deviasi

113.492,23

99.670,08

12,18%

244.319,7

262.572,31

7,47%

185.127,5

192.062

3,75%

a) Deviasi Proyeksi defisit APBN
Besaran realisasi capaian defisit APBN ditentukan oleh tingkat penyerapan
anggaran belanja negara dan kinerja di sisi penerimaan. Apabila tingkat
penyerapan tinggi sementara kinerja penerimaan rendah maka realisasi defisit
akan memburuk (semakin besar). Sebaliknya, peningkatan kinerja penerimaan
yang diikuti rendahnya penyerapan anggaran belanja negara akan
menghasilkan realisasi defisit APBN yang membaik (makin rendah).
Pada tahun 2011, target deviasi proyeksi defisit APBN ditetapkan sebesar
Rp.113.492,23

miliar,

sementara

realisasi

yang

terjadi

adalah

sebesar

Rp.99.670,08, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp.13.822,15 miliar atau
terdapat deviasi (gap) sekitar 12,18 persen. Dalam tahun tersebut, realisasi
defisit yang dicapai lebih rendah dari proyeksi yang direncanakan. Kondisi
tersebut disebabkan realisasi belanja yang dapat dilakukan lebih rendah
daripada yang diproyeksikan.
Selain itu, dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan lebih tinggi dari yang
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diproyeksikan. Lebih rendahnya realisasi belanja negara menunjukkan tingkat
penyerapan anggaran yang relatif masih rendah dan hal ini dapat
berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Capaian realisasi
deviasi proyeksi defisit APBN yang lebih rendah (dari target) juga didukung
perbaikan pada kinerja di sisi penerimaan yang lebih baik dari tahun 2010.
Dengan

demikian,

realisasi

yang

lebih

rendah

perlu

didukung

oleh

peningkatan penyerapan anggaran/belanja negara.
b) Deviasi Proyeksi Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan lebih tinggi dari proyeksinya disebabkan
oleh peningkatan kinerja dari penerimaan pajak perdagangan internasional,
PPh Non Migas, dan PPN Impor.
c)

Deviasi Proyeksi Belanja K/L

Setiap tahun realisasi penyerapan belanja Kementerian/Lembaga menjadi
sebuah isu sentral dan bahasan serius diskusi baik dalam pihak luar maupun
intern pemerintah. Pusat Kebijakan APBN melakukan proyeksi belanja K/L
melalui perhitungan berdasarkan realisasi beberapa tahun berjalan dengan
beberapa penyesuaian terkait kebijakan-kebijakan aktual pemerintah.
Proyeksi belanja K/L didasarkan pola realisasi beberapa tahun sebelumnya
dengan mempertimbangkan perubahan mekanisme penganggaran dan
upaya optimalisasi penyerapan anggaran dari K/L
Sementara itu, realisasi belanja K/L pada tahun 2011 hampir sama dengan
realisasi pada tahun sebelumnya. Belanja modal sebagai belanja penggerak
pembangunan masih kurang optimal penyerapannya. Hambatan yang
menyebabkan kurang optimalnya penyerapan belanja modal berasal dari sisi
administratif maupun teknis. Dari sisi administratif, masih lambatnya penunjukkan
pejabat terkait pelaksanaan anggaran serta proses pengadaan yang rumit
masih menjadi problema utama sebagian besar satuan kerja. Sedangkan
hambatan teknis seperti ketersediaan transportasi dan kondisi sosial geografis
merupakan kendala yang sering dihadapai terutama satuan kerja yang
berada di daerah luar Jawa.
Selama tahun 2011, nilai deviasi proyeksi APBN mencapai targetnya. Realisasi
deviasi proyeksi APBN adalah sebesar 4,75 persen. Nilai ini lebih kecil dari yang
ditargetkan yaitu 8,17 persen. Akan tetapi pada tahun 2012, sub IKU proyeksi
defisit APBN tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU Deviasi Proyeksi APBN
karena IKU tersebut berada di luar kendali BKF.

c. Risiko Fiskal yang Terukur (SS KF.3)
Risiko fiskal secara luas diidentifikasikan sebagai perubahan yang mungkin terjadi
pada besaran-besaran yang tertera di dalam APBN baik besaran pendapatan,
belanja, aset, dan kewajiban, dimana perubahan tersebut tidak dapat
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diantisipasi di dalam proses estimasi sebelumnya. Risiko fiskal yang terukur
maksudnya risiko fiskal yang berdampak pada APBN, baik dari sisi penerimaan
maupun dari sisi pengeluaran dan pembiayaan dapat diidentifikasi dan
diperkirakan besarannya melalui perhitungan/formulasi/model. Risiko fiskal yang
terukur akan dapat meminimalisasi dampak risiko fiskal yang memperkecil potensi
kerugian yang dapat mengganggu kesinambungan APBN.
Sasaran strategis ini diukur dengan satu IKU, yaitu Persentase cadangan
anggaran risiko fiskal yang digunakan (KF-3.1). 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 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Capaian IKU KF-3.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

0%

8%

75%

83%

83%

Realisasi

0%

0%

72,54%

90%

90%

-

0%

113.44%

100,78

100,78

Indeks capaian

V/C

KET

P/M

Stab/
TLK

Secara garis besar dapat diuraikan bahwa capaian IKU ini selama tahun 2011
telah mencapai target yang telah ditentukan, kecuali pada kuartal II
capaiannya berada dibawah target. Hal ini terjadi terkait dengan realisasi
komponen land capping yang tidak sesuai perkiraan sebelumnya. Realisasi land
capping selama ini memang tidak mudah untuk diperkirakan karena sangat
tergantung pihak diluar Kementerian Keuangan.
Dana cadangan risiko fiskal tahun 2011 sebesar Rp 2.093,4 miliar, dengan rincian:
a. risiko perubahan asumsi makro Rp 1.483,4 miliar
b. risiko land capping Rp 610 miliar
Realisasi sampai dengan akhir Desember 2011 adalah:
a. risiko perubahan asumsi makro Rp 1.483,4 miliar
b. risiko kenaikan harga tanah (Landcapping) Rp 406,145 miliar
total realisasi dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 1889,54 miliar, sehingga
capaian kinerjanya adalah 90 persen.
Adapun capaian IKU ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah
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sebagai berikut:
Tabel 3.11 Perbandingan kinerja IKU KF-3.1 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Tahun 2011

Indikator Kinerja
Persentase cadangan
anggaran risiko fiskal (KF-3.1)

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

90%

90%

94%

83%

Perbandingan dengan tahun 2010 memperlihatkan bahwa kinerja IKU ini pada
tahun 2011 lebih baik (90 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (83
persen). Hal ini menggambarkan bahwa kualitas proyeksi dana risiko fiskal tahun
2011 lebih baik dibandingkan tahun 2010.

d. Kerja sama keuangan internasional yang optimal (SS KF.4)
Kerja sama keuangan internasional merupakan segala kebijakan dan program
kerjasama internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja
sama keuangan internasional yang optimal maksudnya adalah kerja sama yang
disepakati bersama forum dan organisasi internasional atau negara lain dapat
diimplementasikan secara baik, terukur, terarah, yang menghasilkan hasil ideal
dan maksimal. Sasaran ini ditujukan untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan
kerja sama internasional melalui peran dan inisiasi dalam forum internasional dan
pemanfaatan program hibah untuk capacity building Kementerian Keuangan
SS ini diukur dengan dua IKU, yaitu jumlah usulan kebijakan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama internasional (KF-4.1) dan jumlah pemanfaatan
capacity building melalui program hibah (KF-4.2).
•

Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama
internasional (KF-4.1)
Usulan kebijakan Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau
pandangan mengenai suatu isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam
forum-forum

Internasional.

maksudnya

poin-poin

Diadopsi

usulan

menjadi

kebijakan

kesepakatan

yang

dimasukkan

internasional
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 2011 adalah:
Tabel 3.12 Capaian IKU KF-4.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

0

4

2

9

15

Realisasi

0

7

10

18

35

Indeks capaian

-

120%

120%

120%

120%
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Usulan kebijakan yang diadopsi dikelompokkan menjadi 2 bidang, yaitu
bidang regional dan bilateral serta bidang perubahan iklim dan multilateral.
Usulan kebijakan di bidang regional dan bilateral yang diadopsi pada tahun
2011 meliputi :
a. Usulan agar negara maju yang memiliki utang mengadopsi rencana
penyesuaian

fiskal

yang

kredibel,

fokus

jangka

menengah

untuk

mendukung demand (APEC)
b. ABMI: usulan Indonesia untuk memberikan program pengembangan
kapasitas bagi negara – negara BCLMV untuk pengembangan pasar
obligasi dan pasar modal.
c. CMIM:

usulan

percepatan

pembahasan

pembentukan

fungsi

pencegahan krisis CMIM
d. AFMIS:
i. Upaya bersama dalam menanggulangi krisis global dan meningkatkan
kepercayaan pasar
ii. Peningkatan kerjasama ekonomi dan keuangan ASEAN dalam hal
peningkatan integrasi moneter dan keuangan (pasar modal, jasa
keuangan, dan capital account)
iii. Peningkatan kemampuan kompetisi ASEAN ( ASEAN competitiveness)
agar dapat menjadi tujuan investasi global.
e. Summit :
i.

Laporan ASEAN – FMM Chairman kepada ASEAN Economic Council

ii. For Bali Declaration, terkait dengan upaya peningkatan integrasi
ekonomi ASEAN dan koordinasi dalam menciptakan stabilitas ekonomi
di kawasan.
Sementara itu, usulan kebijakan kerja sama internasional bidang Perubahan
Iklim dan Multilateral yang diadopsi pada tahun 2011 meliputi:
a.

Liberalisasi Capital Account harus dilakukan on voluntary basis (Forum G
20)

b.

Pembiayaan investasi infrastruktur harus difokuskan kepada semua
negara berkembang, tidak hanya wilayah tertentu saja (Forum G20)

c.

Transparansi di pasar komoditas global (Forum G20)

d.

Penambahan wakil Pemerintah di Financial Stability Board (FSB) (Forum
G20)

e.

Penguatan stabilitas sektor keuangan di emerging markets (Forum G20)

f.

Implementasi

secara

bertahap

mengenai

kesepakatan

financial

regulation (Forum G 20)
g.

Global Financial Safety Net (GFSN) dan Regional Financial Arrangement
(RFA) (Forum G20)

h.

Local Currency Bond Market (LCBM) (Forum G20)

i.

Usulan agar IBD membantu mengembangkan pasar keuangan syariah
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Indonesia yang diadopsi dalam MCPS
j.

Indonesia mendorong Bank Dunia agar mencabut moratorium investasi di
sektor kelapa sawit.

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.13 Perbandingan kinerja IKU KF.4.1 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Tahun 2011

Indikator Kinerja

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

15

35

35

38

Jumlah usulan kebijakan
Indonesia yang diadopsi
dalam kerja sama
internasional

• Jumlah Pemanfaatan Capacity Building melalui Program Hibah (KF-4.2)
Capaian selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.14 Capaian IKU KF-4.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

70

161

162

162

555

Realisasi

72

132

128

168

500

Indeks
capaian

102,86%

81,98%

79,01%

103,70%

90,09%

V/C

KET

P/M

Max/
Sum

Jumlah pemanfaatan capacity building melalui program hibah mengukur
banyaknya program capacity building yang dilaksanakan atau penerima
bantuan hibah yang ditujukan untuk program pengembangan kapasitas
pegawai

Kementerian

Keuangan

yang

dapat

dilaksanakan

sesuai

perencanaan dan kebutuhan organisasi. Jumlah penerima bantuan hibah
adalah jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang mengikuti program
degree dan non-degree di luar negeri yang dibiayai dengan grant (hibah)
yang dikoordinasi oleh PKKSI. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat
keberhasilan BKF dalam upaya menambah peluang memperoleh hibah
pendidikan. Polarisasi IKU ini adalah maximize, artinya nilai

realisasinya

diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Selama

tahun

2011,

terdapat

500

peserta

program

hibah

yang

memanfaatkan capacity building dari total 555 peserta program hibah yang
ditargetkan. Tidak tercapainya IKU ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :
a. Penawaran program capacity building dari donor diterima pada waktu
yang terlalu dekat dengan batas waktu pelaksanaan program
b. Pengajuan usulan peserta capacity building dari unit eselon I diterima
pada waktu yang terlalu dekat dengan batas waktu pelaksanaan
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program.
IKU ini pada tahun 2012 tidak digunakan lagi karena rendahnya kontrol BKF
atas pemanfaatan program capacity building oleh eselon I lain di lingkungan
Kementerian Keuangan.

e. Informasi Kebijakan Fiskal dan Kajian BKF yang Accessible dan Efektif (SS KF.5)
Informasi kebijakan fiskal adalah informasi mengenai hasil kajian/rekomendasi
kebijakan

fiskal

yang

disampaikan

oleh

BKF

kepada

Menteri

Keuangan/Stakeholder lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
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 stakehoder 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 tiga IKU, yaitu Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi, jumlah publikasi kajian, serta jumlah user access laporan / kajian
yang dipublikasikan dalam web BKF.

• Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (KF-5.1)
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 2011 adalah sebagai berikut
Tabel 3.15 Capaian IKU KF-5.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

70

70

70

70

70

Realisasi

80,2

78,35

79,90

81,38

79,79

Indeks
capaian

114,31%

111,9%

114,14%

116,26%

113,99%

Target
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KET

P/M
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Capaian kinerja Efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2011 adalah
sebesar 79,79 (target 70). Bidang kebijakan yang dikomunikasikan kepada pihak
ekstern meliputi kebijakan bidang pendapatan Negara, bidang ekonomi makro,
pengelolaan risiko fiskal, dan kerja sama keuangan internasional. Kegiatan
sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan melibatkan
narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi diantaranya Kementerian
Perindustrian, IKPI, KADIN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian
dan lain-lain.
Capaian kinerja tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2011
untuk setiap bidang kebijakan yang disosialisasikan dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.16 Rincian Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
No

Kegiatan

Realisasi Tahunan

1

Bidang pendapatan negara

79.77

2

Bidang ekonomi makro

80.12

3

Bidang risiko fiskal

78.84

4

Bidang kerjasama internasional

86.44

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 diantaranya:
Tabel 3.17 Kegiatan Sosialisasi yang Dilaksanakan Tahun 2011
No

Tanggal

Kota

Tema Sosialisasi

1

10 Maret 2011

Surabaya

Insentif Fiskal Untuk Mendorong
Pertumbuhan Sektor Riil

2

17 Maret 2011

Medan

Insentif Fiskal Untuk Mendorong
Pertumbuhan Sektor Riil

3

24 Maret 2011

Semarang

Insentif Fiskal Untuk Mendorong
Pertumbuhan Sektor Riil

4

09 Juni 2011

Bandung

Kebijakan Pajak Untuk Sektor Usaha
Kecil dan Menengah (UKM)

5

16 Juni 2011

Makassar

Kebijakan Pajak Untuk Sektor Usaha
Kecil dan Menengah (UKM)

6

23 Juni 2011

Surabaya

Kebijakan Pajak Untuk Sektor Usaha
Kecil dan Menengah (UKM)

7

08 Agustus 2011

Jakarta

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
Tahun Anggaran 2011

8

13 September 2011

Jakarta

Kebijakan Bea Keluar Atas Ekspor
Kelapa Sawit, Crude Palm Oil, dan
Produk Turunannya
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No

Tanggal

Kota

Tema Sosialisasi

9

29 September 2011

Yogyakarta

Kebijakan Pajak Untuk Mendorong
Pertumbuhan ekonomi Propinsi D.I.
Yogyakarta

10

06 Oktober 2011

Pekanbaru

Kebijakan Bea Keluar Atas Ekspor
Kelapa Sawit, Crude Palm Oil, dan
Produk Turunannya

11

13 Oktober 2011

Balikpapan

Kebijakan Bea Keluar Atas Ekspor
Kelapa Sawit, Crude Palm Oil, dan
Produk Turunannya

12

25 Oktober 2011

Batam

Kebijakan tarif Bea Masuk Umum,
Khusus, dan Preferensi, Serta Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012
Berdasarkan HS 2012

13

10 November 2011

Surabaya

Kebijakan tarif Bea Masuk Umum,
Khusus, dan Preferensi, Serta Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012
Berdasarkan HS 2012

14

22 November 2011

Bandung

Kebijakan tarif Bea Masuk Umum,
Khusus, dan Preferensi, Serta Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012
Berdasarkan HS 2012

15

24 November 2011

Semarang

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Tahun
2012

16

01 Desember 2011

Surabaya

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Tahun
2012

17

06 Desember 2011

Medan

Kebijakan tarif Bea Masuk Umum,
Khusus, dan Preferensi, Serta Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012
Berdasarkan HS 2012

• Jumlah Publikasi kajian (KF-5.2)
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 2011 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.18 Capaian IKU 5.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

7

10

14

18

49

Realisasi

6

12

9

22

49

Indeks
capaian

85,71%

120%

64,29%

120%

100%
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KET
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Selama tahun 2011, terdapat 40 publikasi kajian pada web dan 9 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 hasil kajian yang diunggah (upload) ke dalam website BKF
(www.fiskal.depkeu.go.id) untuk dipublikasikan. Realisasi selama tahun 2011
sebagai berikut:
Tabel 3.19 Publikasi Kajian pada Web tiap Pusat
No

Pusat

Realisasi

1

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

8

2

Pusat Kebijakan APBN

12

3

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

7

4

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

10

5

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral

1

6

Pusat Kebijakan Regional Bilateral

2

Total

40

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), JKN (Jurnal
Keuangan Negara), dan Info Risiko Fiskal (IRF). Realisasi selama tahun 2011
yaitu:
Tabel 3.20 Publikasi Ilmiah tahun 2011
No

Pusat

Realisasi

1

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

3

2

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

6

Total

9

• Jumlah user access laporan / kajian yang dipublikasikan dalam web BKF (KF-5.3)
Jumlah user access adalah jumlah pengunjung website BKF yang melihat
(view/click) atau mengunduh (download) kajian yang dipublikasikan. Tujuan dari
IKU ini adalah untuk mengukur seberapa menarik dan populer kajian/laporan
yang terpublikasi dalam web BKF sebagai referensi informasi ekonomi terkini.
Capaian kinerja kuartalan dan tahunan 2011 adalah sebagai berikut
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Tabel 3.21 Capaian Kinerja IKU KF-5.3 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

100

100

100

100

100

Realisasi

95

274

129

120

155

95,00%

120%

120%

120%

120%

Indeks capaian

V/C

KET

P/M

Max/
Aver

Jumlah rata - rata user access laporan/kajian yang dipublikasikan dalam web
BKF selama tahun 2011 adalah sebesar 155 melebihi dari yang ditargetkan, yaitu
100.
Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.22 Perbandingan kinerja IKU KF-5.3 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Indikator Kinerja
Jumlah user access laporan /
kajian yang dipublikasikan
dalam web BKF

Tahun 2011

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100

155

45

80

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2011 lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2010 yang berarti bahwa jumlah user akses atas
kajian yang dipublikasikan BKF semakin bertambah sehingga informasi kebijakan
fiskal semakin banyak diakses oleh publik.

f.

Database Informasi yang Terintegrasi dan Up to Date (SS KF.6)
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.
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 dua IKU,
yaitu Jumlah jenis data yang diintegrasikan dalam server database BKF dan
Persentase jenis data yang dimutakhirkan dalam server database.

• Jumlah Jenis Data yang diintegrasikan dalam server database BKF (KF-6.1)
Data yang diintegrasikan dalam server database adalah data yang digunakan
sebagai bahan dalam perumusan kebijakan di BKF baik dimasa sekarang
maupun sebagai rujukan perumusan kebijakan di masa yang akan datang. Data
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yang dikelola oleh unit-unit kerja di BKF diintegrasikan dalam bentuk database
dalam

portal

BKF.

Jumlah

data

dihitung

dari

data-data

yang

telah

dikelompokkan/dikategorikan dan dikelola dalam folder/subfolder dalam portal
database per pusat. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui jumlah dan
perkembangan data yang diintgrasikan server BKF.
Capaian Kinerja Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.23 Capaian Kinerja IKU KF-6.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

21

38

42

46

46

Realisasi

18

32

43

47

47

Indeks
capaian

85,71%

84,21%

102%

102%

102%

V/C

KET

P/H

Max/
TLK

Selama tahun 2011 terdapat realisasi sebesar 47 dari 46 jenis data yang
ditargetkan untuk diintegrasikan dalam server database BKF dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 3.24 Rincian Jenis Data yang Diintegrasikan dalam Server Database
No

Jenis Data

Realisasi

1

Ekonomi Makro

14

2

Pendapatan Negara

3

3

APBN

9

4

Risiko Fiskal

8

5

Kerjasama Internasional

13

Jumlah

47

• Persentase jenis data yang dimutakhirkan dalam server database (KF-6.2)
Data yang dimutakhirkan dalam server database adalah data-data yang
digunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan di BKF baik dimasa
sekarang maupun sebagai rujukan perumusan kebijakan di masa yang akan
datang. Data yang dikelola oleh unit-unit kerja di BKF dimutakhirkan secara
periodik. Jumlah data yang dimutakhirkan dihitung dari jumlah data-data yang
telah dimutakhirkan kurang dari 1 bulan sebelumnya. Tujuan dari IKU ini adalah
untuk mengetahui tingkat pemutakhiran data dalam Server Database.
Capaian kinerja selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.25 Capaian Kinerja IKU KF-6.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

Indeks capaian

100%

100%

100%

100%

100%

data

dalam

server

Selama

tahun

2011,

semua

jenis

V/C

KET

P/M

Max/
Aver

database

telah

dimutakhirkan. Rinciannya adalah sebagai berikut :
Tabel 3.26 Rincian Jumlah dan Jenis data yang Dimutakhirkan Tahun 2011
No

Jenis Data

Jumlah Data

Dimutakhirkan

% dimutakhirkan

1

Ekonomi Makro

14

14

100%

2

Pendapatan Negara

3

3

100%

3

APBN

9

9

100%

4

Risiko Fiskal

8

8

100%

5

Kerjasama
Internasional

13

13

100%

47

47

100%

Jumlah

g. Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah (SS KF.7)
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 tiga IKU, yaitu persentase
rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi, jumlah model ekonomi
yang dikembangkan, dan persentase implementasi alat analisis dari hasil kerja
sama Perguruan Tinggi.

• Persentase rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi (KF-7.1)
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 berupa economic
modelling, econometric method, financial modelling atau alat analisis ekonomi
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lainnya. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui seberapa optimal
penggunaan analisis dan kajian yang menggunakan pendekatan ilmiah
sehingga

hasil

yang

didapatkan

lebih

tepat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.
Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.27 Capaian Kinerja IKU KF-7.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

74%

74%

74%

74%

74%

74,4%

74,3%

55,3%

63,92%

69,3%

100,54%

100,4%

74,73%

86,38%

93,65%

Target
Realisasi
Indeks capaian

V/C

KET

P/H

Max/
Aver

Selama tahun 2011 realisasi rekomendasi yang menggunakan alat analisis
ekonomi adalah 69,3 persen dari yang ditargetkan yaitu 74 persen. Capaian dari
IKU ini masih dibawah target (indeks capaian: 93,65 persen) karena beberapa
rekomendasi

tidak

selalu

menggunakan

alat

analisis

ekonomi,

tetapi

menggunakan analisis lainnya, misal: analisis hukum. Rinciannya adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.28

Rincian Rekomendasi Kebijakan yang menggunakan Alat Analisis
Ekonomi

No

Rekomendasi

Realisasi

1

Ekonomi Makro

83,3

2

Pendapatan Negara

73,3

3

APBN

65,4

4

Risiko Fiskal

58,3

5

Kerjasama Internasional

50

• Jumlah model ekonomi yang dikembangkan (KF-7.2)
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 dalakukan
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 2011 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.29 Capaian Kinerja IKU KF- 7.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

0

2

1

10

14

Realisasi

0

2

4

10

16

Indeks capaian

-

100%

120%

100%

114,29%

V/C

KET

A/M

Max/
Sum

Selama tahun 2011 terdapat 16 model ekonomi yang dikembangkan dari 14
model yang ditargetkan dapat dikembangkan. Keenam belas model tersebut
dapat dirinci sebagai berikut
Tabel 3.30 Rincian Model Ekonomi yang Dikembangkan Tahun 2011
No

Jenis Model

Model

1

Ekonomi Makro

1. Model harga minyak : model untuk memproyeksi
harga
minyak
mentah
Indonesia
(ICP),
menggunakan time series (OLS atau ARIMA)
2. Model kredit perbankan : model untuk
memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan
menggunakan time series (OLS)
3. Model Nilai Tukar yang menggunakan time series
(OLS)
4. Kajian proyek investasi khususnya PMDN
5. Kajian mengenai sektor industri manufaktur
6. Pengaruh linear dan analisis sensitivitas variabel
makroekonomi dan kebijakan fiskal terhadap
penurunan angka pengangguran dan tingkat
kemiskinan di Indonesia
7. Kajian Modelling Gross Domestic Product
Indonesia dengan model pertumbuhan
terintegrasi
8. Kajian Modelling Gross Domestic Product
Indonesia dengan model persamaan simultan

2

Risiko Fiskal

1. Model Stress Test BUMN
2. Model Perhitungan Beban Fiskal atas Jaminan
Kesehatan Nasional.
3. Model Financial Index (digunakan dalam
monitoring kondisi sektor keuangan di Indonesia)
4. Model risiko fiskal Keuangan Daerah
5. Financial Model KPS Proyek Umbulan, dalam
tahap finalisasi bersama dengan PT SMI

3

APBN

1. Model proyeksi PNBP
2. Model Perhitungan Model Potensi Pajak Sektoral

4

Kerjasama
Internasional

1. Model FSAM untuk menganalisis dampak
financial inclusion dalam kerangka APEC untuk
sektor Non Bank terhadap perekonomian dan
Daya Saing Domestik
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Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.31 Perbandingan Kinerja IKU KF-7.2 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Tahun 2011

Indikator Kinerja
Jumlah model ekonomi yang
dikembangkan

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

14

16

31

33

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah model yang dikembangkan pada tahun
2010 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh
kebutuhan pengembangan model pada tahun 2010 lebih banyak dibandingkan
pada tahun 2011, sebagaimana terlihat pd penetapan target jumlah model
yang dikembangkan pada tahun 2010 lebih banyak dibandingkan dengan
tahun 2011. Meskipun demikian, realisasi jumlah model yang dikembangkan
selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

• Persentase implementasi alat analisis dari hasil kerja sama Perguruan Tinggi (KF7.3)
Kerjasama penelitian adalah kegiatan kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal
dengan Perguruan Tinggi yang dipilih dalam sebuah penelitian tertentu. Hasil
kajian/penelitian yang bisa diimplementasikan maksudnya dapat dimanfaatkan
sebagai instrumen kebijakan, yaitu sebagai tools atau model yang digunakan
sebagai dasar untuk merumuskan suatu kebijakan. Tujuan dari IKU ini adalah
untuk mengetahui tingkat implementasi alat analisis yang dihasilkan dari kerja
sama dengan perguruan tinggi.
Capaian Kinerja selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.32 Capaian Kinerja IKU KF-7.3 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

0

40%

60%

100%

100%

Realisasi

20%

40%

60%

100%

100%

Indeks capaian

120%

100%

100%

100%

100%

Target

V/C

KET

P/H

Max/
TLK

Selama tahun 2011 seluruh alat analisis dari hasil kerja sama Perguruan Tinggi
telah diimplementasikan. Rinciannya adalah sebagai berikut :
Tabel 3.33 Rincian Implementasi Alat Analisis Kerja Sama Perguruan Tinggi
No
1

Alat Analisis Kerja Sama Perguruan Tinggi
An Assessment of Debt Sustainability Through Balance
Sheet Approach (BSA) oleh UI (pengguna : PPRF)
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No

Alat Analisis Kerja Sama Perguruan Tinggi

Implementasi

2

Model Pemantauan Daya Saing Produk Unggulan
Dalam Negeri oleh Unair (pengguna : PKPN)

Q2

3

Kajian mengenai Struktur Biaya dan Margin Bulog
dalam rangka Penugasan Pemerintah (PSO) oleh PMBS
(pengguna : PKAPBN)

Q3

4

Analisis Integrasi Regional Sektor Keuangan : EWS Sektor
Keuangan Penugasan Pemerintah (PSO) oleh Undip
(pengguna : PKKSI )

Q4

5

Penentuan Ambang Batas (Threshold) untuk Indikator
Utama Ekonomi dalam Economic Exevutive Dashboard
(EED) oleh Unpad (pengguna : PKEM)

Q4

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.34 Perbandingan Kinerja IKU KF-7.3 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Indikator Kinerja
Persentase implementasi alat
analisis dari hasil kerja sama
Perguruan Tinggi

Tahun 2011

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

100%

100%

100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja IKU ini cukup konsisten selama
dua tahun terakhir dimana seluruh hasil kerja sama perguruan tinggi pada suatu
tahun selalu dapat diimplementasikan pada tahun berikutnya.

h. Perumusan Rekomendasi Kebijakan yang Efisien dan Tepat Waktu (SS KF.8)
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 satu IKU, yaitu Rata-rata waktu penyelesaian Quick Response
Policy (KF-8.1). Quick Response adalah tanggapan secara cepat dan akurat
terhadap berbagai isu dan permasalahan strategis yang bersifat sangat segera
yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.
Batasan quick response adalah mulai dari diterimanya disposisi dari Menteri
Keuangan dengan ketentuan:
a. berbentuk

surat/nota

dinas/formal

tertulis

lainnya/e-mail/format

digital/perintah lisan, yang didisposisikan kepada Kepala BKF,
b. bersifat sangat segera
c. harus diselesaikan paling lambat 5 hari kerja terhitung mulai dari diterimanya
disposisi dan disampaikan dalam bentuk surat/nota dinas/formal tertulis
lainnya/e-mail/format digital,
d. terkait dengan tugas dan fungsi BKF
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e. pelaksanaan tanggapan yang bersifat internal Kementerian Keuangan.
f. Waktu penyelesaian quick response adalah ≤ 5 hari kerja.
Capaian Kinerja selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.35 Capaian Kinerja IKU KF-8.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

5 hari

5 hari

5 hari

5 hari

5 hari

Realisasi

3 hari

2 hari

3 hari

3 hari

3 hari

Indeks
capaian

120%

120%

120%

120%

120%

V/C

KET

P/H

Min/
Aver

Terlihat bahwa capaian kinerja kuartalan bervariasi meskipun selalu berada di
bawah target yang telah ditentukan. Rincian pelaksanaan quick response policy
selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.36 Rincian pelaksanaan Quick Response Policy Tahun 2011
No

Bidang

Rata-rata
Waktu

1

APBN

4

2

Ekonomi Makro

3

3

Pengelolaan Risiko Fiskal

2

4

Kerja Sama Internasional

3

Adapun perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.37 Perbandingan Kinerja IKU KF- 8.1 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Indikator Kinerja
Rata-rata waktu penyelesaian
quick response policy

Tahun 2011

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

5 hari

3 hari

4 hari

4 hari

Dari tabel di atas terlihat bahwa waktu penyelesaian tugas yang membutuhkan
respon segera/sangat segera telah lebih baik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

i.

Pembentukan SDM yang Berkompetensi Tinggi (SS KF.9)
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
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terdapat dalam Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan.
Sasaran Strategis ini diukur menggunakan tiga IKU, yaitu: persentase pejabat yang
telah memenuhi kompetensi jabatannya, persentase tingkat disiplin kehadiran
pegawai, dan persentase jam pelatihan pegawai BKF terhadap jam kerja.

•

Persentase pejabat yang telah memenuhi kompetensi jabatannya (KF-9.1)
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
jabatannya.
Capaian Kinerja Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.38 Capaian Kinerja IKU KF-9.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

90%

90%

95%

95%

95%

Realisasi

89%

94,85%

95%

96,21%

96,21%

98,9%

105%

100%

101,27%

101,27%

Indeks capaian

V/C

KET

P/M

Max/
TLK

Pada setiap kuartal selalu terjadi pergerakan nilai capaian yang dipengaruhi
oleh pelaksanaan assessment center maupun penyelenggaraan diklat
berbasis kompetensi bagi pegawai di lingkungan BKF. Dapat disimpulkan
bahwa capaian kuartalan dan tahunan IKU ini pada tahun 2011 selalu
mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali capaian pada kuartal I.
Adapun rincian pejabat yang mengikuti assessment center :
Tabel 3.39 Rincian Pejabat yang Mengikuti Assessment Center
No

Jabatan

Jumlah Pejabat yang
sudah mengikuti
assessment center

Jumlah pejabat yang
memiliki kompetensi di atas
SKJ (72%)

1

Eselon II

6

5

2

Eselon III

29

29

3

Eselon IV

97

93

132

127

Total
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Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
2010 yaitu:
Tabel 3.40 Perbandingan Kinerja IKU KF-9.1 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Tahun 2011

Indikator Kinerja

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

95%

96,21%

80%

93%

Persentase pejabat yang telah
memenuhi kompetensi
jabatannya

Dari tabel di atas terliihat bahwa capaian kinerja tahun 2011 lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan di lingkungan BKF telah
bertambah dibandingkan tahun 2010.
•

Persentase Tingkat Disiplin Kehadiran Pegawai (KF-9.2)
Tingkat disiplin kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai berdasarkan
ketepatan waktu absensi sesuai dengan ketentuan pada hari kerja, terkecuali
pada hari dimana ada penugasan resmi terkait dengan pekerjaan yang tidak
memungkinkan

bagi

pegawai

untuk

melakukan

absensi

kehadiran

(fingerprint). Pelanggaran terhadap disiplin kehadiran meliputi Terlambat (TL),
Pulang Sebelum Waktunya (PSW), tidak hadir tanpa keterangan (tidak
tercatat di absen).
Dikecualikan dari pelanggaran ini adalah penugasan resmi (surat tugas), Sakit
(S), Cuti (CT) dan dalam penugasan pimpinan, dengan ketentuan membuat
surat keterangan Sakit dari Dokter/Rumah Sakit/unit pelayanan kesehatan
lainnya, keterangan cuti, dan keterangan dalam penugasan dari Atasan
langsung. Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui tingkat kedisiplinan
pegawai.
Capaian Kinerja kuartalan dan tahunan selama tahun 2011 adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.41 Capaian Kinerja IKU KF-9.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

98%

98%

98%

98%

98%

Realisasi

96,99%

97,7%

92,90%

97,79%

96,25%

Indeks capaian

98,96%

99,7%

94,80%

99,79%

98,21%

Target

V/C

KET

P/M

Max/
Aver

Selama tahun 2011 target tingkat disiplin kehadiran pegawai belum dapat
tercapai. Untuk mencapai target ini, direncanakan pada tahun 2012 akan
diselenggarakan sosialisasi ketentuan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
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•

Persentase Jam Pelatihan Pegawai BKF terhadap Jam Kerja (KF-9.3)
Pelatihan pegawai BKF adalah Diklat/Training/Workshop/FGD yang bertindak
sebagai peserta baik yang diselenggarakan oleh unit intern BKF maupun unit
lain

di

luar

BKF,

dengan

bukti

formal

berupa

Surat

Tugas/Undangan/Sertifikat/bukti kehadiran lainnya. Jam pelatihan adalah
berupa

jam

kerja

efektif

(6

jam

25

menit/hari)

atau

jamlat

bagi

Diklat/Training/Workshop/FGD yang memiliki ketentuan jam diklat. Jam
pelatihan (jamlat) adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Badan
Kebijakan Fiskal dari diklat yang diselenggarakan oleh BPPK, BKF dan luar BKF.
Jam kerja pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan
Departemen Keuangan adalah 1507 jam.
Capaian Kinerja pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.42 Capaian Kinerja IKU 9.3 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

1%

3%

3,5%

4,5%

4,5%

0,8%

2,91%

3,42%

3,95%

3,95%

88,89%

114%

115,43%

97,53%

97,53%

Target
Realisasi
Indeks capaian

V/C

KET

P/M

Stab/
TLK

Capaian 3,95 persen berarti sebanyak 59,5 jam dari total jam kerja efektif
pegawai BKF (1.507 jam) digunakan untuk kegiatan capacity building.
Adapun

total

pejabat

dan

pegawai

BKF

yang

mengikuti

diklat/training/workshop/FGD selama tahun 2011 adalah 243 orang dengan
total jamlat 23.476 jam dan terdiri dari 144 jenis capacity building baik di BPPK
maupun di luar BPPK.
Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
2010 yaitu:
Tabel 3.43 Perbandingan Kinerja IKU KF-9.3 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Indikator Kinerja
Persentase jam pelatihan
pegawai BKF terhadap jam
kerja

Tahun 2011

Tahun 2010

Target

Realisasi

Target

Realisasi

4,5%

3,95%

3%

4,77%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2011 menurun
dibandingkan dengan tahun 2010. Salah satu penyebabnya adalah
banyaknya pegawai yang tidak dapat mengikuti pelatihan sesuai jadwal
yang ditetapkan karena ada penugasan mendadak pada saat bersamaan
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j.

Pengelolaan Organisasi yang Efektif dan Efisien (SS KF.10)
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: Persentase UPR yang menerapkan
manajemen risiko, Tingkat efektivitas dan efisiensi unit, dan Tingkat kepuasan
pegawai.

• Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko (KF-10.1)
Persentase UPR yang telah melaksanakan manajemen risiko adalah
perbandingan antara jumlah persentase UPR (Unit Pemilik Risiko) yang telah
melaksanakan manajemen risiko dibandingkan dengan jumlah UPR pada
Badan Kebijakan Fiskal. Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah unit Eselon II di
lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. UPR yang telah melaksanakan
manajemen risiko adalah UPR yang telah menyelesaikan seluruh tahapan
manajemen risiko secara lengkap berupa tahapan penetapan konteks,
identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, rencana penanganan risiko,
monitoring, dan pelaporan. Pelaporan yang diperhitungkan dalam
capaian IKU adalah laporan penerapan manajemen risiko oleh UPR
kepada Pimpinan Unit Eselon I dengan jadwal paling lambat 14 Januari
tahun berikutnya.
Capaian Kinerja pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.44 Capaian Kinerja IKU KF-10.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

-

-

-

60%

60%

Realisasi

-

-

-

100%

100%

Indeks capaian

-

-

-

120%

120%

V/C

KET

P/M

Max/
TLK

Selama tahun 2011 seluruh UPR di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal telah
menyelesaikan tujuh tahapan manajemen risiko.
• Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (KF-10.2)
Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban
kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi
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organisasi. Analisa Beban Kerja (ABK) dijadikan ukuran dalam menentukan
tingkat efektivitas dan efisiensi unit dengan menggunakan komponen
norma waktu dan produk yang dihasilkan oleh suatu unit kerja dalam
jangka waktu satu tahun (235 hari) dengan jam efektif kerja 1507 jam/tahun
atau 6,25 jam/hari. Tujuan IKU ini adalah untuk memperoleh informasi
tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan kerja/pemangku jabatan
serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur
negara.
Capaian Kinerja selama tahun 2011 adalah sebagai berikut
Tabel 3.45 Capaian Kinerja IKU KF-10.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

-

1

-

-

1

Realisasi

-

1,04

-

-

1,04

Indeks capaian

-

104%

-

-

104%

V/C

KET

P/M

Max/
TLK

Berdasarkan analisis beban kerja, total beban kerja BKF tahun 2010 sebesar
635.810,21 jam, kebutuhan pegawai sebanyak 413 orang, sedangkan
pegawai existing sebanyak 405 orang. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa
BKF memiliki tingkat Efisiensi Unit 1,04 dengan prestasi unit A (sangat baik).
Efisiensi unit sebesar 1,04 menunjukkan bahwa pegawai BKF memerlukan
waktu rata – rata 6,7 jam per hari untuk menyelesaikan tugas/fungsinya.

• Tingkat Kepuasan Pegawai (KF-10.3)
Kepuasan pegawai adalah persepsi pegawai BKF terkait dengan motivasi,
kepuasan kerja, dan produktivitas pegawai dalam organisasi kantor.
Kepuasan yang diukur meliputi 4 aspek, yakni fisik, psikologis, sosial dan
finansial. Indeks kepuasan pegawai adalah nilai indeks rata-rata atas
pengukuran 4 (empat) aspek tersebut melalui survey. Survey diukur dalam
skala 1-5. Pada implementasinya, dapat dimungkinkan untuk menambah
aspek pengukuran untuk hasil yang komprehensif.
Hasil yang diperoleh dipandang sebagai feed back organisasi atas
kebijakan manajemen. Selanjutnya dari feed back tersebut akan dievaluasi
dan menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan manajemen untuk
periode selanjutnya. Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat
kesesuaian antara harapan manajemen organisasi dan pegawai.
Capaian Kinerja pada tahun 2011 adalah sebagai berikut

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

59

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan
Tabel 3.46 Capaian Kinerja IKU 10.3 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

-

-

-

3,5

3,5

Realisasi

-

-

-

3,21

3,21

Indeks capaian

-

-

-

91,71

91,71

V/C

KET

P/L

Max/
TLK

Survei kepuasan pegawai tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 1920 Desember 2011 untuk seluruh pegawai Badan Kebijakan Fiskal. Kuesioner
yang digunakan sama dengan kuesioner tahun 2010 agar dapat
diperbandingkan

dengan

hasil

survei

tahun

sebelumnya.

Untuk

mendapatkan informasi mengenai akar permasalahan terkait dengan
ketidakpuasan pegawai, pada awal tahun 2012 dilaksanakan FGD
pendalaman permasalahan. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks
kepuasan pegawai BKF tahun 2011 sebesar 3,21 dengan predikat Cukup
Puas.

k. Pembangunan Sistem TIK yang Terintegrasi (SS KF.11)
Untuk menunjang kinerja BKF, dibutuhkan sistem informasi dan perangkat
dukungan teknologi yang memadai. Sistem informasi yang dimaksud adalah
sistem informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan sharing dan retrieve
data serta memperlancar proses kerja BKF. Sistem informasi dan perangkat
pendukung teknologi lainnya haruslah sistem dan perangkat standar dan user
friendly.
Sasaran Strategis ini diukur menggunakan dua IKU yaitu: Jumlah aplikasi yang
dikembangkan yang terintegrasi dengan Pusintek dan Tingkat pemanfaatan
IT.
•

Jumlah aplikasi yang dikembangkan yang terintegrasi dengan Pusintek
(KF-11.1)
Aplikasi

adalah

suatu

subkelas

perangkat

lunak

komputer

yang

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu
tugas yang

diinginkan

pengguna. Biasanya

dibandingkan

dengan

perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan
komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut
untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Tujuan
IKU ini adalah untuk memantau progress pengembangan aplikasi yang
dikembangkan di lingkungan BKF
Capaian kinerja selama tahun 2011 adalah sebagai berikut
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Tabel 3.47 Capaian Kinerja KF-11.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

-

1

-

1

2

Realisasi

-

1

-

1

2

Indeks capaian

-

100%

-

100%

100%

V/C

KET

P/H

Max/
Sum

Pada Q2 2011 telah diselesaikan aplikasi SK Kurs yang menampilkan data
kurs yang diupdate tiap minggu dan ditayangkan di website dan pada Q4
telah diselesaikan aplikasi Database APBN dengan server yang dikelola
oleh Pusintek.

• Tingkat pemanfaatan IT (KF-11.2)
Teknologi Informasi

(Information Technology/IT) adalah penggunaan

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) berbasiskan
komputer

untuk

mengkonversi,

menyimpan,

melindungi,

mengolah,

mengirimkan, dan pengambilan informasi secara aman. Pemanfaatan IT
yang dipantau untuk untuk tahun ini dibatasi pada pemanfaatan bandwith
jaringan intranet/internet. Tujuan dari IKU ini adalah untuk memantau
tingkat pemanfaatan IT yang digunakan di lingkungan BKF.
Capaian kinerja selama tahun 2011 adalah sebagai berikut
Tabel 3.48 Capaian Kinerja KF-11.2 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

90%

90%

90%

90%

90%

Realisasi

85%

85%

95%

99,3%

91,08%

Indeks
capaian

108,8
9%

108,89%

107,78%

99,63 %

109,78%

V/C

KET

P/M

Stab/
Aver

Terkait IKU tingkat pemanfaatan IT, tingkat rata – rata utilisasi pemakaian
bandwidth internet adalah 10,42 Mbps dengan kapasitas maksimal yang
disediakan sebesar 10,49 Mbps, polarisasi IKU ini adalah stabilize mengingat
idealnya pemakaian bandwidth internet adalah 90 persen dari kapasitas
maksimal, sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 99,63 persen pada
Q4 dan 91,08 persen secara tahunan.

l.

Pengelolaan Anggaran yang Optimal (SS KF.12)
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 satu IKU yaitu: Persentase penyerapan DIPA
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(non belanja pegawai)
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 sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan.
Capaian Kinerja selama tahun 2011 adalah sebagai berikut
Tabel 3.49 Capaian Kinerja IKU KF-12.1 Tahun 2011
T/R

Q1

Q2

Q3

Q4

Y

Target

3,10%

8,67%

44,57%

80%

80%

Realisasi

4,05%

17,40%

31,61%

71,78%

71,78%

Indeks
capaian

120%

120%

70,92%

89,72%

89,72%

V/C

KET

P/M

Max/
TLK

Untuk tahun 2011, target penyerapan DIPA BKF tidak tercapai disebabkan oleh :
a.

Terdapat penghematan atas tidak dilaksanakannya beberapa sidang
dalam rangkaian ASEAN Summit.

b.

Terdapat penghematan kontrak atas pengadaan jasa penyelenggaraan
ASEAN Summit, jasa konsultan, langganan internet, dan jasa lainnya.

c.

Kegiatan terkait unit eselon II baru (PKPPIM) dan kegiatan baru sesuai
arahan pimpinan yang memerlukan revisi anggaran sebesar Rp 8,4 M
merpakan wewenang DPR dan baru disetujui DPR pada tanggal 19
September 2011 dan DIPA Revisi terbit tanggal 28 Oktober 2011 sehingga
penggunaan anggarannya kurang efektif mengingat baru saja ditetapkan
pada akhir tahun.

d.

Bersamaan dengan revisi tersebut juga ada realokasi dari belanja barang
ke belanja modal sebesar Rp 3,01 M untuk renovasi lantai 3 yang tidak
dapat direalisasikan karena lantai 2 batal direnovasi. Rencana awalnya
adalah setelah renovasi lantai 2, akan dilanjutkan renovasi lantai 3.

e.

Terdapat penghematan frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas dan
konsinyering.

Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu:
Tabel 3.50 Perbandingan Kinerja IKU 12.1 Tahun 2010 dan Tahun 2011
Indikator Kinerja
Persentase penyerapan DIPA
(non belanja pegawai)
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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.

Reformasi birokrasi di lingkungan BKF
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program reformasi di
lingkungan Kementerian Keuangan yang bertumpu pada tiga kegiatan utama,
yaitu organisasi, proses bisnis, dan SDM.
Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan organisasi
a) Pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis Balance Scorecard (BSC)
Proses cascading BSC sampai dengan level pelaksana telah dimulai pada
tahun 2010 dengan menjadikan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagai pilot project. Pada tahun 2011 cascading tersebut
dilanjutkan pada unit eselon II lain di lingkungan BKF. Berikut ini adalah data
jumlah kontrak kinerja hasil cascading sampai dengan akhir tahun 2011:
Tabel 3.51 Cascading Kontrak Kinerja di Lingkungan BKF Tahun 2011
Unit Eselon II

KemenkeuTwo

KemenkeuThree

KemenkeuFour

KemenkeuFive

SETBAN

1

4

15

66

PKPN

1

5

19

29

PKAPBN

1

5

16

32

PKEM

1

5

15

29

PPRF

1

5

15

24

PKRB

1

4

11

17

PKPPIM

1

4

9

13

JUMLAH

7

32

100

210

Dalam rangka monitoring capaian kinerja, setiap pejabat/pegawai yang
bertanggungj jawab atas kontrak kinerjanya selanjutnya menyusun laporan
capaian kinerja pada akhir tahun 2011.
b) Perumusan/Penataan Ulang Jabatan Fungsional Peneliti
Penataan jabatan fungsional peneliti dilakukan dalam rangka meningkatkan
koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat fungsional peneliti sehingga
tercipta sinergi antara kegiatan peneliti dengan tugas dan fungsi Badan
Kebijakan Fiskal sebagai penyusun rekomendasi kebijakan di bidang fiskal.
Kegiatan – kegiatan yang dilakukan terkait perumusan/penataan ulang Jabatan
Fungsional Peneliti tahun 2011 sebagaimana terdapat dalam daftar berikut:
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Tabel 3.52 Perumusan/Penataan Ulang Jabatan Fungsional Peneliti
NO

PERUMUSAN/PENATAAN YANG DILAKUKAN

1

PMK Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti

2

Uraian Jabatan Peneliti Utama

3

Uraian Jabatan Peneliti Madya

4

Uraian Jabatan Peneliti Muda

5

Uraian Jabatan Peneliti Pertama

6

Standard Operational Procedure (SOP) Pengangkatan Pejabat Peneliti

7

Standard Operational Procedure (SOP) Pembebasan Sementara Jabatan Peneliti

8

Standard Operational Procedure (SOP) Pengangkatan Kembali Jabatan Peneliti

9

Standard Operational Procedure (SOP) Pemberhentian Jabatan Peneliti

10

Standard Operational Procedure (SOP) Pengusulan Kenaikan Jabatan Peneliti

11

Standard Operational Procedure (SOP) Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit

12

Standard Operational Procedure (SOP) P elaksanaan Kajian Penugasan

13

Standard Operational Procedure (SOP) P elaksanaan Kajian Inisiatif

14

Standard Operational Procedure (SOP) Penyusunan Policy Memo

15

Standard Operational Procedure (SOP) Penulisan/Publikasi Dalam Jurnal BKF

16

Standard Operational Procedure (SOP) Penulisan di Media Massa

17

Penyusunan Standar Hard Competency Jabatan Fungsional Peneliti

18

Penyusunan Standar Soft Competency Jabatan Fungsional Peneliti

19

IKU (Indikator Kinerja Utama) Jabatan Fungsional Peneliti

c) 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.01/2011, yaitu pengalihan fungsi
perumusan kebijakan perpajakan ke BKF. Proses penataan organisasi BKF selama
tahun 2011yaitu:
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•

Kuartal I, BKF telah mengusulkan agar penataan organisasi terkait pengalihan
fungsi perumusan kebijakan perpajakan dikoordinasikan Sekretariat Jenderal.

•

Kuartal II, telah dilaksanakan rapim terkait penataan organisasi dan
ditindaklanjuti dengan rapat rutin penataaan organisasi.

•

Kuartal III, menindaklanjuti arahan kepala BKF untuk menyempurnakan
penataan organisasi, diantaranya meminta pusat untuk menyusun uraian
tugas dan fungsi s.d. level eselon IV, penyempurnaan white paper BKF menuju
Center of Excellence.

•

Kuartal IV, BKF telah mengirimkan surat dan konsep penataan organisasi
kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan proses bisnis
a) Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Laporan Analisis Beban Kerja (ABK) BKF 2011 menunjukkan BKF memiliki kelebihan
beban kerja diatas jam kerja standar yang berdampak pada kebutuhan
penambahanan pegawai sejumlah 8 orang. Meskipun pada awal tahun 2011
telah dilakukan penambahan pegawai sebanyak 30 orang, penambahan
tersebut tidak secara otomatis menutup kebutuhan pegawai, karena kebutuhan
pegawai

dalam

perhitungan

analisis

beban

kerja

tahun

2010

belum

mempertimbangkan kompetensi dan perkembangan kebijakan pimpinan terakhir
yang berdampak pada perubahan organisasi dan kebutuhan jumlah pegawai,
yaitu:
•

Penataan organisasi BKF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
tanggal 11 Oktober 2010 dimana Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional
berkembang menjadi dua pusat baru, yaitu Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilteral dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.
Salah satu konsekuensi adanya pengembangan organisasi ini adalah
penambahan kebutuhan SDM dan hal ini belum terantisipasi dalam ABK 2011.

•

Setiap kebijakan Kementerian Keuangan harus didukung dengan kajiankajian yang komprehensif, hal ini berdampak pada kebutuhan tambahan
pejabat fungsional peneliti.

•

Ada beberapa fungsi tambahan yang juga berdampak pada perubahan
organisasi dan kebutuhan pegawai, yaitu fungsi pengendalian internal,
manajemen risiko dan pengelolaan kinerja.

Di samping penambahan jumlah pegawai, BKF perlu melakukan realokasi
pegawai dari unit yang mengalami kelebihan pegawai ke unit lain yang
mengalami kekurangan pegawai.
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b) Pelaksanaan Evaluasi SOP
Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada stakeholders, dilakukan monitoring,
evaluasi,

dan

penyempurnaan

secara

berkesinambungan

terhadap

SOP

sehingga akan diperoleh SOP yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-1/KF/2011
tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di lingkungan
Badan Kebijakan Fiskal telah ditetapkan 146 SOP dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.53 Daftar SOP BKF
No.

Unit Eselon II

SOP

1.

Sekretariat Badan

48

2.

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

34

3.

Pusat Kebijakan APBN

14

4.

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

27

5.

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

23

Jumlah

146

Pada tahun 2011, SOP Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral dan Pusat Kebijakan
Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral masih dalam proses penyusunan.
Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan pengembangan SDM
a) Manajemen Talenta dan Pembangunan Kapasitas
Manajemen Talenta (Talent Management), sering kali disebut sebagai Human
Capital

Management,

adalah

proses

merekrut,

mengelola,

menilai,

mengembangkan dan mempertahankan sumber daya yang paling penting
dalam organisasi—yaitu Sumber Daya Manusia.
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka manajemen talenta dan
pembangunan kapasitas, diantaranya pelaksanaan program diklat bagi para
pegawai BKF dan program beasiswa S2 dan S3.
b) Training/Workshop/Seminar
Pengembangan pegawai BKF melalui training/workshop/seminar berdasarkan
inisiasi penyelenggaraan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu :
•

Kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh pusdiklat-pusdiklat pada BPPK.
Diklat-diklat yang diselenggarakan BPPK biasanya sudah terjadwal, dan BKF
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tinggal mengirimkan peserta untuk ikut serta dalam diklat tersebut. Jenis-jenis
diklat yang diselenggarakan oleh BPPK antara lain :
i.

Diklat Jabatan, seperti : prajabatan, Diklatpim serta Diklat Penyesuaian
Ijazah dan diklat softkompetensi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat
Pengembangan SDM

ii.

Diklat kompetensi teknis yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang
keuangan negara, seperti : IT, bahasa, Pengadaan Barang dan Jasa,
Pengelolaan BMN dll yg diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Umum,
Pusdiklat

Anggaran

dan

Perbendaraaan,

Pusdiklat

Perimbangan

Keuangan dan Kekayaan Negara serta Pusdiklat Pajak
•

Kegiatan

Diklat

yang

merupakan

inisiatif

dari

para

pegawai

BKF.

Training/workshop/seminar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas seharihari dapat diikuti oleh setiap pegawai BKF, dengan cara diusulkan dan
direkomendasikan oleh pejabat eselon II terkait untuk difasilitasi Sekretariat BKF
pembiayaan atau penyelenggaraannya
•

Kegiatan diklat yang dilakukan oleh Sekretariat BKF guna meningkatkan
kompetensi para pegawai BKF melalui in House Training dan pengiriman
peserta dalam diklat/training yang diselenggarakan oleh lembaga training
profesional

•

Kegiatan diklat yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon II yang
memperoleh program bantuan grant/hibah terutama untuk peningkatan
kompetensi teknis spesifik.

c) Bea siswa S2/S3
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
(300 bea siswa S2/S3). Sampai dengan saat ini terdapat 36 penerima beasiswa
tersebut, terdiri dari 32 S2 dan 4 S3.
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•

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 3 batch, yaitu :
i.

Batch I sebanyak 19 orang tahun 2010 mengikuti perkuliahan tahun I di
UGM, saat ini 12 orang di AYPS GSU (USAID scholarship) dan 7 orang di IUJ
Jepang

ii.

Batch II sebanyak 25 orang tahun 2011 mengikuti perkuliahan tahun I di
UGM, terdiri dari 14 pegawai BKF, 6 Pegawai DJA dan 5 Pegawai BPPK.
Saat ini proses seleksi untuk melanjutkan ke GSU. Khusus pegawai BKF
yang gagal ke GSU akan melanjutkan ke IUJ atau GRIPS Jepang, sedang
pegawai dari DJA dan BPPK yang gagal akan melanjutkan di UGM

iii.

Batch III sebanyak 22 orang, tahun 2012 12 orang mengikuti perkuliahan di
UI dan 10 lainnya di UGM. 19 orang peserta program ini adalah bukan
pegawai BKF, sedangkan 3 lainnya adalah 1 pegawai yang diarahkan
ikut program UI ANU dan 2 lainnya program UI IUJ

d) 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 Ancora, program KOICA, JICA, IRTI-IDB dan ADB.
e) Pelaksanaan Assessment Center
Telah diuraikan dalam capaian IKU.
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2.

Kajian/kegiatan pendek terkait Kebijakan Pendapatan Negara
Selain kegiatan yang telah terukur di dalam Indikator Kinerja Utama, Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara juga melaksanakan berbagai kajian yang mendukung
pencapaian tujuan organisasi, adalah sebagai berikut :
a)

Kajian Efektivitas Pengungkapan Kerahasiaan Wajib Pajak Dalam Kaitannya
Dengan Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara untuk mengetahui perlunya
melindungi kerahasiaan Wajib pajak, praktik perlindungan kerahasiaan Wajib
pajak di Indonesia dengan di negara lain dan praktik perlindungan kerahasiaan
di institusi lain, sejauh mana kerahasiaan Wajib pajak sebaiknya dibuka,
efektivitas kebijakan pengungkapan kerahasiaan WPdalam membantu upaya
meningkatkan penerimaan negara.

b)

Kajian Perbandingan Sistem Pajak Pertambahan Nilai Antara Indonesia Dengan
Beberapa

Negara

ASEAN,

bertujuan

memberikan

rekomendasi

untuk

mengganti sistem Pajak Pertambahan Nilai dengan sistem Pajak Penjualan,
menerapkan VAT-Only Registrationuntuk Non-Resident Tax Payer di Indonesia,
memperbaiki sistem restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.
c)

Kajian Atas Penentuan Kriteria Ideal Pemberian Tax Holiday, untuk mengetahui
sektor industri apa saja yang memenuhi kriteria sebagai industri pionir sehingga
berhak diberikan fasilitas tax holiday.

d)

Kajian Penyusunan Multilateral Tax Treaty Model Dalam Rangka Mengantisipasi
Terbentuknya ASEAN Economic Community, sebagai salah satu upaya
pembentukan sinergi yang lebih baik untuk mencapai visi kawasan ASEAN ini,
khususnya dalam hal perpajakan, PKPN-BKF bekerjasama dengan DJP dan
pihak-pihak terkait lainnya, berupaya menyiapkan sebuah model perjanjian di
bidang perpajakan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh atau
sebagian besar negara-negara anggota ASEAN.

Dengan demikian, model

perjanjian perpajakan yang diupayakan untuk dibentuk tersebut lebih bersifat
perjanjian untuk kawasan ASEAN, bukan bersifat bilateral, melainkan multilateral
atau regional
e)

Kajian Efektivitas Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Produk Paku
untuk melihat apakahbea masuk tindakan pengamanan yang diberikan dapat
melakukan perbaikan kinerja industri dalam negeri untuk secara efisien

f)

Penyusunan BTBMI Tahun 2012 Untuk Skema Tarif MFN dan Tarif Preferensi Dalam
Rangka Implementasi HS 2012 bertujuan untuk menyusun Peraturan Menteri
Keuangan tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif
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bea masuk atas barang impor yang akan digunakan sebagai dasar
pemungutan bea masuk.
g)

Kajian Kelayakan Beberapa Barang Yang Potensial Menjadi Barang Kena Cukai
memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat terkait dengan kelayakan
telepon seluler, Air Conditioner (AC), kendaraan bermotor, parfum, dan
kantong plastik menjadi barang kena cukai baru.

h)

Analisis Dampak Pengenaan Bea Keluar Atas Ekspor Biji Kakao, bertujuan untuk
menganalisis dampak penerapan bea keluar biji kakao terhadap produktivitas
dan daya saing produk biji kakao Indonesia, menganalisis dampak penerapan
bea keluar biji kakao terhadap produktivitas dan daya saing industri
pengolahan kakao (ruang lingkup : produk olahan Cocoa Cake, Cocoa Butter,
Cocoa Liquor, dan Cocoa Powder), dan untuk menganalisis penerapan tarif
bea keluar biji kakao dan prospek industri pengolahan kakao ke depan,
khususnya dalam mendorong penanaman investasi dan daya saing dalam
industri pengolahan kakao.

i)

Evaluasi Kebijakan Harmonisasi Tarif Bea Masuk Terhadap Kebijakan Cluster
Industri Baja Nasional, bertujuan untuk memperoleh gambaran umum kontribusi
klaster industri besi dan baja pada perekonomian nasional, mengidentifikasi
keterkaitan

antar

sektor

sebagai

dampak

peningkatan

pertumbuhan

permintaan input maupun output dengan strategi kebijakan pembangunan
industri nasional, mengidentifikasi kebijakan fiskal seperti penetapan tarif bea
masuk baik pada klaster indusri besi dan baja maupun pada sektor industri yang
mendukungnya, Identifikasi keselarasan besaran bea masuk dimulai dengan
produk-produk hulu sampai dengan hilir, perumusan rekomendasi kebijakan
fiskal yang dapat mendukung pertumbuhan klaster industri besi dan baja.
j)

Kajian Kriteria Pemberin PPNDTP Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan dan
Pengamanan Keuangan Negara, bertujuan untuk mengidentifikasi kriteriakriteria objek PPN yang berhak mendapatkan fasilitas PPN DTP, menentukan
kriteria-kriteria pengganti fasilitas PPN DTP, dan mengidentifikasi aspek positif
dan negatif alternatif pengganti fasilitas PPN DTP.

k)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai yang
dijadikan rekomendasi untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

l)

Kegiatan

Perumusan

Kebijakan

Pendapatan

Negara

Dalam

Rangka

Meningkatkan Investasi dan Mendorong Sektor Riil, dengan tujuan untuk
memberikan rekomendasi di bidang PPN, PPh, PPN-BM, dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
m) Kajian Evaluasi Kebijakan Tarif Bea Masuk Impor Beras, bertujuan untuk
menganalisis kondisi perberasan di Indonesia, efektivitas pengenaan bea
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masuk atas impor beras dan kelayakan usulan penetapan tarif bea masuk 0%
atas impor beras oleh Bulog.
n)

Kajian Kelayakan Minuman Ringan, Berlian, dan Monosodium Glutamate
Menjadi Barang Kena Cukai bertujuan untuk memberikan rekomendasi
kebijakan yang tepat terkait dengan kelayakan minuman ringan, berlian, dan
monosodium glutamate menjadi barang kena cukai (BKC).

o)

Kajian Atas Peran Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai Penyedia Data Statistika
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BPS, dengan tujuan menganalisis
perlu atau tidaknya PNBP BPS dipertahankan. Untuk mencapai tujuan tersebut,
perlu dilakukan beberapa kegiatan pendukung, mencakup: mengukur tingkat
kepentingan data BPS bagi organisasi responden, Mengidentifikasi kualitas data
BPS menurut persepsi responden, Mengukur kualitas pelayanan BPS menurut
persepsi responden, Mengetahui proporsi nilai transaksi penjualan data
terhadap PNBP BPS, total PNBP dan penerimaan negara, Memprediksi dampak
penghapusan PNBP BPS atas penjualan data.

p)

Kajian Atas Kelayakan Pemberian Insentif Fiskal Bagi Pengusahaan Coalbed
Methane, dengan tujuan menganalisis cost and benefit pemberian insentif fiskal
bagi pengusahaan Coal Bed Methane.

q)

Kajian Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan dan kelemahan
Undang-undang tentang PNBP dan selanjutnya menghasilkan rekomendasi
penyempurnaannya.

Keseluruhan kajian telah selesai dilaksanakan dan telah disampaikan laporan
pelaksanaan kajiannya selama tahun 2011(100 persen).

3.

Kegiatan terkait kebijakan APBN
a)

Penyusunan bahan kebijakan ekonomi makro dan pokok – pokok kebijakan
fiskal, Nota Keuangan dan RAPBN 2012, bahan pidato dan lampiran pidato
Presiden, penyusunan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD
serta bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional.
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan utama Pusat Kebijakan APBN yang
ditujukan untuk memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan dan Unit
Eselon I lain dalam menyiapkan bahan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal (PPKF)
bahan penyusunan Nota Keuangan (NK) dan jawaban atas pertanyaan DPR
dalam pembahasan PPKF, NK, dan RAPBN serta bahan konsultasi dengan
lembaga internasional dan regional

b)

Pengembangan Aplikasi Model Potensi PPh Nonmigas dengan Pendekatan
Susenas
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Output kegiatan :
-

Aplikasi model potensi PPh Nonmigas yang baru

-

Angka potensi PPh Badan, PPh Orang Pribadi, dan pajak final.

Hasil model tersebut memberikan gambaran besarnya tax gap PPh nonmigas
yang masih dapat dilakukan optimalisasi pada tahun berikutnya.
c)

Perhitungan Model Potensi Pajak Sektoral
Output kegiatan :
- Model potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sektor industri
pengolahan, sektor perdagangan, sektor keuangan.
- Rekomendasi

kebijakan

menyangkut

optimalisasi

penerimaan

pajak

penghasilan dan pajak pertambahan nilai sektor industri pengolahan, sektor
perdagangan, sektor keuangan.
d)

Kajian Evaluasi Penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2006 s.d. 2011
Output kegiatan :
- Identifikasi dan analisis tentang faktor – faktor ekonomi yang mempengaruhi
perkembangan realisasi penerimaan PPN dalam negeri
- Rekomendasi terkait dengan peningkatan penerimaan PPN dalam negeri, antara
lain perlunya mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri dan
peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri

e)

Kajian Pengaruh Sistem Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN
Output kegiatan :
- Identifikasi faktor – faktor yang memungkinkan terjadinya kebocoran restitusi
PPN
- Rekomendasi – rekomendasi untuk meminimalkan terjadinya kebocoran
restitusi PPN

f)

Kajian Metodologi Penghitungan PBB Migas
Output Kegiatan :
- Rekomendasi

mengenai

pertambangan

migas

penetapan
pada

KKKS

wilayah
mengacu

yang

dikenakan

kepada

bumi

PBB
yang

dikuasai/dimiliki (telah dibebaskan secara fisik oleh KKKS), supaya tidak terjadi
pemungutan ganda pada wilayah yang sama.
- Rekomendasi mengenai penegasan terhadap daerah tempat terhutang PBB
Pertambangan Migas wilayah offshore antara 4 mil sampai 12 mil untuk
wilayah kabupaten/kotamadya (selain DKI Jakarta) dan wilayah offshore di
atas 12 mil untuk wilayah provinsi
- Rekomendasi

terkait

perhitungan

PBB

Pertambangan

Migas

yang

menggunakan koefisien alpha, sebaiknya tidak lagi digunakan, hal ini didasari
lemahnya

dasar
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penetapan perhitungan PBB pertambangan migas menggunakan rumus
kapitalisasi.
- Rekomendasi

mengenai

proses

penatausahaan

pemungutan

PBB

pertambangan migas agar dilakukan menggunakan SPPT PBB
g)

Update Model Sensitivitas APBN
Model sensitivitas APBN merupakan model yang digunakan untuk menghitung
pengaruh perubahan asumsi ekonomi makro terhadap APBN. Asumsi ekonomi
makro tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, dan harga
minyak. Setiap asumsi tersebut memiliki pengaruh yang berbeda – beda
terhadap APBN. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan dalam angka
sensitivitas. Agar angka sensitivitas tersebut mencerminkan setiap perubahan
asumsi makro terhadap APBN dengan kondisi terkini, maka angka sensitivitas
tersebut selalu diupdate setiap terjadi penyusunan APBN yang baru, seperti
APBN-P 2011 dan apbn 2012. Dengan demikian, jika terjadi perubahan asumsi
ekonomi makro maka pengaruhnya terhadap APBN secara keseluruhan dapat
dihitung dengan cepat. Model tersebut juga dapat digunakan untuk simulasi
perubahan asumsi ekonomi makro terhadap APBN secara tepat.

h)

Pengembangan Model PNBP
Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memetakan pola hubungan variabel
makroekonomi dengan PNBP serta mengestimasi dampak perubahan asumsi
makro terhadap PNBP. Penyusunan model berdasarkan data kuartalan PNBP
SDA migas menggunakan model multivariate (VAR/vector autoregressive).
Pemilihan SDA migas dikarenakan sektor ini memiliki kontribusi terbesar dalam
komponen PNBP, yaitu lebih besar dari 90% rata – rata tahun 2001 – 2010.
Output kegiatan :
-

Model yang telah disusun dapat digunakan dalam memproyeksi nilai PNBP
SDA migas jangka menengah, dan

-

Model dapat disimulasikan untuk melihat dampak perubahan asumsi makro
terhadap besaran PNBP SDA Migas

i)

Kajian Kebijakan PNBP Sektor Perikanan.
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Identifikasi penyebab kurang optimalnya penerimaan PNBP sektor perikanan;

-

Rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP sektor
perikanan; dan

j)

Usulan atas revisi PP tentang Jenis dan Tarif PNBP Perikanan

Kajian Kebijakan PNBP Sektor Kehutanan.
Output dari kegiatan ini adalah :
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-

Identifikasi

penyebab

kurang

optimalnya

penerimaan

PNBP

sektor

kehutanan; dan
-

Rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP sektor
kehutanan

k)

Kajian Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Belanja K/L Tahun 2011
Output kegiatan ini adalah sebagai berikut :
-

Hasil review DIPA

-

i.

Hasil review format DIPA dan rekomendasi perbaikan format DIPA

ii.

Hasil review substansi DIPA dan rekomendasi perbaikan, dan

iii.

Hasil review regulasi dan rekomendasi perbaikan

Hasil DIPA Tracking
i.

Rekomendasi langkah – langkah untuk meminimalisir faktor – faktor
penghambat dalam setiap tahapan baik pada budget administration,
budget commitment, serta budget execution.

ii.
l)

Evaluasi kebijakan tahun 2010

Penyusunan Model Belanja Negara Dalam Upaya Meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia Indonesia
Output dari kegiatan ini adalah
i.

Model

Belanja

Negara

Dalam

Upaya

Meningkatkan

Indeks

Pembangunan Manusia Indonesia
ii.

Rekomendasi strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
dan monitoring sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan
manusia di Indonesia

m) Pengembangan Model Analisis Kebijakan Belanja Negara
Pengembangan model ini dilakukan oleh tim pada Bidang Kebijakan Belanja
Pusat bekerja sama dengan itim konsultan dari Universitas Indonesia. Output
kegiatan

ini

adalah

model

analisis

kebijakan

belanja

negara

hasil

pengembangan.
n)

Penyusunan Model Efisiensi Belanja Pemerintah Pusat terhadap Makroekonomi
Penyusunan model ini dilakukan oleh internal tim pada Bidang Kebijakan
Belanja Pusat. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu model dampak realisasi
makroekonomi terhadap realisasi belanja Pemerintah Pusat yang ditentukan
dengan cara memetakan arah serta pengaruh realisasi asumsi makroekonomi
terhadap belanja Pemerintah Pusat. Output dari kegiatan ini adalah model
efisiensi belanja pemerintah pusat terhadap makroekonomi.

o)

Pengembangan Database APBN dan Data Pendukung
Kegiatan Tim Database APBN bertujuan untuk melengkapi kebutuhan data
pendukung penyusunan APBN, menampilkan perkembangan realisasi APBN
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dan ekonomi makro, mempermudah akses data dan menjaga kesinambungan
pengelolaan basis data pada Pusat Kebijakan APBN. Output dari kegiatan ini
adalah :

p)

-

Portal web yang menarik dan informatif

-

Basis data APBN yang lebih lengkap dan aktual

-

Web mirror

-

SOP pengelolaan basis data Pusat Kebijakan APBN

Kajian Evaluasi Implementasi Road Map Subsidi BBM dan Subsidi Listrik Jangka
Menengah
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi road map subsidi
BBM

dan

subsidi

listrik

jangka

menengah,

mengevaluasi

pelaksanaan

pembatasan volume konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan fuel mix dalam
menunjang efisiensi subsidi listrik. Output dari kegiatan ini adalah hasil identifikasi
dampak tidak berjalannya road map subsidi BBM, dampak perubahan energi
input (fuel mix) tenaga listrik, peta permasalahan pasokan gas dan batu bara
bagi pembangkit listrik dan tersusunnya model proyeksi konsumsi BBM bersubsidi.
q)

Kajian penghematan subsidi listrik melalui fuel energy mix sebagai energi input
pembangkit listrik
Kajian ini dilakukan atas kerjasama BKF dan Fakultas ekonomi Universitas
Diponegoro. Output kegiatan ini adalah :
-

SWOT analysis penggunaan fuel energy mix sebagai input pembangkit listrik

-

Analisis cost dan benefit peraturan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan

-

Identifikasi dan proyeksi kebutuhan energi jangka panjang dengan
menggunakan long range energy alternatives planning

r)

-

Identifikasi komposisi fuel energy mix dengan merit order

-

Simulasi besaran subsidi listrik yang dibutuhkan

-

Analisis sensitivitas fuel energy mix

Kajian Analisa Hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Pelayanan Dasar
Publik di Indonesia (bekerjasama dengan Bank Dunia)
Kajian ini dilakukan oleh tim pada bidang kebijakan transfer ke daerah
bekerjasama dengan tim dari Bank Dunia Jakarta. Pendanaan kegiatan ini
diperoleh dari dukungan Decentralization Support Facility. Tujuan dari kajian ini
adalah untuk mengetahui hubungan dana perimbangan dengan peningkatan
pelayanan dasar publik di daerah. Output dari kegiatan ini adalah rekomendasi
kebijakan transfer ke daerah berdasarkan temuan.

s)

Kajian Monitoring dan Evaluasi Efektivitas dan Kesesuaian alokasi DAU
Kajian mengenai kesesuaian alokasi DAU ini merupakan kelanjuta dari kajian
serupa pada tahun 2010 dengan penambahan output berupa angka proyeksi
alokasi DAU. Output kegiatan ini adalah gambaran daerah yang diperkirakan
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mengalami over/under alokasi DAU dan mengetahui kinerja DAU dalam
mengurangi kesenjangan fiskal daerah secara nasional pada tahun 2011, serta
mengetahui perkiraan kebutuhan minimal DAU dan proporsi DAU untuk propinsi
dan kabupaten/kota di tahun 2012.
t)

Kajian Efektivitas Dana Penyesuaian
Kajian ini dilakukan untuk mengetahui proses perencanaan, alokasi, dan
efektivitas pemanfaatan dana penyesuaian. Mengingat banyaknya jenis dana
penyesuaian, kajian ini dibatasi kepada dana penyesuaian untuk bidang
infrastruktur dengan kriteria tertentu. Output dari kajian ini adalah hasil evaluasi
efektivitas pemanfaatan dana penyesuaian di daerah terhadap peningkatan
infrastruktur

di

daerah

dan

mekanisme/prosedur

penganggaran

dana

penyesuaian dari perspektif pemerintah daerah
u)

Kajian Evaluasi Kebijakan Pengalihan BPHTB ke Daerah
Kajian evaluasi pengalihan BPHTB ke daerah diarahkan untuk mengetahui
dampak pengalihan BPHTB ke daearh baik terhadapfiskal daerah maupun
perekonomian di daerah. Selain itu kajian ini juga menyoroti mengenai
kesiapan daerah dalam memungut jenis pajak ini. Output kegiatan ini adalah
hasil kajian dan rekomendasi kebijakan terkait pendaerahan Pajak BPHTB.

4.

Kegiatan terkait kebijakan Ekonomi Makro
a) Hubungan Dedikasi Investor Asia dan Timur Tengah
Kegiatan Hubungan Dedikasi Investor, sebagai berikut:
1)

Menyediakan informasi yang kredible, akurat, tepat waktu, dan berkualitas
tentang perekonomian Indonesia yang dapat meningkatkan kepercayaan
investor kepada para lembaga pemeringkat, analis dan para investor
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

2)

Mengembangkan database perekonomian Indonesia berikut dedicated
website IRU danjaringan internet yang memadai;

3)

Melakukan update website IRU secara berkala yang memuat informasi
mengenai perkembangan kebijakan fiskal pemerintah;

4)

Meningkatkan koordinasi dan mendukung kegiatan Investor Relation Unit
dengan instansi terkait;

5)

Mengidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi dan menentukan
penetapan peringkat kredit Indonesia;

6)

Merumuskan, menganalisis, dan melaksanakan strategi peningkatan rating;

7)

Melakukan benchmarking atau studi banding dengan unit IRU negara lain
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas IRU Kementerian Keuangan;

8)

Melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka sosialisasi kegiatan IRU.

9)

Meningkatkan kapasitas sumber daya IRU melalui kegiatan seminar,
pelatihan, workshop, dan kegiatan terkait lainnya.
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10) Menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga pemeringkat, analis dan
para investor melalui forum-forum pertemuan baik yang berskala nasional
maupun internasional.
Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :
1) Perlunya koordinasi yang semakin baik diantara instansi, baik yang berada
dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian
Keuangan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan posisi kredit rating;
2) Perlunya pembangunan portal/website IRU Kementerian Keuangan sebagai
media informasi bagi investor berupa disertai perbaikan kualitas informasi
yang disajikan secara terus menerus;
3) Untuk meningkatkan rating Indonesia diperlukan serangkaian kegiatan
seperti :
-

Dissemination of Macroeconomic Data and Policy Information

-

Rating Agency Visit and Coordination

-

Investor and Media Briefings

-

Coordination of International Investor Mission

-

Dedicated IRU team meetings

-

Domestic and International Roadshows

-

Teleconference antara Kementerian Keuangan, BI, dan lembaga rating
luar negeri.

b) Perumusan Pokok Kebijakan Ekonomi Makro dalam Mencapai Stabilisasi
Perekonomian Nasional
Output dari kegiatan ini adalah rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada
kondisi terkini dari perekonomian. Hasil pemantauan indikator-indikator makro
dilaporkan ke pimpinan dalam bentuk laporan kondisi perekonomian terkini
yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para
pembuat kebijakan. Laporan periodik ini diterbitkan secara bulanan dan
berisikan

kondisi

perekonomian

terkini

dan

proyeksi-proyeksi

indikator

perekonomian pada saat laporan tersebut dibuat.
c) Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Tahun 2011 dan Sasaran Inflasi
2012
Program pemantauan dan pengendalian inflasi tahun 2011 secara nasional
adalah sebagai berikut:
1) Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke
depan.
2) Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi faktor-faktor
yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang
akan ditempuh.
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3) Melakukan koordinasi dalam rangka merekomendasikan pilihan kebijakan
yang mendukung kepada pencapaian sasaran inflasi kepada Menteri
Keuangan.
4) Melakukan
ekonomi

koordinasi

makro

dalam

untuk

rangka

digunakan

pengembangan

dalam

penentuan

model-model
asumsi

dasar

penyusunan asumsi dasar penyusunan RAPBN 2011 dan kajian sektor riil
terhadap APBN 2010.
5) Melakukan kajian mikro sektoral dalam rangka mendukung keakuratan
proyeksi serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis ekonomi makro
melalui survei lapangan.
a. Koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi (TPI) Nasional dan TPI Daerah
Sejak tahun 2010, TPI Pusat mengadakan koordinasi yang intensif dengan
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pembentukan TPID ini merupakan
salah satu upaya yang strategis dalam mengendalikan inflasi daerah yang
pada akhirnya inflasi nasional juga dapat terkendali. Upaya pengendalian
inflasi di daerah terutama difokuskan untuk:
-

Menanggulangi gangguan pasokan dan hambatan jalur distribusi di
daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan meningkatkan manajemen
pasokan antar daerah yang terintegrasi untuk meminimalkan faktor biaya
transportasi dan hambatan distribusi.

-

Memperbaiki struktur pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan
terhadap distributor yang menyebabkan pasar bersifat oligopolistik di
daerah.

-

Menjaga ekspektasi inflasi masyarakat di daerah, yaitu ikut serta dalam
upaya

untuk

menjadikan

sasaran

inflasi

sebagai

acuan

dalam

pengambilan keputusan ekonomi.
Dalam upaya pengendalian inflasi daerah terutama inflasi dari sisi
penawaran, dukungan stakeholders daerah sangat penting yang antara
lain dapat dilakukan dengan:
-

meningkatkan koordinasi dengan Pemda, kementerian teknis dan
Kantor Bank Indonesia di daerah yang bersangkutan;

-

membangkitkan

awareness

Pemda

mengenai

pentingnya

pengendalian inflasi daerah
-

menginformasikan kepada Pemda mengenai sumber inflasi yang spesifik
untuk daerahnya sehingga Pemda dapat mengambil kebijakan yang
relevan,

serta
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disampaikan kepada kantor pusat tentang sumber-sumber tekanan
inflasi.
Sampai saat ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sudah terdapat di 64
(enam puluh empat) kota atau kabupaten yang merupakan basis
perhitungan inflasi dan 2 (dua) kota atau kabupaten kabupaten/kota yang
bukan merupakan basis perhitungan inflasi. Dua kota

yang merupakan

basis perhitungan inflasi namun belum mempunyai TPID adalah kota
Manokwari dan Sorong.
Sementara itu, daerah yang bukan merupakan basis perhiungan inflasi
namun mempunyai Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah Tangerang
Selatan dan Pandeglang. Perlu diketahui juga bahwa, TPID pada 64 kota
atau kabupaten yang merupakan basis perhitungan inflasi tersebut, telah
terbentuk berlandaskan Yuridis formal (berdasarkan SK Gubernur atau SK
Walikota atau MoU). Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi pusat sedikit
banyak juga berharap kepada TPID masing-masing daerah agar dapat
berfungsi dan berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya
dari sisi supply.
b. Tim Teknis Pengendalian Inflasi Kementerian Keuangan
Tim Teknis Pengendalian Inflasi Pusat merupakan tim intern-kementerian.
Selain

Bank

Indonesia

sebagai

koordinator,

tim

ini

beranggotakan

kementerian yang memiliki tugas terkait dengan pengendalian dan
monitoring inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Anggota
Tim Teknis TPI ini meliputi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bappenas,
Kementerian

Perdagangan,

Kementerian

Pertanian,

Kementerian

Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kantor
Menteri Bidang Perekonomian.
Secara khusus, Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu unit eselon
satu yang memiliki tugas antara lain memantau, menganalisis, dan
melakukan kajian serta proyeksi tentang asumsi inflasi dalam APBN. Dalam
hal ini Badan Kebijakan Fiskal adalah salah satu unit yang mewakili
Kementerian Keuangan dalam Tim TPI Pusat. Oleh karena itu, Badan
Kebijakan Fiskal khususnya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro secara intensif
telah terlibat aktif dalam berbagai pertemuan dan diskusi dengan Tim TPI
Pusat sejak tahun 2005 sampai saat ini.
Tim TPI Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dibentuk dengan tujuan mendukung
pelaksanaan tugas Tim TPI Pusat. Adapun tugasnya adalah melakukan
monitoring harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta
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melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diperkirakan dapat
memicu inflasi.
d) Koordinasi Penentuan Asumsi Dasar Penyusunan RAPBN 2012
Kegiatan Koordinasi Penentuan Asumsi Dasar Penyusunan APBN/RAPBN sebagai
berikut:
1) Melakukan koordinasi dalam rangka menghasilkan prakiraan atas asumsi
dasar ekonomi makro yang realistis dan kredibel sebagai dasar penyusunan
APBN/RAPBN, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar
rupiah, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Internasional
dan

tingkat

produksi

minyak

Indonesia

secara

realistis

dengan

memperhatikan rencana pembangunan nasional jangka menengah;
2) Melakukan koordinasi dalam rangka mengkaji konsistensi asumsi dasar
penyusunan APBN/RAPBN dengan variabel-variabel ekonomi makro lainnya,
seperti tingkat konsumsi, investasi, tabungan, likuiditas perekonomian,
perkreditan, dan neraca pembayaran, serta dengan kebijakan-kebijakan
yang telah dan akan diambil pemerintah;
3) Melakukan koordinasi dalam rangka merekomendasikan pilihan kebijakan
yang mendukung kepada pencapaian sasaran-sasaran asumsi dasar
ekonomi makro kepada Menteri Keuangan;
4) Melakukan

koordinasi

dalam

rangka

monitoring

dan

kajian

atas

perkembangan asumsi dasar ekonomi makro serta konsekuensinya terhadap
APBN, Laporan Semester APBN, serta APBN-P (Perubahan);
5) Melakukan koordinasi dalam rangka penerapan dan pengembangan
model-model ekonomi makro untuk digunakan dalam penentuan asumsi
dasar penyusunan APBN/RAPBN dan kajian konsekuensinya terhadap APBN;
6) Melakukan kajian mikro sektoral dalam rangka mendukung keakurasian
proyeksi serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis ekonomi makro
melalui survei lapangan.
e) Analisis Effektivitas Penyaluran

Kredit Ukm Di Beberapa Daerah Studi Kasus

Penyaluran Ukm Pada Sektor Pertanian Tanaman Pangan Beras
Rekomendiasi kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut:
1) perlu adanya fokus skema subsidi dan penjaminan yang diperuntukkan bagi
debitur sektor pertanian tertentu, antara lain:
a. debitur yang belum bankable (dari sisi jaminan) dan tidak feasible
(apabila dibiayai suku bunga bank komersial),
b. debitur yang belum memiliki kemitraan dengan perusahaan inti (tidak
close system/tidak memiliki avalis).
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2) perlu diperhatikan pula pengaturan mengenai ketentuan skema kredit yang
terkait dengan jaminan tambahan, pembedaan antara plafon mikro
dengan ritel, kriteria debitur sedang tidak menerima kredit lain, dan bentuk
pengaturan lainnya. Sementara itu, untuk menambah data calon debitur
potensial dapat pula mengintegrasikan KUR dengan skema pembiayaan
yang saat ini ada di Kementerian, antara lain PUAP, PKBL/CSR serta
mengembangkan kerja sama antara Lembaga Penjamin saat ini (Askrindo
dan Jamkrindo) dengan PPKD. Program penyaluran KUR Sektor Pertanian
akan

sukses apabila

seluruh

pihak

yang

terkait

berkoordinasi

dan

menjalankan fungsinya masing-masing.
Kementerian Pertanian perlu melakukan sosialisasi, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan KUR secara intensif. Sosialisasi dan fasilitasi penyaluran
KUR tersebut dapat berupa:
- Penyusunan Pedoman KUR untuk sektor pertanian;
-

Penyebaran informasi melalui leaflet dan media cetak Sinar Tani yang
jangkauannya sampai kecamatan/untuk penyuluh pertanian;

-

Surat Edaran Menteri Pertanian kepada Gubernur, Bupati dan walikota
seluruh Indonesia perihal peningkatan akses petani/peternak

ke skim

kredit program termasuk KUR untuk: (a) koordinasi dengan Bank
Pelaksana setempat, (b) pendampingan untuk mengakses KUR, (c)
mengalokasikan APBD untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi dan monev
skim kredit program;
-

Melakukan

sosialisasi

kabupaten,

dengan

terpadu

mulai

mengundang

dari

tingkat

penyuluh

pusat,

dan

calon

provinsi,
debitur

perspektif;
-

Usulan terkait Kebijakan Skema Kredit melalui kombinasi subsidi suku
bunga dan penjamian

atas beban pemerintah memerlukan suatu

payung hukum tentang pemberian subsidi bunga dan penjaminan
kredit untuk pertanian
f)

Studi Analisis Free Trade Area (FTA) Dalam Rangka Peningkatan Perdagangan
Rekomendiasi kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut:

1) Untuk mengoptimalisasikan FTA yang telah terjadi diperlukan upaya-upaya
sebagai berikut:
-

Peningkatan pengwasan terhadap impor yang menggunakan COO/SKA
(Surat keterangan Asal), termasuk verification visit;

-

Penerapan technical barriers yang tidak melanggar skema FTA dan WTO;

-

Optimalisasi penerapan safeguard, anti dumping, counterveiling duty;

-

Kajian untuk perluasan pungutan negara terhadap impor;
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-

Kewajiban government procurement mengutamakan local products;

Sedangkan untuk FTA yang akan terjadi diperlukan upaya sebagai berikut:
-

Menyusun blue print dan pedoman negosiasi FTA yang komprehensif;

-

Penguatan koordinasi antar instansi dan reposisi instansi yang terlibat
dalam negosiasi FTA;

-

Pembentukan Task Force yang bertugas membuat model, analisis costbenefits dan utilisasi FTA.

Selain usaha-usaha di atas perlu juga dilakukan evaluasi kebijakan FTA antara
lain:
-

juknis FTA yang jelas sehingga FTA dapat dimanfaatkan secara optimal
oleh eksportir/importir Indonesia;

-

kebijakan ROO-COO ;

-

benchmarking strategi FTA dengan negara lain.

2) Diperlukannya

pengenaan

kebijakan

tarif

yang

berhati-hati.

Dalam

penentuan barang yang akan diberlakukan tarif harus memperhatikan
karakteristrik barang atau industrinya sehingga tidak mengganggu daya
saing produk tersebut.

3) Diperlukannya perencanaan terpadu dalam pengembangan kawasan
industri dan optimalisasi implementasi kebijakan-kebijakan perdagangan
yang telah ada.

5.

Kegiatan/kajian terkait pengelolaan risiko fiskal

a. Kajian terkait ASEAN Infrastructure Fund
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Rekomendasi tentang legal issue serta legal instrument yang akan mendasari
pembentukan AIF

-

Struktur/framework tentang business process penyediaan pembiayaan oleh
AIF

-

Rekomendasi tentang project pipeline yang diusulkan untuk mendapatkan
pembiayaan dari AIF

b. Koordinasi penyusunan laporan risiko fiskal
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Kerangka analisis yang dapat menjelaskan coverage/liputan matriks risiko
fiskal guna pelaporan kewajiban kontinjen/risiko fiskal dalam Nota Keuangan
Tahun 2012

-

Menyiapkan subbab Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan 2012 (Fiskal Risk
Statement 2012)

-

Identifikasi potensi risiko yang akan terjadi dan berdampak pada APBN
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-

Analisis efektivitas dan efisiensi kebijakan pengasuransian aset bangunan milik
negara

-

Rumusan kerangka pembiayaan risiko bencana alam

-

Pengembangan model bencana alam catasthrope model untuk menghitung
potensi kerugian bencana alam, khususnya bencana gempa bumi

-

Identifikasi kerugian negara yang timbul akibat bencana alam yang selama ini
terjadi khususnya kerugian aset bangunan milik negara.

c. Studi Identifikasi Risiko Fiskal Daerah
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Kerangka analisis yang dapat menjelaskan risiko fiskal yang berpotensi
mengancam kesinambungan APBD sebagai bagian dari pengelolaan risiko
fiskal pemerintah melalui pemberian awareness pentingnya pengelolaan risiko
kepada pemerintah

-

Hasil identifikasi variabel – variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi
besaran – besaran yang ada di dalam APBD

-

Model ekonomi yang dapat menjelaskan keterkaitan antara variabel ekonomi
dengan APBD sebagai salah satu tools bagi pemerintah daerah di dalam
melakukan risk assessment

-

Hasil estimasi / simulasi dampak perubahan variabel ekonomi terhadap APBD.

d. Kajian Risiko Fiskal atas Kesinambungan Fiskal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Hasil identifikasi faktor – faktor risiko yang dapat mengganggu kesinambungan
fiskal dalam program KUR

-

Kerangka analisis yang dapat mengukur dampak yang terjadi apabila faktor –
faktor

risiko

tersebut

terjadi,

termasuk

menetapkan

ukuran

ketidakberlangsungan program KUR.
-

Rekomendasi kebijakan dalam pengendalian berbagai faktor risiko guna
meminimalkan risiko untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam program
KUR.

e. Monitoring Risiko Fiskal atas Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik
10.000 MW
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Hasil identifikasi faktor risiko proyek dan risiko operasional baik yang bersifat
umum / common untuk seluruh pembangkit maupun yang unik / idiosyncratic

-

Risk register dari masing – masing proyek dan menentukan critical path-nya

-

Model simulasi faktor risiko terhadap kemungkinan gagal bayar pinjaman PT
PLN.

f.

Kajian Pengembangan Bentuk Pemberian Dukungan Pemerintah Dalam Rangka
Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
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Output dari kegiatan ini adalah :
-

Hasil identifikasi bentuk – bentuk dukungan pemerintah di berbagai sektor
infrastruktur

-

Kajian kesesuaian antara mekanisme VGF dengan mekanisme APBN

-

Laporan bentuk dan mekanisme pemberian dukungan pemerintah

-

Koordinasi dalam rangka pengelolaan risiko kebijakan pemberian Dukungan
Pemerintah pada proyek PPP

g. Penyusunan Skema Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Eksplorasi Proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan Pola Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Rekomendasi institusi pengelola dana bergulir dalam bentuk Badan Layanan
Umum (BLU)

-

Rekomendasi kerangka hukum pengalokasian dana bergulir dari Kas APBN ke
BLU yang ditetapkan

-

Rekomendaisi skema penyaluran dana bergulir dari BLU yang ditetapkan
melalui proses yang transparan dan akuntabel

-

h.

Rekomendasi bisnis proses dan rencana bisnis BLU dana bergulir

Kajian Risiko Hukum mengenai Dukungan/Jaminan Pemerintah yang dikeluarkan
Kementerian Keuangan
Output dari kegiatan ini adalah :
-

Kajian atas risiko – risiko yang dialokasikan kepada Pemerintah dalam
Perjanjian Pembelian Listrik

-

Analisis sejauh mana pengalokasian risiko dalam Perjanjian Pemmbelian Listrik
berubah dalam berbagai generasi dan tingkat fairness

-

Kajian atas risiko – risiko dalam perjanjian pembelian listrik yang menjadi
beban APBN dan yang tidak menjadi beban APBN

-

Rekomendasi mengenai kebijakan yang harus dilakukan terkait risiko fiskal
yang timbul dari alokasi dalam Perjanjian Pembelian Listrik

6. Kegiatan/kajian terkait kerja sama regional dan bilateral
a.

ASEAN Chairmanship 2011
Pada Tahun 2011 Indonesia telah menjadi tuan rumah Rangkaian Pertemuan
ASEAN. Keputusan tersebut ditetapkan pada saat Pertemuan Para Kepala
Negara ASEAN ke 16 di Vietnam. Latar belakang penetapan ini dua tahun lebih
awal dari seharusnya pada tahun 2013, mengingat pada tahun tersebut
Indonesia akan memegang Chairmanship Asia-Pasific Economic Cooperation
(APEC). Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN 2011, maka
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Indonesia bertindak selaku Ketua dalam setiap Pertemuan ASEAN yang
diadakan sepanjang Tahun 2011.
Pertemuan ASEAN yang telah diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan Regional
dan Bilateral selama Tahun 2011 adalah berjumlah :
1) 4 Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan
2) 1 Pertemuan Tingkat Deputi
3) 7 Pertemuan Tingkat Working Level
Manfaat bagi Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN adalah :
1)

Indonesia mempunyai kesempatan lebih besar dibandingkan Negaranegara anggota ASEAN lainnya untuk mengajukan topik dan inisiatif baru
dalam kerja sama ASEAN;

2)

Kesempatan untuk memasukkan isu-isu strategis nasional, khususnya isu-isu
keuangan dan ekonomi ke dalam ForumASEAN dan forum internasional
lainnya;

3)

Kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara otoritas keuangan
Indonesia dengan otoritas keuangan di ASEAN dan internasional;

4)

Menjadi media untuk menegaskan kembali akan kepemimpinan Indonesia
di kawasan ASEAN;

5)

Kesempatan untuk memperkenalkan produk, jasa serta budaya Indonesia
kepada komunitas ASEAN dan internasional.

Sedangkan target yang telah dicapai dalam Rangkaian Pertemuan ASEAN
Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1)

Ditandatanganinya

Protocol

to

Implement

the

Fifth

Package

of

Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement
of Services (AFAS).
2)

Disepakatinya daftar pre-agreed flexibilities atas sub sector yang akan
diliberalisasi pada tahun 2015

3)

Diselesaikannya the Combined Study on Assesing Financial Landscape and
Milestone towards Monetary and Financial Integration in ASEAN.

4)

Penandatanganan Shareholders’ Agreement of the ASEAN Infrastructure
Fund (AIF) guna menandai pengembangan infrastruktur di kawasan ASEAN.

5)

Pembentukan AIMO, menggantikan MFSO guna memperkuat kapasitas
monitoring kawasan dalam proses integrasi ekonomi kawasan.

6)

Pembentukan AFT. AFT bertugas untuk menyusun platform untuk mendukung
proses dialog Negara-negara anggota terkait isu-isu perpajakan dalam
rangka proses integrasi kawasan. AFT juga diharapkan dapat memperkuat
kerjasama perpajakan.

7)

Kesepakatan

mengenai

pemilihan

Direktur

ASEAN+3

Macroeconomic

Reasearch Office (AMRO) pertama.
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8)

Kesepakatan untuk mulai berlaku efektir Kantor AMRO di Singapura.

9)

Kesepakatan untuk mengembangkan Chiang Mai Initiative Multilateralization
(CMIM) sebagai resolution dan juga sebagai crisis prevention.

10) Terpilihnya CEO, dan CRO sebagai kelengkapan struktur organisasi CGIF,
Business Plan CGIF mulai beroperasi pada Semester II Tahun 2012.
11) Disepakatinya usulan Indonesia menjadi salah satu topic Reaserch Group
2011/2012, yakni pentingnya kajian tentang “Dealing with Commodity Price
Volatility”.
12) Diterimanya kandidat Indonesia untuk posisi Senior Economist di Kantor
AMRO.
13) Kesepakatan mengenai pentingnya kajian mengenai potensi kerjasama
kawasan di masa depan, terkait dengan tiga isu, yaitu : disaster
management and disaster risk reduction, infrastructure financing, dan using
local currency for intra regional trade. Indonesia menjadi salah satu coleading country untuk kajian mengenai infrastruktur dan penggunaan mata
uang domestic.

7. Kegiatan di Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
a.

Kegiatan terkait Pembiayaan Perubahan Iklim
1) Penyusunan posisi dan paparan untuk para pimpinan terkait peran
Kementerian Keuangan dalam isu pembiayaan perubahan iklim dan green
economy di berbagai forum pertemuan diantaranya:
a) Intervention paper Menteri Keuangan dalam pertemuan-pertemuan
tingkat tinggi multilateral seperti Pertemuan G-20 dan Sidang Tahunan
World Bank; serta pertemuan bilateral dengan lembaga donor asing.
b) Paparan Wakil Menteri Keuangan I mengenai peran Kementerian
Keuangan

dalam

mendukung

kebijakan

adaptasi

dan

mitigasi

perubahan iklim di Indonesia.
c) Paparan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, mengenai dukungan kebijakan
dan insentif fiskal untuk mendorong iklim usaha yang pro-lingkungan dan
berkelanjutan,

yang

disusun

bersama

dengan

Pusat

Kebijakan

Pendapatan Negara (PKPN), Badan Kebijakan Fiskal di forum seminar
Gaikindo (gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).
d) Paparan Kepala Badan Kebijakan Fiskal di forum seminar mengenai green
growth

yang

dilaksanakan

oleh

GIZ

(Deutsche

Gesellschaft

für

Internationale Zusammenarbeit.
e) Posisi Indonesia dalam isu pendanaan perubahan iklim dalam forum
pertemuan nasional dan internasional yang disusun bersama dengan
anggota-anggota

Kelompok

Kerja

Pendanaan

Dewan

Nasional

Perubahan Iklim, yang diketuai oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
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2) Penelitian sebagai dasar dukungan kebijakan dan insentif fiskal terkait peran
PKPPIM,

Badan

Kebijakan

Fiskal

dalam

mendukung

program

mitigasi

perubahan iklim yaitu:
a) Draft pertama penelitian “Penerapan Dana Bergulir Efisiensi Energi di
Indonesia”

yang

ditulis

oleh

para

peneliti

PKPPIM

dan

sudah

dipresentasikan kepada Kepala Pusat dan para Kepala Bidang di PKPPIM.
b) Rencana kerja joint study “Fiscal Roles to Support Low Carbon
Development in Energy Efficiency Sector” yang ditulis oleh para peneliti
PKPPIM bekerja sama dengan peneliti IGES

(Institute for Global

Environmental Strategies) Jepang.
c) Rencana kerja joint study “Electricity Market Model” yang ditulis oleh para
peneliti BKF bersama dengan pakar energi dari Australia untuk menyusun
model dukungan subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.
d) Tukar

menukar

pandangan

(exchange

views)

untuk

menggagas

penelitian bersama dengan Direktorat Konservasi Energi, Ditjen Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM serta Badan
Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Ristek terkait
program efisiensi energi.
b.

Kegiatan terkait Forum G 20
Mengikuti forum dan menyiapkan kajian singkat, penyusunan presentasi, policy
paper, briefing paper dan bahan-bahan bagi pimpinan (Menteri, Wakil Menteri,
Kepala BKF, Sekjen, Kepala Pusat), atas isu-isu dalam forum G20, diantaranya:
a) Regulasi Sektor Keuangan
b) Isu-isu Pembangunan
c) Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Fosil
d) Volatilitas Harga Komoditas

c.

Kegiatan Bidang Forum Multilateral
1) Melaksanakan

kegiatan

pertemuan bilateral

dukungan

substansi

dan

materi

pertemuan-

pejabat Kementerian Keuangan dan pejabat Bank

Dunia dan IMF dalam rangka membahas dukungan pembiayaan APBN untuk
pengembangan infrastruktur dan pembiayaan sektor swasta khususnya usaha
menengah dan kecil.
2) Melakukan analisis dan kontribusi gagasan terhadap survey dan analisis
khususnya yang dilakukan IMF melalui Article IV Consultation untuk 2011.
3) Melaksanakan studi dan kajian terhadap potensi kerjasama non-pinjaman
antara pemerintah (cq Kementerian Keuangan RI) dan Organisasi Kelompok
Bank Dunia dalam rangka menindak-lanjuti arah kebijakan pemerintah untuk
mengurangi

ketergantungan
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diarahkan pada kerjasama non pembiayaan yang berpotensi meningkatkan
kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan public.
4) Melaksanakan persiapan dan dukungan substansi maupun logistik bagi
keikutsertaan delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Keuangan pada acara
pertemuan multilateral.
5) Pembayaran Penyertaan modal negara pada beberapa LKI, yaitu ADB IBRD,
IMF, ICD IFAD dan CGIF. Akan tetapi, untuk Pembayaran Penyertaan pada
IDB di-retur karena nomor rekening yang tidak sesuai. Status sedang dilakukan
konfirmasi kembali kepada IDB atas Rekening IDB untuk kemudian diproses
untuk dibayar kembali.
D.

Akuntabilitas Keuangan
1. Pendapatan Negara dan Hibah
Pada Tahun Anggaran 2011 realisasi pendapatan negara dan hibah Badan
Kebijakan Fiskal adalah sebesar Rp1.217.868.347. Dalam DIPA Badan Kebijakan Fiskal
Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat estimasi pendapatan negara dan hibah.
Pendapatan Negara dan Hibah Badan Kebijakan Fiskal seluruhnya berasal dari
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Penerimaan
Negara Bukan Pajak Lainnya.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Badan Kebijakan Fiskal
Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp331.351.037, jika dibandingkan dengan
Tahun Anggaran 2010 berarti terjadi kenaikan sebesar Rp886.517.310. Kenaikan
tersebut terutama bersumber dari pendapatan penjualan aset lainnya yang
dihapuskan, berupa penghapusan tiga belas unit kendaraan operasional BKF.
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun Anggaran 2010 dan
2011disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 3.54 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2010 – 2011 (dalam rupiah)
No.

Uraian

2010

1 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya
28.900.000
yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
2 Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
3 Pendapatan Jasa Giro
119.127
4 Pendapatan denda keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
5 Penerimaan Kembali Peg. Pusat TAYL
69.801.796
6 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya
TAYL
7 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi
9.200.000
8 Pend. Anggaran Lain-lain
223.330.114
Jumlah
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331.351.037

2011
882.500.000

% Naik/
(Turun)
2.953,63

244.167
50.137
18.184.481

100,00
(57,91)
100,00

118.964
62.166.215

(99,83)
100,00

254.604.383

(100,00)
14,00

1.217.868.347

267,55
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2. Belanja Negara
Tahun Anggaran 2011 Badan Kebijakan Fiskal menerima alokasi anggaran belanja
sebesar Rp172.769.100.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja
Badan Kebijakan Fiskal. Selama Tahun Anggaran 2011 DIPA BKF telah mengalami
revisi sebanyak sepuluh kali dengan alokasi anggaran revisi ke sepuluh menjadi
Rp185.396.997.000.
Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp137.345.556.506 atau 74,08 persen.
Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp132.612.807.912 dari
pagu

sebesar

Rp174.615.563.000,

Belanja

Pinjaman

Luar

Negeri

sebesar

Rp1.909.705.929 dari pagu sebesar Rp1.922.531.000, dan Belanja Hibah dari pagu
sebesar Rp8.858.903.000 direalisasikan sebesar Rp2.823.042.665 yang terdiri dari Hibah
Langsung Uang Rp1.836.940.665 dan Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa sebesar
Rp986.102.000.
Sedangkan penyerapan anggaran Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran
2010 sebesar Rp109.838.880.589 atau 85,45 persen dari pagu anggaran sebesar
Rp128.544.173.000. Penyerapan tersebut terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar
Rp104.513.058.494, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1.278.808.438 dan Belanja
Hibah sebesar Rp4.047.013.657.
Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2010, realisasi belanja
Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar
Rp27.506.675.917 atau 25,04 persen.
Rincian Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran disajikan dalam
grafik berikut.
Grafik 3.7 Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2011 (dalam ribuan rupiah)

Menurut jenis belanja, realisasi anggaran Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun
Anggaran

2011

yang

bersumber

dari

realisasi

Belanja

Pegawai

sebesar

Rp20.270.215.108 dari pagu sebesar Rp22.324.712.000 atau 90,80 persen, Belanja
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Barang sebesar Rp109.070.304.253 dari pagu sebesar Rp151.094.999.000 atau 72,19
persen

dan

Belanja

Modal

sebesar

Rp8.005.037.145

dari

pagu

sebesar

Rp11.977.286.000 atau 66,84 persen.
Rincian realisasi Belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2010 disajikan
dalam grafik berikut.
Grafik 3.8 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2011

Belanja Pegawai
Pada Tahun Anggaran 2011 Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp22.324.712.000. Dari
anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp20.270.215.108 atau 90,80
persen. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 realisasi belanja pegawai sebesar
Rp18.328.939.047 atau 98,59 persen dari pagu anggaran sebesar Rp18.590.656.000.
Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010, belanja pegawai pada Tahun
Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp1.941.276.061 atau 10,59 persen.
Kenaikan belanja pegawai tersebut terutama berasal dari belanja gaji dan
tunjangan PNS yang disebabkan adanya penambahan pejabat Eselon IV dan
peneliti baru sebagai hasil openbiding.
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 dan 2011disajikan dalam
tabel berikut.
Tabel 3.55 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 – 2011 (dalam Rupiah)

Uraian

2010

%
Naik/(Turun)
18.618.811.108
18,28
2011

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS

15.740.803.047

Belanja Lembur

2.588.136.000

1.651.404.000

(36,19)

18.328.939.047

20.270.215.108

10,59

Jumlah Belanja
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Pada Tahun Anggaran 2011, terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar
Rp13.466.693 yang merupakan pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS.
Sehingga realisasi belanja pegawai (Netto) pada Tahun Anggaran 2011 sebesar
Rp20.256.768.415 atau

90,74

persen

dari

Pagu Belanja

Pegawai sebesar

Rp22.324.712.000.
Belanja Barang
Pada Tahun Anggaran 2011 pagu Belanja Barang sebesar Rp151.094.999.000, dari
anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp109.070.304.253 atau 72,19
persen.
Realisasi Belanja Barang terdiri dari Transaksi Kas sebesar Rp108.084.202.253, dan
Transaksi Non Kas sebesar Rp986.102.000. Transaksi Non Kas yang terjadi pada
Tahun Anggaran 2011 tersebut berasal dari realisasi belanja hibah langsung
berupa Jasa.
Realisasi output kegiatan secara fisik telah mencapai 100 persen, akan tetapi
realisasi anggaran sebesar 71,53 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh :
a. Tidak dilaksanakannya beberapa sidang dalam rangkaian ASEAN Finance
Minister Meeting karena keputusan Pimpinan ASEAN;
b. Penghematan kontrak atas pengadaan jasa penyelenggaraan ASEAN Finance
Minister Meeting, jasa konsultan, langganan internet, dan jasa lainnya.
c. Revisi anggaran yang merupakan wewenang DPR terkait dengan unit eselon II
baru (PKPPIM) dan kegiatan baru sesuai arahan pimpinan.
d. Penghematan frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas dan konsinyering
Jika

dibandingkan

dengan

penyerapan

Tahun

Anggaran

2010

sebesar

Rp86.753.010.102, penyerapan realisasi belanja barang pada Tahun Anggaran
2011 mengalami kenaikan sebesar Rp22.317.294.151 atau 25,73 persen.
Kenaikan belanja barang tersebut terutama bersumber dari belanja Barang
Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Hal ini disebabkan adanya halhal sebagai berikut:
1.

Penambahan kegiatan terkait reorganisasi BKF yang semula terdiri dari 6 unit
eselon II menjadi 7 unit eselon II

2.

Kegiatan Indonesia for ASEAN Chairmanship 2011

3.

Pegawai tugas belajar ke luar negeri yang dibiayai Rupiah murni dan GFMRAP
sebanyak 7 orang.

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 disajikan dalam
tabel berikut.
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Tabel 3.56 Rincian Realisasi Belanja Barang TA 2010 – 2011 (dalam rupiah)
Uraian

2010

Belanja Barang
Operasional
Belanja Barang Non
Operasional
Belanja Jasa
Belanja Jasa dari Hibah
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan Dalam
Negeri
Belanja Perjalanan Luar
Negeri
Jumlah Belanja

%
Naik/(Turun)

2011

2.186.686.278

4.638.866.622

112,14

46.307.124.404

65.612.333.999

41,69

17.090.774.312
0
1.985.704.542
9.296.365.191

15.077.167.775
986.102.000
2.372.623.792
11.002.958.069

(11,78)
100,00
19,49
18,36

9.886.355.375

9.380.251.996

(5,12)

86.753.010.102

109.070.304.253

25,73

Pada Tahun Anggaran 2011, terdapat pengembalian belanja barang sebesar
Rp8.043.500. Pengembalian tersebut berasal dari pengembalian Belanja Barang
Operasional sebesar Rp1.719.500, Belanja Barang Non Operasional Rp1.324.000,
dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp5.000.000.
Sehingga realisasi belanja barang (Netto) pada Tahun Anggaran 2011 sebesar
Rp109.062.260.753 atau 72,18

persen

dari

pagu belanja

barang sebesar

Rp151.094.999.000.
Belanja Modal
Pada Tahun Anggaran 2011 pagu Belanja Modal sebesar Rp11.977.286.000. Dari
anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp8.005.037.145 atau 66,84 persen,
terdapat sisa Pagu Anggaran sebesar Rp3.972.248.855. Tidak terserapnya
anggaran belanja modal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1.

Renovasi ruang kerja lantai 2 & 3 Gd.RM. Notohamiprodjo yang tidak dapat
dilaksanakan

2.

Penghematan kontrak atas belanja modal peralatan.

Sedangkan

pada

Tahun

Anggaran

2010

pagu

Belanja

Modal

sebesar

Rp5.016.725.000, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp4.756.931.440 atau
94,82 persen.
Kenaikan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 dibanding Tahun
Anggaran 2010 terutama bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu
adanya Pembelian Kendaraan Operasional Kantor sebanyak 19 unit kendaraan
roda empat dan 5 unit kendaraan roda dua.
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Tabel 3.57 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2010 – 2011 (dalam rupiah)

Uraian
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya
Jumlah

2010
2.526.715.748

%
Naik/Turun
7.699.220.900
204,71
2011

334.881.195

98.973.050

(70,45)

1.895.334.497

206.843.195

(89,09)

4.756.931.440

8.005.037.145

68,28

3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri BKF
Pinjaman Government Financial Management and Revenue Administration Project
(GFMRAP)
Dalam rangka membantu penyempurnaan manajemen keuangan Pemerintah
Indonesia, Word Bank telah memberikan pinjaman dengan nomor PHLN LN/Cr 4762IND dan 4026-IDA : Government Financial Management and Revenue administion
Project (GFMRAP) sebesar USD1.661.730,32 (setara dengan Rp15.121.745.912).
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. Sampai dengan
akhir tahun 2011, realisasi Pinjaman Luar Negeri GFMRAP mencapai sebesar
Rp12.420.095.935. Sebagian besar alokasi pinjaman GFMRAP dimanfaatkan untuk
capacity building berupa beasiswa, workshop, dan training.
Hibah Technical Assistance ADB 4872-INO (70712601)
Dalam rangka membantu penyediaan infrastruktur di Indonesia, Asian Development
Bank (ADB) berkomitmen untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia
dalam bentuk Technical Assistance

dengan nomor PHLN 4872-INO : Enhancing

Private Sector Participation in Infrastructure Provision sebesar USD1.469.300 (setara
dengan Rp13.517.560.000).
Hibah tersebut berlaku efektif mulai tanggal 12 April 2007 dan mempunyai closing
date tanggal 31 November 2011. Pihak ADB telah memperpanjang masa closing
date sampai dengan tanggal 30 September 2012. Hibah dimaksud telah mendapat
register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 70712601. Sampai
dengan akhir tahun 2011, realisasi hibah tersebut mencapai sebesar Rp8.874.708.013.
Hibah Technical Assistance ADB 7338-INO (71042601)
Asian Development Bank (ADB) memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia
untuk membantu memperkuat perekonomian Indonesia melalui sistem peringatan
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dini dalam bentuk Technical Assistance dengan nomor PHLN 7338-INO : Strengthening
Indonesia’s Economic Early Warning System.
Hibah tersebut berlaku efektif mulai Agustus 2009 dan mempunyai closing date Juli
2011. Pihak ADB telah memperpanjang masa closing date sampai dengan tanggal
31 Juli 2012. Hibah dimaksud telah mendapat register dari Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang dengan nomor 71042601.
Realisasi hibah Technical Assistance ADB 7338-INO (71042601) pada Tahun Anggaran
2011 sebesar Rp986.102.000 yang merupakan hibah langsung luar negeri dalam
bentuk jasa.
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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 2011 telah memenuhi target kinerja
yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKF. Meskipun demikian, terdapat
enam capaian IKU yang tidak dapat memenuhi target capaiannya, yaitu:
1. Jumlah pemanfaatan capacity building melalui program hibah.
Capaian IKU ini mencapai 500 peserta capacity building dari 555 peserta yang
direncanakan. Tidak tercapainya IKU ini diakibatkan oleh dua hal, yaitu:
a. Penawaran program capacity building dari donor diterima pada waktu yang
terlalu dekat dengan batas waktu pelaksanaan program
b. Pengajuan usulan peserta capacity building dari unit eselon I diterima pada
waktu yang terlalu dekat dengan batas waktu pelaksanaan program.
IKU ini pada tahun 2012 tidak digunakan lagi karena rendahnya kontrol BKF atas
pemanfaatan program capacity building oleh eselon I lain di lingkungan
Kementerian Keuangan.
2. Persentase rekomendasi yang menggunakan alat analisis ekonomi
Capaian IKU ini mencapai 69,3% dari target 74%. IKU ini tidak mencapai target
karena beberapa rekomendasi tidak selalu menggunakan alat analisis ekonomi
tetapi menggunakan alat analisis yang lain, misal analisis hukum.
3. Persentase tingkat disiplin kehadiran pegawai
Capaian IKU ini adalah 96,25% dari target 98%. Untuk mencapai target ini,
direncanakan pada tahun 2012 akan diselenggarakan sosialisasi ketentuan
tentang disiplin pegawai negeri sipil.
4. Persentase jam pelatihan pegawai BKF terhadap jam kerja
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Capaian IKU ini adalah 3,95% dari target 4,5%. Salah satu penyebabnya adalah
banyaknya pegawai yang tidak dapat mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang
ditetapkan karena ada penugasan yang tidak dapat diwakilkan. Untuk
meningkatkan kinerja pada tahun 2012, akan ditingkatkan sosialisasi programprogram diklat ke pusat di lingkungan BKF sehingga waktu pelatihan dapat
disesuaikan dengan pelaksanaan tugas rutin.
5. Tingkat kepuasan pegawai
Capaian IKU ini adalah 3,21 dari target 3,5. Hasil survei ini selanjutnya pada tahun
2012

telah

ditindaklanjuti

dengan

FGD

untuk

mendalami

permasalahan

ketidakpuasan pegawai, yaitu meliputi apa penyebab ketidakpuasan dan
bagaimana cara menyelesaikannya. Faktor utama ketidakpuasan pegawai yaitu
gaya kepemimpinan,

transparansi, dan ketersediaan infrastruktur. Dengan

memahami alasan dan ditemukan solusi perbaikan, diharapkan akan tercipta iklim
organisasi yang lebih baik dan sesuai dengan keinginan para pegawai sehingga
kepuasan pegawai dapat ditingkatkan lagi pada tahun 2012.
6. Persentase penyerapan DIPA
Capaian IKU ini adalah 71,78% dari target 80%. Kinerja tidak mencapai target
disebabkan oleh :
a.

tidak dilaksanakannya beberapa sidang dalam rangkaian ASEAN Summit.

b.

Penghematan

beberapa

kegiatan,

diantaranya:

pengadaan

jasa

penyelenggaraan ASEAN Summit, jasa konsultan, langganan internet, dan
jasa lainnya, pelaksanaan perjalanan dinas dan konsinyering.
c.

revisi anggaran sebesar Rp 8,4 M merupakan wewenang DPR dan baru
disetujui DPR pada tanggal 19 September 2011 dan DIPA Revisi terbit tanggal
28 Oktober 2011 sehingga penggunaan anggarannya kurang efektif
mengingat baru saja ditetapkan pada akhir tahun.

d.

Bersamaan dengan revisi tersebut juga ada realokasi dari belanja barang ke
belanja modal sebesar Rp 3,01 M untuk renovasi lantai 3 yang tidak dapat
direalisasikan karena lantai 2 batal direnovasi.

B. Permasalahan
Dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan fiskal selama tahun 2011, BKF
menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dengan
unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan
2. Perlu penguatan fungsi penelitian dan analisis melalui penataan kembali
manajemen peneliti dan penambahan jumlah peneliti di lingkungan BKF
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3. BKF

sebagai

unit

perumus

rekomendasi

kebijakan

masih

belum

memiliki

kemudahan akses data ke semua unit eselon I dan Instansi lainnya
4. Kendala dari internal diantaranya kualitas SDM, sarana, dan TIK Badan Kebijakan
Fiskal belum memadai.
C. Strategi Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, BKF telah menyusun
strategi pemecahan masalah yaitu:
1. Sesuai arahan menteri keuangan bahwa BKF diminta sebagai unit utama yang
bertugas melaksanakan perumusan kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan.
Berdasarkan arahan tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/2011 tentang Perumusan Rekomendasi
Kebijakan Perpajakan yang pada intinya memperkuat fungsi perumusan kebijakan
perpajakan di BKF. Selain itu, BKF diminta mengembangkan tugas dan fungsi tidak
terbatas pada bidang fiskal,

tetapi pada bidang ekonomi dan keuangan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, BKF akan merumuskan tugas-fungsi dan struktur
organisasi yang baru pada tahun 2012, termasuk menyusun usulan perubahan
Peraturan Menteri Keuangan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian
Keuangan.
2. Dalam rangka menguatkan fungsi penelitian dan analisis, BKF akan melaksanakan
penataan ulang dan penajaman tugas dan fungsi peneliti termasuk mekanisme
penugasan yang sesuai.
3. Untuk meningkatkan akses informasi terhadap eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan dan instansi lain, BKF akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi
sesuai kebutuhan.
4. Peningkatan kualitas SDM akan dilaksanakan melalui program training dan tugas
belajar S2 dan S3 bagi pegawai BKF, peningkatan sarana dan prasarana melalui
pengadaan dan konsultasi tata ruang kepada konsultan yang profesional, serta
peningkatan fasilitas TIK melalui koordinasi dan kerja sama dengan Pusintek
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

97

Lampiran 1

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
No.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Target

Realisasi

%

1.

Rekomendasi Kebijakan
Fiskal yang Kredibel

Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menkeu

64%

83,00%

120%

2.

Proyeksi Indikator
Ekonomi Makro dan
APBN yang Akurat

Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro

8,75%

3,48%

120%

8,17%

4,75%

120%

3.

Deviasi proyeksi APBN

4.

Risiko Fiskal yang Terukur

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang
digunakan

83%

90%

100,78%

5.

Kerja sama Keuangan
Internasional yang
Optimal

Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi
dalam kerja sama intl

15

35

120%

Jumlah pemanfaatan capacity building melalui
program hibah

555

500

90,09%

Informasi Kebijakan Fiskal
dan Kajian BKF yang
accessible dan efektif

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

70

79,79

113,99%

Jumlah publikasi kajian

49

49

100%

100

155

120%

Database Informasi yang
Terintegrasi dan Up To
Date

Jumlah jenis data yang diintegrasikan dalam server
database BKF
Persentase jenis data yang dimutakhirkan dalam
server database

46

47

102%

100%

100%

100%

Analisis dan Kajian
dengan Pendekatan
Ilmiah

Persentase rekomendasi yang menggunakan alat
analisis ekonomi
Jumlah model ekonomi yang dikembangkan

74%

69,30%

93,65%

14

16

114,29%

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011
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No.

Sasaran Strategis

14.

Uraian IKU
Persentase implementasi alat analisis dari hasil kerja
sama Perguruan Tinggi

15.

Perumusan Rekomendasi
Kebijakan yang Efisien
dan Tepat Waktu

Rata-rata waktu penyelesaian quick response policy

16.

Pembentukan SDM yang
Berkompetensi Tinggi

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatannya

17.
18.
19.
20.

Pengelolaan organisasi
yang efektif dan efisien

23.
24.

%

100%

100%

100%

5 hari

3 hari

120%

95%

96,21%

101,27%

98%

96,25%

98,21%

4,5%

3,95%

97,53%

Persentase UPR eselon I yang menerapkan tahapan
manajemen risiko

60%

100%

120%

1

1,04

104%

3,5

3,21

91,71%

2

2

100%

90%

91,08%

109,78%

80%

71,78%

89,72%

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit

Pembangunan sistem TIK
yang terintegrasi

Jumlah aplikasi yang dikembangkan yang terintegrasi
dengan Pusintek

Pengelolaan Anggaran
yang Optimal

Persentase penyerapan DIPA

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

Realisasi

Persentase jam pelatihan pegawai BKF terhadap jam
kerja

Tingkat kepuasan pegawai

21.
22.

Persentase tingkat disiplin kehadiran pegawai

Target

Tingkat pemanfaatan IT
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PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Sasaran Strategis
Rekomendasi kebijakan fiskal
yang kredibel

No.

Indikator Kinerja

Target
2012

1.

Persentase rekomendasi kebijakan
yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan

70%

2.

Jumlah kebijakan dalam rangka
peningkatan penerimaan negara *

4

3.

Deviasi proyeksi indikator ekonomi
makro

5%

4.

Deviasi proyeksi APBN

5%

Risiko fiskal yang terukur

5.

Persentase cadangan anggaran
risiko fiskal yang digunakan

90%

Kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional yang
optimal

6.

Jumlah usulan kebijakan Indonesia
yang diadopsi dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan
internasional

25

Informasi kebijakan fiskal dan
kajian BKF yang Accessible dan
Efektif

7

Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi

75

Proyeksi indikator ekonomi makro
dan APBN yang akurat

Analisis dan kajian dengan
pendekatan ilmiah

Perumusan rekomendasi
kebijakan yang efisien dan tepat
waktu

LAKIP Badan Kebijakan Fiskal 2011

(Efektif)

8

Jumlah publikasi kajian

55

9.

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

150

10.

Tingkat kepuasan pemanfaatan
database BKF

11.

Persentase jenis data yang
dimutakhirkan dalam server
database

100%

12.

Persentase rekomendasi yang
menggunakan alat analisis
ekonomi

80%

13.

Jumlah model ekonomi yang
dikembangkan

16

14.

Persentase implementasi alat
analisis dari hasil kerja sama
Perguruan Tinggi

100%

15.

Indeks ketepatan waktu
penyelesaian tindak lanjut Instruksi
Presiden *

3

80
(tepat waktu)

16.

Rata-rata waktu penyelesaian
quick response policy

4 hari

17.

Persentase pelaksanaan kajian
yang tepat waktu

100 %

100
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Sasaran Strategis
Pembentukan SDM yang
berintegritas dan berkompetensi
tinggi

Pengelolaan Organisasi yang
efektif dan efisien

Pembangunan sistem TIK yang
terintegrasi

Pengelolaan anggaran yang
optimal

No.

Indikator Kinerja

Target
2012

18

Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi
jabatannya

95%

19

Persentase tingkat disiplin
kehadiran pegawai

96%

20

Persentase jam pelatihan pegawai
BKF terhadap jam kerja

4%

21

Persentase mitigasi risiko yang
selesai dijalankan *

70%

22

Indeks kepuasan pegawai *

3,5

23

Persentase policy recommendation
hasil pengawasan yang
ditindaklanjuti

85%

24

Indeks reformasi birokrasi *

25

Persentase Integrasi TIK BKFKemenkeu

26

Tingkat pemanfaatan IT

27

Persentase Akurasi data SIMPEG*

100%

28

Persentase penyerapan DIPA

95%

92
100%
3

Jumlah anggaran program: Rp 171.143.975.000,-
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RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Sasaran Strategis
Rekomendasi kebijakan fiskal
yang kredibel

No.

Indikator Kinerja

Target
2012

1.

Persentase rekomendasi kebijakan
yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan

70%

2.

Jumlah kebijakan dalam rangka
peningkatan penerimaan negara *

4

3.

Deviasi proyeksi indikator ekonomi
makro

5%

4.

Deviasi proyeksi APBN

5%

Risiko fiskal yang terukur

5.

Persentase cadangan anggaran
risiko fiskal yang digunakan

90%

Kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional yang
optimal

6.

Jumlah usulan kebijakan Indonesia
yang diadopsi dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan
internasional

25

Informasi kebijakan fiskal dan
kajian BKF yang Accessible dan
Efektif

7

Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi

75

Proyeksi indikator ekonomi makro
dan APBN yang akurat

Analisis dan kajian dengan
pendekatan ilmiah

(Efektif)

8

Jumlah publikasi kajian

55

9.

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

150

10.

Tingkat kepuasan pemanfaatan
database BKF

11.

Persentase jenis data yang
dimutakhirkan dalam server
database

100%

12.

Persentase rekomendasi yang
menggunakan alat analisis
ekonomi

80%

13.

Jumlah model ekonomi yang
dikembangkan

16

14.

Persentase implementasi alat
analisis dari hasil kerja sama
Perguruan Tinggi

100%

15.

Indeks ketepatan waktu
penyelesaian tindak lanjut Instruksi
Presiden *

3

80
(tepat waktu)

Perumusan rekomendasi
kebijakan yang efisien dan tepat
waktu

16.

Rata-rata waktu penyelesaian
quick response policy

4 hari

17.

Persentase pelaksanaan kajian
yang tepat waktu

100 %

Pembentukan SDM yang
berintegritas dan berkompetensi
tinggi

18

Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi
jabatannya

95%
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Sasaran Strategis

Pengelolaan Organisasi yang
efektif dan efisien

Pembangunan sistem TIK yang
terintegrasi

Pengelolaan anggaran yang
optimal

LAKIP BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2011

No.

Indikator Kinerja

Target
2012

19

Persentase tingkat disiplin
kehadiran pegawai

96%

20

Persentase jam pelatihan pegawai
BKF terhadap jam kerja

4%

21

Persentase mitigasi risiko yang
selesai dijalankan *

70%

22

Indeks kepuasan pegawai *

3,5

23

Persentase policy recommendation
hasil pengawasan yang
ditindaklanjuti

85%

24

Indeks reformasi birokrasi *

25

Persentase Integrasi TIK BKFKemenkeu

26

Tingkat pemanfaatan IT

27

Persentase Akurasi data SIMPEG*

100%

28

Persentase penyerapan

95%

92
100%
3
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